
PtítomnosL,

Debata s p. f. X. ~aldou.

Pozastavili jsr)1e se zde nedávno nad tím, jak to, že p. f. X.

Salda, který r. 1926 ješte velebil iašislJ1 jako hnutí, ve kterém
»zocelují duše a charaktery", a který psychologické hodnoty.
iašismu otevrene stavel nad psychologické hodnoty demo
kracie, múže r. 1929 íigurovat pojednou jako predseda proti
r:l~istické ligy. Vyslov.ili jsme ovšem ocekávání, že p. f. X.
S,dda, který nám vynadal tenkrát, když byl pro fašism, vy
nadá nám také ted, když je proti nemu, a vúbec jsme nepo
chybovali o tom, že v zrcadle jeho ducha se objevíme jako
praví viníci my, nikoliv on. Jde-Ii o to, zda p. Salda vynadá
nebo nevynadá nekomu, kdo se k nemu neplížil po kolenou.
mi'!žete klidne vsadit tisíc proti jedné, že vynadá, Naše oce
kávání se také splnilo v celém rozsahu v 7. císle Saldova zá
pisníku. Nadávání p. ~aldovo náš zvlášte nedojímá, nebot jak
koliv se hodne snaží, výkony jeho v tom oboru prece jen ne
dosahují výkonu »Vecera" a »Národa", na které jsme zvyklí.
Prekvapuje nás ovšem záver p. Šaldovy polemiky: chycen
pr-i neduslednosti, skoncil· svou polemiku tím, že obvinil z ne
duslednosti a ramenárství nás. Proc, to si nechal pro sebe.
Podle všeho, proto, že slova jsou zadarmo, a že každý jich
mi'!že užívat celkem tak, jak se mu zlíbí.

Ve veci samé praví p. ~alda, že volby za pr-edsedu výboru
protifašistického neprijal a na leták se nepodepsal; to vše uci
nil za neho p. dr. Bartošek proti jeho vuli. Prijímáme vysvet
lení p. Saldovo s povinnou loyalitou, byt bychom nemohli po
chopit, proc tak dlouho se svým dementi otálel. Pan Salda by
nám vlastne mel býti vdecen a ne se na nás zlobit: nebot ne
býti naší vzpomínky na jeho vysoce zajímavý clánek z r. 1926.

nebyla by se verejnost nikdy dozvedela, že' p. Salda, dávno už
blízký komunismu, je v poslední dobe také proti fašismu; ani
by se nebyla verejnost dozvedela, že p. Salda byl jen proti své
vuli, ponevadž pokládá svuj »názor o té veci za ponekud slo
žitý a nevhodný k výkladu v dobe akce«, ohlášen jako pred
seda protifašistické ligy a podepsán na její výzvy. Tímto zpu
sobem snaží se tedy p. Salda dostati z bryndy. Situace je tedy
ted, r. 1929; taková: p. Salda, ac je nyní proti fašismu, je

proti ~emu tak »ponekud složite«, že se nehodí k tomu, aby
stál VI cele protifašistické ·ligy, ac s ní souhlasí.. Podstata té
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Zlclmým uhýbáním jakémukoli definitivnímu, komercnímu zá
\"azku pr-ivodily náhlý konec konference. Co o tom soudit?
Osobní stránka má tu jistou roli. Vyjednavaci jsou nacionálové.
Ale nebylo by radno precenovat tento moment. Ukázalo se,
že celé Nemecko je v podstate téhož názoru. ani soc. dem.
nevyjímajíc. Vysoké reparace (nejaké 20 miliardy rocne =
J O miliard Kc) znamenají vecnou nouzi rozpoctu, škrcení soc.

politiky, zamestnaneckých platu, 'pretežování prumyslu, nízké
mzdy atd. Je jisto, že nejradeji by neplatili nic, ale tolik real
nílio smyslu již po zkušenostech u nich proniklo, že rúzní cini
tdé nepomýšlejí na sabotáž, která by zas v prvé rade postihla
Nemecko (již dnes jsou tu znepokojivé známky), ale jsou od

hodláni dobýti si sne s i tel ný c h pod m í n e k. Na druhé
strane spojenci již rovnež vystrízliveli ve svých nárocích a
nežádají než nu t h é min i m u m. Kde to tedy vezí? V ne
smírnosti útraty natropené ve Spojených státech. Tuto útratu

proste není možno penezi zaplatit. 1 e rad a 11 a A m e r Í-
canech. R. r.

yKÁzo

Proc Nemci neplatí?

d valky uplynulo již pres deset let, a porád se ješte mluví

"Iecné náhrade. lak je to možné, že vítezové nedovedli
žen~'1l1uložiti válecnou náhradu vcas a že si ji už dávno

nich nevybrali? 1ak je to možné, že poražení si vubec trou
válc~nou uáhradu odpírat? Vždyt to tak vždy bylo a bude.,
ti. kterí podlehli, musí zaplati t rozbitá okna. Ano, tak to
y b.ll0 a má býti, vtip je však v tom, že to už t a k n e
f c b Í' t i. Útraty s moderní válkou, kdy neválcí už jen
lIIeziostatními, llýbrž všichni se všemi, jsou takové, že to

oste llikdo zaplatit nemuže. Po celá léta, ceié
'lisované" lidstvo nedelá nic jiného, než, že všechnu energii
robní schopuost obrací na vzájemné nicení života a statku.
lu má potom uajednou jeden národ nahradit? A k tomu

te IIIí r u e o t e vír á ž á d nýt a k o výt l' h j a k o v á 1

Dei a šrapnelu, šatu a jiných zásob pro vojáky nebylo nikdy
I, ak nové lodi za potopené p05tavit, nové domy za zbo

zbudovat, lesy vysázet, továrny obnovi t, to vše se Nem
ani nemohlo nechat delat, ponevadž domácí výrobci také

li lIIít práci. Po válce ukázala se záhy' nouze o trhy, sla
t kon'umu. místo ocekávané ohromné spotreby, Lidstvo
'hle u e z a m e st n á n o, nemá komu prodávat. nikdo ne

zboží a zejména ver i tel é n ech t e i í z a dar m o
ož í d I u žní k u na úmor svých pohledá vek.

ak se stalo, že lehkomyslné heslo: boche tou t payera, ude
hankrot dríve než nemecká valuta, Zacala se vyšetrovat

ecká platebuí schopnost a' shledána naprosto neprimerenou
ienecké potrebe. Z Nemcú bylo možno po dobrém i po zlém
táhnouti miliardy a v di'!sledku pr-ímerí, mírové smlouvy,
ohcním rýnské a rurské okupace i Dawesova plánu se

nich cclé desítky miliard zl. marek, tedy sta miliard Kc
v.I'tahaly, ale to vše z daleka nestací na zaplacení úctú

iencu mezi sebou, zejména Americe a na krytí výloh do
ích. emecku se pri tom prirozene nechce pracovat jen
veritele-neprátele. Pokoušelo se nejprve pod záminkou,
požadované tak jako tak zaplatit nelze, o pod v l' a t n Ý

a dek. Když uvidelo, že by pr-i tom musilo vyhladovet,
cOllzovénenechají se okrást, pocalo hledat k o m pro mis.

erictí experti odhadli jeho poplatní sílu a vzali je pod sek
traci. To je t. zv. Dawesuv plán, který je v n u cen o u
r á \' (J 11 a má tudíž pro dlužníka i své výhody. Chrání ho

d vysílením: Placení se automaticky zastavuje, jakmile by
uta projevila známky slabosti. Takové placení je arci velmi
rcilé, na výpoved, zatím co na druhé strane vítezové již
tf, nebo jsou vyzýváni, aby platili, pravidelne své válecné
}' jako dluhy obchodní. Odtud snaha po definitivním, pres
stanovení reparacního dluhl~ a jeho k o m e rci a I i s a c i

promene v obycejný státní dluh, schopný obchodování n~
lo\'ýeh bnrsách.

ato snaha vedla ke svo~ání parížské konference bankéri'!

a nemela úspechu. Nemci nehodlají se vzdát ochrany Da
ovy sekvestrace než za cenu dukladné slevy, ba dokonce
vise hranic. Ohlášení této politické podmínky, spolu se



složitosti je nepochybne v tom, že nekterí lldé, jak; se ukázalo,
~e pamatují na jeho clánek z r. 1926.'

Pan Salda od nás žádá, abychom mu dovolili, aby za pul tre·

tího ,rpku :>opravil nebo doplnil v leccems svuj soud o .fašismu«,
a aby se »dával poucit vývojem událostí«. Nebo! »pozoruji-Ii,
že Mussolini žene se dobyvacne na Balkán a pres nej na vý
chod, musím videt ~ nem nebezpecí pro mír Evropy a musím
souhlasit s temi, kdož mu chtejí celit, a musím prisvedciti dru

Bartoškovi, když se mne na to zeptá.« (K cemu vlastne pri
svedcil p. Salda dru Bartoškovi, byv, jak známo, podepsán na
protifašistických výzvách proti své vuli?) My tedy p. Sal
dovi právo na vývoj zajisté brát nechceme, ackoliv soudíme,
že takové prosby »dovolte mne se vyvíjet« lépe sluši mládatum
v Devetsi/u než muži, který by mel již povinnost býti ve ve
cech zásadních aspon ponekud urcitým a definitivnlm. vývoj
je docela pekná vec, ale pres to si musíme práti, aby u zra

lých mužu byla nejaká souvislost mezi jejich názory z r:
1926 a 1929 a aby se už za pultretího roku tak snadno ne
menili. Lidé, kterí se mení príliš casto a u nichž není zárukÝ,
pevnosti mínení, nehodí se za vudce verejného mínení: hodí se

nejvýše k tomu, aby prekvapovali. To je naše stará náI?itka
proti p. Saldovi: jeho psaní sice zajímave osvetluje neméne
zajímavé cesty jeho ducha, ale za vudce se tento muž pro svou
prílišnou schopnost vývoje a nedostatek mužné stálosti nehodí.
Pan Salda dal se prý o fašismu jinak pouciti pozorováním, že
Mussolini se žene dobyv ac ne na Balkán a pres nej na Východ

a že je nebezpecný pro mír Evropy. Nevedel-Ii p. Salda toto
vše už r. 1926, pak byl ovšem o fašismu 'tak informován, že
vubec nemel právo o nem psát. Kdyby bylo u p. Saldy více
informací, bylo by u neho vubec méne treba vývoje.

Poptávka po nadávkách.
»Prager Tagblatt« napsal nedávno, že jsou situace, kdy po

litikovi ceskému muže škodit, pochválí-Ii jej politik nemecký,
a nemeckému politikovi, když jej pochválí politik ceský. Jso,u

prý okolnosti, za nichž vynadání je vítáno, a na štestí nechybí
nabídka. To, co platí o pomerech v tábore ceském a nemeckém,
platí však také o vzájemném pomeru stran. Jsou politikové,
kterí mají prevelikou péci o to, aby nebyli pochváleni od od

purce a aby k tomu nezavdali prícinu. Jsou také v politických
stranách policajti, kterí velmi žárlive ,a prísne streží, zda ten
nebo onen politik nebyl náhodou pochválen odpurcem. Stane
se cas od casu, že v tom neb onom tábore bývá shledána

správnost nekteré zásady protivníkovy. Jakmile však orgán
strany tuto shodu kvituje, nemešká prijíti jiný list téhož bo
jovného bloku, aby neupozornoval se zrejmou denunciacní ten
dencí na »dojemnou shodu«. Bylo by normálním, aby každá
strana se snažila odpurce presvedciti a aby každý mel radost,
když odpurce uzná nekterou jeho zásadu. Místo toho se u· nás
rozvinuly pomery zpusobem tak roztomilým, že strany prímo
žárlive streží to, co je navzájem delí a jsou strany, které by
prišly do velkých rozpaku, kdyby jim jejich odpurce dnes
a denne prestal sahati na jejich nejvetší city. K tomu pri
stupuje fakt, že místa stranického rozvrstvení máme dnes
vlastne pouze bloky. Nerozhoduje nic, než príslušnost k bloku,
a tato príslušnost se rídí podle stanovisek osobních, nikoli zá·
sadních. Ti, kdož jsou na techt0 sporech interesováni, dávají
peclive pozor, aby pres osobní protiklady nedošlo k ideovému
sblížení a nakonec snad - chran Pán Buh - ke sblížení osob.

Proto se najdou vždy malí páni, kterí dávají pozor na pány
velké, aby si zbytecne nepodávali ruce. Toto plebejství malých
lidí je nejhorším morem našeho verejného života. Budiž však

po pravde receno, že tato vlastnost, které ríkají Nemci »Oe,>in
nungstiichtigkeit« je vlastností pomáhajícl k osobním kariérám
jenom tam, kde jde o malé cíle politického všedního dne. K vud-

cím rolím ve státe se hudí jenom lidé. kterí se dovedou

žqvati, kterí dovedoq odpurce pochopit, kterí nenosí klapky
ocích. Nedávno bylo receno poli Hckou skupinou mladých
že zcela vedome. chtejí pestovat styky s odpurci, pro

v tomtosl;Jlíženi stanovisek osobních vidí záruku ozdra
forem našeflO' verejného života. Osobnosti opravdu vuda
vždy vyznacovaly jistou mírou schopností pro konciliaci. J

pak politfkou odstranování prekážek, pak správnou poli
delají jedine ti, kdož dovedou chápat, aniž jsou skeptictí
vlastním zásadám (mohou však být skeptictí vuci vlas
lidem). Rekl mi svého casu príslušník socialistlcké strany,
by se melo zakázat príslušníkum stranÝ chodit do Spole
ského klubu. Vím, že nekterí socialistictí novinári si m
právo .styku z lidmi z jiných spolecenských vrstev ve s
vybojovat. Jak chabé musí býti presvedcení tech, kdo!

domnívají, že jejich vudcí lidé musí míti klapky na ocích,
zustali verní! Ideový smer, který chce vésti lidi, nesmí si ti
zúžit na malickou plattformu, nýbrž naopak musí hledat fo
pro všecky smery.

V cem spocívala moudrost církve za stredovekých davo
psychos, kdy davy posedlé úzkostí o spásu duše chtely .
veškeru kulturu? V tom, že tyto síly usmernila. Asketie
touhám vyhovela založivši rády. Nalezla formy pro r
pro mnicha, pro umelce i pro politika. Správne poznamenal ~
gelický theolog arcibiskup Soderblom, že kdyby nebylo bý

v církvi katolické reholí, že by se z nich byly snad vyvl
asi nové sekty a denominace. To neznamená telerovat vše
nýbrž formovat všecko. Opravdové presvedcení se vyzna
velkomyslnou svobodou ducha. Síla ducha pusobí i tam,
není vlivných funkcí a toto vyzarování, jež se nezastavuje
žádným prostredím, je-li jenom dobré a cestné, nakonec si
jde i svoje konkrétní formy. Vidíme to takrka ve \
stranách, že jejich politický dorost vyn'lstá ve znamení t
rance: pikoli v indifferentism, nikoli ve skepsi, nikoli v
úcte k duchu, ale v touze po poznání, které jest predpoklad
lásky nebo proti vnictví. Potrebovali bychom více cestn
protivnictví a méne neprátelství. Jest pravda, že místo s
máme dnes již jen bloky, které casto pres programové zása
uplatnují svou strategii. Proti nim jest treba vytvoriti
blok': nikoli pravý nebo levý, nýbrŽ blok ducha, intelektu, o
nosti proti všemu, co je opakem techto pojmu. Tento boj
beznadejný. Bylo by však treba, abychom my, kterí patri
k prísné reholi ducha, meli trochu více víry v sebe. Kdo
politické dejiny, ví, že ironií v pravý cas se vyhrCtlo dal
více, než by se na první pohled zdálo a že - ceterun: aut

censeo - nic na svete není tak silného, jako lI:yšlenka.
A. FIlCM.

