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Dopis strýce Jana.
.Milý hochu, píšeš o zmatku v myslích a žádáš mojemínení o dnešních vecech politických. Divím se tro
chu, že mluvíš o zmatku: mne se veci nikdy ješte u nás
nezdály tak jasnými.

Predevším zahod brýle mámení a podívej se kolem
sebe - nejenom v naší republice, ale po celé Evrope.
Projedeš-li trochu Polsko, Rakousko, Uhry, Rumunsko,
ale i Francii, uhodí Te do ocí jedna nápadná vec: u nás
je v plném proudu nejenom náprava škod válecných ale
i náprava mnohých nedostatku predválecných. Jedeš-li
u nás vlakem - nebo autem, vidíš v každé malé obci,
každém meste plno novostaveb, domy a ploty jsou zno
vuzrízeny, cistší než pred· válkou, opravují se cesty, sil
nice a dlažby; staví se nádherné budovy verejné; krá
my jsou velmi rozmnoženy, o sto procent úpravnejší
než pred válkou; množí se obchody s luxusním zbožím
potravinárským, odevním, nábytkovým. Lidé jsou dobre
a (lpravne obleceni, ženské po celé republice podle svých
sil a vedomostí honí nejnovejší modu; žebroty znacne
ubylo. Rozdíl proti zemím, jež jsem nahore jmenoval a
jež jsem poslední dobou prošel, je ohromný a tak do
ocí bijící, že nepredpojatí cizinci obdivují tvorivý ruch
u nás. Prijdeme ješte k tomu, je-li tomu opravdu tak
ci má-li to své -hácky.

V mezinárodním pomeru k jiným státum, myslím, také
je nám líp, než jiným. Je sice osudná vec, že národy zase
se kupí jen s ohledem na príští možnou válku; ale pla
veme v tom dobre, jsme stále na strane zdrcující pre
vahy, a v zahranicní naší politice vidím stále veliký
tah, velikou myšlenku a jasný plán, podeprený základní
zásadou: mír, mír budiž zachován! .

Starosti delá Ti asi vnitrní naše politika. Ale odpoutej
se na chvíli od denních boju, zapomen na politické stra
ny, koalice takové ci makové, ohlédni se zpet a sleduj
cervenou nit domácích dejin: musíš nalézti veliké zlep
šenÍ. Predne parlament pracuje; toho dríve nebylo.
(V politickém boji ovšem není ješte všecko, jak by melo
býti.) Na ozdravení práce parlamentní melo velký vliv,
že proti nové koalici stojí oposice z vážných, státu ver
ných stran. Vzpomeneš-li na doby, kdy proti národní ko
alici stály jen strany stát popírající, nemužeš upríti dnešní
situaci vyšší standard: oposice nepopírá stát, neprokla
muje v parlamentu otevrene irredentu, nýbrž spolupra
cuje jako korektiv - posud sice málo uznávaný a málo
úspešný, ale prece silný a obávaný. Strany negace, stra
ny irredenty jsou pritlaceny ke zdi.

Z chaosu a zmatku minulých let ukazuje se už p lán
a cílevedomé rízení politiky vnitrnÍ. Rozumím tomu asi
takto: nejprve bylo treba, starati se o ozdravení státních
financí, postavení státního hospodárství na pevnou basi,
odstranení schodku rozpoctového, snížení obehu penez,
snížení míry úrokové, ulevení danového bremena. Bez

František Cech:

p o L I T I K A techto vecI nebylo by blahobytu obcanstva, nebylo by
hospodárského rozkvetu. Nuže, rozpocet je snížen, v rov
nov~lze; valuta je pevná, chránena státní bankou; obeh
penez snížen na dve tretiny, úroková míra se menší,
schválen rozumný danový zákon. Státu vede se zdán
live finacne špatne, škrdlí a škrtí pod slušnou míru, platí
mizerne své závazky, utrhuje chleba svým zrízencum a
dre nás bez nože. Ale vypadá to tak, že vydržíme-li to
ješte tak pet, nejvýš deset let, dostaneme se i k jaké
musi státnímu blahobytu. Zdá se mi, že jsme k tomu na
dobré ceste, a že tento cíl stojí za pár let nuzování. Vi
dím také, že vedení mají (ve vnitrní i v zahranicní po
litice) v rukou dobrí lidé a že není náhodou ani slepým
štestím, že zustávají na svém míste v nejruznejších ka
binetech.

Nezapomínejme také, že se zdá, že naše politika ob
chodní a exportní není špatná. Nadává na ni sice mnoho
lidí, ale já myslím, že se taková vcc má posuzovati dle
výsledku: a je-li naše obchodní bilance každý rok ak
tivní, pak to prece znamená dobrý y~rsledek; a ta mi
liarda, kterou posud ovšem ve svých kapsách nijak ne
pocitujeme, nám neujde, nikomu z nás neujde! Vidíme
na jiných státech, že obchodní bilance nemusí být vždy
aktivnÍ.

Druhá veliká práce, v níž vidím známku plánovitého
postupu v rízení našich vecí, je správní reforma. Když
se nad tím zamyslíš, svitne Ti v hlave. že je to strašne
duležitá a nutná vec. Nemužeme o skutecné demo
kracii vLlbec mluviti, pokud máme císarsko-královský
systém v administrative; pokud máme sice svuj stát,
ale rakouské úradování a úredníky. Návrh Cerného se
mi docela líbí: to, co ,na nem je pro našince težko stra
vitelného, rekneme nedemokratického, nezavinil Cerný:
to zavinil chatrný stav verejné morálky a nemožnost,
dáti dnešnímu lidu celou vládu úplne do rukou. Taková
predloha musí býti strašná práce: jen si predstav, jak
se musil její tvurce tocit, aby vyhovcl stavu lidu rek
neme na Podripsku a Pardubicku a soucasne na vý
chodním Slovensku a Karpatské Rusi!

Všimni si dobre: i v ministerstvu vnitra trvale sedí mi
nistr veci znalý a organisacní talent, poctivý, verný a
trpelivý služebník.

Mne stací tyto dve veliké veci, abych cítil, že naše
veci jsou vedeny urcitÝm plánem, a modlím se k Pánu
bohu i všem patronum naší zeme, aby bylo dost casu, ,
upevniti základy našeho státu.

To jsou asi tak ty príjemné a dobré veci, jak je vidím
ze svého Tuscula a jak si je vykládám. Podívejme se
i na ty cernejší stránky veci.

Predne naše extrémní strany: fašisti a komunisti. Ne
prikládám fašismu velkého významu: schází mu jádro,
schází mu mozek. Italský fašismus vyrostl predne tím,
že má v cele silného muže. Takového muže náš fašismus
nemá. Nemá vubec duševních základu, nemá myšlénko
vého kvasu, je pro lidi slabých mozku. Druhá vec, proc
fašismus italský vyrost!, je to, že ukázal zuby, táhnul na
f(ím, a nebylo pochyby, že hnutí se zakouslo do lidu tak,
ze obetuje za ne i krev. Ani toho u nás není - náš fa-
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ních otázek a hlavne o odstranení nejvetší bídy. Naši
pracující lidé jsou dnes pojišteni proti nemoci, proti úra
zu, proti invalidite, i na stárí - ale nejsou nijak pojištcni
proti hladu a bíde. A nejlepší novelisací sociálního po
jištení by bylo zvýšení mezd: neboi sociální pojišteni
stane se nesnesitelným bremenem, nebudou-li míti lidó
z ceho platiti své príspevky.

A pak by se nemelo zapomínati na jednu duležitou vec:
lidu se dá pomoci bud zvýšením jeho príjmu, nebo zlev
nením životních potreb. A o toto zlevnení, zdá se mi, se
málo nebo docela nic nestaráme, ac tato otázka dalt:ko
není tak složitá, jako »spravedlivejší distribuce statku".

Zdraví Te srdecne

Z elená Internacionála je prímý dusledek Internacionály rudé, té nejrudejší vlastne tretí. Je to myšlenka
Stambolijského, snad nejprozíravejšího Bulhara, jakého
kdy Balkán zrodil. Tato myšlenka ovšem spí.

Tretí Internacionála pribrala k delníku také rolníka.·
l(uské rozmery, s pomernou chudostí prumyslovou, za
to však s miliony nespokojených a po velkostatkárské
pude dychtících mužíku, nutily prímo k tomu, aby revo
luce a její osudy byly postaveny na trochu širší základ,
než poskytovala delnická trída a rádka revolucních inte
lektuálu. Tím spíše, že dílo pomsty nad nejreakcionár
štejší vrstvou caristického H.uska, dodavatelkou gene
rálu a vysokých úredníku, nad šlechtou a zbohatlými sno
by, nemohlo být dáno do rukou spolehlivejších. A tak
nastala, alespon oficielne a pro zahranicní propagandu,
vláda delníku a sedláku, napred jako spojenectví pru
myslového a zemedelského proletariátu, pozdeji - po
zdaru revoluce - jako pevné a organické spojení maji
telu továren a majitelu pudy. Sedlákum dala vlastne re
voluce daleko více než delníkum, nebot postátnenÍ
fabrik se dá provésti lehce a stát muže svoji moc nad
prumyslem provádeti daleko lépe než moc nad pudou.
Následkem událostí v revoluci díval se západ na pozem
kovou reformu jako na neco krajne revolucního, neroz
IUGnespojeného s krvavým povstáním sedláku, s vybí
jením pánu a požáry zámku, zrovna tak jak to malují
filmy jako »Plavci na Volze«.

Pod takovým !Ilázorem západu na pozemkovou refor
mu a vládu sedláku nejvíce trpel bulharský selský diktá
tor, jediný bulharský politik, který pred válkou si do
vedl vypocítat výsledek spojenectví Ferdinanda Kobur
ského s centrálními mocnostmi a který docela dobre od~
hadI nebezpecí, jaké hrozí zemi, kde nejpocetnejší slož
ka obyvatelstva - zemedelci - je bez jakéhokoliv vlivu
na osudy státu, a kde vláda spocívá úplne v rukách ne
kolika mešiáku za vojenské asistence. Ale presto, že re
voluce, kterou provedl Stambolijski, nemela ani ideove
ani prakticky nic spolecného s revolucí ruskou, rozhlá
silo se na západe, že vláda StambolUského je vládou
bolševickou. Postarala se o to v prvé rade sama agitace
tech, kterým Stambolijski vzal moc a trun a využili jí
svorne všichni sousedé Bulharska na mírové konferenci,
jež v dusledku strachu pred bolševickÝm nebezpecím
z Bulharska! vzala mu vše co mohla, i prístup k mori. Po

šismus je v jádre zbabelý a bezkrevný; je ochoten pro
líti c i z í krev, ale jen kde' je jich dvacet na jednoho.
Náš fašismus znací cernou reakci: nebot já s mnoha do
brými lidmi verím v pokrok, a pokrok lidstva je jenom
ve vývoji demokracie ne v návratu k samovládcum.

Daleko nebezpecnejší zdá se mi komunismus. Predne
proto, že je v ncm nesporne tvrdé jádro a jistá myšlén
ková velikost. Nepletme si dvojí rozdílnou vec: myšlén
kový podklad komunismu a zpusob, jakým dnes ruští
bolševici komunismus v praxi provádejí. Upadli bychom
ve stejnou chybu, jako kdybychom zavrhovali nábožen
ství proto, že církve tak a tak v praxi ho zneužívaly.
Nedejme se také másti tím, že práce Leninova byla
v mnohých smerech utopistická, nepocítající s dnešu:m
stavem myslí. I Kristova nauka byla utopistická, a prece
jsme z ní dodnes živi. Možná, že bolševická vláda ruská
zajde: ale pochybuji, že myšlenkové základy komunismu
zmizí beze .stop. To, co je v nich dobrého, zustane, a
prejde postLlpným vývojem ve všeobecný majetek a
užívání.

Druhá vec: Komunismus ve své zbesilé oposici proti
dnešnímu rádu spolecenskému stává se útocištem lidí
zoufalých, trpících, spolecností odstrcených a vyssáva
ných. A v tomto bode vratme se trochu k optimistickému
zacátku tohoto dopisu: k tomu, že se u nás zjevne
vzmáhá blahobyt.

Ano, roste blahobyt: ale ne blahobyt vše c h. Staré
predválecné rozvrstvení na trídy spolecenské se opa
kuje. Nic neznamená, že bohatství se prestehovalo do
nových rukou: hromadí se stále více a více u urcitého
poctu lidí, znamenajících jen zlomek :národa; a cím více
roste blahobyt vyvolených jedincu, tím více roste bída
množství. Nebot tisíce lidí musí se krvave dríti, zoufale
strádati, aby jeden clovek vydelal milion. A tak vedle
blahobytu a prepychu cástky národa vidíme u nás ros
toucí bídu celých stavu: úrednictva, zrízenectva, cá
~tecne i živnostnictva - ale hlavne nekvalifikovaného
delnictva, tedy lidí jen hrubou prací telesnou se živících.
Tech posledních je prevážná vetšina, vede se jim dnes
špatne, jejich mzdy jsou príliš nízké, než aby z nich mohli
slušne býti živi; lidé ti nevidí dnes nikde uprímné sna
hy, aby jim bylo pomoženo, propadají zoufalství - a
stávají se komunisty. Je to pocetná a velice nebezpecná
armáda.

U nás není videti snahy, pokusiti se o vyrešení sociální
otázky. Naše socialistické strany ocitly se v oposici,
mimo vládu a v jistém ílpadku ovšem také tím, že po
vzplanutí socialismu poválecného prišla vlna reakce po
celé Evrope. Ale mnoho zavinily také samy svou steri
litou a neplodností. Byly doby, kdy se mezi delnictvem
vystacilo nekolika vetami z Marxe, nekolika frázemi, jež
staly se tak stereotypními a na konec tak posmívanými,
jako »puda krví predku zbrocená«. Ale ta doba prešla 
proletariat chce, aby se mu pomohlo co nejrychleji a aby
už ted se zlepšily jeho pomery tak, aby mohl býti lidsky
živ.

Ale - bože, starý clovek by se hned uchýlil a rozpo
vídal! Nechtel jsem Ti psáti o svých theoriích social
ních - ty si nechám pro sebe; nikdo - ani Ty - ÍJY

toho neposlouchal; jen jednou jsem z toho udelal malický
clánecek a poslal panu Peroutkovi - neuverejnil a ani
mi neodpovedel, proc. - Chci jenom ríci, že všechen
t. zv. blahobyt i jedincu i státu by nám nebyl nic platen,
kdybychom co nejrychleji nestarali se o rešení socW-
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s vyslaneckého místa v Budapešti bylo jen zneuznává
ním jeho politického a státnickSho talentu. Bohužel, bohu
žel pro dra liodžu, nelíbil se tento plán ani panu Wito
sovi, který, jak zaznamenávají diplomatické povesti, prý
dokonce rekl dru liodžovi, že do Ceskoslovenska je
z Varšavy dále než do Ameriky. Aby zachránil alespon
cást poslání, ke kterému se sám urcil, lákal dr. liodža
Witose na liospodárskou výstavu do Prahy, domnívaje
se patrne, že v Praze bude pan Witos prístupnejší. Wi
tos však neprijel ani v roce 1924, a nebýt toho, že zatím
se od Witose odtrhl poslanec J. Dqbski, který proti ne
mu zastával nutnost parcelace církevních statku a z de
monstrace proti Witosove pomeru k csl. agrární strane
do Prahy svého zástupce poslal, byl by Witos pražskou
liospodárskou výstavu ignoroval úplne. Takto poslal
alespon také svého delegáta, který mel ovšem jednu
chybu: že do Prahy prišel až po výstave.