LITERATURA A UMEN

F. Tetauer:

Divadlo nebo circenses ~
(Nekol,ik kritických poznámek o Vl. Burianovi)

Vlas-ta Burian si veru nemLlže stežovat do nezájobecenstva nebo neprízne kritiky. Ackoliv ceny
starém Švandove divadle jsou dnes snad o polovi
vyšší než b)'Va:ly v dobách, kdy se tam hrával t
Shakespeare, Shaw,. Dostojevsk)", Ibsen a Schi\
(když JXlm1lcíme o »populárnejších« autorech. kt
vždy meli kvantitativne vrch - ale stejne je tomu d
1.ve Stavavském i na Vinohradech), dnešní Buriano
divadlo bývá denne naplneno vdecným obecenst
dychtivým poznati· na pr. Hadimršku. Ani kritika



, právem byl ~araden jeho pórtrét do
'ho divadla«, a nikoliv bezduvodne
í generace vyzdvihla jeho ps-ycholo

'Iitlovouhumornost a jazykové, predstavové
nství nad ustrnuJtou machu staré komiky

a reprodukcní. Prosperující talent, popu-
, šfastný clovek, který rozdává veselí - co
e prát? Zdá re, že u'ž ne mnoho; vyslovme'
která by me~ mít, za neho.

tredem svého divadla. Všecko 'se' tocí .
ne proto, že je hvezda, nýbrž proto, že je

snála hercu. kterí dokážou bavit i své spolu-
, který delá. denne ze svých partneru obe-

• který by mohl vybírat od ostatních na
pné, to je nekdo, kdo by mohlt zmoci úkoly.
!Mrne pachtí armáda tech hercu, kterí ne-

0, že Burian nijak nezávisí na roli. text
ým kusým libretem k jeho hereckému vý
by bylo konec koncu jedno, co hraje, zda
šného bulvárního Francouze nebo vyhra

llnského šmoka. N uže, proc ~le hraje pouze
pouze) šmoky? Vyžadu je jeho herecká po

e onech odporných berlínských patlanin,
odvažují texty jeho frašek? Jeho herecká

Y ne. Aby se mohl plne herecky rozvinout,
Burian dvou vecí: falešné s'ituace a soucas
redí a to ješte není mnoho, aby musel být
Ý ve svém dramaturgickém výberu. Ostatne
tech dvou nezbytných predpOkladu, Burian
í. Jinak zdá se, Bur'ianovi je nejLíp, když'

tisní co nejméne. Jako dokonalý sólista, je
vším, autorem vcetne. Všecko se u neho
neko'ik základních, tak zv. »faléšných«

é jsou jen Burianovy slovní, myšlenkové a
asociace, Burianova vynalézavost, bujarost
udela1y z neho populárního predstavitele

moru. A je smutné podívání a poslech
nekdy utíká Je prostredkum, které n~jak

jeho umelecké povesti. Lidovost a bodrost
v oblasti pochybnejší a pochybnejší. Bu

jedinému dovoleno, aby pepril své výstupy
'razy, jimž jinak nebývá poprán prístup

urian dovedl z nich vyzvednout jejich ci
a zastrít jím - nekdy - jejich umeleckou

hybnost. Zdá se však, že s Burianovým
1m na smíchovskou periferii zmenila se

. výrecnosti, jež byla za casu' na V áo1aw
jen zrídka prekrocována.

, podle 148· predstavení Burianovy pro
eznáte Hadimršku!«, p'lk se zdá, .že náš
ný komik se dotýká hranic, kde i .nej

í fraška prechází v neco nadobro vylou
'vadelní rubriky, a vyhraž,eného tem vrst-
, nijak na umení, byt ro.zpetí· co nejskrom

rpí, spokojujíce se stupnováním a pre
arity rázu naprosto znechucujícího. Jest
še zmíneného šl.ágru je založen z velké
vulgarite, je to zahanbující predevším

uriana, který by se prece mohl bez toho
rce, který prošel úspechy »Slameríého
ezralého ovoce« a jinÝch llterárních fra-

takovém topili Mikulášov.i, v Pira.ndeHo
J ba i v »Burianove zdravém nemocném«

tál jako charakterní komik.

~Buriart miluje mystifikaci, jeho živlem je fa:J.ešn;Í
situace. je y.irtu~ní huha.tec, kterÝ je tím neodolatel
nejší, cím je jeho situace obtížnejší a nepravdepodob
nejší. Pri vší své schopnosti bavit a vyrážet nestací
však Buria,n na celý vecer sám. Dríve mu pomáhaly
svérázné herecké indiividuaJity, jako na pr. zemrel),
NoH. Ani dnes není na jevišti herecky doceJia osamo
L"et\; jsou tu vedle neho predevším pp. Slé~l a. Plachta,
z nichž však druhemu chybí pevné režisérsl é vedení.
Jsou ·vš·ak celé scény. kdy všecko vCA1'á))() trošce cen
nejší náp1:ne. Beznadejná stupidnost a zretelná spro
stota nemeckého Nbreta. »Hadimršky« nevynikne ovšem
nikdy tak zretelne, jako ve »vatových« scénách. na
ktižuiících dej. v nichž nevystupuje ani Burian ani ne
kdo j-in)Tze dvou. trí slušnejši<:h komiku jeho souboru.
Ale i ve vlastních scénách Burianových až príliš casto
pronikne bohaprázdná pustota autorských pachatelu
této nejubožejší z frašek. A tu se vždycky vytrestá H
terární materiá,l.s kterým Burian s oblibou pracuje.
Buriao pak »delá« situaci. hledá, odkud by privlékl
pointu .. N ikoliv zce'la bez úspechu. Vyrobí na príklad
znamenitou pocítací scénu. kde si plete svoji ženu (pí.
Hadimrškovou) se zdarilým konsulem p. Sl'églovým.
Anebo vybije ponekud natahované lícení vtipem. který
rozesmeje opravdu všecky. Nicméne casteji a castej<i
pri~házejí momenty, kdy není možno prikr),ti bídu
l'ibreta nejvybicovanejším slovním nebo gestikuJacním
dadaismem. A tLIVlasta Burian se uchyluje k prestre
lování v mechanicky opakovaných nadávkách. Kdyby
každá ze »štavna:tých« titulatur, které proslovi'] za jel"
den vecer stoctyricátéosmé reprisy »Hadimršky«, se
staJla telem, meli bychom tu takové stádo skotu a bra
vu a takové sk1:adište produktu. obvykle prodáva
ných v obchodech zbožím smíšen;ým, že by ctvrt, p0
nekud méne lidnatá než Smíchov, mela nekolik dní
co jíst. To není l110ralism, to je proste smutek nad ban
krotem nejnenárocnejšího vkusu, který óddeluje po
slední umeleckou prehradu od oblasti, kde vládne opak
umení (i s.Jušnosti). Rehot. kterým ga']erie kvituje ty
všechny výroky onoho druhu; me] by Vlastu Buriana
a jeho opravdové prátele varovat. Už proto. že je do
provázen mrazivým mlcenim a rozkouzlu jícim znechu
cením všech tech, kterí prišJli, aby videE Vlastu Bu
riana umelce. K této trapné »~idovosti« pristupuje ješte
jedna cást zástupcu »lidu« na gwlerii iv prízemí strašne
si ~ibllje, když nekdo na jevišti dostává kopance. at už
slovní at fys1cké. Tato lidová záliba byla dávno už psy
chologicky s dostatek vysvetlena a patrí k podstate tak
zvané nízké frašky. Znechucuje však, že všecky vulga
rity toho druhu, na než mívají ve fraškách výsadu
muži, jsou v našem smíchQvském divadle demokrati
cky rozŠ'irovány i na ženy. V tomto a v podobných
prípadech bylo by dobre. kdyby se Burian-herec za
mysli! nad úlohou (byt bezdecnou), kterou hraje Bu
rian-vychovatel. Zdá se nám, že ve všech techto prípa
dech je nejen »zosobneným zdravím pražského lidu«,
ale i zosobneným jeho utvrzovatelem v životním stylu.
který bychom s radostí u pražského lidu postrádali.
Když se nekomu neco moc líbí, tak to iiste bude nejak
napodobovat. To platí stejne o Národním divadle jako
o scéne Burianove. .

Pr.o divadelní práci není charakteristická premiera,
nýbrž taková stoctyricá:táosmá reprisa. Úspech zava
zuje - vždyt .i~to prece úspech herecké osobnosti. A,Je
ta je pon..ekt.ld kompromitován.a ovacemi, kterých se
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.Zátiší.

ti ..

Z. Rykr:

Nr' ti

šího,~uplynula UŽ 'drahná doha od tech,' casu, -kdy
láhev' byla na obraze s k u tec n e kulatá, s· hrdl
i.dnem, skutecne stala ,'1 mela skutecnou barvu, a t
ubrousek co vedle ní doopravdy ležel, nebyl plecho •
ale s oku tec n e z bílého plátna, jemne se rásnící v z'
hyby mekké a vlácné. Veríte, že je tomu bezmála
desát let. co láhev prestala být lahví?

Chceme-li' se k ní dostat, musíme dozadu za tut
hranici a zacnemež treba až 11 Holanda.nu. který
kalné láhve byly mnohdy celým životním výrazem, T
jsme v sedmnáctém století. Pak v osmnáctém stol
staneme s kloboukem v ruce pred J. B. S. Chard
nem.

Nacež na pár desítek let se nám thema ztratí,
opet vyrazí okolo polovice devatenáctého století priš
šímv jáswém procitnutí impresianistu, o kterých má
však to skromné mínení, že malovali zátiší jen kd
pršelo a nemohli jít na »motiv«. Anebo na stará k
lena~ když už jim nohy nesloužily. Ale to nevadí, v •
dobe, kdy starÝ kavalír Manet už se nemt'He postavi

Proc práve a zátiší? Nehodilo by se lépe vzít n2. dole v Aixu behá dedek dáblem pasedlý okolo mes
pretres, malbu figurální, ci malbu revolucne ten- a: po svém ate1ieru. a Zacíná 'brousit kvádry nov)'

dencní, nebo (lspon malbu tov;lrních komínu, želez,nic- obr,uu na jablkách jaka na své obtloustlé manželce,
ních mosttí a techniky vubec? Má~li .tato dobá k nece- zdech zahrad jaka na papírových kvetinách .. - MI

mu nejdál, tak je to práve »zátiší «; ale na drLlhé stra- víme a Cézannovi. Pak se rozplamení slunecnice Go
ne apet, chceme-Ií aspon trochu bezpecne se prodrat hovy, a dále se pomalu vynorují Picasso, Derain
tím prebujelým pralesem forem a obsahu moderního Braque-no a už jsme doma.
života, nezbude n:lm nic jiného než zacít.p l' á v e G d Cili u tech lahví s pokroucenými hrdly. - Tedy H
z [t tiš í. ., . , landané. Jsou to obycejní lidé. Hospodští, sedláci,

. Bojíme se vlastne jen toho ceského v)'razu pro tento vovarnÍci.1. p. Spíše veselí a bujarí než zasmušilí, j
druh malby. Mohl 1>yvelmi snadno vyloudit predsta- umelci zvykem mívají, a více poklidní než bourli\
VUj,akési životní tišiny, kde v milosti klidu, na drllhém A všichni zdraví.
brehu živata se prožívá privátní radost· z milých a. blíz- (Tzký obzor jejich zájmu zr.cadlí se v malém formá
kých vecí. Není receno, že to tak není a nebylo, ale abrazu. Fantasii nehaldovali, ale za ta omakávali vec
vždy je tato cinnost podabna sbírání známek anebo mezi 'kterými žili, jako by je Chteli vážit, zkouše
chytání ryb. Jen ona »zátiší « dt'ží v retezu výtvarných kousat, lámat a kupovat. Mimo Rembro':lndta, kteréh
cinu, kter:l vyšedše z osobního, docílila všeplatné clL'l- z dálky uctivými kraky tiše obejdeme, a kter}Tkonec
ležitosti a umístení. Dnes, kdy osobnost je v tak ostrém k »zátiší « má velmi malý pomer, jsou si všichni H
protikladu s kolektivem a naopak, tyto vlastnosti staly la.ridané podobni v klidném toku živO'ta,.v ooezretnost
se nadmíru živým thematem. Nad to podklad k záti- dukladnosti a rádném provedení. Jejich dobrá kvali
šové malbe jako zákoutí, privat a p. vO'ní též címsi ne hranicí s rafinov,'lností, ale v té již jejich zdravé a ja
práve sympatickS'm. užijeme radeji pro slovo »zátiší « drné smysly nepotrebovaly hledat uspokojení.
francouzského V}'r3.ZUmature morte«, 'mrtvá príroda. Je na ne spolehnutí v pazemských záležitostech
l~teréžto pojmenování je neutrální ve· svém vztahlldo tech koštat a oprýskaných zdí, raztrhaných kalh
k cloveku. V naší snaze vyznat se ve svete jevll a na- -a poháru vína. Snesli malbu s nebeských výšin a oltf
hýti nejaké jistoty zé skutecnosti nesmíme, býti p r 0- da lidských príbytku. Místa k nebi z.'lcali koukat ok
z a tím kríženi .t. zv. hrejivými lidskými vztahy, skte- sebe. Nedumali nad prícinami vecí, ale prohlíželi
dmi se. natropilo mnoho neprístojností, ale musíme jejich v)'sledky. Tak jako jejich architektura je dok
zcela suše postupovat od nejjednoduššího ke kompliko- nalá v záležitostech dobréha zarizování a uskladne
vanejšímu, od. jasného k méne jasnému, a proto jsme v domácnosti, bez vyššíha razení a ideálních merít
dobehli k )inature morte«. " at už víry nebO' náboženství, tak jejich umení n

A vn'Íopet až k predmetllffi nejzredukovatelnejším vznešené ve smyslu duchového rádu, nýbrž je j'~nvi
a povetšine umelÝm z tajného strachu pred nekontro- bornýmživotním spO'lecnÍkem. Proto není stylu v ne
lovatelností organického. . ani v architekture, nýbrž možno mluviti jen o zpusoh

. Máme-lí láhev, víme, že je tQ jen láhev, kdvž ubrou- 'Bylo to v dobách, kdy Holandsko prožíV:llo dny j

sek, t'llc jen ubroustk. Nic jiného,. Nemusí k 'tomu bS,t koje, hlídané dobrými meci vojska, a proto se tam t
žádná metafysika a »citové na.1adenÍ«, ponevadž v ta- rOf:plemenil ten druh roztomilých malíru, kterí s velk
kovém s'tadiu vše je jen vlastností dO'brého poznání. chutí dali prednost pohodlí pred revolucními zmatk
Láhev je takhle kulatá, takhle vJsoká, takhle barevná, a hezky se schovali ve své zšerelé krcmy a oplocen
ten ubrousek je bílý, takhle složený éi' takhle delá. stí- dvorky. Pe.clive starosti o domácnast a o vše, co s ti

ny. Ani byste snad' nerekli, že tech,tonelcolik nepatrných souvisí, zda se krávy dobre napásly a kolik vajec sl
. pozmtku úplne stací, abý málíre postavilo pred váž'ný pice snesly, zachránily jejich bezbó:žnost '1 pozemsko
úkol a dokonce spotrebovalo všechnu energii, zapiatou pred bohémškým nihi1ismem, do kteréha spadlo rtev
na tempo a rytmus soucas·nosti.Už .tó'takjé, a 'což hor- tenácté staletí, jehož chmbrn:)r naturalisrriLls si vypujc
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{J0stává onem vulgari't~m':ktt~r~ jsou, zdás:e, 1;a,kdráž
divé pro srdécka nejhlúcnejších' rJ·ávštevn·íkll ga:lede.
Vlastá Burian, sa)11orosHSrkomik; dostal se dO'pa;n
theonu r-eských hercl1 -v ton1 ohlledunenírozdílu
mezi názory zástupclt trí divadelních generad, z n.ichž
zvláštní obliby dOšel predevším u J Kodícka a J.
f-Ionzla. Choe-li se tomuto závic)eníhodnému místu te-

.šiti i nadále, mel by zmobi1isavat svt"lj repertoir, svuj
soubor a svou osobní il1tel~ktl1ální. disciplinu. Nebo
jinak navzdory všem platonickým láskám kritickým
~tával by se zretelneji a zretelneji šaškem jednak ob
hroublé periferie, jecin;:l1<Y-boha:t1ick:)Tchspolecenských
~;clružení. tleskajících predevším hrubostem a dvoj
,~myslnosti - a v tom prece' nikdo nebude videt po~oru
hodný hereckSr typ. Propohodlué hl'Dotné úspechy ne
vzdá se 'sn3c1 Vlasta Bmian umeleckého vývoje?



tné stránky halandskéharealismu .. HQlandsk~r
si to mohl dovalit, že mu šlo jen a skutecnast,
Ž veril jen jí, kdežta naturalista 19. staletí jí

eril a ješte nic jiného nemel. Halandský m~šták
chvílemi i zlyrictel a zalil šerosvitem své jizby,

é objekty, kterážto manipulace .je jediným
momentem malby. Je také videt na zátiších

, která prišla po »klasické«, jak opouštejí:::
rosvitnou vazbu, dastává se do svetlých, skaro
probarvených, nebásnických, jen dekarativních
jrafinovanejší detaily se zakrucujíc! kvetinavé

enty. Ta už se ztratih ravnaváha, a není na
olem sledovat její výkyvy. Prebehneme' radeji.
desítek let a zastavíme se v Paríži 'v bezpec-

• outÍ otce Chardjna, který jako dedic Holat~
privedl jejich malbu do' sféry inteligence a rádu

velmi blízký ve svém hledání abstraktní asna
kterou navléká skutecnou prírodu,' a je nám

Vív onech nekO'likaposledních zátiších svého vy_O
dy.dochází nejtesnejšíhO' vyvážení mezi duchem
ou, kdy máme z jeha abrazu na tolik požitkll
'ch jako smyslových. Kdy mužeme pražívati'

u krásu modré barvy na vícku škatulky a bílé
ánku vedle stojícím, ale záraven se bezpecne
vati mezi tOllto kombinací jako ve vyrešené ma-
é úloze. 1 II Paussima mluví se c·':1stoo mate

I ale muže se bahužel mluviti více a níž než
jiném. :l tu už zacíná diskvalifikace pravéha
ého díla. Nebyla lehká cesta Chardinava k této
: vyrazil z hnedéha' tónu Halandanu, probeh-'

jnou periodou smyslovych pažitku a boh':1tých
hromadami jablek, kackami, psy, krvavými kusy

dotkl se svau methodou figur ve známých obra
omácích interiéru a nakanec nekolik let pred

stavel ona »HudebnÍ zátiší", které zdobí Lau ~
nekolik malých, které akolo hlídají slávu a ·cíl.
pána. Nechal hntasii, vášne, dobroduržství" a
y ty jiné choutky umelecké kolegllm a sám zll'c'
tepleu své manželky a malova1.·Dal by se naZV3.t

ba meštákem, ba šosákem, ale jeho výhra nad'
ci dá zapomenout na všechny jeho. domácí vlas't

a spíše jen. dotvrdí, že k onem dobytým. vítez
byl klid a koncentrace základem. Proto se ne-.

vrhnout do »víru života", jak se ríká, .ponevadž,
hal jemnou osnovu vláken; na kterých predl
o skutecnosti. Ta jablícka a škatulky si po celý

nerovnal z nedostatku invence' nebo z pohodlí,
ze zatvrzelé touny vedo'me ,':1'v mezích rOZL1~nl1

t do náhodnosti povrchu. vecí .. Jako udelali'
zové z lesa park, 1. j. sezákoni1i v daný plán

, tak Chardin z prírody udelal svá zátiší, aniž
"jakou »cestickou« ci »ostríháním« -porušil sebe
rírodní a prirozený charakter vecí. Jablka se
'h, trumpety se· neohnuly, misky se nerozbily,

neztuhly, a prece pod tím vším je cítit ~vedo-
pevnouruku, což dodá jistoty vašemu duchu, že

né pelde zákonu a mer, byt smysly se lJlohly
obodneji kochat 'barvou a tvary.

težká byla tatO' úloha,· je nejlépe videt na tom,
orešil tento tichý, pilný a zadumaný malír až
. a málo obr,':J.zechpred svau smrtí, a že od tech

se rozlétla zátišová malba bud tam ci onam.
smyslum, nebO'k duchu. '

ém prípade to znamená k impresionistum. Je
iny, kvetiny, avoce' vDní a dýší a: jako dech

tresau .se .ve' svÝch rámech. Cím k· vetší životnosti se
pDdarilo impre;jonistum dorazit v jejich zbežných
dotecích štetc.em, tím :težší úlohu zanechali svým ná·
sleqovníkuU1, a taky t'lm nekde. zacíná ta veliké a pa
divné hnutí, kterému se ríká »modernÍ malba«. Ne
kontrolovatelný apar jejich pláten pr'vne rozzlobil Cé
zanna. Ten se' na to vrhl s celou vehemencí svého ja
<;irného a težkého talentu. Odfoukl smyslovou nádheru.
byla mu jedno, jsou-li jablka živá nebO' z vosku; v pryé
rade se mu jednalo o to, že jablka jsou kul'ltá. že jedno
jablko na obrazu je neco jiného než ,dve jablka, zkrátka
šel dríve po existenci vecí než po jejich jev.ech: Je.
v práci podoben ~YPtlCha~dinovu, ve .:výsledcích .jeho.
opakem. Je dramatický, a Jeho jablka JSOUmonumen
tální, kdežtq Chardin je lyrickJ'r ,':1jeho jablka jsou
krásná' a k nal<.Qusl.).\,1tí..

Není se co· ciivit, že, když. c1()této' linie zasáhl $pa ..·
nel Picasso, stalo se z monumentálního peldo, zatiší
už, úplne zmizela. i jako ·predstava,z dramat stala se
tragedie DSDby, práce i doby, a· nebýt Francouz{'l,
Boraqua. Deraina a nekDlik::t.jim podobných, byla by
podle vš~~h Úkaz,ll snad konec malby inklusive zátíŠí ..
Ale tito patronové svou rafinovaností, ekonamicností,
zdrž.elivostí a..vkusem prodloužili. život záti~í. a jakO'
nejdovednejší hudební'éi' na .nejchudší mo~ivy lahví,'
hrušek, chrestLi a košíku, ladí své krásné romance, tak
krásné jako je Francie a P.':lríŽ, jako je Provence a jako
jsou olívy.

Škoda jen, .že· my barbari a plebejci ·jsme tady, že
chceme taky žít a že nám vrtá stále .hlavou, kde koncí
žívot a kde zacíná estétství. Že nechceme vanavky. ale
vune, že radeji než krásu. cO' nejrychleji potrehujem
pravdu.

Otto' Rádl:

Pul milion.úvýtisku" .. '. '.
Knihy »IM WeSTENNICliT;:; NEUES"

od mladého publicisty E,M.,Remarque·
byl,v dvan~ctém týdnu po vydání dán do

. pro~ejé ,petistýdesátý tisíc.

. Není to je~ n~júspe'Šnejší nem~ký romá~. sezony· Je
, ta první, :dílo'pová:lecnéha' Nemecka, 1;Jezvýhradne

náldící 'do svetové literatury. Velik~r:.všelidský" cin
nové nemecké ,klllhlrYA"

Bylo treba uplynutí desíti' let, než bylo napsáno
vellké l.\l1ielecké'díla o váke: 'Utres by~ obrávskÝ,a: ne
bylo' snadno prehlédnoLiti a. umelecky· zhodnotiti toto
období z bezprostrední blízkosti. "\ni Barbusse se svým
syrovým natura1Ísmem·. ani Duharr1el se sv)rm lidským
soucitem, ani Dos Passos svým chladne vášnivým pro-
testem nevyjádrili válku celou: ". .

Teprve tento neznámý mladý žurnalista ze severo
západního Jemecka,' pri' samé hranici holandské.
kterir jako' devatenáctiletý hoch byl' odveden a prašel
útrapami trí let na 1ranoouzské fronte i dvojím zrane~
ním. dovedl bez pathosu, bez lyi'i'Smu a bez ret'Oriky
napsati to, CD cítil a myslil nejprostší clovek uprostred
zká~y, ve,sv:ém románu ~>Nic n.ového n,a .z.á
pa c;l e«,romántlo smrti· jedné generace· .

Bylo jim všem devatenáct let, celá poslední: trída
gÝ'mhasistll dala se premluviti I' dobrovolné »·službe
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vlasti«. Kan:túrek trídní profésór, pá:triut 'ci írásiSta.,
mluvil chvejícím se hlasem a nebylo ódmluvy. Chudí
lidé vedeli hned tehdy s pocátku, že válka je veliké
neštestí, ale tisíce Kanturku. tisÍCe vlastencu --žv~ni!o
o »železné mládeži« a »veliké dobe«.

Pro jiné, dospelé, kterí se do toho dostaH také svou
vlastní kuží, neznamenala válka totik: ti meli jjž svá
povolání, své ženy, žiti svou bytostí kdesi pevne za
koreneni. Ale co devatenáctileté deti, které stály náhle
strašl'ive samy. které mely jen neco l'ásek, neco snu
a školu, z cehož všeho nic nyní nezbylo, jak ma ji dnes
súctovati samy s sebou'? Nemají pudy pod sebou a za
ten cas zde podivne a težkomyslne ~esurovely; a~ni
nad tí!TIjiž necítí stesku. -', '

Deset neue,t kasáren udelá z nich vojáky: nejprve
jsou užaslí, pak zahorkl~ a konecne 'lhostejní· Sikany
hrubých poddustojníku. Nekterí onemocnelI i, nekterí
umreli, ale ti druzí ztvrdli, stali. se podezrív.aví, ne~
milosrdní, mstiví a suroví a tak je t6 dobre, toho jim
bylo treba pro frorutu.

Zase jeden z nich, malý chlapec Kemmtich, leží
v· polním 'Iazaretu. Urízli mu pul' stehna; v poli se
rychle amputuje, protoie cekají noví a noví na chod
bách. Pokud bYli- v bezvedomí, okradli ~o sanitní
vojáci. A neví ani, že umírá, že pod tou žlutou a sillnou
tvárí se již propracovávají na povrch obrysy kostry.
T'U už není on, místo detského kamaráda je tu jen
ubraz obli6eje, Ifeurcitý a smytý jako dva snímky ex~
ponované na jedné desce. Proc tady vla:stne leží malý
chlapec Kemmerich, kterému se nechce umírát? A prí
ští den už nemluví ani o své matce, ani o sourozen
cich:, neríká nic, Všechno už leží za ním --.:. je !ted d~
cela sám a pláce, protože jeho malý, devatenácfi.letý
život ho opouští.

Z dvaceti zbývá jich stále méne, Už jen dvanáct. A na
druhé strane je tomu tak stejne, celá genera'Ce· :Lidé
jsou hnáni proti sobe, aby se rriltky •.nevedome, hloupe
a poslušne pobíjeli. Nejbystrejší mozky sveta vymýšlejí
nové zbrane, aby to všechno ucinily ješte rafinovanej-
ším a úcinnejším. '

»Co budou delat ,naši otcové, až jednou vstaneme, pred
stoupíme pred ne a budeme žádat úcty? Co ocekávají
od nás, až prijde cas éi války užnebl.\de? PÓ léta' byló
naším zamestnáním zabíjet - bylo to v žitI rta§e první
povoláll!. Naše znalost o živote se omezuje ha smrt. Co se
má potom ješte státi? A co se má státi z nás?"

»Vím, všechno to, co ted, uprostred války, nadá do nás
jako kameny, objeví se zas~ j-e'dll0Upo' válce a pak.,nas.féine
tam uvnitr rozklad, na život a na s111rt.Dny, týdny a rOKy,
které ,jsme tu ztrávili. se ješte jednou vrátí a naši. mrtví
kamarádi pak vstanou a pujdou s námi, naše hlavy budou
jasné. budeme mítí cíl, a tak plijdeme, my a naši mrtvi
kamarádi vedle nás. léta na fronte za námi,: - ale proti
komu, proti komu?" '

Zatím trvá na francouzské fronte nekonecná, posic
ní, zákopová vá~ka se strídajícími se výpady ,a proti
útoky, bubnovými palbami a tupým tichem. »N i c n 0
~ ~ hon a z á pad e'«, ríkají zprávy generálníhostábu·

Remarque vylícil ve své kniz.e tyto boje: lidi v ka
sárnách, za frontou, uprostred ohne, návštevou dom:!.
v zajateckém tábore, ve špitáTe s klidnou objektivností
a bezohlednoll uprimností vylíci~ návrat k primitiv-
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nó5ti a próbuzét1.í zvírecího instiktu, v úžasne inten
níéh, nezapomenutelných strucných 'Obrazech, je"
osnovu tvorí osud dvaceti spolužáku, umírajících j
po druhétl1J až do posledníhO'. Je to generacní rom
lícící koHektiv'ní osud skupíny lidí, prísne dynami
ucle.nený, rytmicky strídající popis hruzné mechani
v~k1, '~dských útrap CI. I.ids~ých ~a.?ejí, a ~ísta p
bas11lckeho kouzla a rnalvmho VIdem, r0111anP,"

v subjektivní fO'rme zápisek jednoho z devatétl
letých chlapcu; Pavlá.. DíJo tak 1ljdské a tak strhu'
síly, V nemž každý, kdo protrpel život m. bojišti, n
své súctování s onemi dny hruzy, a kterým všichni
kterí prožili válku v povzdálí, byli nejhloubeji z
ženi. Zhuštená parafrase nekolika míst muže po
predstavu o jeho in.tensite.

"*

Del'ové pásmo. První granáty hvízdají, vzduch
trhá v detonacÍch,á v žilách, v ocích, v rukách se n
rodí skrcené cíhání, ocekávání, vystupnované bd
podivné zbystrení smyslu. Vzduch je pln nevidite
štvaní, vytí, hvízdání a sycení" mezi než zní z d
težké' kusy chraptive a dunive. Rozsvecují se ra
Reflektory stíhají v mracích letce, cerný hmyz. Z

hradní slavnost ohnostroju. Strašlivé rvaní strelen
koní, ce1ý svet ricí, divoká, hruzná bdliest tu
Jeden z nich, roztržený granátovou strepinou, se
voce tocí, zamotávaje se kopyty dO' svých strev. T

stromy se lámou, puda hrbitova roztrhaná minarni
ve vzduchu, zetlelé rakve se vynorují, mrtví jsou
druhé zabíjeni. Mladí rekruti, šílení strachem. nej
než masem trhaným na kusy po celých kolonách· Zen
zeme je jedinou záchranou', zeme se svými jamami
príkopy, hromadami a hrboly. Zalézti, skrýti St, un'
nouti; v l~dech se pfobudi-l atavistický pud štvan'
zvírat zachrániti se v zemi. Ve hrmící vrave prehl
jediné slovo: »Plyn! ... plyn!.· .. « Predstava tec
kterí otráveni plynem vykašlávali ze sebe v posledn'
dávení kus po kusu svých spálených píic, n3.hání ší
ný des. Príšera plynu, pomalu valí se tmavé, tvá
mekké zvíre z dýmu zanechávajíc smrt.