S Polskem se tedy zelená Internacionála budovat ne
dala. Již dnes se ukazuje ovšem, že myšlenka Stambo
Iijski-Svehla by byla Polsku hodne prospela a že Polsko
by se nebylo dostalo do takové mezinárodní isolace. Od
reknutím Polska nebyla však celá myšlenka ješte mrtva.
Na západe nedalo se sice také nic delat, protože zeme
delci nejsou tam stavovsky organisováni, ale v centrální
Evrope a na Balkánu bylo s dostatek pudy pro meziná
rodní spolupráci agrarismu. V prvé rade byla to Jiho
slavie. Tam bylo však treba nejprve stranu agrární vy
budovat. Stavovsky organisováni byli sice již sedláci
chorvátští, které ovládal Radic. Ale za prvé nemohl
s tímto politikem nikdo vážne pocítat, protože se neve
delo, jak bude naložen zítra a zda neudelá opak toho, co
vcera slíbil; za druhé nemel Radic Stambolijského rád
a 'za tretí stavel se proti Stambolijského plánu na smí
rení Bulharska a Jihoslavie, obávaje se snad o svoji do
minující zemedelskou posici. Jihoslavie je státem preváž
ne zemedelským. V Srbsku však nemohl Pašic nejakou
samostatnou agrární stranu potrebovat a tak dík svým
volebním zkušenostem dovedl to vždycky tak zarídit, že
se samostatní zemedelci nikdy nevzmohli na víc jak dva
tri mandáty. Smrt Pašicova zmenila tu však mnoho a
strana radikální je v takové krisi, že zemedelskému
hnutí je nyní pole otevreno a záleží jen na podnikavosti
zemedelských vudcu jihoslovanských, Staice a Jovanovi
ce, aby zemedelská strana dostala se do posice, která by
odpovídala významu zemedelství v tomto státe. Styky

.mezi srbskými a našimi zemedelci jsou velice uprímné li
soudíc podle castých zájezdu zdejších organisátoru do
Jihoslavie, dalo by se ríci, že naše agrární strana dává
jihoslovanské sestre nejen svoji pomoc, ale i svuj rozum.
Prozatím jde hlavne o seslabení posice Štepána Radice
a rozšírení agrární strany srbské na celou jihoslovanskou
ríši. Program pro vzdáleného pozorovatele snad dost
úzký; ale uvážíme-Ii škody, které našemu spojenci zpu
sobil Radic svojí bezhlavou politikou a tím, že byl abso
lutním pánem celého Chorvatska, muže míti i tento
úzký; program velký význam pro posílení mezinárodní
posice Jihoslavie a tím i upevnení Malé Dohody. S tre
tím státem tohoto spolku, s Rumunskem, udržuje Mezi
národní Agrární Bureau styky více méne platonického
r;ízu. Tkví to v charakteru rumunské agrární strany. Dr.
Lupu, se kterým by styky mohly mít praktické výsled
ky, protože sedí ve vláde, nemá vlivu mezi zemedelci,
kde pevne' sedí pan Mihalaki, a ten je v oposici vuci
vláde.

Íru neuillském stál tu Stambolijski osamocen jako kul
v plote, obáván a podezírán. .

A tenkrát v nem vznikla myšlenka zelené Internacio
nály: spojit všechny zemedelce k mohutne orgClJniso
vanému boHproti bolševictví, rehabilitovat agrární hnutí
a pozemkovou reformu a zároven upevnit mezinárodní
posici své zeme prímou spoluprací se silnými organisa-
cemia stranami zemedelskými v ostatních státech. Stam
bolUskéhopropagacní cesta po Evrope, v níž navštívil
také Londýn a Paríž, sloužila - mimo zahmnicne poli
tické cíle - hlavne také tomuto úcelu. V Praze sešel se
StambolUskis Antonínem Švehlou. Dva stejne výrazné
charaktery, dva, kterí chtejí vládnout a umejí vládnout.
Dal-l~jeden myšlenku, dal druhý realisaci. A rok na to
zloženo bylo Mezinárodní Agrární Bureau se sídlem
v Praze. Jeho prvním úkolem bylo podporování ruské
emigrace,aby tak ostentativne byl l.\jasnen pomer zeme
delcu k vládnoucím sovetum pred celou evropskou ve
rejností; a pak také proto, že rádný pracovní program
nebylješte stanoven.

Spolek však, jak známo, delají teprve tri. I obrátil se
Stambolijskido 'Polska, kde ocekával vlídné prijetí, pro
tože agrární strana je tam organisována a politicky vliv
ná. Její predseda Witos mel však jen theoretickou ra
dost z nové myšlenky, ale nepodporil ji ani slovem, na
tož skutky. Prícinou naprosté zdrželivosti WitoSOVY
byly snad stranické ohledy a obavy. Witos mel dost
odpurcu ve strane a, jak už to bývá, všecko, co by se
snad bylo líbilo jemu, nelíbilo se okamžite jeho odpur
cum, a Witos mel strach, aby spojenectví se zelel}ou
Internacionálou nebylo proti nemu agitacne využíváno.
Pres to, aby zachoval alespon dobré zdání pred Stam
bolijskim,který i Witosovi, jako skoro každému, impo
noval svou prubojností, zajel Witos sám do Bulharska
uvríležitosti sjezdu agrární strany bulharské, ale k do
rozumení se Stambolijskim nedošlo. Naopak, oba stát
níci rozešli se docela ve zlém, líšíce se jeden od dru
hého i v taktice agrární politiky. Witos je ctižádostivec
a pri každém politickém cinu mu jde více o jeho vlastní
osobu než o vec, a proto je ochoten spolupracovati
s každým :na svete. Stambolijskému bylo naproti tomu
nepochopitelno každé úzké sourucenství se' stranami
mestskými; melo nich mínení hotovo už dávno pred
válkoua její prubeh i výsledek nemohl než potvrditi jeho
presvedcení o politické i mravní ménecennosti mest
ských vrstev. To je ovšem jen balkánské presvedcenÍ.
Ale pokud Bulharska se týce, mel - jak sám dokázal
svojí smrtí a jak dokázalo Cankovovo krveprolévání 
pravdu.

Wtosuv pomer k Praze byl ješte horší než k Sofii.
Ceskoslovensko melo u tohoto pána velice špatný zvuk
a má jej jiste i dnes ješte. Ac srdecne pozván na mani
festaci, kterou agrární strana ceskoslovenská porádala
v Praze roku 1921 s heslem: Pro urychlení pozemkové
reformy, na manifestaci, která zároven mela komunistum
ukálati sílu organisovaného venkova, pan Witos se ne
do tavil, ac úcast prislíbil. Mezi šedesátitisíci sedlá'ky se
jeh( neúcast ztratila, ale chlad mezi agrární stranou naší
a VI skou zustal. Dva roky pozdeji pokusil se dr. liodža
jej r' lstraniti. Soucinnost polských a ceskoslovenských
agr, 'uíku považoval za první krok ke své koncepci ce
sko polské Unie. Tento podnik mel, jak snad mnohým
idemje známo, dokázat ceskoslovenskému svetu skvelý
tátnický smysl dra liodži a dokázat, že jeho odvolání
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Dr. Frant. Kocí:

O vezních, o jednom z nich zvlášte.
Nejsou všichni veznové stejni. Nekdy stací promlu-

vit s ním dve tri slova a už je chycen. Težko chápe
otázku, nuzne odpovídá. Zabil sedláka a selku, u nichž
pracoval. Strašná vec! Ale poznávám, že nepochopí ni
kdy, c'o jiní lidé trpí, vidouce prolitu lidskou krev. Prí
roda naií. málo pamatovala, a to už se nedá nikdy nicím
nahrc1dit. Jindy se minul s povoláním a zpustl. Je to
vysoký umelecký talent, ale vyucil se jen nateracem a
malírem pokojt'L Tuhle práci koná mizerne. Jeho vlohy

Prakticky vzato, je dnes M. A. B. mrtvým úradem.
Prapor zelené Internacionály odpocívá v zaprášeném
koutku. Prícin toho je mnoho. tllavne to, že agrární stra
na nemá nikoho, kdo by se vyznacoval dostatecným
politickÝm smyslem a organisacním talentem, aby
z myšlenky udelal alespon hnutí, když už ne akci. Vcele
M. A. B. stojí pensionovaný -vyslanec pan Mecír, který
pres to, že' neustále cestuje, nemá nutného rozhledu a
nerozumí ani politickým pomerum zeme, z níž vlastne
myšlenka mezinárodního agrarismu vyšla. Pri bulhar
ských volbách (asi pred mesícem) vsadil na pr. všechno
na kandidátku t. zv. vládních zemedelcu, domnívaje se
patrne, že stará strana Stambolijského bude úplne roz
drcepa. Samozrejme, že nastal pravý opak. V posledním
okamžiku zachránil politické renomé našich agrárníku
interview dra Iiodži, který na rozkaz Švehluv vyznel
velice sympaticky pro prívržence Stambolijského a snad
i agitacne dost pusobil, protože je dobre známo prátel
ství, jež pojilo Stamboliiského se Švehlou.

Mimo tyto osobní príciny je duvod neplodnosti M. A.
B. také v ruzných pomerech agrárních stran ostatních
zemí. Spolupráce se stranami, které byly v oposici, ne
mela praktických výsledku a kalila mimo to dobrý po
mer naší strany agrární k tomu ci onomu státu, tím
spíše, že naši agrárníci, jako strana vždy vládní, museli
bráti casto ohledy na celostátní politiku. A s agrárními
stranami vládními, na pr. s bulharskou nebo s Radicem,
se spolupracovat nedalo ani pri nejlepší vuli. Na západe
žádných agrárních stran není. S polsk~TmWitosem došlo
sice nakonec ke smíru, takže se osobne zúcastnil hospo
dárské výstavy v roce 1925, ale zatím se z neho stal ta
kový, reakcionár, že Švehla se s ním znovu rozejíti mu
sel a také rozešel. Ale hlavní prekážkou, podle našeho
názoru, proc nemuže dojíti v dohledné dobe k praktické
mu využití mezinárodních styku agrárnických, je príliš
sobecká politika prevážné vetšiny našich zemedelcu, jak
se kriklave objevila v Iiodžových agrárních clech. A tak
odkaz Stambolijského, jehož pravým dedicem je Švehla
a také jediným mužem, který jej mohl zživotnet, zustane
pouhou myšlenkou. Snad bude mít.jednou Švehla tolik
casu, aby se mohl venovat akci, snad jednou se mu pre
ce podarí naucit všechny agrárníky myslet dál než na
špicku nosu, ale zatím bude po bolševickém nebezpecí,
proti nemuž hlavne zalená Internacionála mela bojovat,
a alespon Strední Evropa bude tak daleko, že se bude
mezinárodní stavovství odbourávat a ne budovat.

DOBA A LID I

ji daleko presahují. Ke všemu zhrubl na frontách a dal
se pak snadno k hrubosti zlákat. Na Slovensku roz
kriklo se jeden cas heslo: na židy! A tedy mohlo ho
chytit to heslo. Budou peníze na cestu do Ameriky, kde
nechtejí po cloveku vysvedcení. Tam rozvine svuj ta-
lent. A tak dále, a tak dále. .

Ale nekdy je vezen opravdovou záhadou. Je potrebí
ho hledat. Je nezbytno to cinit, myslí-li se na to, že
prijde zase jednou ven mezi lidi. Rozhodne je pochyb
nejší spoléhat na to, že se bude bát, že tam ci onde
stojí trestnice, nežli ho nalézt a ríci mu: Tu jsi špatný,
a chceš-li žít, naprav se! A prelom nebude vždy stejne
možný. ekdy stací dobré slovo, snad i jen jediné do
bré slovo. Jindy je treba, aby vezen mohl ríci úred
níku: Vím, že jste me pochopil a že jste spravedlivý
clovek. A zase jindy je potrebí moci a bezohledné tvr
dosti. Tak je vule veúíova nekdy silná, že ji nezlomí
chléb a voda, holá prkna ci temnice. Napríklad: Co je
v trestnici, celá dve léta nemluví, s úredníkem si dopi
suje, všemu se smeje. Samovazba, posty, tvrdá lužka,
temnice? To všecko nic není. Smeje se dál. Je už príliš
dlouho v podzemí, od postu celý zamodralý. Reknu
mu: Clovece, vy tu umrete, vy máte špicatý nos, bude
treba vzíti vám míru na rakev. Kývá hlavou a smeje se.

Šoupala, vraha Rašínova, prevezli na Bory z Kar
touz v léte 1926. Slýchal jsem o nem, že je to obtížn)'
vezen. Rozbíjel žaláre, rval na sobe šatstvo a prádlo,
výkaly psal urážlivé nápisy po zdích. Stežoval si na
tvrdost a bezohlednost v nakládání. Mel o deset kilo
menší váhu než na svobode.

Byl jsem naprosto nepredpojat proti Šoupalovi jako
vezni a jal jsem se ho hledat. Mel zprvu povoleno zota
viti se v ústavní nemocnici, pak teprve vstoupil do
ústavní kázne. Brzy došly stesky, že se vyhýbá porádku
i práci. Domlouval jsem mu v dobrém, varoval ho, aby
se nepripravil do téže situace, v jaké byl v Kartouzích,
ježto bych nakonec musil i já proti nemu užívat kár
n)Tch trestt'L Vysvetloval jsem, když mluvilo utisko
vání, že ztráta svobody znamená i to, že jeho rucník
musí viset na hrebíku a ne ležet na židli, a že se vezdí
- byt byl na svobode svérázným clovekem - ~l1sí
v ústave pre rodit, že musí uznat zdi, mríže, zrízence za
své pány. Nic neríkal, pomrkával ocima, lehký prídech
úsmevu pohrával mu kolem úst.

Když prišla zase stížnost, šel jsem za ním do kobky,
abych se o nekterých vecech presvedcil sám. Nebylo ho
tam, pracoval ve spolecné dílne. Prohlížím místnost a
v tom mi padl do oka lístek s cern)"rm rámeckem, po
hozený na stolku. Mel ráz úmrtní zprávy. Napsal tam
sám o sobe, že zemrel ve veku 24 let.

Vzal jsem si lístek právem reditele. Cestou táži se
sám sebe: Je snad opravdu v koncích se svým já ci
mne chce znepokojovat? Na obé bylo treba myslit.
Osmnáct let, to jsou léta. Je mlád, krev má zpenenu.
Ostatne není to pro úredníka trestnice príjemná vec,
když se vezen obesí. Šest set lidí se na tebe dívá táza
vým zrakem, jakoby se ptali: Co's mu ucinil? A verej
nost? Z ,té teprv je potrebí míti res]Jekt. Dnes do tebe
pálí, že jsi humanista, že se s veznem mazlíš. Nebudou
zítra kricet, že jsi tyran, že lidi zabíjíš? Všecko je
možné.

Vzpomnel ,jsem si na "Avercenkova »Sebevraha«.
S tím nan pujdu. Pri nejbližší príležitosti mu ríkám:
»Šoupale, chcete-li se zavraždit, máte k tomu právo.
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My ho tu nikomu nebereme. Ale na parte máte dost
casu až po smrti.« A ukázal jsem mu lístek.

»To já jen tak«, povídá, a úsmev hrál mu zase kolem
úst.

»Jen tak se takové veci v ústave nedelají«, opácil
jsem. »Nás zneklidnujete a sebe pripravujete o du
veru.«
. Usmíval se nyní samolibe. Byl zrejme rád, že k téhle

konversaci došlo. IIáralo to celou jeho bytostí. Tedy
riditel trestnice ví, že na kobce císlo to a ono je vezen
Šoupal. !

Docházelo pak ke konversaci casteji. Dával se pred
vést s malickostmi, když se potreboval vymluvit. A to
trvalo dlouho, až dozorce nohy bolely. Má schopnosti
b),t táborov)'m recníkem. Každé páté slovo, které pro
nese, je slovo »trídní«. Trídní je naše republika, trídní
je její justice, trídní jsou její úrady a s ním se trídne
nakládá. Pro Hit1era vybrali za kriminál zámek, sovet
ská Rus h)'cká vezne v bájecne zarízen)Th místnostech,
jen on hnije v trídním kriminále ceskoslovenském.

Zkouší pobourit tu moji trídnost. Vychvaluje sovet
skou Rus, rovnost lidí tam. útocí, já ho odrážím. Ne
miloval jsem carství, ale nemiluji ani OVetll, ponevadž
násilí je mi odporné, at je zprava nebo zleva. Miluji
demokracii, v níž se každému cloveku dostane uznání,
aby došel uplatnení podle svých schopností.