Malický rekrut š lnenými vlasy leží, bok roztríšf
granátem. ,Necítí dosud bolesti, ale vzlyká jako dí
»Neódcházet· .. neodcházet ... « Nic ho už nezach
ní:. ByJóby trebaJ pomoci mu revolverem, ale clovek
n€rózhód11'e. Mono1tonne stéká dešt, tece na hlavy
jáku, prátet stále ridnoucích, na; telo malého rekr
s ranou. která je príliš vemká pro jeho detský
tece na hrob Kemmerichuv CI. tece na naše srdce.

'*

V zákopech rádí krysy. Vojáci jsou zavšivenÍ
hladoví. Z dvaceti ~polužáku je už sedm mrtvý
ctyri leŽÍ na své rány, jeden je v ústavu pro ch
my"Slné. Co bude s temi, kterí zbyli?

Nekolika tvrd~'m s(;lským chlapíkum, kterí j
~po~u v cete, je lépe· »- Dostane-li se clovek ven, bu
se moci opít. - Pak precej zase budou ženy, ne?
Predstav si opravdovou postel' vysokO' s perinami.
Kdyby byl mír: priš,c[ by clovek zrovna ješte
ke 7.11 ílm. -«

, Ale co s temito detmi? Ve škole se ucily o nástu
<:Ích Karla: Smeiého, are ted je treba vedet, jak se r
delává O'hen z mokrého dríví, je treba znát jak vrat
bodák do bricha. aby se nezaprícia meZÍ' žebry. »A



pak? ty roky strelby a tucnÍéh granátu, to, se
nedá svléci jilka puncacha. Studavat? tO' prece
ude možné. Byli odríznuti ad práce;' bd pozná~
veta,·oel všehO' úsilí· A nejsau vubec už mladí,

~.jí elob)\Tat.sv~ta, jsou uprchlílky ,pred· sebou.
Zlyotem.To Je osud celé generace, také tam, Rusu

rancouzu. »karty,. proklínání a válcení. Není to
a pro dvacel ll't, je taho príliš pro dvacet let.«

*

bnová palba hez prestávky pa celé dny a naci.
odující miny mísí se s v~'strely del zeme duní
'mi otresy, kdekoli dO'padnou vyb~chujtcí na'"
otevírají se davové hraby, stríkají fO'ntány bláta

leza.Lidé se potácejí, tresal,l a vzl,ýkají. Už dávno
'ch nikdo nemluví, jsau tupí a hluŠí. Obcas nekdo
~í v áehvatu šílené hruzy. s jedinou myšlénkau
tI se ven z toho všehO'. Druzí znají už tyto uštVéL

oci,vrhnou se na neho, spO'utají. hO'.·Padarí-li se mu
e uniknouti ven. naharu na, svetla, je ve vterine

. roztrhán na cáry, jakO'sít hustá je tato strelba.
bledí, sedí v svém hrabe, cekajíce li.a své zasypá

Obcas dopadne granát až sem dalu, hvízdnutí, vý
.' a stena hrobu)e pose~a žhavými úlomky, roztr
m masem a hadry z umfO'rmy. A palba neustává,

í a ualší noc mí jí· Všichni otupeli rozcilením,
lným napetím, ktéré škrábe kalmo po oáteri jakO'

• nuž. Ruce se chvejí, telo není než te~lcá vrstva
• ~teží prikrývající šílenství, nikdo už nemá masa,
• svalu, neodváží se podívati na druha.

stane bubnavá palba. RachO'tí dela, ostfelující celý
. pás za zákopy a uzavírající ústup. Z acelO'vé

v e vpredu se náhle vynorují ocelové helmice stroj.
šky rincí, drátené záseky jsou už prervány: Obje
se ~yáre mužu a naže. Z Edí stala se nebezpecná.

", zunve a slepe se bránící proti zkáze: Beží skrceni
kocky, letí strženi vlnau, a náhle jsau z nich zá

íei. vrahové. dábJ!i, vztek a strach a žádostivost
zná~obuje jejich' síly. Jednomu je utržena hJava,
ješte nekolik kroku, zatím co' krev mu stríká

rdla. Mladý Francouz se zarazil zvedá ruce ale
ví. chce-l,ise vzdát nebo strílet: rána rýcerrt mu

"típla oblicej. 'Jiný prchá s bodlem zarytYm do
r; vyskocil do výše, ruce' rozhozeny, ústa rvou,

• í se s bodákem kymácejícím se v zádech. Do-pa
roztrískáni, probodáni, .roztrháni bodly.

I se vrhají .. do ~pušteného protejšího zákopu;
vy, maso, Jldlo, jist.

. topadesáti jednoho oddílu vrátilo se tricet·

O celé odpoledne hraií si matýlli pred zákopem.
to žlutáskové. jejich krídla mají cervenou tecku
red a citronave voní.

sou stejne bezstarostni. jako ptáci, kterí si na
už dávno zvykli. Každého jitra vylétají skrivani

, obemazákopy k obloze.

arque nez:ná jen mechanism vá,llC.cn)-chhruz. Po
• telesn)' život lidí, s fysiO'lagickými zájmy, stojí
· nadevším v popredí. patlacený, zubožený eroti
živol, duši vojáktt, myšlenky se stále se vracející
kou »proc?«, jejich óty a. touhy.

cemu je válka?«

. Prijde rozkaz. u nejakého stolu podepsali jacíSi lidé
nejaký papír· Zákerná vražda stane se náhle 11Jejvyšším
ideálem a cnastí. Tech nekOlik H.ust! nekalik lid( s de

till~~~ma ocima a vausy apo štol t"lv ~ajateckém táhore,
to JSou neprá:tdé? Kúd~- poddustajník je prece naším
horším neprítelem než oni. ..

»Jak se zacne válka?«

Když jedna zeme jinou težce urazí. - Jak tO'zeme ..
Vždyt hora v Ncmecku nemuže uraziti hO'ru ve
Francii. nebo reka. nebo 'les, nebo lán pšenice· - Hlu
páku, národ urazí národ. - Ale pak tu nemám CO'

delatJ já se necítím uražen. Vždyt jsme tady prece
vetšinou samí chudí lidé. A mezi Francouzi také.
K cemu by mel francouzský švec nebo zámecník za
bíjet mne nebo tebe ?Proc je váll'ka?

»Jsau asi lidé, kterí mají z války zisk. Jiste za tím
vezí nekdo, kdO'na válce vydelá· .«

V tomto smeru Remarqu~ nešel dále. Padal pohh:d
na válku zdola a dolu na nejmenšího cloveka, kterÝ jí
byl zachycen. Zde však je v~Tchodiskopro pahled !11. vál-

o ku shara. »Kdo se tam skrývá? « , ríkají vojáci. Císar asi
nikoliv,. generálO'vé také ne." NekdO' je ukryt za válkou,
dodává jí· vznešenosti a obestírá ji metafysickým
leskem- Tento podvod, by met býti odestren. Válka.
není vel1ká ani podivuhadná, její existence není meta·
fysickau nutností, je necím docela konkrétním mate·
rie1ním interesem. K aho? Je težkO' ríci Nemecka, jak
se odpovídávalo. NekdO' potrebuje váJlky, nekdO' na
válce vyde1'ává. Kdo?

Ríkává se azdobne, že ti, kdož zemrel1, nepadli na
darmo. Ale ten, kdO' prim.ese tento druhý roman
O' válce. ukáže, že metrickými centy mrtvol nebyl
získán pražádný pokrok. Bude treba si uv,edomiti, že
všichni ti. kterí padli, zemrd'i docela zbytecne. pO'ne
vadž neexistovala nijaká nutnost, aby byli mrtvi. Ne
precenujt-e rdeálu. které byly válce vinetau navešeny.I z.' docela malé historické distance paznáte, jak tyto
vymyšlené ideály nekterého lidského zabíjení rychle
vyblednoti. Tento bojovn~r ideaJismus, príliš ochotný
k rea1-isování svých tuž,eb za pomocí del', at už je to
nazyváno válkou útocnou ci obrannou, nestojí za
jediné lidské umírání ve strašlivých bO'lestech. A bylo
jich statisíce·

'S této druhé strany bud,e se dívati Remarquei'!v po
kracovatel.

Chycení neprátelé jsou uzavreni za a~tnatým drá
tem. Rusk)' zajatecký tábor. Lidé obrovští a pokorní
plíží se tu podobni spráskanýnll bernardinum, báz['ive
vyškrabávají z odpadov~Tch škopku páchnaucí zbytky
jídla. Dostávají jen tolik, aby ncumrdi hlady. Zesláblí
a podIO'men~"111Íkaleny žebrají svým mekkým, tichým
basem, který zní jako teplo kamen a jizba doma. Nekdo
je kopne, až se svalí. je to však jen ze vzteku nad tolika
bídou· Dívají se strašne; jaké zoufalství muže sedet
v .tak ma:lých dvou dulcích, které bys palci zakryl'.
v bezradri)'ch ocích. Jako velicí ptáci. jako nemocní
cápÍ se pohybují v šeru. Jsou tak zesláblí, už ani ne
ollanisují. Cekat na smrt z úplavice, tO' není život. Ne
mají jmen. práve tím pttsobí hruzne: nejsou nic, než
bo.lest živého tvora, strašné težko života a nelítostnost
lidí. Um~rají 'denne. ZbyTí zpívají nad hrO'bem ,mtloho
h!asý chorál.- Jsou tO' pahorky. které hluboko pod zemi
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dunÍ. To nejso-u lidské hlasy. varhany zní v dálce na
vresavišti. . *

Nemocnice. Y prvním patre Ježí ranení clo bricha.
pátere, hlavy a ti. kter~'m byly amputovány obe nahy.
V pr,l\-ém krídle rozstrelené dásne. atravy plynem.
lidé s pro;:trel~n~Tna ocima, ušima, hrdlem· Vlevo
slepí. strelení cla plic. pánve, kloubó, ledvin; varlat;
žaludku a ,trev.

('lovek si nemlIže predstavit. že nacl tak roztrhan)-
mi t;;;ly jsou ješte lidské ohliceje. 1\ pri tom je to jen
ieclin~' lazaret, - je jich statisíce ve Francii, statisÍce
y Ruó.l<lt. Jak nesmyslné je všechna, cO' kdy bylo na
p~.áno, ucinena, vymyšleno. když je neco takového
rr.ožn~rm. Všechno to musí b)·ti vylhané a nesmyslné.
když tisíci·1etá kultura nedoveclla zabránit tomu, aby
byly prolity tytO' rroucly krve. aby existovaly po sta
tisících tyto žaláre útrap.

*
Ramán »Nic J1(wého na zá[Y-lde« pripomene vám,

jak má!Jo hylo dosud v literature z války vycerpáno.
jak m[l1o bylo pres \'nejší efekt proniknuto k podstate
problému války samotné. A prece je to povinností té
generace, kteá v;l'],kou prošla. zachytiti a vyjádriti jI
v celé nicivosti a celé hrt\ze. Je tO' její povinností vuci
tem, kterí prijdou.

Lidé z rokli 19q. m.luvili ješte v 1'\ emecku. v Rusku
i ve Francii o »veliké c1obe«, (} »službe vlasti« o jejím
"O'ltári «, celá jedna genera.ce verila temto frázím. Pro
ty, kterí prijdou, ahy jasneji chápali a lépe se dovedli
rozhadavati. než ti z raku tisíc devet set ctrnáct, jest
treba z:acl1m'ati taková Díla, jakO' je Remarquov<l
kniha. P!roti heroickým žvástlIlffi je treba opakovati. že
válka není veliká ani krásná, že je to zoufalé neštestí,
vrúdení uhoh~·cb. hladových. zavšivených hdí, bez
úceie a bez pro~pechu. válka je tetelící se strach a tre
soucÍ se ší lenství bezradných chudáku, válka jsou
hrozná utrpení lidsk)-ch tel a strašná umírání, kdož ví
za koho. Žádný ideál na svete nestojí za tato muka a
žádná \1last na svcte nemá pr;íva se- ji,ch dožadovati.

Remarque to dovedl .ríci, pri cetbe té knihy vám
buší srdce v hrdl'e a máte jediné' prání. flby všechno
to nebylo pravciou· Zasloužila hy b),tj prelož~na.

»Léto J Y [8 je nejkrvavejší a nejtežší. Dny stojí jako
andelé ve zlatu a modri,,, nedotknutelné nad kruhy
zkázy. Kažcr~r liž ví, že je' prohr~no. Ale válka trvá

. dák, :..- mnírání trvá dále. .

»Léta 1918 - nikdy se nezdál' život ve své skrom
nosti žádoucnejším než nyní. - cerven)- vlcí mák na
lukách, lesklí brouci na stéhlech trávy, vl·ahé vecery
ve ztemne.I)'Ch. diladných pokojích, cerné. tajuplné
stromy soumraku. hvezdy a proud vody. sny a dlouh:)r
spánek. - ó život, život, život!

Pavel, poslední z dV;:J.cetispolužáku. kterí pred tremi
roky odešli do v;ílky, padl v ríjnu T918. za dne tak ti
chéhO' a klidného na celé fronte. že zprávy z bO'jište se
omezily, již jen na jedinou vetu: »N a západe nic no
vého.«

Knesl kupredu a ležel. jakoby na zemi spal. Když ho
ooráti]'i. videli. že dlouhO' asi netrpel: - jeho tvár
mela tak klidn~' výraz, jakoby byl spokojen s tím, že
k tomu tak dO'šlo.
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A. Urban:

Nebezpecí ruského filmu.

Každý noviT ruský film, který se u nás hraje, VZbUllí
velký ohlas ve verejnosti. Píší se o nem velké a

nadšené referáty a kdybychom srovnali místo. které
paprejí velké deníky recensím a kritikám O rúzn)'ch
11meleckých událostech a referátum a úvahám o novém
ruském filmu, dospeli bychom k poznání, že o ruském
filmu se píše více, a je tedy zrejmo, že je pokládán za
vec· mimorádného kulturního význ.'l.mu a dosahu. "e
verejnosti sice nevzbudil takový ohlas jako v tisku, ale
prece jen je již dnes premiéra ruského filmu událostí.

Probíráme-li se nadšenými kritikami, setkáváme se
nejcasteji s takov.\'mito názory: nevé filmové cest)';
realita, vystupnovaná do krajností; .jedinecné typy.
ndvaha, dívat se na život tak, jak je; odwlha dát filmu
neštastné zakoncení; jedinecné kreslení charakterl\.

Vypadá to skutecne tak, jako kdyby z východu pri'la
spása kinematografie. Jako kdyby dosavadní filmová
výroba, at evropská, at americkft - a ta hlavne 
byla jen velkým omylem, pLlstým dryácnictvím. VYI")

cítaným jen a jen na obchod. Zacíná se l1jímat náM.
že teprve Rusové udelali nebo udelají z filmu umení.
a názor se rychle mení v presvedcení.

Zacneme tedy s technikou. Pravda je, že HllSO,é dl)'
kázali mnoho prekrásných fotogenických vecí ve fil·
mu. Ale pravda je také, že Rusové práve po stránce
ryze technické stavby filmu neprinesli vubec nic no
vého' Všechno, co nás O'kouzlilo v ruském filmu po
ryze filmové stránce, má sVLlj [Juvod na zipade. cá
stecne ve Francii, cástecne v Jemecku a cástecne takt
v kacerované .\merice. Ruští filmoví režiséri meli jen
1u odvahu, že veci, o nichž na zá[Hde diskutovalo ne
kalik avantgardistLl nebO' které se ukázaly v nekolika
nesmelých, zakriknutých pokusech odvážnejších reži,
séru, uvedli v pra.-i a v život a to ve velkých rysecha
nekompromisne'. Nesmí se všaK zapomínat, že ruští rt'
žiséri jsou ve veliké v},hode proto, že nejsou vázáni
obchodními ohledv a mohou si dovO'lit delat l1melecké
filmy bez obav, CO tomu rekne pan komercní reditel.
Že se ucili 11'1.západe, priznávají sami.

Podívejme se na domnelé vymoženosti ruského fil·
mu, pokud Se týce typu. Když k nám: prišly první ame
rické filmy; byla ohecné nadšení nad dovedností ,'lme

rických režisérll najít pro každou úlohu typy. Když se
v americkém filmu objevil prumyslník, tak to byl pril
myslník :energ·ická brada, pevné, úzké rty a rysy.
z nichž cišela standardisovaná americká výroba. KcJyž
se objevil soudce. tak to byl soudce: p3.ragrafový po
hled, jehož prísnost se náramne rychle rozmelnovala
'clo laskavosti, když bylo možno v rámci zákona obejít
tvrdost. Když se objevil v americkém filmu gauner.
nebyl jiste nikdo z obecenstva na rozpacích, že je to
gauner. Americané provedli typisaci tak dukladne, že
je to až nepríjemné, a doopravdy nás omrzeli intrikáni
s vousisky pod nosem. a bylo proto ku podivl1, že ,e
u nás pokládají Rusové za první, kterí prišli do filmu
s typy. Pravda je však, že prišli S' nov~rmi typy. a zne
práve leží jedna z prícin úspechu ruského filmu.

Ruský film nám ukázal svet, který dosud filmová
výroba úplne opominula. Místo cowboyu jsme najednou
uvideli kozáky, místo dobrodruhtl cuprinaté Záporožce,
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modních misses ženy v šátcích, místo farmárú
jh, místo divokého západu divoký východ. To, co .

:Zdá na ruském filmu prímo sensacne dobyvatelské,
j nic jiného. než stoprocentní zmena všeho, co jsme
d ye filmu videli. Kdyby k nám prišel ruský film

ve !lež americk)', kdyhychom absolvovali místo sto
a tisícovek filmtl z námety americkými stovky a ti
vky filmu s námety rusk)'mi, byli by to pravde po
ne tíž lidé. kterí dnes do nebes chválí ruský film,
"j h~' Sl' r07pl~'vali nadšením nad 'lmerick)'m fil

.fspech ru"kého filmu je úspechem obcerstvující
\cžující novinky. Dnes jsme s radostí uvítali Ivam
ného. jako jsme kdysi s radostí Uvítali presidenta

coJna. . ž tech 1vantl uvidíme tucet. budeme jimi
vc tak otráveni, jako jsme otráveni Lincolny, jichž
e \·j(lcli na p1átne víc než tucet. Znaveni težkým
ychem lmerick~rch miliardársk~rch PéJJáetl, které
ve filmu prepychovejší než ve skutecnosti. nechá

e se strhnout ruskými izbušk'1mi, ikonami a horal
i chaloupkal1Ji.. \ž se jich tak nasytíme jako pre

hov\'Chamericlách interiérll. nebudeme v rusk)'ch
ech'videt ani ~olovinu tolik pozoruhodného, jako

nich vidíme dnes'. Kavkaz, ruská step. ruská vesnice
je \'Šechno príjemná zmena po Rocky Mountaim.
rické stepi. :ltJ1erickémprerijní m mestecku, ale sot

to opravnuje k nadšení tak bezvýhr.'1dnému. Pravda.
rakteristika poslav ruského filmu je pravdivejší ::t

otncjší než ve filmu americkém. nejsou to postavy.
len'édo moralistického staniolu, nejsou to odvary

gazi!lov~ch hrdinu. jsou to post'3.vy nahé a pJ~~
ného ži,·ota. Ovšem. i v americkém filmu se nbJe-

prece jen nbcas také postavy, které vonely živo-
. a francouzsk" nebo nemeck\' film nemel o ne ni
nouze. \'zpon~enme trebas n~mátkoLl na Janning:-;

y ncmecké filmy. takové Va r i é t é nebo P (' s I e 1\-

• t a c i. a musíme dospet k úsudku, že již dávno
Rus) byla i " zemích, kde je film predevším ko

cním predmetem. odvah'3. sta vet pred fi l11lov~'ap:l
postavy, které nebyly jen voskov~'mi figurami.

J konecnehké pravda. že Rusové Jlebyli první, kdo
Ylina my~lenkLl,konecne dosti samozrejmou, že"ne

tále deJ.atfilmy se štastným zéi.koncením. ,\Je mU5í
jim opet nechat. že zde šli Gl,Ž do dtlsledktl, a jestliže

ricané nalepili štastný konec t.am, l<de vl'1hec nemel
'd<ého smyslu. clovedouRusové jít tak chleko. Z('

j neštastn~' konec. ta:n. kde vubec nem:í. smyslu.
Dívali jsme se hezky dlouho 'na jasné, prímé lidi.
li jsme se na filmy. ktei-é šp~tne zacínaly a dobre

ril\'.. -yní pricházejí do mody Eliny, které dobre
'nají a ~patne koncí, kde je na Z3.cátek nanesenu
ne jasu. :lhy tím cerneji dopadl konec. Vidíme fii
v nichž se potácejí nejasné, složité postavy. plné
lémtla psychologick)'ch záhad. Ener~'ie, ciny, ville

uspechu jsou nahraženy úvahou, bezútešnou ob10
"tinou a fatalismem. T,'3.kédocela príjemná zmena.
"ne. ale ()tázka je. zaslouží-li si ruské filmy jen

oli tcmto všem príjemným zmenám tak nadšeného
ítání: lépe receno. hudou-li nám konec koncll "šech-

ty zmcny prí jemné.
usk)-film pLlsol,ína ony proudy y našem duševním

ote. které se orientu jí na v)'chod, kdežto ,,-merick~'
nás hnal plnou parou na západ. Deset let jsme stáli
vlivem amerického filmu: deset let jsme na sehei pusohit hist.oriemi o životním úspechu, o vítezství

.ch, zdm"ých lidí, o vítezst.vi spravedlnosti nad

úkladem, O' vítezství smíchu a optimismu.' Deset let
jsme byli zpracováváni filmem, vyrobeným v zemi i~
dividualismu. brutální energie, životního konstruktt
vismu; nyní prichází film, v nemž se setkáváme s .Iid:
mi plnými problému, nikdy nevyrešených rozporu, Jenz
nám presentuje v roušc filmových hrdinll lidské sla
bochy.

Když se tak podíváme na naši dnešní ulici, když si
všimneme, jak se naši lidé strojí, když si uvedomíme,
jaké mají životní cíle a názory, a když si vzpomeneme,
Jak býv.'3.lou nás pred desíti lety, nemužeme než ko,1
statovat, že americký film vykonal u nás velké propa
gacní dílo pro veci kladné a optimistické. Všimneme
si dnešní mládeže a porovnejme její fysiognomii s fo
t.ografiemi, na nichž vidíme mladé lidi predcházející
generace. Dnešní mladá generace se blíží typum z ame
rického filmu, kdežto om stará generace nejak nápad
ne pripomíná figury. kterým nechává žít ruský film. Je
nutno sice rozlišit snobismus. který se projevuje v ko~
pírování americk~'Ch zvyktl. a jiste že byly k smíchu
cowboyské širáky, jimiž se ješte pred krátk)'m casem
hemžila Praha. Ale jisto je tolik, že vliv amerického
filmu nezustal jen na povrchu. a c1tlkazem toho je, že
dnes vidíme ve tvárích mladých lidí více znaJdl, pri
pomínajících Fairhankse. než ony smutné, bezvýrazné
tváre. l~teré vidíme n'3. fotografiích z dob pred válkou.
:\Tení to ovšem jen vlivem filmu. nýbrž spíše sport je
odpovedn)" za nápadnou zmenu ve výrazu dvou g-ene'"
r:lcí, ale hyJ to americk.\' film, kter~' se zasloužil o pro
pagaci sportu a kter)' \'edl myšlení smerem k zápasu
a vítezství. Jestliže ideálem dnešního c1vacetiletéb.o
mládence je daleko spíše smrt pri automohilovém zá
vode než 'sebevražda, p1.k je to také vliv amerického
filmu. O propa~acní síle filmu se již hodne psalo: ví
tezství moderních tanetl a mikáda jsou klasickými prí
klady ohromného vlivn kinematogTafie a není príciny
pochvbovat, že ctnosti. tisíckrát \' americk)'Ch filmech
zdllráznované, musily mít nezbytne velký 'vliv na. duši
l1ašich lidí. Je pravda. že americký film také mel nekdy
neblah," vliv. že casto vedl k napodobení prepychu. na
kte!')' ~ebylo dosti penez. a jestliže se dnes u nás ži je
nad pomer\'. po prípade jestliže se lidé alesp?n tvárí.
jakobv žili nad pomery. má na tom velkou VlnU ame
rick}" film. Nádherné toilety, prepychové interiéry.
krásná auta svedla snad také nekolik lidí k cintlm, které
mely na jejich život neblah)' vliv .. \.1e jisto je. že ame
ricB' film nkazuje zdrcující procento vecí kJadn~c:h.
že se mu steží dá vytknout nemorálnost -zprav!clla
je prece až príliš morální - a stíny, které prinesl. jSOil
daleko prev)"šeny svetlem.

Nikdo nepopírá. že Rusové ve filmu projevili mno
hem více umeleckých snah než Americané. jak je ko
necne pochopitelno pri disposicích techto národtl. Je
t.aké pravda. že :l!nerick)" film v posledních letech má
,'elice slabou ÚrovCl'í.která je spíše ubohá než prostred
ní. a že je \" rnnoh)'ch prípadech až trapné, dívat se na
nej. Zde je vinna nadprodllkce amerických filmu a ne
lnožnost vydupat z niceho tolik cenných vecí, aby se
upokojil nen1.sytn)' v)"robní program. ,- organisaci fil
mového obchodu se stala velká chyba, která se nyní
mstí celé industrii. Film se hraje \' urci1ém bio~rafu
nebo \' urcitém meste jen krátkou dobu. ale hraje se ne
pretržite. Kdyby se byl prijal princip divadelní, to jest,
kdyby se místo nepretržit.ého hraní cel.\' t.ýden predvá
del snímek jen jeden den a pak se hrál trehas neknlik
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file~ícu nebo ješte déle v kratších intervalech a program
se denne stríc11.I, takže by se dnes v jednom biografu
hrál B e n H u r a zítra Ci r k u s, nebyla by dnes ta
ková únava z filmu. V Praze prijde týdne nových 8 až
18 filmu. Je zcela prirozené, že ani nejhorlivejší ná
vštevník kina nemuže všechny videt. Druhý týden pri
nese novou serii filmu, a tak je tomu týden za t)"dnem.
Chodí-li nekdo dvakrát-trikrát týdne do kina, stane
se mu zcela lehce, že navštíví práve programy, které
nemají valné ceny. Teprve dodatecne se doví, že se ne
kde hrál snímek, který mel urcité hodnoty, ale je již
pozde. Je sice pravda, že tak zvaná reprisová kina opa
kují po krátké dobe programy, které hrála kina premi
érová, ale do reprisových kin chodí zpravidla docela
jiný druh lidí, který nenwštevuje kina premiérová, a
tak se na veci nic nemení. Z velké cásti jsou premiérová
kina méne príjemne zarízena, a jestliže si nekdo zvykl 
chodit do luxusního kina na Václavs,kém námestí, tedy
tam jde i na špatný program, trebaže se nekde na peri
ferii hrál krásn)' snímek. Tím se stane, že každJ'Tz nás
promešk1.1 mnoho krásných filml\ na než se z nejak)'Tch
duvodu nemohl dostat. Prumerný návštevník kina pri
jde do biografu dvakrát týdne, tedy stokrát do roka.I kdyby prišel stopadesátkrát, tedy uvidí jen ISO
filmu rocne. Za lonský rok se u nás predvedlo úhrnem
563 celovecerních filml't. Je tedy steží možno videt
ctvrtinu všech filml't, kdežto návštevník divadla mtlŽe
docela pohodlne videt všechny novinky, které uvedou
pražské scény. Produkce filml't je tedy docela zbytecne
vysoká, a stacila by tretin'! toho, co se dnes vyrábí.
Z Ameriky k nám prišlo 268 celovecerních snímkl\ pri
cemž však je nutno uvážit, že také tento pocet je jen
zlomkem celkové americké produkce celovecerních fil
ml't, jichž se tam loni vyrobilo pres 800. Je zcela logi
cké, že se pri takové nad produkci nelze vyhnout opako
vání sujetu a že by nebylo možno delat takovým tem
pem prvotrídní filmy ani tehdy, kdyby nebyl základem
filmové výroby obchodní zájem. Nadprodukce j.e vlast
ní prícinou úpadku .amerického filmu a prícinou, proc
v Americe mohl zvukový a mluvící film dosáhnout fe
nomenálního úspechu: prinesl divákum, unavenýin ti
síci filmy vždy stejného ražení, novinku a zmenu.

Za této situace, zkompEkované zvukovÝm a mluví
cím filmem, o jehož vlivu a úspechu u nás nelze si za
tím udelat predstavy, dostává se k slovu ruský film.
Také na Rusi se dnes vyráb~ film plnou parou, a Rusko
jiste neopomene využít príležitosti dostat se ke slovu
všude tam, odkud bude americký film vytlacen. Je
pravda, že dnes ruský film má daleko vyšší úroven než
film americký, ackoliv jsme již také videli velmi sh.hé
ruské snímky (C í š n í k z A 1h a m b r y, R u s k Ý
Jan o š í k), ale rozšírení jeho výroby bude konecne
také znamenat snížení úrovne. Ani Rusové nejsou t;l
ko'vými umelci, aby dovedli vydupat ze zeme rocne
200 umeleck5Tchdel. Situace se zmení v prípade, že ame
rický film ustoupí ruskému do té míry, že místO' ameri
cké nadprodukce bude zde nadprodukce ruská, a za ne
kolik let se bude na rusk.i' film žehrat práve tak, jak se
dnes právem hubuje na americký.

Kinematografie na celém svete je v krisi, která se
patrne projeví zvlášte ostre u nás v prípade, že ameri
cká vÝroba se vyvine takovým smerem, že nebude mož
no dovižet americké filmy, at již z jakéhokoliv duvo
du. Velkým národním nebezpecím by bylo, kdyby u nás
nastoupily na jejich místo ruské filmy. Necht si ni-
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kdo nemysli, že by se stále udržovala vysoká úroven,
kterou maji dnešni vybrané ruske snímky, jež k nám

prišly. Jako sé dnes dováží bezcennÝ americký bnk.
zrovna tak jiste by se dovážel velice brzo bezcenný
ruský brak, nebot, O'pakuji, není možno, aby se vydu
palo rocne ze zeme 200 nebo více filmu s umeleckými
hodnotami. Velký omyl, který se stal pri hodnocení
ruského filmu a jeho srovnávání s americkým, spocíval
v tom, že prevládla domnenka, jako kdyby všechny fil
my, vyrobené v Rusku, mely stejné kvality jako pecliv~
'v)Tber, který Rusové na záp'ld poslali. Kdyby se byh
Americané rídili takovou zásadou a poslali místo sto
vek filmu rocne jen deset - dvacet. vybraných ?ním
kl't, meli bychom patrne také dojem, že v Amence se
vyrábejí jen umelecké filmy.