Kousl se do rtu. Neco rekl a urazil mne. Hned to po
znal. Ale se mnou se nic nestalo. Mám dobré nervy.
Rekl jsem mu jen:» erozcilujte se, at bezdllvodne ne
urážíte. Jsem tu úredníkem a mohu vás za to trestat.«

Omlouval se v rozpacích a rekl mi, že má ke mne
»jako k cloveku« úctu. Rozumel jsem: ne jako k úred
níku trídního státu.

S nuclfnou prací byl kríž. Byl toho mínení, že mu
patrí práva politického vezne a že by nemel konat žád
né práce z rozkazu. Poucuji ho, že zákon nedává tako
vá práva cloveku, kter)' prolil lidskou krev. Pracovat
musí. Podvoluje se, ac zrejme nerad. Žádá výhod, za
tím mu jich však nelze dáti, ponevadž ho tu neznáme.
Vysvetluji mu: až jak se osvedcí v kázni, muže se mu
práce zmenit, a pri tom muže b),ti prihlíženo k jeho
prání.

Zacal tedy tou prací, kterou v Kartouzích koncil.
Lepil sácky pro kupce. Rozumí se, že to delal mizerne.
Jeho dllvtip sahá pres okraj sáckového papíru, lepidlo
a štetec jsou mu príliš jednoduché veci. Taková práce
jde ješte od ruky, »wenn muntre Reden sie begleiten«,
jak praví Schiller. Ale sedet u ní sám, to je drama
ctyr chudých sten.

Dali jsme tedy za nejaký cas hlavy dohromady.
Ústavní správce sám navrhuje, aby se mu dalo neco ji
ného. Souhlasím s tím, aby se hledelo k jeho prání,
vylucuji však písarskou práci pro ústava knihovnu,
protože není možno ucinit kozla zahradníkem. Zatím
jsme ho již prohlédli. Co by ucinil s ciframi trídní,
právy trestnicní? Jeho první starostí by bylo kontro-

lovati, jak justicní správa trídní republiky Ceskosloven
ké na vezních šetrí. A ohrnovat nos nad Jiráskem,
vetlou, l\lardenem, Trinem? To všecko už dávno cetl,
takový« Marden, to nemá pron ceny. Cetl mnoho a ví
O O sobe. Ale naše úmysly jsou jiné. Máme každého

vezne v knihovne popsaného a predpisujeme mu knihu
jako lék. Všecko má v trestnici pusobit na svedomí,ikniha. Inteligentní a literatury znal)' vezen muže pri

tom pomáhat, ale musí to delat s porozumením a rád.
Pracoval tu Svátek, pracoval tu Taussik, a oba velmi
dobre. Když vzdelaný vezen pochopí naši práci a s ote
vren)'m srdcem se nabídne k pomoci, rádi mu vyhoví
me, ponevadž trpí desetkráte víc než vezeií. prumerný.
Ideová práce pomuže mu nést tíhu vezení.

Tedy odpoledne Soupala ad verlmm audiendum.
»Slyšte, Šoupale«, pravím mu. »hlásíte se k proleta

riátu, a proti tomu presvedcení nelze nic namítat. Kdy
l)ych hyl na vašem míste, chtel bych prodelat svedomite
všecky práce, které se tu konají. Mt'lj devatenáctiletý
chlapec ,e pustil na zkušenou do Francie, vyrábel tam
hrnce, natíral auta, naléval tekutou ocel do kadlubu, a
mne - podle vašeho presvedcení jiste buržoasn ího
otce - to naplt1.uje hrdostí. Proc vy se vyhýbáte teles
né práci?«

Nebyl na tenhle útok pripraven. Když jsem mu pak
ješte rekl, že vzdelanci, kterí mají na to kdy, z lásky ke
imize si vážou knihy i sami, svolil jíti do kniharské
dílny.

Za tri dny žádalo zmenu práce. Zápach klihu pr)' mu
dráždí nervy. Pustili jsme ho do krejcoviny. Ale píchl
se tam jehlou do prstu a druhý den od toho utekl. Za
cínali jsme toho mít dost. Ješte jsem mu r~kl: psa~!
stroj. Opisovat pro soudy rozsudky. Je to prace, o 111Z

se veznové derou. Ale odmítl. Videl jsem, že mu ne
1Jrání nic jiného, než že by se mel zabývati rozsudky
meštácké trídní justice. Zvolil si plésti rákos, ac jsem
ho varoval, že to je práce pro tvrdé ruce. Krev pri ní
z prstu tece. Ale zustal na svém.

Za mesíc první zpráva, že Šoupal udelal jen nepatr
nou cást úkolu. Je predveden s jinými do mé kance
láre, zatím napomenut, varován. Druh}" mesíc se o ma
loucko zlepšil. Ale následující mesíc se mi hlásí, že
Šoupal odeprel pracovat a posílá mi otevrený list.

Vpredu hesla: »Leckdo šel již na poušt a s šelmami
snášel žízen radeji, než by se špinavými velbloudári se
del kolem cisterny.« »Nemohu ztratiti nic, leda okovy.«
Pak vlastní dopis:

»Odpírám výkon jakékoli nucené práce v prítomno
sti i pro budoucnost. Dospel jsem k názoru, že bude pro
mne lépe, zahynu-li v žalári, než abych po létech vyšel
;ako troska ve smyslu fysickém, duševním i mravním.
Vím, že nemohu od meštácké justice nic dobrého oce
kávati. Nenávidím bezmezne a bezedne nemravnou, so
beckou a pokryteckou meštáckou trídu a její predpo
topní rády a zarízení.

Vec dala by se snad snáze vyrešiti sebevraždou. To
ho však neuciním jednak pro predsuclky své matky,
jednak proto, že tuto proceduru ---: t.reb~.:' ~dlou?avej
ším zpusobem - provedou na mne Jushcl1l organy.

Vidím dnes, jak zbytecn}"m byl cin, pro kter}" nej
krásnejší léta života trávím v žalári, a práve tato bez
úcelnost naplnuje mne nezhojiteln}"m smutkem. Vím,
že není možnosti, abych ve svém živote vytvoril ješte
skutkll, které by jej cinily hodnotn)'m dle mého pojetí.
Koncím, ježto nechci upadnout do sentimentality ... «

Nelze tu opakovati vše, co bylo treba mladíkovi ríci
na tento list, co mu hylo treba vytýkati. Pridržím se
jen hlavní veci.

»Vaše louika není logická«, pravím mu. »Ocekáváte,
že v trestnici zahynete, a ten predpoklad je správnÝ,
odhodláváte-li se nezvratne odpírati práci. Nemohl
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bych s vámi ciniti nic jiného než to, co cinili v Kartou
zích. Budete znovu kupit své posty, tvrdá lože, tem
nice, a jednoho dne se neúprosne prihlásí tuberkulosa.
Logickým mi není to, že chcete vlácet pak své telo celá
dlouhá léta žalárem. Chápu podle Marxe, že chcete
i city pojímat materialisticky, nechápu však, že vám
muže pouhý matcin predsudek bránit v tom, abyste
moudre a logicky neskoncil svuj život hned. Dávám
vám do rána na rozmyšlenou; nezmeníte-li do té doby
svého presvedcení, zacneme!«

Ráno ho privedli. Byl bled, nevyspalý. Poškubával
nervosne víckama. »Nespal jsem celou noc«, povídá,
»musil jsem o tom myslit. Váš názor na sebevraždu je
vpravde moderní a líbí se mi. Rozhodl jsem se, že budu
zase pracovat.«

Prijal jsem vážne to prohlášení, ale srdce se mi smá
10: Drahoušku, ne mLlj názor na sebevraždu, ale tobe
nezakáže ani Marx, abys necítil jako pietu to, co nazý
váš predsudkem. Vždyt jsem už vcera vedel, že ráno tu
budeš zase stát prede mnou!

Ale stalo se, co jsem od neho necekal. Rekl mezi vezni,
že jsem mu radil k sebevražde, zamlcev ostatní veci.
Musil prece vedet, oc mi vlastne šlo. A to na mne cinilo
dojmem úmyslné špatnosti.

O neco pozdeji došlo k dalšímu prekvapení. Jedno
pondelí z rána mi hlásí dozorce veznu, že veznové sa
mot ve II. poschodí na krídle A, ve ctvrtém a pátém
okénku od kraje, v nedeli ráno spolu mluvili a neupo
slechli ani, byvše napomenuti. Videl je ze své zahrádky.

Ctvrtá a pátá kobka od kraje na krídle A, to byli
Šoupal a jeho soused. Oba popreli. Šoupal pravi!: »J á
dokáži své alibi tím, že jsem v Kartouzích nikdy pro
podobn,)T prestupek neby 1 trestán. Ostatne z mého okna
je videti park a nikoli dozorecké zahrádky.« Kolem úst
hrál mu úsmev, jenž se zdál naznacovati: Pane, tvá
ústavní služba funguje velmi špatne.

»Odvedte je zatím«, narizuji. »Až skoncím ostatní
jednání, zajdu na místo, abych zkontroloval tvrzení, že
z dozorcovy zahrádky není onech oken videt.« Stalo
se. Ale než jsem skoncil, privedli již souseda Šoupa-

. lova, jenž o to žádal.
»Co je?« táži se. »My jsme to byli,« praví, »nemohu

to vydržet, abych vám lhal. Možno-li, Šoupala netre
stejte, protože jsem ho na okno vyvolal já. Chtel jsem
vedet, bude-li dopoledne prednáška. Poznali jsme, že
nás dozorce videl. A Šoupal, stihnuv mne v lékarove
predsíni, pošeptal mi, že to zapreme. Chtel jsem mu
vyhovet, ale svedomí mi nedá.«

Šoupal, vida nezbytí, priznává, že lhal a že soused1.
ke lži svedl. »Vždyt to nic není,« povídá stále ješte
s týmž úsmevem kolem úst. »Za Rakouska také naši
lidé v kriminále lhali cernožlutým byrokratum. Lhal
v takov)Thhle vecech Klofác, lhal v nich i Kramár.
Však to jiste víte z jejich spisu. Ríkali tomu vytloukat
klín klínem.«

Vychrlil to ze sebe s jistotou víteze. Necekal od
POllt.
. »Pro mne to neplatí takov)T anachronismus«, poví
dám. »Mám právo žádat po vezni pravdy, a vy jste byl
jí povinen. Ci vám úcel posvecuje prostredky?«

»To je jezuitské heslo, toho mne neimputujte!« po
vídá zrychla.

»N uže tecly,« pokracuji, »byl bych vám prominul ho
vor z okna, nejednou hledím i shovívave k veznove lži,
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ale nemohu vám prominout, že jste svedl ke lži ješte
druhého vezne, který - ac prostý clovek - projevil
víc smyslu pro cest než vy. O tech vecech budete uva
žovat sedm dní v samovazbe a trikrát budete spát na
hol)-ch prknech.«

Teprve nyní zmizel úsmev kolem úst. Poražený vítez
chystal se k postoji recníka, ale než zacal, už byl ven
ku. Vždyt asi dvacet lidí cekalo ješte na chodbe na za
volání s preruznými žádostmi.

Výkonné síly tušily, že by Šoupal dobrovolne dolu
do korekce nešel, protože pustil nahore pokusný balo
nek, že si bude odbývat samovazbu ve své kobce. Za
volali ho tedy po ranní procházce o nekolik schodLl níže
a v nejvetším klidu mu vykázali príslušné místo. Na
vykli si již vyhýbat se kde možno vzrušujícím scénám.
Ale ješte za dne mi oznamují, že se Šoupal k necemu
chystá. N arizuji, aby mne volali v noci, kdyby rušil mi
morádne klid.

Zacal teprve k ránu. Když jsem prišel na místo, bylo
už po boji. Zdi kolem místy až na zdivo otluceny, svetlo
a všecky nádoby rozbity. Obsah výkalového kbelíku
tece po podlaze. Jinoch stojí v obleku, ale cepice není
celá, kus kabátu leží na podlaze.

»Jaké to nerozumnosti deláte?« oslovil jsem ho
mírne.

»Me sem vlákali,« vyrazil ze sebe podráždene, »proc
jsem si nemohl odbýti samovazbu nahore? «

»Protože všichni veúíové odbývají si l<árnou samo
vazbu v kárném oddelení«, odvetil jsem mu. »Ostatne
není nic strašného na téhle kobce, je navlas taková, jako
ta vaše nahore, jenže je z polovice položena pod zemí.«

»Kdybyste me dal do krásne vymalovaného salonu,«
pokracoval prudce, »a dal na dvére tabulku »korekce«,
všecko bych vám tam rozmlátil, protože jsem se už v té
korekci už tolik nasedel, že nesnesu ani toho názvu!«

»Vaše chyba,« pravím, »že jste dosud nedospel k pre
svedcení, že výrok soudu a opatrení státní správy je
treba bráti vážne. Máte nejakou žádost ke mne?«
. »Musím zustat zde?«

»Za jisté. Jen vám ješte odebereme kavalec, protože
to je jediná vec, která se tu dá ješte znicit. Slamník
se dá na podlahu,« narizuji, »roztrhá-li ho, nedostane
'jiný.«

V následujících dnech se uklidnil. Uznal, že se pre
náhlil, a požádal mne o prerušení trestu na velikonocní
svátky, aby mohl na prednášku. Když doznel chorál
v ústavní aule pod veží, jal jsem se mluviti k shro
máždeným šesti stum lidem v šedém stejnokroji. A
v zástupu videl jsem Rašínova vraha, ješte s nervósní
mi rysy v obliceji a s neúplnou cepicí na hlave. A
zdálo se mi, ze i pro nej má rec meštáckého humanisty
toho dne nejakou hodnotu ...

Strílíme rádi do svedomí odsouzencLl z týchž kusu,
z kterých strí1ívají oni. Jednou to platí zlodejum a pod
vodníkum, podruhé smilníkllm, potretí násilníkum a
tak dále. Leckdo se pri tom pozná, a když pak úredníka
potká, ješte požádá o vysvetlení, anebo si objedná kníž
ku, z které bylo citováno.

Když jsem jednou zabocil k právu na lidský život,
vedeli všichni vrazi, že to platí jim. A když jsem pak
cetl z Masarykovy »Svetové revoluce« místo o politi
ckém individuálním teroru, ohlíželi se po Šoupalovi.
»Nikdo nemá práva na život druhého. Osobuje-li si
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nejsou tjché, na slovo' poslušné, neznají pojmu zbožnosti,
ponevadž neznají náboženství, nejsou vychovávány, aby
zpusobne pred cizími klopily oci nebo ohýbaly kolínko,
aby odríkávaly vzorné ríkánky. Naopak jsou až roz
pustile odvážné, ba casto drzé, drave živé, smelé k ci
zím až do drzosti, výborne informované o praktických
vecech denních, prostoupené komunisticko-leninskou
propagandou, antiautoritárské, antináboženské. Pri tom
však je stále mezi nimi tisíce živých nápadu, mnoho sou
držnosti a prakticky uplatnovaného hesla »jeden za
všechny a všichni za jednoho«, ba jakési dospelé otevre
nosti i vážnosti tam, kde byla by nejméne k ocekávání.