Ale dovede si kdo pomyslit, co by znamenaly pro vý·
chovu mladých lidí stovky filmu, které jsou prosyceny
duší Asie? Jaká to bude vysoká škola Oblomovu, IV:l

nl't Hrozných, jaká to bude lihen beznadeje, putování
v bludném kruhu zbytecných smutku a marných myšle
nek, která nebudou mít ani pocátku, ani konce. Jaká

to bude skvelá propagace pomalé sebevraždy! Že hy!e
voluce byla zmenila charakter ruského národa tak, flk
tvrdí naši komunisté, sotva uveríme a to proto, že
práve ve filmu, kter)" více než co jiného zachycuje ~Ol1

casnost, nevidíme nijakých zmen, které hy se nápadne
rozcházely s podobiznou. ruského cloveka z carských
dob. N ebezpe'cí ruského filmu netkví v jeho více méne
1evolucní tendenci. která je Konecne neškodná; censur~
by nemela zakazov,1.t takového Pot e m k i n a, ani
jiné revolucní obrazy,; ale mel~, by ~akazo;~t ,'všech~y
filmy kde se Rnsove propadaJI one strasl1ve mann,
která' nás kdysi okouzlO'vala v ruských romárte5h: ~~d
nout a premýšlet, premýšlet, premýšlet... premyslet
tak dlouho. že by jen z takového prostého sujetu
vznikl nekonecný -filmový seriál. Mela by zakazovat
filmy, v nichž se dává ukrutnosti a barbarskosti .vítezit
nad dobrem.· Není pravda, že tento castý rys ruských
filmu ;e výsledkem snahy po prohloubení a zdokona
lení fiimu jako umení, není pravda, že je to snaha po
svrové realite nebo naturalismu, nýbrž je pra.vda, že
s~ vvskytu;e tak casto práve proto, že vHí v podve
domi ruského cloveka a že je jen projevem toho, co
staletí pevne zakotvila v jeho duši. Mela by zakazovat
všechny filmy. v nichž se lidé podobají mouchám,
uzavreným v dusném pokoji a marne se pokoušejícím
nrorazit sklem Z1.vreného okna na cerstvý vzduch.
Film má daleko vetší .pole pusobnosti než literatura,
kterou dostane do ruky jen zlomek národa a k tomu
inteligentní zlomek. Oblorrtovské romány mohl~ naka
zit jen malou cást národa, která ješte mela dost! soud- .
nosti, aby kriticky posoudila stín a svetlo, kdežto Obl~
movský film vnikne do všech koutu a bude pusobit
obrazovou sugescí daleko zhoubneji.

Americký film nám dal hodne. Smd proto, že upadl
v kvalite, snad proto, že již nás naucil nebo nám dal
príležitost se naucit cnostem Ameriky (necnósti byly
vetšinou peclive skryty) omrzel a snad vl'tbec zmizí
z našich kin. Budiž; ale jen, pro boha, nechtejme vy
hánet dábla Belzehubem. Bude-li nutno nahradit ame
rický film, tedy jej vystrídejme evropským filmem;
ale budme kritictí h hre stínu, která prichází od vý
chodu.
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K tomu muze dospeti jen tehdy, když není zdržován
množstvím zbytecného, malicherného pocítání. K tomu
napomáhá standardisace pocetních metod podle ameri
ckého vzoru. výpocty, které se každý den opakují, vy
reší se jednou pro vždy, a výsledky sestaví se do ta
bulek a diagramu, aby se nepocítala stejná vec každo
denne znovu. I tuto užitecnou standardisaci lze k nám
prenésti.

4. V Americe musí inženýr pracovati na velikých a
složitých problémech - zvykne-li si rešiti veliké veci,
bude Hm snáze scho'pen rešiti technic'ké otázky u nás
doma, ponevadž jsou jednodušší.

Svou otázku položil jsem též architektu, ing. V 1a d i
mír o v i K a r fík o v i. Jmenovaný pracoval pred od
jezdem do Ameriky ve Francii u Corbusiera a dostal se
v Americe k velikým architektum, z nichž u nás bude
znám Frank Lloyd Wright. Stejne jako ostatní, jest i inž.
Karfík v dobe naší rozmluvy v Americe približne dva
roky. Toto jest jeho odp'oved:

"Uvažujeme-li o prenášení amerických metod k nám,
stane se nám brzo zrejmým, že muže jíti jen o adaptaci
na naše odlišné pomery. Jest dobre uvedomiti si jisté
všeobecné principy, jež jsou rozhodujícími v Americe a
ty, které platí li nás.«

»Rád bych predem podotknul, že specialisace pokro
cila mnohem dále zde, než u nás. nloha architektova se
cím dále tím více stává úlohou organisátora a správce
zájmu klientových, jenž rídí a uvádí v soulad služby nej
ruznejších odborn)'rch sil. Jen pri velmi primitivní stavbe
jest možno, že architekt pr'ovede nejen plán a architek
turu, ale i statistické výpocty a návrh instalací. Jiná vec
je, že architekt nikdy nepodniká též provádení staveb.
Pokládá se to do jisté míry za otázku stavovské cti, ne
bof jest to zárukou nestrannosti vuci zájmum klientový-m
i stavitelovým.«

»Omezíme-Ii se tedy na vlastní projekcní a poradní
cinnost architektovu, mužeme si vyznaciti tri< odbory,
z nichž se dají aplikovati zkušenosti na naše pomery.«

»Do prvního patrí ruzné stavební metody a konstrukcnl
detaily. Musíme pri tem míti stále na mysli d v a p r i n
e ip y tec hni c k é pro d u k c e, jež v A m e r i ee
jsoupostaveny na prvé místo: šetrení lid
skou prací a pracovní rychlost. V Evrope
j e d.o s u d r o z hod ují ci spí š e p r i n c i p šetr e n í
materiálem.

Jako dusledek amerického principu najdeme casto
zdánlivé šetrení materiálem a jistou ko'nstruktivní primi
tivnost, která odtJvodnena jest však úsporou na školeném
personálu a úsporou casovou. Ovšem to neznamená, že
mnohé konstnrkce nedospely nejvyššího stupne dokona
losti. U nás zlepšení mužeme ocekávati až po vytvorení
vysoce ,organisovaného stavebního prumyslu, jehož roz
kvet v Americe by] zpusoben hlavne obrovským domá
cím odbytištem. Ideje, ovládající americkou industrii.:
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f z: tázaných, Inž. J o s e f F ran c, jenž pracuje
pozemních staveb,. hlavne koster pro veliké

l'odává ve své odpovedi tyto ctyri body:
erické konstrukce jsou provádeny mnohem so

a dÍ/kladneji, než u nás. Jest samozrejmé, že ten,
zvYkne zde na tuto dukladnost, bude míti i doma
IIPlatnitipodobné tendence.
ánování staveb se provádí v Americe do posled
a1lu,aby pri stavbe nemusilo býti nic meneno a

obováno. U nás si projektant muže dovoliti VJ

t projektování, ponevadž jsme zvyklí nedostatky
doplniti pri provádení stavby. T,o jest ovšem ne

cké. Inženýr Franz verí, že i u nás mttžeme do
dÍ/kladnému promyšlení všech detailu již pri
f, aby se predešlo drahým adaptacím na stavbe.

inženýr touží vyrešiti nejaký veliký problém.

finesou naši mladí inženýri
z AmerilfY~

kova Akademie Práce pomáhá každorocne ne
lib našim mladým inženýrum dostati pas a první

Americe.Jest to cinnost jiste záslužná a význam-
Z taha duvodu, že O'kolní státy podporují studia
techniku v Americe velmi intensivne. "Amerika

ti jest u nás problémem velice dLkutovaným, a
( studentu do Ameriky panují rozlicné názory od

kého ocekávání pravých zázraku od nekolika
o pobytu v Americe, až k pochybám o tom,

v4bec mužeme z Ameriky k nám neco užitecného
Jiste alespon 60% techto diskusí by ani nemohlo

uti, kdyby podkladem byla konkretní znalost vecí
r6 místo vysnených predstav.
všeobecná odPO'ved na otázku, cO' naši mladí
užitecného prinesou, jest nemožná. Záleží na

který obor cinnosti beží a jaké jsou kvality stu
• Zásadne lze ríci, že více si prinese zralý pra
který má dosti praxe, ale pri tom jest dosti mlád,

I vnímavým a prístupným pro nové poznatky, než
z-kušenýstudent.
nejjednoduší jest, chceme-Ii si uciniti sprá vn)"

O tom, co lze od našich inženýru z Ameriky oce
když se ji~h prímo zeptáme na jejich poznatky a
• Ucinil jsem tak za svého pobytu v Chkagu kon

uléhQroku a podávám zde, jak jen umím verne,
10 receno.

kterou jsem mladým inženýrum položil, znela:
O k Iá d áf e z a ne j v Ý z n a mne j š í z to h c,
e se zde ve svém oboru naucil - se

e 1e m n a u p I a t n e n í d o m a v Ces k o s 10
u?~



specialisace, standardisace a hromadná výroba, nezna
menající v tomto oboru nikterak ochuzení výberu a jed

notvárnost. Naopak, jaké serie a varianty výrobku má
architekt k disposici, seznáme ph studiu trebas tYPLt

oken, v Americe užívaných. Celkový poznatek, který

v tomto oboru vždy zjistíme, jest snaha po jednoduchosti

a prakticnosti, sledující do posle<;lních detailu možnosti

a psychologii toho, který zarízení bude užívati.

Druhý O'bor, který ovšem zajímá nejvíce architekty sa
m,otné, zahrnuje z p u s o b, jím ž s e p o s tup u j e pri

n á vrh u a k a n cel á r s k á p r á c e u are hit e k t o

n i c k 'Sr c h fi r e m. Zde se setkáváme se spoustou prak
tik a systému, sloužících ke zvýšení rychlosti, presnosti

a podrobnosti pri provádení projektu. Z tohoto odboru

dá se mnoho použíti u nás, predpokládá však jisté zauco

vání personálu našich kancelárí, který má celkem velmi

odlišné školení. Nutno vyzvednouti, jak významná jest

zde pro architekta informacní služba stavebního pru

myslu. dávající mu k disPosici znalecké poradny, nej

rltznejší vzorky, modely a hlavne katalogy s konstruk

tivními nákresy a po])isy (specifikacemi).

Do tretího oborll mužeme zahrnouti jisté vše o b e c n é

s 111C r nic e, které rídí celkové vytvárení projektu a

které vlastni:: vyplývají z odlišné americké mentality.
Úkol jest zde nad síly jednotlivcu, nebot znamená pre

vj"chovu našich lidí, stavebních odborníku i klientely.

Nutno si priznati. že rozdíl v nazírání jest zde proste n{\

slcclkem naší nižší technické a hmotné kultury. Vezmeme
l1a pr. otázku umclého vetrání a osvetlování. U nás

projevllje se dosud starobylá neduvera k strojnímu za

rízení. 't doby. kdy každ~' mechanismus byl ])ovetšine ve
stavu polámanosti. Pri dnešním stavu techniky jest

pravdepodobná spolehlivost umelého vctr,lní a osvetlení

II1110hemvetší než u prirozeného, kdy malá zmena pocasí

ho uciní úplne ilusorní. Jak výhodné jest, když nemusíme

se vyh~'bal;i stredním chodbám s místnostmi po obou

stranách, nevypJ~'tvúme-li nejcennejší cást fasády na
scIJodište ,atd. Musíme si priznati. že naše obecenstvo.

nemá oncch zvS'šenj"ch požadavkLt na komfort. jejichž
odrazem jest právc pri'lmern~'t al1lerick't vj"roba. Snaha,

Ilskrovniti se na životním pohodlí jest dosud našim vj'r

znacným rysem, pri cemž zapomínúme, že znamená vše

obecnou nlenšÍ zamestnanost a yzájel11né ochuzování.

Tak najdemc i li našich nejzámožnejších vrstev, že

spokojuji sc stupnem bydlení lm podi\'u primitivním, a
casto ani llélšim architektúm nejvyšších ]{va1it není možno

í'.lepšiti úroveú. z cásti pm malé požadavky stavebníka,

z, cásti, že i jeho vlastní požadavky nevynikají vysoko

nad lÍro"cú i když jest s nimi teoreticky lépe obeznámen.

Nedávno se mi do 'taly do ruky plúnky o kolonii rodin

ných domku, pri nichž bylo usilováno o využití nejposled
nejších vYlfloženo~tí vytvarnJ'rch i kOJlstruktivních. Roz

rešení tak elemcnléírnícll veci ja'ko jest lázeií, mimodek

nutilo k presvedcení, že není LI nás daleko doba dreve-
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ných van a sobotního rodinného um~rvání. Není nutno
bíhaU do detailu, ale navrhovatelé nepocítili dosud na

nutno'st tohO', že vana má býti pristavena tesnc

ke dvema stenám, aby za ní nezatékalo, nebot umýv

nemá býti pod oknem, ponevadž nad umývadlo p
zrcadlo a skrínka s toaletními potrebami.

Zbytecno mluviti o subtilnejších vecech, jako jest

vislost se zahradou atd. vývoj v tomto smeru b

u nás i nadále pravdepodobne pomalý a meli bych

hledati vzory spíše v anglosaských zemích. než v
mecku a francii, byt i tyto byly formálne dokana\

Konecne bych se zmínil o necem, v cem Evropa b

Americe ješte dlouho ucitelkou a v cemž Americané

priznávají svoji inferioritu. Jest to vnejŠÍ výtvarný pr

v architekture. Duševní zal.ožení typického Ameri
jest vzdáleno všemu. co se dotýká umcleckého tvore

cítenÍ. ZacÍl1<l-li se v poslední dobe užívati »mouerní

ckého stylu<" shledává se v nem jen jedna nová atr

jak vzbuditi kupní zújem publika, Ovšem nedá se tvr
že i po výtvarné stránce nelze v americké archite

najíti ojedinelé ciny i svetového vj'rznamn" jakž osla
není ani jinak možno pri obrovské, st{tlc vzrustající
vební cinnosti.

A r c hit e k t i n ž. f-<. Bet tel h e i m. pokládá
nejduležitejší objekt svých studií americkou mentali

zpusoh myšlení ve vecech obchodních všeho dr

Chtel by, abychom núsledovali alnerickou velk

rysost v podnikání, dúkladnost, svedom

tost v propracování projektú a scho

nost organisace pri provádení.

Osvojíme-Ii si americké obchodní, technické a p

katelské principy - detaily vyplynou jako nutné k

sekvcnce prirozeneji a harmonicteji, než pri post
obráceném. Nezbytnj'r požadavek presJlosti pri dodáv
zbOŽÍ, presnost casovú a presnost kvalitní.