Všechny tyto vlastnosti nejméne jim dává rodina, více
již škola a ulice a nejvíce t. zv. pionýrská organisace,
tato podstatná soucást dnešní sovetské výchovy mlá
deže. Rodina je dnes v sovetském Rusku ve svém sta
rém pojetí ve stavu nezadržitelného úpadku. Tvorí se ja
kýci typ Irodiny nové, hlavne ve vrstvách mestských, to
jest delnických a úrednických. V rodine takové jsou
všichni dospelí a casto i polodospelí clenové její zamest
náni výdelecnou cinnosti, v ní péce o domácnost neleží
jen na žene a matce, v 'ní ani péce o deti není sverována
výhradne jen jí. Naopak nová rodina a' s ní i celá spolec
nost snaží se vyrvati matce díte hned od nejútlejšího
mládí, dáti mu kollektivní výchovu nekde v dome nej
prve pro kojence, pak v detských jeslích, zahrádce, ma
terské škole a podobných institucích a matku osvoboditi
tak k práci iiné, podle zdejšího názoru prý daleko pro
duktivnejší. To ovšem není zatím ani zdaleka provedeno
všeobecne, ponevadž prostredky státu daleko ješte ne
stací, aby opatrily ílstaVy kollektivní výchovy pro
všechny deti, nebo aspon pro vetšinu jich. Bude také
ješte hezky dlouho trvati, než vše potrebné v této veci
bude zaríZeno. Ale pocátky zde již jakž takž jsou a
v této ceste bude stále pokracováno.

Sovetská rodina i když nemá dnes možnosti dáti díte
od nejrannejšího veku do nejakého verejného ústavu vý
chovného, nevenuje mu ani doma té péce a toho dozoru,
jako venovala rodina drívejší. Nemá k tomu ani pro
stredku, ani chuti a jedná tak, jakoby nahlédla zbytec
nost podobné námahy. Díte, roste z pouhého styku se
svým okolím, na verejných hríštích, na boulevardech,
vychovává se samo až do doby, kdy má jíti do školy.
Avšak casto ješte pred tím je posíláno do organisace
pionýru, která mu zcásti aspon má nahraditi, co mu do
ma bylo odnato. S rodici vi dívá se teprve vecer a s; nimi
sdílí se pak o své denní zkušenosti. Tato doba: poskytuje
pak jedinou príležitost, aby rodice usmernili díte, pokud
to ovšem ješte jde, podle svých názoru a svého vycho
vatelského talentu. V celku však nová rodina deti vetši
nou zanedbává.

Jinak však vetšina mestských detí, i když prímo ne
vyrustá v detských ústavech, aspon neprímo ssaje du
cha, který tyto ústavy prostupuje. Vždyt vidí deti z tech
to ústavu na ulicích, pri hrách, ve škole a prichází s nimi
v nepretržitý styk. Více než tri miliony drobných pio
nýru pusobí zde jako velmi cilé bunky. Na vesnici berou
si deti na starost clenové svazu komunistické mládeže,
demobilisovaní vojáci Rudé armády, mladí sovetští
ucitelé. I zde pak výchova jde stejným smerem. Pravo
slavný pop neodváží se uciti je náboženství ve škole,
nebot zákon to prísne zakazuje, mravní výchova je udí
lena ciste ve smyslu laickém a komunistickém. Smysl
pro organisovanost, pro massu, pro solidaritu je jim všte-

takové právo, je to terorista, litanista anebo proste zlo
cinec.« Tak nejak to znelo.

Šoupal se u mne neprihlásil a prihlásil jsem se tedy
ve vhodném okamžiku sám. »Zbavil jste života clo
veka, pripravil jste mladý stát a výtecného státníka
v case, kdy ho bylo tolik zapotrel!>í. Nic vám _svedomí
nepraví?«

»Bylo mne ho líto jako cloveka,« povídá, »cetl jsem
kdesi jeho vzpomínky a byl mi docela sympatický. Ale
chystal zákon, kterým mel být težce poškozen proleta
riát, a proto jsem to ucinil. Nemám nejmenší viny; jed
nal jsem z nejnezištnejších duvodu.«

»Ale i kdybyste mel sebezávažnejší pohnutky k tako
vému cinu, není to surové zákerne prepadnout nic ne
tušícího cloveka a prolít jeho' krev?«

»Nemám nejmenší lítosti. Tam, kde soudil výjimec
ný soud jako nástroj nízké msty buržoasie, tam nemuže
být lítosti.« I

Už byl zas ve své logice; která prikrÝvá jako krunýr
jeho nitro. Je to táž logika, která kryje vraždy sovet
ské. On jednal z nezištných duvodu, ale na nem se bur-
žoasie mstí. ;

Šoupal není jako vezen lehkým problémem, ale zdá
se mi, že ho pronikám. Má znacné schapnosti a dostal
se záhy k cetbe, jež mu stoupla do hlavy. Trpí dosud
velikášstvím. Ale je zbabelý, trpet nedovede.

Vezen Šoupal je dosud týž, jaký prišel pred rokem
na Bory z Kartouz. Zmení-li ho neco, bude to jen cas. 
Vzpomínám si na pohádky z detských let o necisté
studnici, na jejímž prameni sedela jedovatá žába. Je
nom jak vyrvat otrávené srdce z prsou clovekových a
vycistit ony prostory od nenávisti? Veru, zdá se mi,
že i tu by bylo zapotrebí nadprirozené moci. Vidím ho
v duchu, jak sleduje mé péro a s obvyklým úsmevem
kolem úst praví: Proc to píše? Aby se zalichotil ne
mravné, sobecké a pokrytecké meštácké kaste.

Isou-li ve francouzských velkomestech deti na ulicíchhýckány stejne jako bývají hýckáváni jedinácci
v rodinách, jsou-li v Nemecku a snad i u nás odkazovány
strážci verejného porádku do mezí, jež zákon a rád pro
ne svedomite a puntickársky vykolíckoval, lze ríci o so
vetských detech, že jsou do velké míry bez jakéhokoliv
porucníkování a to jak na ulici, tak doma, ve škole,
v organisaci. Tato okolnost má ovšem i své stránky
svetlé i své stíny. Sovetské díte je dnes, po desíti le
tech trvárú revoluce, vskutku již z velké cásti dítetem
nového rádu spolecenského. Vždyt dnes i šestnáctiletí
hoši a dívky sotva si již dovedou vzpomenouti, jak vy
l)adaly vnejší príznaky drívejšího režimu o vnitrních
ani nemluve. Tito hoši a dívky již nevedí, co to byla a

vypadala carská policie, žandarmové, vojáci, gene-
áJové, gubernátori a podobní representanti státní moci.
ovÝirežim vychovává z nich lidi své ráže, sloupy své
O porádku, opory nového rádu, který práve nyní se
ak pracne vytvárí. Proto ne.nalezneme dnes v sovet
kých detech mnohé z tech rysu, které tak charakterisují

nesovetskou spolecnost. Vetšina skutecných i tak zva
tlých ctností, jež jsou príznacné pro deti i spolecnost

ápadoevropskou, jest jim neznáma a cizí. Sovetské deti

J. Ed. Šrom (Moskva):

Sovetské deti.
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pován stejne jako detem mestským, ovšem v dávkách
nepomerne slabších. Lec pres to vesnické deti ukazují
v menším sice stupni ale prec jen na týž rozdíl proti
drívejšku, jako díte mestské. Nenaleznete mezi nimi mno
ho bojácných, zakriknutých, nebo si netroufajících. Jsou
naopak velmi samostatné a vypravují se úplne samy do
velkomest, nalezne-li príslušná organisace u nich takové
nadání, že je uzná za schopny ke studiu a vypraví potom
do škol s nejakým státním stipendiem.

Sovctská škola vzdelává i vychovává deti novými
mcthodami pedagogickými, které bývají dosti casto me- _
neny a dosud se vlastne neustálily. Deti tak mnohdy
slouží tak ríkajíc za pokusné králíky pro tu neb onu pe
dagogickou metllOdu. Nutno však potvrditi, že sovetské
vzdelávací methody mají jedno spolecn,é: snaží se vy
chovávati sebevedomé, prubojné, nezakriknuté lidi. Je
sice pravda, že sovetská škola je trídní, naprosto pro
stoupena 'pri tom komunistickou ideologií, že podává
všechno jedine s hlediska dnes vládnoucích tríd proletár
ských. Ale stejne je pri tom pravda, že škola ta je dnes
osvobozena od mnohého zbytecného balastu. Také drí
vejší premíra propagacní látky ustupuje ponenáhlu ale
jiste konkrétnímu vedení, deti se vzdelávají hlavne na
zrucné delníky práce fysické i duševní, skutecné zna
losti zacínají se vyžadovati stejne prísne, jako dríve. Za
vádí se pravidelná klasifikace, zkoušky, požadavky se
stále stupnují. Díte je nuceno pracovati daleko více, po
nevadž bylo mu vštípeno presvedcení, že nemuže na nic
pocítati po sv~'ch rodicích a že samo má se jednou státi
clenem »té elké rodiny pracujících, která první na
svete dala se do stavby socialistického rádu spolecen
ského«. V ohledu mravním se však v sovetských ško
lách nedeje takrka niceho positivního a také vyucování
konkrétním poznatkum se jen zvolna zvedá z úpadku
prvních let revolucních.

Co nevykoná a nyní vlastne již nemuže vykonati agi
tacne škola, to vykonává organisace pionýru. Je to dnes
již pres tri miliony detí ve stárí od osmi do šestnácti
let, organisovaných podobne jako naši skauti do menších
družin, které se nacházejí pod vedením hocha neb dívky.
Družiny pionýru nejsou však nepolitické, nýbrž jsou ta
kového ducha, že tvorí jakýsi první stupínek pro budou
cího komunistu. Jsou v nich hoši pohromade s dívkami,
organisováni jsou místne, takže vetšinou již od mládí se
znají a žijí spolu. PestupÍ v první rade telesný výcvik,
porádají výlety, pochody, závody. Ale soucasne velká
péce je venována obcanské výchove a proletárskému
uvedomovái1í. Pionýri zúcastnují se všech politických
demonstrací a projevu, státních slavností a svátku, mají
své vlastní slavnosti, jimž významného rázu dodává prí
tomnost i nejvyšších osobností sovetských. Jsou pány
sovetské ulice, jejich pozdrav »bud pripraven!« i odpo
ved nan »vždy pripraven!« je výzvou k boji i souhlasem
s tímto bojem, jímž ovšem rozumí se boj výhradne za
ideály komunistické a proti rádum všeho ostatního sveta.
Pionýri sovctští nazývají se »detmi LeninovÝmi, a jsou
vychováváni prísne v zásadách sovetské revoluce.

Toto všechno ukazuje, že v sovctském Rusku vyrustá
nová generace, ideologicky velice odlišná od generace
drívejší a od všech detí sveta. Je naplnena nejen vedo
mím trídní solidari1y, nýbrž i trídního boje. Vštepována
je jí nejen láska k pracujícím, nýbrž i nenávist k tem,
kterí jsou vylíceni jako utiskovatelé. Jeto ge,nerace

,vzdelávaná velmi jednostranne, která vidí svet pouze
jednemi skly a která kdysi má býti instrumentem, jenž
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by dokoncil to, co otcové v r. 1917 zapocali. V tomto
smyslu mluví se jí až príliš casto o »svetovém ríjnu«,
rozumej ríjnovém prevratu a la 1917.

Kapitolou pro sebe jsou deti bez domova, rodicu, do
zoru'. Jsou to ubožáci a cástecne i mladí zlocinci, kterí
houfne žijí v hlubine sovetských velkomest, nemajíce ni
koho, kdo by se o ne staral. Vzpírají se jakémukoliv
dozoru i starosti o sebe. Hlad v roce 1921 a 1922, je nej
vlastnejší prícinou tohoto zjevu. Tehdy rozprášeno bylo
obyvatelstvo hladovejících oblastí, rodiny rozptýlily se
po celém Rusku, deti poztrácely rodice i sourozence ..
Tulácké deti postupne byly dávány do útulku, cást nej
více nepodajná, cítající pres ctvrt milionu výrostku ve
stárí od 12 do 16 let, však zbyla. Žije z krádeží, pokout
ního obchodu, žebroty. Vymyká se jakékoliv péci, utece
z každého útulku. Jsou mezi temito detmi jednotlivci
velmi nadaní, vetšinou jsou však mravne zkaženi témer
k ne,napravení. Sovetská verejnost marne se pokoúší bo
jcvati s tímto zlem. Z pocátku nevenovala mu dostatec
nou péci, nyní zase nemá dosti prostredku k úcelnému
boji a likvidaci. Prostredky získávají se z verejné do
brocinnosti i ze státní pokladny a stále se jich nedostává.
Je jisto, že i když se nakonec podarí velkou cást techto
detí privésti na správnou cestu a zachrániti pro život,
prec jen bude nutno nad vetšinou z nich rnávnouti rukou,
po prípade až dorostou, otevríti pro ne dvére sociálních
polepšoven, stanou-li se spolecnosti nebezpecnými svou
náklonností k zlocinum. Tato nevyrešená otázka zasti
nuje mnoho positivnÍho, co pro deti bylo v Rusku již vy
konáno.

f'rancis Carco:

Z Montmartru do Latinsl{é ctvrti.
Carcova kniha je tak bohatou sbír

kou vzpomínek na slavné lidi jeho ge
nerace, tak zretelným vylícením ži
vota parížské bohemy tesne pred
válkou, že volné zpracování obsahu,
které prinášíme, jiste zaujme, nebo!
témer všichni, o nichž hovorí, jsou
,u nás svými díly známi.

-.:( olem r. 1910 jsme všichni bydleli na Montmartru nebo-'.' v okolí Boul' Mich'. Štastná doba! Ješte dnes mi diktuie

verše, jaké jsem psával v pokoiíku, který se uvolila poklizet
domovnice, znicivší se vášní pro lutrii.

Tehdy jsem znal v Paríži jen tuto domovnicí. Dík její pro
tekci jsem dával za obedy hodiny francouzštiny pánovi' z dru
hého poschodí, který se ucházel o prefekturu. Byl prijat a já
prišel o své obedy.

Druhové tohoto období mého života nebyli lépe osutlem ob
dareni. Vyckávali rána, aby se vrhli do domu a nasytili rohlíky
a mlékem, které dodavatelé složili u dverí. Mnozí z nás meli
tak znamenitou chut, že museli slézt všechna poschodí. Ach,
jak dobrých nohou bylo treba, aby cloveka nechytli! Byl 10

témer sport, který nám zabraiíoval ztloustnutí ...

Bože, co vody uplynulo od našeho mládí. Kdybych potkal
veselé soudruhy, živící se kradenými rohlíky, jiste by mne
ani nepoznali. Beda, co zbýVá ze všeho: vzpomínky.

*

Když jsem spatril poprvé U t r i II a, nebylo to v baru ani
na ulici, jak kde kdo o soM tvrdí. Seznámil jsem se s '1:cn

u pana G. na Montmartru, který tehdy strežil Utrilla, aby ne
mohl venku bourit. Pokoj, vybavený postelí, jedinou židlí,



~tomnosL,

zrcadlem a malírskÝm podstavcem. Bídná lampa bez stínidla
ozarovala zdi.

- Pane Maurici, prichází vás navštívit tady ten pán.
0- Tak! - odpovedel Utrillo.
Pan O. mi ukázal na židli: »To je hezké, že jste navštívil

našeho pana Maurice. Kdybyste vedel, jak pracuje. Co je u
mne, nechce už ven. A cím víc pracuje, tím víc žíZ'1í po
práci ... terpentýn a cinková bel vzbuz .. žízen ...

»Ano, ano,« potvrzovalo' :..v. J'la jeho tvári jakoby stuhl
bázlivý úsmev, ~JOzený z posmechu a resignace.

- No tak, tázal se pan O., mohli bychom mrknout na váš
obraz, pane Maurici?

Utrillo odstoupil od podstavce. Jeho tvár nabyla takov.;ho

výrazu úzkosti a napjetí, že jsem se domníval, že kOLecne
promluví. Nikoli, mlcel a nepretržite se usmíval. Co mu na
tom záleželo! Jeho práce mu nepatrila a pan O. nemusel cinit
ani takové okolky. Ale z povzdálí cíhal. Lampa ozarovala tvrde
ieho zapadlé tváre. Jaká podobizna! Pan G. vykládalo ZP!l

sobu malírova života v jeho dome. O panu Mauricovi! Prip~
dalo mi, že se vyhýbá jménu Utri1lo, a že malír ceká napjate
na toto oslovenÍ.