D\'e zúsady. které zrejme prispely nesmírne ku hla

bytu Ameriky:

1. jakj"koliv obchod lze provúdetistrv

I j" m ú s p e c h e m jen o m p o cti v Ý 'm are c InI

z p U s o b e m, vylucuje to t. zv. »špinavou konkurenc,J
a vede konec kOJ1cÚ neomylne i k velikým financnf

ziskLl111;

2. I e v n é 't b o ž Í jel u x u sem ~ ani tak boh

zeme si takového luxusu nedo])rá vá, Prvotrídní zhažl

nejhospodárnejšÍ investicí v každém ohledu. Ameri

nedoporucuje nikdy zboží lácí - slovo »cheap« (lev
vyslovováno jel10111s opovržením. Je-li 11 nás méne

ilCZ. melo by se tím méne mrhati nákladem na mén
cel1n~' materiál. Ve staviteistvÍ levnj'r materiál vyžad

opravJ·. weiJoclnocuje stavbu i pO'temek, na nemž sta

ba stojí. Stavební nehody jsou' následky nekvali
materiálu. Príklad: American nepoužívá vápenné ma

ani vápenné omítky - pouze cementové. Fasády kame

né nebo z fasádních cihel. Výhody: vzhled a trvanliv
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uhy staveb, Jichž studování zde a podnikání u nás
h nejvíce doporucoval: »Apar t m e n t h o u s e s« 

byty, malé místnosti, standardní disposice místnosti
rízení (vedecky vyšetrených). Všechny technické vy
enosti jsou zavedeny. U nás jet r e b a z výš i ti

vo t n í úro v e n š i r o k Ý c h v r s t ev. Toho, se do
ne dustojným zpusobem bydlení - malým bytem,
edním topením, s tekoucí teplou a studenou vodoLL
oupelnea kuchynce, s plynovým sporákem, telefonem,
ubovougarniturou, radiem atd. Takový malý byt jest
eko lepší, než naše veliká kuchyne, kde se nejen varí,
i bydlí s velikou predsíní, která je skladtštem všeh.:>

možnéhoharaburdí a s velikým pokojem, o jehož vy
ení se nikdo ani nepokusí. Slunce muže do malých po-
'u stejne dobre jako do velikých.

Apar t Itle n t lio tel s kompletne za rízenými byty
o prechodnÝi delší pobyt a pro novomanžele, než si
hou koupit dustojný vlastní nábytek, zaslouží li nás
napodobení. Prináší veliké výhody ~ jako: spolecné

stnosti prijímací, spolecná obsluha, rozdelená režLe a
levnejší provoz, stimulace spolecenských styku ve

šném komfortním prostredí. Bude nám snad casem
treba garáží pro velké množství vozu se spolecným

ho"úním, spolecným dozorem a spolecnou obsluhou.
Americké rodinné domky mají prvotrídní vypravení,
ndílrdní disposice, jsou bytelné uvnitr a vzhledné
vne; ,jsouvelmi nenákládné svými rozmery, úcelnou a
noduchoukonstrukcí a rozvržením.

Úpravy ulic v amerických residencních ctvrtích mohli
chollltéž následovati: pruhy trávníku mezi asfaltovou

OZOVkOlla chodníkem, mezi chodníkem a domy, žádné
oty, rychle rostoucí stromy pusobí ohromným este
k}'mdojmem a udržovací náklad jest minimální.

ta"ebnÍ materiál: terakotové cihly, patentní prí'cky
ho druhu, omítky a nátery, fasádní cihly, šachty na
etí (8 fungujícími uzávery), šachty na poštu, plechové
íne do kuc1Iyn a koupelen, koupací vany amerického
u, vodovodní ventily a kohouty, emailované na míste
ovaných. Zavedení amerických vestavených skríní,
'nov~'chpostelí atd. nemelo by u nás prekážek. Osvet

vání pokoju nekolika malými prenosnými lampami na
ste formálních stropních teles je estetické a ekono
cké.

Detailu,pricházejících v úvahu jest nesmírné množ
í - velké je také množství prekážek proti jich za-
deníu nás: pomery všeobecné, tradice jak podnikatel

tak tradice bydlení - hlavne stavební zákony.

Dlenašich predpisu jsou všechny tyhle mzkošné ame
té bytecky nezpusobilé k obývání - nehygienické,
Opy jsou tu nízké, kuchyn~ malé, predsíne nejsou

6tranéatd.

aše predpisy vyžadují tak velkého nákladu na ruzná
zPecnostnía zdravotní« o'Patrení,-že na skutecne mo

rní (technicky) vypravení bytu a budov vubec ne-

zbude prostredku; Americané venují více penez na to,
z ceho obyvatel, resp. uživatel má prospech a požitek a
že ve zdejších bytech bydlí a v kancelárích pracují lidé
zdraví, veselí a schopní, o tom netreba podávati dukazu.

Dr. Jaroslav H1'Uka (New York):

Podivnosti v americké medicíne.
(K a pit o I a z far m a k o log i e.)

II.
,-",r hit e P in e B a I s a 111, dodnes známá medici

na proti kašh. má za sebou dlouhou historii. Až do
vydání zákona o narkotkách bylo jeho hlavní složkou
morfium, vedle syrupu. chloroformu, alkoholu a bel1
zoové kyseliny. Ovšem že složení nebylo nikde uvedeno.
V)Ttažek z bílé jedle. od nehož odvodil výrobce jméno.
do mediciny v{n)(~Cpridáván nebyl. Je-li tam konecne
nyní místo morfia, není mi známo. Chloroform, alko
hol a dehet z bílé jedle jsou zastaralé prostredky proti
kašli, dnes moderními ,lékari již sotva predpisované.

»D r a Pe t r a H O'b O'k 0« jest jiste jeden z pa
tentních lékll. nejznámejších našim americkým kraja
nllm. Prodáván je v cesky tištených obalech u všech
cesk)Tch hokynárl'l, lékárníku a lahudkáru. Ceskoame
rické noviny jsou plny poucných inserátll o jeho výtec
nosti ve všech možn)'ch nemocech. Prisahali byste, že
je to ceský v)rrobek ceského dO'ktora z Chicaga. Ale
chyba lávky. Jdete mezi americké Skandinavce, a na
jdete tam tutéž reklamu a tentýž výrobek pode jménem
»Kuriko«. Americtí Francouzi libují si v nem pode
jménem »Novovo«. Synové Italie pijí to jakožto »Lo
zogo«. Nemcum lahodí totéž, ale jmenuje se to pro nl'
))Forni's Alpenkrauter«. Americtí domorodci požívají
téhož dobrodiní pode jménem ))Fahrney's Blood Puri
fier«. Mezinárodním dobrodincem. jenž vlastní tento
podnik. je t Fr. Peter Fahrney z Chicaga. Rozezilal
dobre. že americk)' kadlllb národu je stále ješte rozde
len v prihrádky. kde samostatne bublají jednotliví ná
rodO\"é. Ví také. že je jedna míza. která prosakuje
z príhrady do príhrady a pomáhá spojovati Ameriku
v jeden národ: Je to alkohol. Proto dal ho do svého
»Hoboka«. ))Kurika« atd. ctrnáct procent, pridal
cukru a trochu prO'jímavého dráždidla, ucinil tak zadost
své vlastenecké povinnosti prohibicní a trže 1.25 dol.
za jednu pintu. pomáhá amerikanisovati Ameriku. '

U každého drogisty najdeme též celou radu odrucl
))L i v to r PilI s«. cili játrových pilulek. Vznikly tím,
že se v Americe verí na tak zvanou ))biliousness«. Pod
tento pojem b)Tvá zahrnuto kyselé ríhání, bolení hlavy,
zvracení nebo dráždení k nemu, nechut k jídlu, tlak
v žaludku a podobne. Z techto príznaku jsou v zemi
hvezd a pruhu obvinována játra a žluc. V podstate
jedná se zpravidla o acidosu (snížení zásaditosti krve).
jež mívá ruzné príciny, dosti casto zácpu. Proto ))Liver
Pil1s« nejsou nic jiného llež pododruda patentních pro
jímadel nejruznejších složení, ale vždy ne zcela míst
ných, protože do malého obsahu pilulky nelze ,vmest
nati dostatecné množství zásadité soli, která jest v prí
pade acidosy jedine na míste.

*
Jak nesmyslné jest chtít se <lécitipatentními léky, vy-

sví tá dobre z této úvahy: Na americkém trhu je na sta-
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tisíce patentních rr:edicin. Ne ruzných prQstredku. ale
ruzných jmen a ruzných kombinací všemožných léku
jejichž pravé složení je kupujícímu neznámO'. Ná dr\!
hé strane rozeznáváme v lékarské vede na tisíce nemocí
jejich forem a stadií, odchylek a individuálních pdl
behu. Predstavme si nyní prumernéhO' nemocnéhO' or'
cana: JehO' slovník obsahu je nejakých deset-dvacet 11"
mQcí, o kterých slyšel, nebO' o nichž má více nebO' ménf
~~právnau predstavu. V akruh tech nckolika pojmLl
hledí vrr:estnat každý skutecný nebO' damnelý projev
své nemQci. Jaká je pravdepodobnost, že, nezllaje svojí
nemoci, vyvalí si vhodný lék ze statisíce lekvarLI, jimž
nerozumí a jejichž složení nezná? Je to asi tak, jako
když slepý hledá v pytli pšenice zrnko, které je pozla
cené, ale pri tam neví, co má najít.

V praxi si to ovšem náš nemocný predstavuje jina'
On jde k drogistovi ci spíše pošle hocha, jenž vyrídí'
»Pošlete necO' mé tete, má v briše píchání ,ad vetrLl.«
Pri tom si myslí, že dostane a) odbornau poradu drr•
gistovu na píchání od vetnt a b) medicinu na píchání
od vetrLI za jedny peníze. Nuže, drogista má asi na
polovine svých patentních léku napsána. že jsou dobré
- vedle asi dvaceti jiných vecí - také proti vetrL1TY'
Vezp1.e tedy ten. o nemž predpokládá. že se tete bud'"
cenou. chutí a vzhledem nejvíce zamlouvat a achotn"
zašle. To ~,i však náš nemocný ve své prostodušnost:
neuvedomí, že drogista neví a vedeti nemLlže, zda ono
»píchání od vetrLl« byla ve skutecnosti zácpa, nebo led·
vinový kamínek nebo protržený abscess na príveskl1
slepého streva nebo mimodelozní tehotenství, ci desc·(
nebo dvacet jill~rch mQžnQstí. lidove zvaný,ch »vetry«.
Chcete. dávélJtivinu drogistovi? Americký zákon mu ta
kovýto obchod dovoluje, nepošle-Ii, nevydelá" a ješte
si s tetou rozleje ocet. *

Prati všem takavým výtkám mají výrobci patentních
medicin jednu v~TteCnQuzbran: Vysvedcení a dopisy
uzdravených. Jejich reklamy jimi oplývají. Nekdv ;,~
dopi sova t'el Qznacen jen pocátecními písmeny, jindy
plnau adresu, jindy je to dokance známý nebo vynika
jící obcan nebo pÓlitik. Casem s'e vyskytne mezi nimi
~ doktorský titul nebo jména nemocnice. _

Tato osvedcení mají dokázati, že ta, co výrobce 0'1('
civosti své mediciny praví. jest skutecne pravdau
Všimneme si podrobneji' methody, jakou jest tato prav
da -dakazována. A srovnejme ji s ve-deckou methadou,
jakou se zjištuje vedecká pravda a lécivosti ci neléc
vosti toho nebo onohO' prastredku.

Jak obdrží fir-ma, prodávající tu neb ,anu mediónu,
osvedcení dobrých výsledkLl? NatO' je nekolik osvedce
ných zpusobu.

1. Vysvedcení se beze vš,ech skrupulí finguje nebo
vylže, od oslavení až po podpis dopísu.

2. Vylže se vysvedcení a podepíše se jménem osoby,
jež zemrela', nebo o níž se vÍ. že brzy umre. Takových
prípadu byla soudne zjišteno celá rada. Príkl'ad:
»D uff y Ma 1 t Wh i s k e y«. slavné »silidlo« cil1
»tonik« dab predprohibicních, pr~' bylo prícinou, že s::,
jedna paní dožila 107 let. Aspon to tak byla uvedeno
v reklame puvodním dopisem oné starenky. Ale Ame
rican Medical Association zjistila, že dotycná asoba
nevidí. neumí císt ani psát. a že popre1a, že zn~, nebo
kdykoli pila DuHy Malt vVhiskey. Nebo: Mr. Plpes of
Shreveport píše: Byla jsem po týdny .na lužku. Ale
dnes jsem zdráva a štastna a za to vdecím vašemu
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»Tanlaku«. TežkO' bych popsala celé své deseti •
utrpení. Zdála se, že nikdo mému prípadu nerozumí
nepomáhala žádná lécba ani lék. až jsem dostala »Tan
vení«. Celá maje rodina i prátelé teší se z mého uzdra
vení«. Reklamní klub ve Shreveport zjistil - po uv~
rejnení tohoto dopisu - že Mrs. Pipes mela rakovinu
prsu v beznadejném stavu, a že v krátké dobe zemrela.. -

3. Osvedcení se odkoupí prímO' od spotrebitele me
diciny za malý obnas. Tak »Peruna«, jiné své doby
'slavné silidlo - ci spíše opojidlo - bylo o dvacet pet
centLI lacinejší., byl-Ii priložen dapis s nejakým dota
zem a zprávou o dosavadním výsledku. Jindy dost:uJl!
kupec dapis od firmy, kde se mu navrhne nekolik vzoru
osvedcenéhO' dapisu, a šetrne se mu dá najevo, že jeho
námaha bude odmenena malým dárkem - plnícím pé-;
rem. tužkou nebo lahví medicíny.

4. Osvedcení dostane pro firmu zprostredkovateL
Tak drogisti dostanou zvláštní slevu, pošlou-li dopis
od spotrebitel{L Noviny, které tisknou reklamu, musí
se postarati a dodáni osvedc·eni, nechtejí-li ztratiti do
bre placený inserát. Na naviny delá se zejména.nátlak
aby mezi doporL1covateli byli význacní obcané nebo po;
litikavé. A mnozí obcané a politikové se k takovému
úkolu zase rádi propLljcí, jen aby se o nich pri té prí
ležitosti mohlo psáti, že jsou význacní. Své doby byla
ve Washingtonu zvláštní kancelár, která opatroval
primerené obnosy osvedcení a doporucení vynikajících,
ci lépe známých politikLl strýcka Sama,

,). Osvedcení a práva používati jména dotycné oso
pro reklamu se kupuje za drahé peníze od slavných he·
recek, kinovÝch hvezd, excentrických kazatelu, známýc
doktarský'ch šejdíru nebo neznámých doktoru.

Víme tedy, že »pravda« o úspechu patentních medi·
cin 'Se dQkazuje lží, výmysly a zpusobem úplatným.

Lec pripustme. že urcité malé procento doporucují·
cích dopisLI pochází od nemacných, kterí se skutecn~
nebo zdánlive polepšili nebo vyhojili. Jako vedecký du.
kaž lécivasti toho kteréhO' prostredku to nemá žádnOt
cenu. Nebot veda lékarská se nemuže opírati ve svýc:k
v}'zkumech a svedectví bab a páterú, kterí sotva mohou
spolehEve posouditi. zda jejich zlepšení nastaloi pro
t o, že brali to neb Qno, nebo pre s to, že tah
užívali.

Srovnejme naproti tomu. jak veda dokazuje treba I
civost sera proti zánetu plic. Opírá se o svedectví da
leko nestrannejší. o svedectví zvírátek, v tomto prí
padu bílých myší; je-li celá rada bílých mYšÍ nakaže
umele mikrobem, pusobícím zánet plic, a nyní jedn
polovina techtO' myší obdrží ochranné serum, kdežt
druhá ne, zustanou na živu jen myši, kterým by
vstriknuto serl1m. Pazorování výsledku na pacientec
samých jest již daleka obtížnejši, a spletitejší, ne
neumírá každý, kdo anemocní zánetem plic; záIeží
mnoha na veku nemocnéhO', na druhu nákazy, ,na dobe
kdy se dostal do lécení na rozsahu onemocnení,
mnoh~'ch jiných vecech. Je treba pozorovati v nemoc
nicích zvl~št k tomu urcen "ch. srovnávati je co do ve
ku, roz~áhlosti nákazy atd., léciti jich jednu polovinu
dle neilepších. dosud znám~"Ch method, ale bez ser
druhou polavinu stejnými methodami, ale se serenL
Teprve když se prokáže, že lécka serem znamená urci:
zkráoenÍ nemoci, rychlejší uzdravení a mnohem lUdIš
úmrtnost, dostává se prostredek k všeobecnému použit
každému lékari, bez tajemství, tajených formulí a buh
nové reklamy.
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Vážená redakce!