Na konec jsem nic necliápal. Prišel jsem navštívit malire a

nalezl jsem podivného pana Maurice, který stále mlcel, a pána,
který stále mluvil. Když jsem odcházel, ptal se pan Go: "Na

vštivíte nás zas brzy?« A dodal: »Nesmíte se divit jeho zpu
sobum: na poprvé je vždy takový. A pak, jmenujte ho klidne
pane Maurici«. Je to lepší. Pripomíná mu to doby, kdy byl

hošíkem a dal se rídit. Víte, znám ho. A kdybych chtel, aby
se naráz sebral a nedal se privést nazpet, pOjmenoval bych
Ilo - .Utrillo«. Nemáte ponetí - nic než jméno Utri1l0 a šel
by pít - - A mohli bychom zacít znovu!«

•
S M a x e m J a c o b e m jsem se seznámil u básníka E. Ga

aniona, který mne poskytoval útulek; jeho pohostinnost sa
ala tak daleko, že nikdy neodjel z Paríže, aniž oznacil krídou

ábytek v tom postupu, abych ho co nejméne zarmoutil, kdy
ch se ho zbavoval - - -

Tehdy nebyl Jacob ješte svatým mužem kláštera a zatáhl-li

s kdy do kaple Panny v Sacré Coeur, kde upadal do vy-
žení, byl to jiste den, predcházející orgiím. Modlil se hlasite,

r'lsiI Pannn, aby mu pomohla zvítezit nad sebou samým a vy
dal jí o svých bedách. Pak se odebral zvolna domu, ulehl,
I se éterem, a když se mu zjevil Kristus, bavil ho duverne
vých pracích, o než se zajímal Poiret stejne jako krejcí

ucet.

Me jeho prívetivost a ochota zpúsobovaly, že ho v dome
peli. Když nekterá ubohá žena ze sousedství ho prišla po-

t, aby jí pri" edl nazpet ztraceného syna, vrazil si na

vu .bourku«, kterou bral jen pri podobných príležitostech,
ned odspcchal. A vždycky se mu podarilo uprchlíka pri

Jednou k nemu prišla sousedka, aby jí vyložil karty.
nechal práce, popadl karty, a peníz, který pak uzrel pod
i cm, daroval na ulici )}svým« chudým.

*

y jsme se málo starali o peníze, nebot u frédéa v )}Krá
e vždycky našlo sousto a sklenka za písnicku. frédé ne

lupák; miloval umclce. Také se II neho scházeli malíri,
a ony rozmilé bytosti, které sdílely náš osud; byly

nenárocné; na otázku, co by chtely, odpovídávaly: "Co
evneJš!.«

hny Maxe milovaly a radily se s ním v morálne zaple
prípadech, které obratne rešil. Nekdy obetoval i spo
orá trvala tak dlouho, jako na Montmartru trvají, a

své požehnání doprovázel kresbou, kterou podpisoval kratším
ci delším "J «. Velikost tohoto J. odpovídala Maxove náklon
nosti k obdarované. Pouze nemnozí to vedeli a neprozradili.
Ale herec Ollin nevidoucím otevrel oci a radoval se pak

z mely, kterou zpusobil. Ollin byl Maxovým démonem. Svádel
ho ok pití a mucil ho. Kdysi k ránu, v podezrelém baru, nutil
Maxe do pití. Ale Max, zas jednou blízek obrácení, mluvil jen
o Panne Marii; všechny ty dámy a pánové byli jako u vyje
venÍ. Pojednou vešla slecna, znavená nocí. Max ji ihned za
cal obracet na víru. Velebil jí sladkosti náboženstvÍ. tIolka po
slouchala s otevrenými ústy. Bohužel zakrocil její ochránce,
cernoch, a než jsme se vzchopili, chytil Maxe za ruce a roz
drtil mu oba palce.

*

V naší skupine, jak je videt, se našl'O ode všeho v onech
blaženÝch letech, kdy Pic a s s o, prohlásil, aby udelal dojem:
»Když deláš krajinu, musí se predevším podobat talíri«.

Tehdy se událo, co melo pro kubismus veliké dusledky.
Maxitv bratr se vrátil z kolonií a prinesl si podobiznu, malo
vanou cernochem. Podoba, velmi zanedbaná ve prospech ob
jemu, silne zarazila malíre, kterí ihned zjistili, že zlaté knoflíky
tuniky nebyly umísteny na obvyklém míste, nýbrž serazeny
v aureole kolem hlavy. Prekvapujfcí objev! Rozložení pred
metu bylo nalezeno, prijato, a Picasso brzy poté prohlásil:
"Maluješ-li podobiznu, umístíš nohy po stranách plátna!~

(O Picasovi existuje anekdota, která stojí za zaznamenání:
Vlaminck vyšfáral nekde v Bougivalu cernošskou sochu, kte
rou prinesl Deroinovi, postavil ji doprostred atelieru a rekl:

»Skoro tak krásná jako Venuše z Milo. Což?« Derain rov
nou: - »Práve tak krásná.« Vlaminck: »Co kdybychom šli
k Picassovi?« Prišli k nemu se svým~ kusem dreva, a když
Derain opakoval své "Práve tak .Jcrásná,« rozhodl Picasso po
chvilce premítání: »KrásnejšÍ«.)

*

S P i e r r e m Ma c O r I a n e m jsem se sblfžil u »Králíka«.

kdež zpívával své písne. Tehdy žil z ubíjejících literárních
prací a kreslil do pokoutních listu. Ale pod pseudonym(~m
Mac Orlan objevil cestu do »J o u r 11' a I u«, '

Myslím, že prijal tento skotský pseudonym z vrozené zá
liby pro sport. A dve léta v prístavním meste ho opravnovala.
aby se šatil jako sportovec ne-li cowboy. Mac Orlan se tak
casto scházel s lodníky všech barev, že prejal jejich praktic
kou morálku. Pokoušel' se o štestí na všech koncích sveta a

provozoval všechna povolání.

Aby clovek pochopil, jak se lidé jeho generace bránili chá

pat se vážne, bylo ho treba slyšet vyprávet historie z jl'11O
dlouhých cest. Jak v tIolandsku jedné zimní noci navštívil ka
pitána v jeho kajute. Na stole láhev whisky, z níž si oba n.)tne
prihýbali. Pri druhé ci tretí láhvi se mlcelivý dosud hostitel
rozhovoril. Ale protože z desíti francouzských slov devíti ne
rozumel, omezH se na vlastní jména; pak pohlédl vítezne na
Orlana, vyrazil výkrik, a když dostal odpoved, stiskli si
vroucne ruku.

- Napoleon, rekl na pr. morský muž - - 
»Napoleon! Ach! Ach!«
Okamžik ticha. Poté Mac Orlan: - Ovšem, Napoleon -

Ale Pondichéry! - Ach, ano! Pondichéry! Ohé! Very well!
A takto až do svítánÍ.

Snad dekuje M. Orlan temto bizarním schuzkám za svúj
jasný styl, nezatížený zbytecným žvanením.

*

Šfastná doba, kdy míjely neužitecné dny a scházeli jsme se
u frédého. »Bída zurila«. Ale snášeli jsme ji vesele. Byl tll

393



Asselin, Girieud, M. Meunier, Brésil, Dorgeles, M. Orlan, M.
J acob, Utrillo, Picasso, Laurencinová, Daragnes, J. Pellerin atd.
A byli jsme porád pospolu.

*

frédé mel v Saint-Cyr domek, kde nekdy trávíval horké
mesíce. Dal nekomu adresu? Nevím. Ale v r. 1911 se zaclu

na Montmartru o St. Cyru hovorit. Callé, Delaso a Z. Brunner
tam první zacali poburovat okolí. Sráželi ranami z karabin
ovoce, oživili v noci tajne rícku uzenými sledi, do nichž za
šili živé rybky, a jezdili se koupat nazí na kolech. Tento kdsny
kraj byl príjemný k obýVání.

J. Collé tu otevrel hospodu "D vejce na tvrdo«. V prospektu
se cetlo mezi jiným: "Spolecnost velkých pokoutních hotelú.

10 hodiny od dráhy. 40 dní na velbloudech od Alžíru. Jeden
stul, jedno srdce, 18 kuthanu.«

Dnes je tato hospoda proslulá; Navštevuje ji znamel.jtá
spolecnost a' Callé je dobre živ. Ale tehdy se ješte pripravoval

pouze na dráhu, ,kterou mu upraví náhoda.

Kdybych byl neopustil Montmartru a nenásledoval dobré
rady Maeterlinckovy, možná, že bych byl také dnes nekde ho
stinským. Maeterlinck ujištoval mne: "Stací, zavrete-li 'Se ua
tri hodiny denne a zustanete-Ii ve svém pokoji, i když se vim
nechce pracovat.« Výborná metoda! Jenomže jsem pokaždé
usnul - vždyt jsme všichni padali únavou. Naše noci koncily
v podezrelých barech za nekonecných rozhovoru. Rozbírali
jsme kde co - básníky, bulvár, kubismus - - -

J a:k bychom byli neprijali se smíchem ztreštené formule
této nové školy; na príklad když Picasso namaloval studii
beden všech velikostí, složených na nábreží, a nazval ii: "Pa
dobizna mého otce.« Na bednách bylo lze videt nápisy, císlice
a nálepky.

A príštího roku byly v salone "NezávisIÝch« vystaveny ne

scetné podobizny "muj otec« s podobnými nálepkami a ná
pisy, s okem tuhle a s nosem tamhle - - -

*

Vikomta Rob e r t ode .1 a Va i s s i e r e (Claudiena) jsem
zas poprvé spatril v okamžiku, kdy zpracovával holí ma
jitele hotelu. RmtrW jsem je a zvedel jsem, že mu vycítal, že
každé noci prijímá nescetné množství devcat.

C I a u d i e n! Tehdy žil autor "Labyrintu« buh ví z ceho.
Ale nežádal si než aby nemusel nic delat. Olympicky klidný a
vždy zvedavý se bud procházel nebo usedl v kavárne - aby
si upravil klidne svuj oblíbený nápoj: višnovku s éterem.

Kdysi ho nelibe privábila veliká zlacená písmena na re
klame starožitníkove. Zastavil se, precetl zvolna, vylezl na

mríž, odstranil obrovské W a odnesl jej klidne pod paždím.
Bylo treba mnoha velkých W, než tajný policista rozrešil ta

jemství; Claudien se pak zodpovídal na strážnici.

A co mel adres! Ale at bydlel kdekoli, dopsal mi, a když
jsem na nocní dostavenícko zapomnel, zazvonil na hasice,
kterí pak oblehli muj byt a pripomneli mi takto schuzku.

*

ODe p a q u i t o v i by se dalo vyprávet na sta historek.
"U králíka« vždy zalezl do nejtemnejšího kouta; chtel-Ii ho
clovek objevit, musel odstavovat židle, stoly, stohy prádla a
tisíc predmetu, za nimiž se skrýVal pred zvedavci. A když už
nan všichni zapomneli, bylo ho náhle slyšet recitovat verše.

Ach, ten hlas! Bolestné skrípení zrezavelé korouhvicky za
zimní noci.

Na otázku, jak své verše nazýVá, odpoyídal "Ztracené oka
mžiky« a dodal - dokonale ztracené, nechce je ani jeden na
kladatel.

Bydlel každou chvíli jinde, a když u Bonscara zustal jednou
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týden ležet v posteli, meli jsme o neho strach a šli jsme ho
navštívit.

"Mám horecku, vysvetloval, kašlu - - -«
"Ale jdi!« - J aquit se poškrábal na noze, a protože videl,

že neveríme, spustil:

"Pred týdnem jsem dostal ze "Journalu« peníze. Nu a ... se
bral jsem takovou krepelinku - - a šli jsme sem ... Ráno
odešla - - a frrr! Penízky pryc! Prohledal jsem kdeco 
Jeto, smešné, ale vyckávám v posteli - - pracuji.«

"A kde jsi ~I ty peníze?«
"No v tobolce!« - "A tobolku'?« - "v kapse!«

Smutne jsme nahlíželi, že Jules byli okraden, když kama·,
rád, jenž se ho' vyptával, povídá:

"A co tvé kalhoty? Prohledal jsi je?«
"Ach, zasténal, mé kalhoty - - -« Ale náhle vyskocil,

zvedl' žínenku a radostne zvolal: "Tady jsou - - a v kapse
- ne, nemožno!«

"Tobolka?«

"A peníze v ID,« sdeloval Depaquit. "A já m'yslel, že mne
obrala i o svršky! Štestí, že jste prišli, iinak bych byl zustal
ležet až do soudného dne - - -«

*

V r. 1913 si vyhlásily Montmartre s Latinskou ctvrtí boj: De

rain, Salomon, Apollinaire, Picasso a Modigliani zrídka už pri
cházeli ke "Králíku«. Ovšem bez nich chybela našim vecerum
fantasie. Ale presto na Bouscarove terase tvorili ješte Chas

Laborde, Daragues, Asselin, Girieux, Dorgeles, Warnod atd.
veselou skupinu. "U králíka« jsme trávili noc. Holky a po
budové, milující básnictví, se tu s námi bratrili a dávali nám
pripíjet. Tito pobudové meli »umeleclCé záliby« a odstavila·li
je nekterá z jejich »žen« pro jednoho z nás, nezlobili se.
Všichni ovšem nebyli stejní, všichni však velmi milovali lite
rární jedy »Králíka«. Byly vecery, kdy jsme byli všichni na·
mol a mlnozí strašlive truchliví. Bože, jaké výjevy!

BýValy noci, kdy rány z revolveru, vypálené z vencí do

oken, dovršovaly scény. Nekdy zas vrazili dovnitr muži s úmy
slem napravit své družky, mávali britvami a rozsévali kol
kolem hruzu. Podivné chvíle!

*

Ale vetšina kamarádu opustila Montmartre; Mac Orlan se
oženil. Já se odstehoval do Latinské ctvrti a ti, co zbyli, za·
nedbávali »Králíka« a scházeli se »U dreveného kulecníku«,

který na nás pusobil prímo kouzelne. Vábily nás jeho be·
sídky na sHnném dvore, a dva skvelé obrazy, namalované na
zdi Renoirem, a rozkošné plátno Laurencinové nás upoutávaly.

*

Kdo poznal Laurencinovou, aniž ji venov,al trvalou náklon
nost, je netvor. J eií veselost, puvab a nadá:ní by byly obmek·
cily i srdce kamenné. Drahá Marie! Vedela dobre, že jsme
na ni nezanevreli, protože ucinila Apollinaira t~k nešfastným.
Cím byly naše montmartské lásky u srovnání s touto zde. Nic,
neD velmi málo. Horké opíjení, zrozené z hnusu, únavy a zkla
mání. Jak casto jsem trpel pri ranních návratech samotou. Vi·
del jsem jasne svuj nesporádaný život. Soudil jsem se. Litoval
jsem se, lec mládí mne znovu strhlo a pudilo k radostem, jež
mne oslnovaly. Ulice, s rozžehlljícími se svetly baru a hotel6
mne pritahovala. Potuloval jsem se po Montmartru, opájel jsem
se pochodem v dešti za chmurným dobrodružstvím. V Grenellu
jsem trávíval dlouhé dny v ohavných nájemných pokojích,
pil jsem, kouril a nebyl jsem si s to vysvetlit trapnou zálibu,
která mne pu,dHa ,ke stykum s holkami a jejich práteli zlo
deji. V jejich vznešené spolecnosti jsem behal po dupárnách.
Zapomínal jsem na vše až do okamžiku, kdy hluboce zhnu•.



~tomnost-J

n tímto pitomým životem jsem se domníval, že se prerozuji
ro nejcistší city.
Ríká se, že básníci jsou vždy pohotove obetovat své štestí,

aby nalezli nej[idštejší prízvuk. Možná! Ale každý clovek m.á
povahu, s níž musí pocítat. Moje mne svádela k nejhorším

.\'Ýstrelkum. Co mi bylo do teorie? Obdivoval jsem faleš 'žen
a dal jsem se obloudit. Ucily mne, prizpusobovaly své hre a

my mne dodávaly duvody, abych pred nimi prchal.

Ale presto: nemiloval jsem holky, nýbrž predevším cerné
ulice, hotely, nálevny, zimu, déšf, bary, náhodnost setkání a
rdcervoucí vzduch opuštenosti v pustých pokojích. Onu tra

gickou dekoraci. Nevyjádril Utrillo ve svém díle tuto tajnou
utou posedlost? Tížila našich 20 let a poznamenala nej

lepší lidi tak záhadne, že by se snad byli jinak ani nepoznali.

Smutné návraty! Veritelé zvonili u dverí, domovnice se
lásila o nájemné: "Udelali byste lépe, kdybyste ... « vykládala

ta smešná osoba.

Max Jacob se vykroutil s poklonou. Druzí, sedíce nazí
u stolku, odpovídali chladnokrevne: "Vidíte, že mi vzali vše.«

Každého 15. se zdánlive soužité dvojice rozlucovaly, a mlé-
f, hokynár a rezník z toho vyvozovali morálku, jež nás

zhnusovala.

Vzpomínám, jak jsem byl takto probuzen jednoho, rána
hlubokého spánku. Musil jsem opustit šaty, boty i své básne.

Za chvíli jsem stál bez kabátu a klobouku v jednom baru na

námestí Pigalle, skrehlý zimou. Má odvaha zmizela. "Cože,
laut! Porád platit!« Myslel jsem na kamarády, kterí asi
tejne uvažují, a pochopil jsem, že Montmartre není o nic více
omovem umelcu bez prístreší, než kterákoli koncina.
»Dost!" vzbouril jsem se a skocil jsem do omnibusu, který

el do Latinské ctvrti.
*

Montmartre i Latinská ctvrt mají své nálevny, lec na bul

áru St. Michel bylo více literárních kaváren než na Clichy.
imbaud, Verlain, Moréas, P. rort a Apollinaire zanechali na

ém brehu nehynoucí vzpomínky.

V úterý jsme se scházívali v "Closerie de Lilas«. Nepopsa
Iná vrava a hulákání poetu. Pilo se a debatovalo. Paul rort
prável, zpíval, smál se a objímal po rade prátele. Ješte na
i, pod plynovou svítilnou, neustával ve zpevu.

Kdysi jsme potkali rorta, když jsme se v povznešené nálade
aceli z dvoudenní oslavy narození decka básníka Visana.

n chtel domu. Ale rort nás zatáhl do jakési putyky a slav
st pokracovala. Na konec se dali nejopilejší do trískání skle
e. Myslím. že jsem byl mezi nimi. V okamžiku, kdy pitka

la vrcholu, vyvolal jsem skandál, protože si nekdo do-
al Rimbauda. A já nedovolil, aby se nekdo dotkl tohoto
nlka. Ve rvacce, která vznikLa, mne nejaký boxer z ror

družiny omrácil a vyhodil na ulici. Mel jsem rozbité oko,
chroumaný kotník; ale ješte v leže na chodníku jsem rval:

f žije Rimbaud!«
olicista, nemaje nejmenšího pochopení pro mé nadšení, mne
edI na strážnici. Tretího dne jsem odjíždel v drkotající

z nemocnice. Každých tricet metru jsem) volal: "Za

I Není tu nejaký bar?«
ci seskocil a prinesl dve sklenky. Mužete si predstavit,
me byli za chvíli zrízeni. Kocí byl získán pr·o Rimbauda,

zdarma pil, a já byl štasten, že jsem ho presvedcil, aniž
erazil druhou nohu. Byl to muž urozený. Nevzal ·ode mne

tim za jízdu a ješte mne donesl na ramenou až do po-

z desíti prípadu koncily takto všechny literární

•

Zlé doby minuly. Prispením Rachildové jsem uverejnil svou

první knihu, ale co pravý básník-fantasta jsem dával pred
hluchým lomozením slávy prednost své dýmce a svÝm prá
telum - --

Chodíval jsem na Montmartre za jednemi a ve Ctvrti jsem

zustal pro ostatní. Vstával jsem pozde a casto jsem pak šel do
jedné hospody, kde jsem vždy jiste nalezl Apollinaira. Certuv
chlapík! Ackoliv už byl u kávy, objednal polévku a dal se

od zacátku do obeda. Nesmírný jedlík a labužník; rozemílal
v zubech kosti, vyssával je, zapatlal se mastnotou a drtil pod
sebou židle, aniž se tím znepokojoval. Ceho by se bál? Podobal
se jarému bohu, který mel svuj solidní nárazník, mírnící pád.
Cím více jedl, tím více z neho vyzarovala fysická veselost. Jeho
smích 'byla jeho síla. A jak byl uctíván!

Louis de Gonzague-rrick to ví. V oné dobe pricházel kaž
dého jitra v cylindru a rukavickách k Apollinairovým dve
rím. Zazvonil, Apollinaire otevrel. Vytrvalý ctitel se uklonil
a 'otázal:

- Pan Guillaume Apollinaire?

- To jsem. já, odpovídal básník.
Tu mu podal Gonzague jablko - co symbol své nej,krásnejší

volby - a Guil1aume jej vesele schroustal. Jen autoru "Liho
vin« se mohlo prihodit podobné dobrodružstvÍ. Miloval komiku
a vtip.

Ubohý Apollinaire! Vidím ho ješte, jak se ke konci války

drel psaním na výdelek. Ale presto vytrval a zustal na svém
míste, bojuje až do posledního okamžiku. Apollinaire otevrel
nové cesty a mnoho jest nás, kterí to dosud víme.

*

S bolestí vzpomínám na nešfastného Mo d i g I i a n i h o.
Bloudil beznadejne neprátelskou Paríží, v zime s cerveným
šálem kolem krku místo svrchníku, a vysmíval se nebi i lidem

jako proklatec. Byl krásný: alkohol ho znicil; byl inteligentní,
hrubci ho premohli; byl hrdý a mírný, život ho pokoril a
ztrestal za odvahu s jakou tvrdil, že existuje jen pro tajemné
urcenÍ.

"Umelce máš živit zdarma" rekl kdysi majitelce jídelny, kam
chodíval.

"A proc to ?,'
"Protože umelec nemužt vydelávat. Maluje - - a ostatek?

Koukej !,' a vrhnuv na zed obdivuhodnou skicu, rozesmál' se
divoce: "Líbí se ti to?"

- "Tak si sedni a jez!" svolila na konec dobracka.

Výstava ve výkladci slecny Weillové znamenala první
úspech. Jaká revoluce' na ul'ici! Malírovy akty prilákaly zástup
zevlounu. Na policejní zakrocení musely být obrazy odstra
neny. (Jeden z nich byl v 1'. 1925 prodán za 22.000 fr.) Tehdy
neprodal ubožák jedinkého, ani za nejnižší cenu.

Konecne se osud ponekud smiloval. Seslal mu prítele, který
sdílel jeho cernou bídu, který lítal po Paríži a prísahal, že ho
proslaví. Jmenoval se Zborowski.

Odpíral si vše: tabák, jídlo i uhlí, aby mohl koupit pro Mo
diho plátno a barvy.

"Všichni jsou hlupáci,,' tvrdil, "ale pozdeji, ne za dlouho,
uvidíte, jak draho budou kupovat jeho plátna!«

Nebohý Modi! Skoro pet let trvalo, než nejosvícenejší ama
téri ho prijali do sbírek.

*

Prišla hruzná válka. Zemrel rresnois, M. Drouet, Ch. Per
rot, L. Pergoud, J. M. Bernard a u vecer prímerí Apollinaire;
po nem vbrzku J. Pellerin. A v r. 1920 zesnul v nemocnici
s povzdechem "Cara ltalia !,' Modigliani. Rok predsmrtí ho
poslal Zborowski do Nizzy. Bydlel tam v pokoutnim hotelu
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prostitutek, které mu ze soucitu s jeho bídou stály každého
rána po odchodu hostu modelem.

Jaký život! Zborowski mi o tom vyprável. Když prosil o po
moc pro Modiho, odpovídali mu: "Malír nepotrebuje žít na
vel k é 11 o z e. Proc ncní v Paríži?«

"Ale vždyf je težce nemocen. Plivá .krev.«
Ale amatéri Zborowského vyhodili.
Modigliani zemrel v prosinci 1919. O jeho smrti mne zpravil

Kissling. Záda! o príspevek na pohreb.
*

Modiglianiho telo bylo zasypáno kvety, na jeho prsou ležela
tHká kader rusých vlasu - poslední dar milencin. (Druhého
dne jsme zvedeli, ž~ se vrhla z okna bytu svých rodicu, kterí
se vzpírali prijmout i její mrtvolu. Chodila s druhým dítetem
Modiho. Byli jsme zdrceni.)

Na pohreb se sešli se všech stran prátelé, obchodníci a mo
dely. S Modim zemrel poslední bohém jedné generace. Za
pohrebním vozem se vlnil ohromný zástup. Mluvilo se o jeho
díle. Spatril jsem tu bývalé soudruhy nešfastného Modiho. Se
stárli, lehce stucneli. Nekterí už pro sluli, druzí byli na ceste
k prosluiosti: Picasso, Salmon, M. Jacob, B. Cendrars ...
Všichni' tu byli. Nezapreli minulost. Vždyf jsme s Modim po
chovávali i své mládí. Policisté, kterí zdravili pruvod, titéž
snad, kterí vodili Modiho na strážnici, alli netušili, že jejich
gesto znamenalo v naších ocích jakési pozdní verejné odci
není ...

Jako vždy, Picasso vybavil z této podívané jejÍ' smysl.
Obrátil se ke mne, ukázal na rakev pokrytou kvety, pak na
strážníky a rekl mírne:

"Vidíš - - je pomsten.«

PSYCHOLOGIE
Robert Saudek:

Ceští spisovatelé v zrcadle
grafo logie.

(IV. Jar o s 1a v H i 1ber t.)

Zvláštností rukopisu Hilbertova, který jest pred~ metem našeho zkoumání, jsou velmi cetné opravy.
Jsou to jednak redakcní opravy-tekstové, jež mají pro
nás jen ten smysl. že jsou dukazem prirozenosti pred
ložené písemné úkázky, jednak opravy písmen, které
jedine mají význam grafologick)T. Jako žádný znak, tak
ani tento není jednoznacn)T, t. j. neexistuje jednoduchá
rovnice mezi isolovaným symptomem v písme a jedi
nou specifickou zvláštností charakteru. Chceme-li proto

vyšetriti psychologické príciny uvedeného znaku, mu
síme jej chápati jako integrující soucást celého ruko
pisu, jmenovite v souvislost\ znaku príbuzných i proti
chudných.

V prvé rade je treba zjistiti, vyskytuje-li se tento
znak' v písmu rychlém ci pomalém. Náš rukopis je ne
sporne psán rychle, nebot vykazuje témer všechny
podstatné znaky rychlosti. Tím je již s velikou pravde
podobností vyloucena možnost, že by šlo o povahu
prolhanou· a neuprímnou. Shledáme celkem tri druhy
korektur a doplnku.

Predevším opravuje pisatel všechna písmena, lho
stejno zda malá ci velká, která nejsou dosti zretelna.
Dále píše diakritická znaménka dvakrát, ba dokonce
trikrát. Duvod je ten, že má ve zvyku spojovati zna
ménka s písmeny. Patrne však v pocitu nedostatecné
zretelnosti klade diakritická znaménka ješte jednou,
když byl celé slovo napsal. Konecne zvetšuje délkové
rozdíly tam, kde si povšiml, že vypadly príliš malé.
Dle toho se zdá, že pisateli jde o kontrolu psacího v)-
konu za úcelem zvýšení citelnosti písma. Podívejme
se, najdeme-li v písme ješte jiné znaky, které by tako
vému úmyslu pisatelovu nasvedcovaly.

Je jich celá rada. Je to predevším zjednodušování
písmen se zrejmou snahou dáti písmenum pevnou a
výraznou formu. Dále vidíme, že písmo je prevážne
úzké ale s tou zvláštností, že vzdálenost jednotlivých
tahu' uprostred téhož písmene je zpravidla daleko men
ší nežli vzájemná vzdálenost písmen ve slove. Toto
strídání je pomerne (vzhledem k znacnému celkovému
stupni menivosti) dosti stálé. Ve shode s tím je sto
jatost písma (pres to, že úhel sklonu vykazuje silnou
menivost), jakož i uclenení plochy, na níž jsou slova
od sebe delena velmi zretelne, rádky pak témer bez
vadne.

Ze všech techto známek vyplývá, že pisatel mys 1í
r y c h 1e a obr a t n e a má velmi silnou s n a h u
p o u j a s n e n o s t i, z r e tel n o s t i a u r cit o
s t i s v ý c h n á z o r u. Vedle této vec n o s t i m y
š 1e n í pro v á z e n é v y s o k o u d u šev n í k u 1
tu r o u a v y s p e los t í úsilne a ved o m e z á p a
s í o pre s n ý, h u t n Ý a for m á 1n e d o k o
n a 1Ý výr a z u vedomí odpovednosti a významu
zpusobu vyjadrování. Zdá se však, že toto jeho sna
žení nebývá vždy korunováno úspechem, nebot co
chvíli nalézáme stopy pedantské a casto zbytecné sebe
kontroly.

Proti kterým povahovým sklont'tm je tato upríliš
. nená sebekontrola namírena, vyplývá již ze Zpllsobu
oprav. Pisatel prepisuje písmena, která následkem
zbežnosti psacího úkonu dopadla nejasne; dále taková.
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jež vlivem mechanické gir1andovitosti jsou málo vý
razná. Ale korektury tyto ani zdaleka nepostihují
všechny nezretelnosti a mnohoznacnosti, která se v pí
srne vyskytují; velmi mnoho jich zllstává neopraveno
a ciní tím písmo težko citelným. Prícinou techto ne
jasností jest zbežnost zjednodušující tvary písmen až
k nezretelnosti. Dále shledáváme tu casto nepatrné dél
kové rozdíly, casto tak malé, že písmena stredni ne
presahují písmen v lince.

Vedle toho vyskytují se tu cetné nezretelnosti zpu
sobené naopak zbytecnými prídavky. Sem patrí cetné
uzlovité smycky, které písmo zbytecne komplikují, pri
pojování diakritických znamének k písmene predchá
zející a následující soucasne, címž vznikají casto velmi
bizarní a záhadné tvary, konecne ony cetné opravy pí
smen, o nichž byla rec, citelnost spíše ruší, a dodatecne
prodlužované délkové rozdíly zasahují casto do rádky
sousední a jsou na závadu prehlednému rozvržení
plochy. Je tedy zrejrno, že ona silná snaha po zretel
nosti a jasnosti myšlení a formulace je reakcí na vnitr
ní neujasnenost a nevýraznost, kterou se pisatel snaží
zdolati, veden svou tvorivou vlllí.

Chteje vyrovnati tuto svou nedukladnost, která od
poruje jeho citu pro pregnantnost a zretelnost, upadá
casto do opacného extrému tím, že houževnate lpí na
svých názorech a snaží se presvedcovati dialektikou a
opakováním, kterým podtrhává myšlenky, na nichž mu
obzvlášte záleží a jimiž si patrne není tak jist, jak se
zdá (levosmerné uzlovité tahy, pripojování diakriti
ckých znamének).

Tyto nedostatky jsou v príkrém odporu s jeho in
tensivní vulí po výraznosti a hutnosti a dávají tušit,
že všechny úspechy jeho tvorivého úsilí jsou výsled
kem úporných boju, které musí svádeti s jistou
nepružností a netvárlivostí svého ducha. Vskutku
také nalézáme v písme známky svedcící o preva
ze pudovosti nad duchovostí, totiž pastosnost tahu,
silný tlak a urcitost vázání písmen, které má
sklon k tvarum hrotitým, a zmínené již levo
smerné, uzlovité smycky, které co chvíli zdržují
rychlé jinak tempo psacího výkonu. Silná menivost
zejména co do velikosti a úhlu sklonu mluví sice pro
vn í m a vos t a v z ruš i tel n o s t, ale práve uve
dené znaky spolu s dosti znacnou velikostí (jakkoli
silne menivou) ukazují, že to není citlivost povahy
jemne sensitivní, nýbrž v ním a vos t pro d o j m y
s i I n é, vzbuzující mocná hnutí citová, a že nevy
niká tolik bystr)"m postrehem a britkou, výstižnou kri
tik6u, jako spíše vehemencí, durazem a názorovou
úporností. Jeho bytost jest plna intensivního citového
života, který se sice snaží s veškerou svou energií
a houževnatostí zformovati, vteliti v slovo, ale jejž je
težko spoutati. Životní zkušenosti spolu s jeho schop
'ností mysliti vecne a kriticky ochladily sice mnohý zá
pal, ale pres to zustalo v nem dosti ne-li pateticnosti,
tož jiste mocného vzruchu a silné vitálnosti. Tato
jeho emocionálnost se ovšem neprojevuje v celé své
bezprostrednosti ve skutecném živote, ježto si pisatel
ukládá znacnou reservu (stojaté písmo, tesnost a casto
uzavrené hlásky). Jestliže však ani tu se jeho priro
zeno~t nedá úplne potlaciti, tím více lze ocekávati, že
se tato živelnost projeví v jeho tvorbe. Pri tom nelze
prehlédnouti, že pisatel náleží ke kategorii lidí in spi
rovan)'Th (pri silné vázanosti jsou prece jen mnohá
písmena nespojena). Jeho cítení je arci intensivnejší,

jeho tvorivá horlivost vetší, nežli jeho pohotovost pri
mereného výrazu (jakkoli tuto netreba podcenovati).
Stejne zustává jeho invence a bohatství nových my
šlenek za jeho duševní aktivitou. Touto divergencí si
vysvetlíme mnohou nedomyšlenost a šablonovitost
toho, co ríká, a pochopíme jeho neobycejnou, dodatec
nou sebekontrolu, jakožto dusledek toho, že si uvedo
muje svou vnitrní neujasnenost a není si jist, zda za
chytil jádro veci, zda je dosti v)"stižný a srozumi
teln)". Na druhé strane není však pochyby, že tato
jeho vnitrní neujasnenost nemlI že b)',t hodnocena je
Eom jako nedostatek; nebot prícinou její je v nepo
slední rade jeho schopnost silných citových hnutí a
vzrušitelnost.

Má silne vyvinuté umelecké cítení, jak dokazuje
utvárení písmen, která, ac zjednodušena, nejsou' ni
kterak suchopárná, nýbrž utvárena s prostým, ale tím
sympatictejším vkusem. Též všestranné dodržování
okraje (i vpravo) jest známkou kultivovaného esteti
ckého cítení. Není to však žádná vyumelkovaná sen
sibilita, nýbrž vnímavost hluboce zakotvená v silných
a prirozen)"ch instinktech.

Písmo nevykazuje nikde nápadného zduraznování
pocátku, ani neprimereného zbohacení (vyjímaje výše
zmínené levosmerné smycky) a délkové rozdíly jsou
malé. To dokazuje naprostý nedostatek
o s o b n í j e šit n o s t i, n e n á roc n o s t a s k r o m
n o s t. Stoupání tahu cetn)"ch velkých písmen ve sme
ru psacího pohybu, ukazuje v souhlase se stoupáním
rádek a rychlostí, že pisatel je s n a ž i v Ý a m á
c h u f k P r á c i, a lež e j e h o hor I i vos t j e
prosta ctižádostivého uplatnování
v I a st n i o s ob y. Pisatel s led u jev Ý s lov n e
n e o s o b n í, u mel e c k é cíl e. Pri takovém stup
ni osobní nezaujatosti neprekvapuje, že v pisatelove
povaze nacházíme rys b e n e vol e n c e (girlandovÝ
zpusob vázání), jakkoli dovede hS'ti v kri
ti c e m noh d y ne m i los r d n)" (zašpicatelé kon
cové tahy, tlak). Sen t i m e nt á I ní cit o vos t i a
než n o s tip r i r o z e n e o c e k á vat i n e m u
že m e pri povaze tak samostatné (stojaté písmo),
e n e r g i c k é are s e r vo van é.

Shrneme-Ii svoje závery v celek, vidíme, že pisatel
je povaha znacne nevyrovnaná; myslí a kombinuje sice
velmi rychle, zbežne a casto odvážne a nelze mu
upríti školenosti myšlení, ale ve své zbežnosti upadá
casto do nedukladnosti, jeho formulace prozrazují'
v mnohém nedomyšlenost, ježto nepatrí k povahám
jemne cítícím, které na první pohled proniknou k já
dru veci. Ne že by nedovedl mysliti vecne. presne a
jasne, ale stojí ho to velikou námahu. A jakmile se
poddá své zbežnosti, hned jest jeho myšlení málo pro
nikavé a objevuje se u neho jakýsi oportunismus. Tato
cástecná povrchnost myšlení není však dusledkem my
šlenkové pohodlnosti; naopak, pisatel je nejen duševne
velmi cilý, nýbrž má velmi silnÝ pud utvárecí, který
ho nutí k úsilnému prem)"šlení, k presnosti a výraz
nosti formulace a to s houževnatostí veru neobycej
nou. A nejen, že dlouholetým úsilím se dopracoval vy
sokého stupne ideové jistoty a urcitosti, která mu do
voluj~ s lehkostí rešiti cetné problémy, n)"brž neustává
od kontroly svých formulací a to až s pedantskou
tvrdošíjností. ,

Ale silnejší než jeho duchovost je jeho založení pu
dové; není nedokrevný intelektuál, ani literát l'art
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pour l'art. Je mocne vzrušitelný a náladový a jeho
citová hnutí jsou plna dynamiky. Snaží se sice, aby
opanoval své city a ukládá si znacnou reservu s veli
kou houževnatostí, ale nedarí se mu spoutati plne ži
velnost svého cítení, jakkoli mnohý mocný vzruch již
ochladl vlivem vecného a kMtického nazírání. Stejne
reaguje i jeho fantasie na dojmy silné, vzrušující, které
ji spíše uspokojují než subtilní kritika. MohutnÝ dra
matický úcin mu znamená více než bystrý a jemný
postreh.

Jeho životné podvedomí je zdrojem originálních ná
padu, smelých kombinací a živé fantasie; presto však
zustává jeho invence za tvorící vulí a horlivostí. Proto
snaží se casto presvedcovati durazem, opakováním a
houževnatým lpením na myšlence.

Pisatel je energický, horlivý, ale cinnost jeho není
spouÚna jhem tuhé kázne, ackoli se o to snaží, nýbrž
je pln náladovosti a libovule povahy samostatné a ne
závislé. Jeho tvorení urcované umeleckým cítením je
mu úcelem samo o sobe; nehledá osobního uspokojení,
a není ješitný. Odtud plyne jeho benevolentnost, jak
koli ji na druhé strane vyvažuje schopností a chutí
k nemilosrdné kritice.

FE U I LLETON
Rozhovor na nábreží.

(Podle citát{f, z clánbt pp. Dyka}
Borského ClI Kahánka ve »Fronte« a
z druhého díht Dykových »Vzpomínek
a komentártt«.)

(Dyk a Borský se potkají na nábreží.)
Bor s k ý: Smeju se celou cestu z domova až sem. Cetl jsem

práve vó1š nejnovejší epigram:

Že na hrad socíme, je pustou frásí.
Osvoboditelé jsou nám Príliš dr a z í.

Proste k popukání. Víte, ten dvojsmysl ve slove dr a z í! Oni

si myslí: jsme vám drazí. A my s'i také myslíme: opravdu, jste
nám drazí. Ale my to mysl'íme po certech jinak, holoubkové,
chacha. Ja,k jste na tu hrícku tak hned pripadl? A potom také to,

že jste to slovo podškrtl, aby každý vedel, že Je v tom neco po

tutelného!! Vám, chodí nápady tak lehce! N'e, neríkejte už nilc, .

t/smál bych se. Pl'osím vás, prest'iJlnte.
D y k: To bylo vcera, ale dnes nemám veselou náladu. Trápí

mne intensivní vzpomínka. Byl jsem pred ctrnácti lety v Ceské

Trebové, a kd'yž náš vlak se hnul ze stanice, stál na perone pred.
nosta a dival se na vlak. Nemohu 1UJI to zapomenout.

Bor s k Ý: A co je na tom .zvlÓ!štního?

D y k: Nic na tom není zvláštního. Ale je to intensivní vzpo
mínka. Zaradil jsem nekolik takových do své knihy »Vzpomínky
a komentáre.«

Bor s k oj: Aha. A jaké máte vzpomínky na letošní 27. kveten?

D y k: Vetšinou špatné. My, kdo'i jsme se snažili presvedcU
verejnost o tom, že volba presidenta Masaryka se nesrovnává se

zájmem národním a státním, nemeli jsme úspechu u tech, kdož
10zhodovali toho dne. Vytýká se mt~ že jsem nenávistným neprí

telem l'vlasm·ykovYm. Ale nejsem jeho neprítelem, jsem proste
jeho odpurce.

Bor s k Ý: To je na vlas muj prípad.
D y k: A co myslíte o Kahánkovi? Byl by snad on Masaryko.

vým neprítelem!
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Bor s k ý: Ale kdež. Napsal prece nedávno zcela loyálne, že

není jeho neprítelem, nýbrž jen odpurcem.

D y k: Chtel jsem ríci, že treba odpurce Masal'ykttv, byl bych
si predstavoval slavnostneji jeho odchod ze snemovny po slo
žení slibu. Kd:!,'b}'ch tuto vetu psal, milý Borský, nikoliv poztze

mluvil, udelal bych za ni vykricník. By bych býval málem šel
k tem, kterí ho volili, a chtelo se mi jim ríci: stydte se! já, ac

odpztrce, hanbím se za vaše jednání, pánové!

Borský: A udelal jste to?

Dyk: Ne.

Bor s k ý: A jak to tam vlastne vypadalo?

D y k: Trapne. Za námi byly lavice tech, kdož Masaryka volili,

ale lavice chladné, bez potlesku, bez hlesu. Pouze »tam, kde po
slední trní se lavic rada, kýs potlesk ješte zní,« jak praví melan.

cholicky V1'chlzcký. SkHtecne tam zachranovalo nekolik politic
'~ých živnostníkl~ s napetím všech sil S'#uaci. Tyto síly nejsou

však ja'k známo, nezmertelné. Jich je jen osmnáct, nás národ

níc/.' denwkratu naproti t'Omu devatenáct, a mimo to za námi

stojí celý národ a za ni'mi ne. Co byl potlesk tech ofmnácti živ
nostníku Pl0ti mlcel1í nás devatenácti! Vyparoval se proti na
šemu mlcení jako kaplla na veliké plotne. Mel jste však, pooe,

videt, jaké umelecké, jaké virtuosní mlcení jsme my ze sebe vy
dával~!

Bor s k ý: Posly.He, nenapadá vás nic, k cemu byste to vše

prirovnal?

D y k: O ano, ac odpttrce, vzpomnel jsem si na vojáky, beha

jící ulicí, kdyJ. jsem videl presidenta, vychá1zejícího ven.
Bor s k ý; A jaké to bylo vecer?

D y k: Bohužel o nic veselejší. Pn~vod3' s muzikou a bez ve

selí, pn~vod}l, z nichž se sem a tam skandovalo: At ži-je pre
si-dent Ma-sa-"'yk. Ac jsem odpf~rce, zarazilo mne to.

I

Bor s k ý: Dyku, dttležitou otázku: vzpomente si, slyšel-li
jste v tech pn/vodech výkrik, nezbytný ve v.~ech republikách: AI
žije reJmblika!?

D }' k: Ne, neslyšel jsem ani jediného takového výkrikH.

Bor s k ý: Tak to byli nejací monarchistí. Dyku, musíme být
na st'r:áži.

D y k: Uprímne receno, Borský, chtel bych videt ješte nekoho,
kdo by stál tak dttkladne na stráži jako my dva..

Bor s k ý: Ovšem, vzpomínám si, že jsem už sdelil historickou

pmvdu o odboji ceskoslovenského národa v druhém a tretím
císle »Fronty".

D y k: Mohu se vás zeptati, drahý príteli, co to vyvolalo?
Bor s k ý: Vyvolalo to rozruch a zájem mocný.
D y k: A bylo nekde videt hloubku tohoto cinu?

Bor s k Ý: Hloubklt tohoto cinu bylo videt nejen .na dojmu

na nezaujaté, nýb1'Ž také na neprícetných výpadech našich ne
prátel.

D y k: Príteli, jsem tak naivní, že St! vás zeptám, zda se ozvali
proti duvodt~m vašeho clánkt{.

Bor s k ý: Ale kde pak. To byste je neznal. Historická prav

da mela být zamlcena poukazováním na židovský pttvod autora,

kácejíciho ?nodl}1 osvoboditelské. Ale jft, at jsem pt~vodu židov

ského nebo francouzského nebo tatarského, nedám se nikým z ži
jících vyhazovat z národa.

D y k: Odpustte, že jsem tak zvedav: jakého jste vlastne PIj

vodu, francouzského, tatarského nebo židm/ského?

Bor s k Ý : Necetl jste nedávno zajímavou studii Kahánkovu.?

T CtI nás ucí hledeti jinak na jméno Bondy, než jest obvyk1a,

Praví, že jméno Bondy je puvodu francouzského.

D y k: Co pravíte? Pokud vím, je jméno Bandy dosti rozší·
reno v Kolíne a Peckách: Jsou tedy tam asi! usazeni francouzští

emigranti. Mohl byste snad dokonce sloužit jako doklad starých
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cesko-francouzských stykti. Ovšem, jakého jste vlastne puvodu,

francouzského, tatarského nebo židovského?

Bor s k Ý: Ano, byl jsem tam predevcírem. Ta elektrika delá

takový hrozný rá11l1{S,že není slyšet vlastního slovOJ. Ne, ne
prenlŠl,jte mne, prosím. Chtel jsem ríci, že celý tento národ s vý
jimk01! desíti l1mih! vezí v mentalite poddaných.

D y k: No, a není to náhoda, že všech tecfl deset ml{ŽU patrí

k naší spolecnosti ve vinárne? Jak se tak nekdy lidé sejdou! Bo

hužel i o nás desíti ciní se politováníhodné poznámky. Prosím

vás, Borsl,ý, proc jste vlastne r. [9[4 nejel za hranice?

Bor s k Ý: Ale to byla takovu komická historka. Jak víte,

dáV110 jsem ut hlásal otevrený boj proti Rakousku, a mohu tedy
ríci, že mám trochu pm.J.·e v delání revoluce. A vím, jak má vy

padat porádne falšovaný pas pro spiklence. A oni mi dali takový

pas, že mi nad ním smíchem slzy tekly z ocí. A cht'eli, abych s,f!
na ten pas dostal ,'en. Zahrmel jsem na ne: co pak vy víte o tom,

jak se delá porádné spilmutí? zcela nedostatecne; na takový brí

dilský pas já nepojedu.
D y k: A zastydeli se? A co udelali s tím pasem? Asi jej spá

lili.
Bor s k ý: Ne, to je práve to komické, jel na nej ven Beneš.

Znáte prece tu horlivost zacátecníkti. Stalo se tenkrát, že Beneš

zase jednou dorostl do mých plá1l1/'.BeneŠ1!V pomeJ' ke mne je

takový docela podivný; šl,ká a obchází kole'm, dívá se, co delám,
zvídá, co si myslím, a pak by to hned nejradeji dohonil. Nesa

mostatná povaha. Nejradeji by za mnou rostl tak rychle jako

fazole. Mám ted zase nejaké plány, schovávám je, ale nevím,
jestli mi do nich do šesti rok!! zase Beneš nedoroste. Tenkrát to

udelal z nejakého takového snobismu a nezkušenosti. Ješte r.

1908 psalo nutnosti zachování Rakouska, a co pak takový clo.
vek 11I!/'ževedet, na jaký pas jezdí porádný spiklenec pres hra

nice! Vzal diletantsky, co bylo, a tiŽ byl pryc. Ti nováckové ne

zachovávají tádná pravidla. Ostatne jsem .:<1/,staldoma ješM

z jednoho dl/vodIl; odboj za hranicemi by nebyl stacil, bylo
nutno, aby také národ doma neco podnikl. Tak jsem tedy zustal,
abych to rídil.

D y k: Mám nejakou deravou pamet, nemohH si prfirve na nic
vzpomenoHt. Zosnovali jste neco?

Bor s k Ý: Dekuju za optání. Nic jsme nezosnovali. Nešlo

to. Ale bude jednoH o mne receno, že jsem tady zustal pro

~~šechny prípady. Takto vejdH do historie. A proc jste vy nejel
za hranice?

D y k: U mne to bylo následkem toho, že jsem snad méne

štastne organisován než Beneš. Anzž bych tim chtel ríci neco

zvláštního, praruím, že nekterým lidem prirostla vlast k srdci více,

iiným méne. Nekom1' není to Vt!bec obetí, opustit domov; do

mov je pro neho výjimkou z pravidla, jímž je éizina. B1!h ví,
kde má Beneš koreny. Ale já jsem díte Polabí. Krome toho mi

pripadalo, že naše stmna, pomerne slabá, vykonala HŽ dosti, po
k:ud se týkalo odchod1' za hranice.

Bor s k ý: Poslyšte, napadá mne, že snad v tom HŽ tenkrát
byla intrika. Snad niis tam ani nechteli. Rekli si: sami se vrá

tíme jako osvoboditelé.

D y k: Abych pravd1' rekl, mne vyzývali nekolikrát. Vypo

cítal jsem jim poctive všechno, co mluvilo proti tomu. Ríkal
jsem, že se v recnictví nemohl' merit s Kalinou, ve znalosti sta.
topnvních otázek s Hajnem, vyslovil jsem obavy, že by mne
za hra'licemi mohli pokládat za potrešteného spisovatele, kteréhd

doma -'tkdo 1,ážne nebere, ptal jsem se, jestl'i by nevadilo, že

jsem 'r-i pas ledních volbách dostal jen dve ste hlasu, namítal

jsem, -e mé jazykové znalosti nedostacují, Hpozornoval jsem je,
že by možná byla s vámi rec, Hkazoval ,isem, že za nás je už

Tucek venkH, pak jsem prišel ~ novým návrhem, že pojedu, až
pojede také dr. Hanuš Jelínek. Ale Bend porád mlel svou:

jedte a jedte. Tak jsem konecne rekl: pojedu. Jsem v štcMtné si

tuaci, že 11-lOhHtoto odhodlání také dokumentárne prokázat.

Bor s k Ý: Opravdu? Máte na to dokonce dokHmenty?

D y k: Básníkovými dokl,menty jSlJu jeho básne. Napsal jsem
tenkrát báseil, ve které se praví:

Loucím se. Už je cas ...

Jsem poutník, tulák, cikán.

Bor s k ý: To už jste si pripadal jako pOI{tník, t1dák a cikán,

I,dyž jste ješte sedel v Praze?

D y k: Ano, už tenkrát. Žiji' citem napred. Dokonce mne I'Ž
navštevovaly myšlenky na smrt, ja1k je 111OŽ'1Odokumentárne
dokázat z konce té básne:

Nebudu-li živ,
vy aspon budte živi!

Bar s k ý: To jsem nevedel, že jste HŽ stál smrti tvárí v tvár.
No a rozloucil jste se?

D y I,: Nerozloucil. Cert ví, jak 1'0' prišlo, ríkali mi a nejaké

cesticce do Rt!rnunska, ale zdá se, že otáleli a propásli cas, už to
nešlo.

Bor s k ý: A co jste potom udelal?
D y I,: Napsal jsem na tu cesticku básen:

Pe.Hna 7Iolala a já už nebudt! u ní.
Bolela hlava. Bolelo srdce. Bolely ruce.

Bar s k ý: Dyku, reknete mi, kladl jste si nékdy otázku, bylo-li

dObre ci špatne, že Jste nejel?
D y k: Príteli, jsem z básníkl! meditativních. Ovšem že jsem

si kladl.

Bor s k Ý: A jak jste rozhodl?

D y k: Rozhodl jsem, že dobfe bylo.

Bor s k Ý: Tedy není možno, že by bylo bývalo lépe, kdybyste

byl jel?
D y k: Není možnO'.

Bor s k ý: Mám tušení, že jste k tomu došel zcela z(lljímavým

myšlenkovým pochodem. Nemohl byste mi necO' z neho pro
zradit?

D y k: MohH, záleží li vám na tom. Ukázalo se predne, že má

neprítomnost za hranicemi nezkaiZila nic. Jsme svobodní, tot
hlavní vec. Dejme ~omu, že bych se byl vcas dostal ven. A dejme

tomu, že moje prítomnost v Paríži by byla zesílila rozpory meZf

Mšími lidmi. Dejme tamH, Borský, že bych se byl s nimi hádal.

Ptám se, jaký by byl výsledek? Nebyla by spíše hure nežli lépe?
Bor s k Ý: Budte kliden, Dyku, tento duvod vám nikdo ne

vyvrátí.

D y k: Pockejte, to ješte není všechno. Zcela jasná predstava
o dobrosti toho, že jsem nejel, prišla mi až dávno po válce pri

pohrbu L. V. Tucka, muže, jenž právem byl nazván prvním na
ším minist"em války, a jenž se vrátil dg domova zepsut a zha·

noben, aby po smrti byl mu vystrojen generálský pohreb jako
pozdní posmrtné uznání jeho práce. Prišel jsem: na ten pohreb

podivne vzruofen. Stále jsem Si kladl otázk1': bylo dobre, že
jsem nejel, ci ne? Pohreb 1,bíral se už k Fochove tríde, pohreb
HŽ zahnHI smerem k Flore, a já nenacházel odpovedi: bylo, ne
bylo dobre? Šli jsme ke krematoriu a stále ješte jsem si nedo

vedl zodpavedet otázku.
Bor s k ý: To je hm/me. Ješte ani když jste šli ke krematoriu?

D y k: Ne. Ale když jsme stanHli v krema~oriH, byla pro mne
otázka rozhodnu,ta. Rekl jsem si: bylo dobre. Nebor snad by se

mi bylo prihodilo totéž co T1,ckovi: snad by byl nikdo neHznal

mou práci, snad bych se byl dokonce vrátil, stigmatisován galej
nickým znamením cloveka, jenž se dopustil kterýchsi cinu ohav

ných, snad by se mi #átelé v rozpacích vyhýbali na plošine elek

triky, nevedouce, mají-Iv mi podat ruku. Reknete sám: mám to
za,potrebí? Nepopírám, že má mOHdrost je horká, ale pravím, že
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tomu, 'ldo sedí, se m~tJe méne stát než Pomu, '~do chodí. A pred
pokládám, že dobré ciny a práce pro vlast mají se IlOnat ten král,
má-li clovek nejaké slušné záruky, že to bude JJozdeji uznáno.

At nekdo predstoupí a rekne, že mi b·yly dány nejaké zán~ky!
V hrdlo by lhal. S A4asar:ykem a Benešem 10 bylo neco docela

jiného. Ti šli, protože už predem vedeli, že b1~de všechno uznáno,
co vykonají.

Borský: J dte mi reknele, jaiJl jste Prijal svuj osud, že jste
ne jel za hmnice.

D y k: Prijal jsem jej, jak se sluší: bez trpkosti.
Bor s k ý: A jak jste vzpomínal na ty, co byli za hranicemi'!
D y k: Vzpomínal jsem na ne bez závisti a s duverou.

Borský: Proboha, Dyktt, tamhle spadlo do vody díte. Pojdte
honem.

y k: NePtljdu, príteli. A vím, že si jednou reknu: bylo do

bre, že jsi ndel. Predne vidím tam na blízkt, nekolik lidí, a má
neprítomnost asi nezkazí nic. IIlavní je, bude-li vytaženo, Dejme

tomu však, že bych vlezl za tím dít'etem do vody a že by tam
skocil také nekdo jiný. Dejme tomu, že bych já radil táhnout

díte za vlasy a on za límec. Dejme tomu, že bychom se o to po
hádali. Ptám se, jaký by byl výsledek'! Nebylo by spiše hl1re než

lépe'! Mimo to snad by se mi prihodilo totéž, co jednomu mému
známému, klerý také vytáhl díte z vody: nikdo to neuznal, byl
potom dokonce z vJeUcehos podezríván a i nekterí prálelé se mu

vyhýbali. Ne, nenaléhejte, Borsi;;ý, neplljdu.

Bor s k ý: Hle, 11ejaký 1IIUŽskocil do rek3', chylil díte a plave
s nim ku b'rehu.

D:\, k: Má-liž nejak zaruceno, že jednou nebude zepsut a zha

noben r Hled-lm bez tl'pkosli na ten fakt, že jsem ni'vyláhl ono

dfte, a dívám se na toho muže, co s ním ted plove ku brehu, bez
závisti C1J s dllverou.

Bor s k ý: Když uf. jsme se sešli, Dyku, ttdelám s vámi in.
terview pro »Národní politiku«. Odpovezte mi laskave, prosím,
pova!Jujete-U otázku po pravosti Rukopisllv za vec rozhodnu/01f.

Abychom tak reldi, považujete-li ji za res htdicata.

D y k: Napište, že se osmeluji ríci, že pro mne ta vec rozhod·

nuta není. Ze ji za "es iudicata naprosto nepovažuji.
Bor s k Ý: A nyní mi rek'lete, považujete-li. boj o osvoboze.

necké záslliJz:y Masarykovy za vt?c rozhodmaou.

D y k: Napište, že to považuii za vec naprosto rO'zhodmttoll

proti Masarykovi. Mllžete ríci, že jSi?1n se zmínil, že je to res
iu(licatissima.

Borský: Koukejte, Ka'hánek. Jak se vám vede, mladý mui5i'!

J( ahá ne k: I<eknu loyálué, mistre, že ne zcela dobre. Za
traceTlý Perout ka miZe1'11Ý!

D y k: Co pak vám udelal?

Kahánek: Ale zase se dot.ýkal mého stylu. Vždyt to není

hezké vysmívat se nekomu k vN; stylu. Vždj't je to zrovna ta

kO'l/é, jako kd3'by se nekonl1t vysmívali pro prirozenOl~ vadli. Nej.
méne pak již lze ciStOtOlt slohu urcit ~'estnost. Ale troc/m je tím

vinen také Stríbrný. Proc ten všude rílwl, jal~á je to výhoda prO'

neho, kdy,~ píšu to, co mz poví, tak, že tOmu nilldo nerozumí,"
prý po tam nikdo nenulže o nem ríci, že chtel to nebo ono. Loy

álne I'ekuu, že StNb; ;JÍ!o v té veci nemo/m zbavit vší viny. Tady

to má. Chytli se toho. Já ovšem bohužel nemám možnosti ctyrmi
korektory ohlazovati s'i/llj sloh, Jak tomu je treba 1t dr. Beneše.

Vada je v tom, že žurnalisti a spisoval"elé jsou chudí a nemají

ua /'0, .1hy j';m n.el?u'o opmvoval slah. Reknete, mohu si pri svých
príjmech ješte vydržovat korektora'! To je moje stará myšlenka,
že každý spisovatel a btrnalista by mel mít k ruce nejakého

obratného stylistu, a lepší spisovatel nebo žurnalista by mel mít
ctyri.

D y k: Prijde ted na Peroutku neco ven. Krade.

K ahá ne k: Zaplat pánbuh. A co krarle?
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D y I~: Práve to, o cem mluvíte. Styl. Pokud jeho síly stací,

vykrá'dá styl tech, proti nímž píše.

Bor s k ý: A cí, prosím vás'! Kalránllllv'!

D y k: lYn, KahaninlV ne. Ac je Perout,"a špatný, takový prece
není. To by bylo jako krást vdovin groš.

Bor s k ý: IVebesa, snad nekrade ode mne? Dnes dopoledne
mne proti nadání naJpadly takové dva pekné obraty, byl jsem sám

nad tím trochu udiven, povídal jsem si: když clovek ceká, prijde
to aspoií na stará kolena - nechal jsem to ležel na stole, hned
píijd1t dom~1 a schO'vám to.

D y k: Ne, od vás tallé ne.

Borský: A kdO' je tedy vlastne ten akradcný,!

D y I~: Ját jsem.

Ba" s li:Ý: Opravdu? lY ekdy, když vás ctlt, se mi zdá, že by

neb3'10 co 1ckrást. Ale je to (]JSitak obratný zlodej, že i tady neco
sebere. A reknete, všechno bere'!

D y k: !I~e, jen poi~l/d jeho síly stací. Ale i to je na mé pomery

víc než dost. Vám to svNím, príteli: má' sitnace není príliš ute
Jená, pokl/d se st3,lu týká. Utrpel jsem v posledních letech, cO'

se intensivneji zabývám politikou, velké ztrály na stylu, a jsem
rád, kdyi tak tak 'L'ystacím. Nerekl bych nic, J;:dyby bral nekonm,
kdo má moc. Ale on píše nad mé pomery.

Bor s k ý: A poiwsii se nž udat neco z toho nakradeného'!
Užil liŽ z toho neceho'!

D)' k: Co vás to n<llpadá. Tak neopatrný není. Nebude prece

delal tak primitivní chybl~. To by ho hned ch},tli. Má to nekde
schovánO' a nikomu to ani neukáže.

Bor s k ý: OdpUStte, je lIŽ šest hodin. ml/sím donul. Má ke

mne prijít vyslanec nikoliv bezvýznamný. Posledne mi povídal:
Sjednotitel ltalie Cavonr mel Plán podobne velké koncepce jako

v'y; a tak jako nechápali politikové plán Cav01ln/v, t'a.k nech(fp01~
dodnes plán váš. Slíbil, Ee dneska bude pollracovat. Tak už
bežím.

D y k (divaje se za ním): Stastný to clovek. -tp-

NOVÉ KNIHY

Jan Dewarm: Dni a lidé ve veMch. Básnické skizzy. Nákl.
»Sociální služby«, Praha-Karlín.

Míla M01'<lvec: Hvezdy v oknech. Verše a prósa. Nákl. V.
Petra, Praha-II., Liitzowova 24. Ka Kc 13'50.

Balady Jirího W olkera. O nenarozeném díteti. O snu. O ocích
topicových. O žene, bohu a muži. Z nemocnice. O námorníku.
Nákl. v,. Petra, Praha-II., Li.itzowova 24. Za Kc 13'50.

Jakob Wasser1l1ann: Zlato z Calal1lQ1llY.Tri povídky známého
r:emeckého wmanopisce. Preložila II. Ve1emínská. Obálka J.
Konupka. Nákl. V. Petra, Praha-II., Liitzo\\'ova 24. Za Kc 12'-.

Artur AIachen: Tri podvodníci. l\'ový preklad z anglického
autora, zabývajícího se s oblibou lícením vlivu záhadných sil.
Ceské ctenárstvo má v dobré pameti jeho »Vnitroí svetlo«, které
vyšlo kdysi v »Knihovne dobrých autoru«. Tato nová kniha cte
se jako napínavý detektivní román. Preložila Staša Jí1ovská,
obálka Jos. Capka. ákl. V. Petra, Praha-II., Liit:towova 24.
Za Kc 24'-.

Stastnou cestu! Vyšlo jako 3. svazek knihovny »Žena«, re
dakcí paní Mileny. Informuje o všem, ceho je treba k opatrení
pasu, ciiích penez, jízdenek, šatu, bytu v hotelích atd. atd. I
tomu, kdo zustane na cestách li nás, v republice, rekne mnoho
dobrého a zajímavého. Ktiiha je sebráním clánku známých
autoru: Mileny, Ma-Fy, J. Eise1ta, Marota-Oumanského, Hof
meistra atd. Vydal F. Topic v Praze 1., Národní tr. II. Cena
Kc 12'-, váz. Kc 20'-.