Paní N. Melniková-Papoušková napsala v cís. 16. "Prítom
nosti« staf o hledání Boha. Chci strucne k tomu neco POZna-

k tomu zrízených neustál'e se rojící »patenty« medicin
ské stále analysují, jejich podvody a lži odkrývají a
v celých svazcích publikují. V pravde americtí lékari
žádají, a:by formule »patentních medicin« byly vytište
ny na jejich obalech, aby pacient. když už se chce sám
lécit, aspon vedel, cím se vlastne lécí. To není v roz~
poru se zákonem o ochrane patentll, nebot, jako uve
deno, nikdy není patentováno složení medi,i::iny, ale jen
obchodní jméno. Ale taková poctivost by zavinila
smrtelnou ránu celému obchodu a z naznacených du
vodu se nepodarilo ji nikde prosadit.

Duležitého omezení dostalo se obchodu s patentními
,léky r. r"906,když byl prijat kongres-em Spojených státu
t. zv. »Pure Food and Drugs Act«. Tento. zákon ob
sahuje hlavne dve dltležitá ustanovení: Predne, že na
nálepce léku nesmí býti, vytištena žádná lež o jeho sla
žení, Za druhé, urcité nebezpecné nebo škodlivé slo.žky,
- jež zákon vypocítává, - musí býti na nálepce uve
deny.

Zákon má vša'k mnohé nedostatky, které umožnují,
že obrovská produkce patentních léku trvá dále. Kon
gres Spojených státtu muže totiž regulovati jen obchod
mezi jednotlivými, státy Unie. Proto neplatí Pure Food
and Drugs Act ani pro továrnu, která vyrábí výhradne
pro export. mimo Spojené státy, ani pro. velkodrogistu,
který omezí svuj obchod na jeden stát, ani pro malého.
dro.gistu, který prodává »svoji« patentní medicinu pou
ze svým sousedum. Další nedostatek zákana je, že se
zminuje jen a »nálepce« léku. V novinárské reklame neb
na zvláštním lístku k léku priloženém mohou býti oJži
jakékoli. I na nálepce samé mohau býti lži, jen netýka
jí-li se složení léku. Muže tam státi, že Bromo-chElin
vylécí rýmu, nebo. že ten a ten syrup vylécí tuberkulosu.

Organisaci amerických lékaru, jež bojuje proti pa
tentním lékltm, nezbývá, než odstranovati aspon nej
kri.Idavejší podvody zdlouhavou oestou soudního rízení
na zákJ'ade federálního zákona o odnetí poštovní dopra
vy tomu, kdo užívá pošty k úcelum podvodným. Je to
cesta velmi zdlouhavá a nákladná. nebot spravedlnost je
v Americe velmi drahá. Zdá se však, že je to cesta bez
nadejná, nebot obchod s patentními léky je jako. sto
hlavá hydra. Za jednu utatou hlavu naroste jich deset.
V ro.ce 1925 bylo v Americe vyrobeno patentních léku
za J29 mÍJlionu dolaru. . . .

Sro.vnáme-!l~ pomery americké s pomery v pokroci
lých státech na ,evropském kontinente, vidíme, jakou ce
stou by se došlo k náprave. Je to predne omezení poctu
lékáren, aby nemusily žíti, z prodeje patentních léku a
zmrzliny. Dále prodej všech léku s výjimkou bezpec
ných domácích pro.stredku a prostredku pro první p0
moc jen na lékarské predpisy, pak vetší poctivost a ne
prodejnost denního tisku, a hlavne více zdravotnického
vzdelání a všeobecného myšlení ve školách i v "živote.
Tohoto posledního je zejména treba Americe, chce-Ii
se dopracovati nápravy cestami demokracie.
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ravdy vedecké je prí rod on í z á k o n. Na
y šarlatánské je vedomá lež, náhoda nebo ne
lam.*)

o seru proti zánetu plic býly provedený v po
V Rockefdlerove ústavu v N ew Yorku.

se snad diví, jak je možné, aby tolik lží, pod
lamu mohlo býti trpeno v lidské spolecnosti a
ve porádaném státe. Ale není nic prirozenej

tvo odjakživa vezelo až pa uši v klamech,
cích, lžích a podvodech. Lidstvo si v nich prímo
odjakživa spílalo tem, kdož je chteli vybaviti.
li vycházet mesíc, jest ta klam, nebot mesíc ne
nýbrž otácí se k nemu bod, na kterém pozo
tojí. Bojíme-!li se napít obcerstvující vody po
pochodu v parném dni, je to pr,edsudek, pro
nikdo takov'ý'l1lIzpusobem zápal plic nedostal.

, nám velebný pán nebe, nebo politický kandi
rickou radnici 'bez korupce, je to lež, protože
do nevidel ani jedno ani druhé. Prodá-li nám
tou cihlu nebo bezcenné petrolejové akcie, je
, a prece jde obe ješte stále a stále na odbyt.

výrobce patentních medicín chytil vlastne bu
Imi dobrý konec, nebot lidstvo chce být kla

on jej této touze s radostí a výdelkem vyhovuje.
ovšem otázka. zda je správné, aby takové lži,

a klamy byly trpeny ve sporádaném státe. Zde
prtd težkým problemem.
cná vzdelanost v Americe jest pres všecky
ymoženosti hospodár"ké a technické velmi
. éna jest pokleslá s o u dno s t Americanu.
é koly až do university jest jim vedení podá

nene. s uhlazením nebo vyloucením rozporu,
OU k samostatnému premýšlení. Za tO' je den

pestována naivní romantická víra v ~n
110 ti a pokroky vedy. Technické vymoženosti
'&na mys-liti v technických analogiích. Zná

i patenty mechanické - nic snazšího, než
, tnu i patenty medici,nské do každodenního

ak se též stalo - a nyní bylo voláno lékari a
po náprave a omezení cestou zákonnou.
je ctyricetosm státlt a každý z nich je rízen
ým sborem špatne placených, na krátkou
ých a podprumerne myslících poslancu.

e stojí stamilionový obchodní zájem orga
»Proprietary Association of America,«, 

várníku patentních léku. Tito mají v rukou
livem vetšinu ti·sku velkého a témer všechen

y, nebot jsou jeho nejlíp platícími inserenty.
placených inserátu nemuže žádný americký
t. A tovární k dává do smlouvy s casopisem
cervene vypsanou podmínkou: »Inserce (a
ty za ni) se ruší, prijme-li stát zákon ome
j patentních léku.« Který 'l~st bude psáti pro

, který ho pripraví o príjem? A co zmuže
bez tisku?

-fi se lékari o nápravu - což snazšího, než
o snahu v amerických hlavách - od té, jež
e manovi až k té, jež patrí stenografce -

mentem: »Jest pochopitelné, páni dokto
znáti naše tajné formule - n e b o t j s o u

« To daleko lépe vyhovuje melké romantice
myšlení, než vedet, že americtí lékari tyto

dávno znají, že v laboratorích zvlášt
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F. H.

JIll:nali za ty" kterí prestali hledat Boha a nejsou pres to posti
ženi smutkem naší doby. Z celého clánku paní Melnikové-Pa

opuškové vyplývá pl'esvedcení, že toliko víra, víra krestanská,
muže dát cloveku štestí a spokojenost. Pisatelka s politováním
píše o racionalismu massy, která nahražujc \'Íru v Boha vírou
v prasecí rypácek nebo trináctku pres to, že filosofové a ucenci
od racionalismu utíkají. Pesimisticky se táže, zda stojí za to
starat a mucit se, když clovek umírá a v nesmrtelnost jedni ne
verí a druzí se stydí verit.

Jako neverec byl jsem úcasten boju v první linii bitevní,
prožil jsem veliké utrpení na vojne, po válce štestí v manžel
ství a pak ztrátu mladé ženy. Nikdy jSem nepocitoval potreby
v neco posmrtného vcrit. Nikomu jeho víru nezávidím. Ka v dý
jiste ví proc verí a je nevkusem se tomu posmívat a lidi zlost
ne premlouvat na lleveru. Necht je všem poprána volnost ná
zoru! ,Kdo má vlohy verit v abstraktní veci, kdo potrebuje
verit v Boha, necht verí.

Mne by neb'yl0 žádnou útechou ani 'krestanské, ani židovské
nebo jiné náboženství. nebot vymyslit a vyspekulovat si muže
clo\'ek cokoli a sebe krásneji, neudelá to ješte ale pravdou a

faktem; nemohu proto v tom hledati oporu. Zemru tak, jako

každý jiný tvor lla zemi, aniž bych zvedel ~ubstanci života.
S tím s~ musíme proste smírit a nic nám nepomuže. Život sám

je pekný a stojí za žití, když se mu rozumí a dovede se zaríditi.
My nevcrci nejsme smutní a llehledáme niceho. A nezamenu
jeme víru v Boha vírou a prasecí rypácky. Naopak lidé verící
v Boha, verí casto též v prasecí rypácek. V naší rodine muj
otec a matka neverili a neverí a u nás nebylI) vubec žádné po

very. Naši sousedé, verící katolíci. byli však velmi poverciví.
Ale my jsme jimi proto nepohrdali, nebot od detství nám ta
tínek vštepoval pf'esvedcení, že každý verí tak, jak toho po

tf'ebuje, aby mohl vttbec žíti. Byl jsem jako voják v nemoc
nici v jedné »cimre« s ortodoxními židy, mohamedány, katrJ
líky a pravoslavnými. Všichni konali nahlas a s ruznými po
hyby a posunky svoje náboženské úkony. Navzájem sebou ])()'
hl dali, nenávideli se a nebyli duševne posilncní a vyrovnaní, ac
všichni meli svého pána Boha, nahlas s ním denne nekolikrát
hovorili a verili v posmrtný život. Já vyšel se všemi dobf'e a
byl z nich nejklidncjší. ackoliv jsem nemel žádné náboženské

útechy. To je tedy ciste individuelní.

Svoje díte budu vyucovati nhným náboženstvím sám "
nyní zachovávám mu pro radost nhné tr povery o Mikuláši,
Ježíškovi a pod. jako to delali naši doma. dokud jsme byli malí.
Až to prestane, bndu mu pekne vykládat o ruzn5'ch tech vírách
a krásných fantasiích. Kdyby se náhodou stalo, že by moje
díte jednou potrebovalo nejaké víry k tomu aby bylo štastno,
nebudl; se zlobit. Proto ješte mttže prec být dobrým clo
vekem.

Neberme víry tem, kterí ji mají a neberme nC\'ery tem, kterí
neverí. Tem, kterým vrozeno j~ pak stáié hledání, neberme

ani jejich hledání cehosi, nebot je také jiste potl'ebují. Jistý
muj príbuzný, clovek akademicky vzdelan5', byl vef'ícím ka to
Iíkem, potom byl nadšen brahlllinským ucením, pak budhismem
a nakonec spiritismem a další fáze vývoje byl ušetren zajisté
jen proto, že ve 45 létech náhle zemrel.

Massa našich ceských lidí žije myšlenkove zdrave. At je ka

tolíkem, bezvercem, nebo ceskoslovenského vyznání, neláme ~;i
náš prumerný clovek príliš hlavu a žije vyrovnane, pri zemi,
staraje se o to, aby se rádne uživil, vychoval svoji rodinu a
odešel s tohoto sveta v porádku. A to má dle mého názoru také
svoji cenu. Více si hledet tohoto vcasného a jistého života a
méne spekulovat o živote posmrtném.
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NOVlj KNIHY
»Madarská minulost a prí/omllos/«. Napsali red. G. Surányi

a Dr. A. Váradi, vydalo naklad. "Cechoslovakia« v Bratislave,
Vajnorská 4/a. Vyšlo v~ slovenském a nndarském jazyku.
Stran 256, cena 40 Kc. Poslanec Igor I-lrušovsk)' vyslovuje ,c
o knize následovne: »J e to jedna z nejzásJuŽIl~jších knih a musi
míti svuj úcinek jak u zdejšího madarského publika, tak také
v Madarsku. Materiál je tak bohatý a peclive sebraný, že to
musí vzbuditi u každého podiv. Kdo se ohírá pomcry na Slo
vensku, musí býti prímo nadšen touto sbírkou látky.« Poslanec
Dr. Dérer píše o knize: "Dílo dustojným a úcinným zpusobem

vyvrací všecky pomluvy madarské zahranicní propagandy. Di:"
10 bude jiste silne pí'lsobiti i na rozpálené mozky budapeštské,
:de i na domácí madarské kruhy, které dovcdí se z neho veci.
() kterých nemají dosud vedomí, nebo neuvedomily si jich kri
ticky. Skvelé jsou partie porovnání stavll ~raciarlt na Slovensku
a v Madarsku«.

Frant. hrout: Drevo v pl'írode a remeslech, v živnosti a Prll
myslu vubec. Prírucka technologická pro prLlmysiové školy mi.
strovské a odborné, pro školy lesnické, zahradnické a hospod~r·
ské, pro ucitele, truhláre, rezbáre, soustružníky, tesare, koláre,
hednáre, pilare, stavitele, obchodníky s drívím, rolníky, lesníky,

z<thradníky, prátelé prírody a jiné. Díl [I., velký. text formát
()2 str., 460 obr., 127 fotogr. drev na 68 tabulkách. Vydalo
Zemedelské knihkupectví A. Neubert v [)raze, Kc 120, v;iz.
140.-, díl II. predvádi slovem i obrazem drevo všech stromíl
a kerll jakožto duležitou surovinu v remeslech, hospodárství ;i

prumyslu. Popisuje drevo všech stromll domácích i cizokraj
11.\'chze všech dílu svcta, shrnuje všechny jchd znaky, vlastnosti
i upotrebení u každého stromu a kere. Z nbsahu této knihy
\')'nikají zvlášte její cásti pro praktické využikování dreva.
i 'Ollcí se z ní každý o drevech vhodných do sucha, do mokr:l
i do vody, o tech, které slouží k ohýbání, které ku štípání, které
dobre vydrží všelijaké nárazy, otresy, které se snadno prerazí,
Kniha upozornuje ncjcn na dobré stránky, ale i necnosti a po
tíže. Druhý dil má 460 obr. a 68 tabulek s obrazy dreva.

SovY r011lCÍn F. V. Krejcího: J)uch a ~'re<l, se dotýká nej
základnejšího problému našeho státního bytí, otázky národní.
Je to román o tom, možno-Ii, aby národové, predurcení dejina
mi, polohou a snad i vyšším úmyslem, žili vedle sebe v míru,
ci je-li jejich osudem, aby u l11enšovaIi své energie vzájemní'lll
bojem. :.Jová knihovna Sfinx, byla jím zahájena priléhave. Cena
jednoho vázaného svazku je Kc 35. -. Kdo se prihlásí k odberu
desíti svazku postupne, jak vyjdou, zaplall za jt>dnu knihu
obnos Kc 20.- až po vyjití. - Nakladatclství "Sfinx« Praha 11.,

Krakovská 7.

T. G. Masaryk: Americké Predná.r/?'j'.18 Kc. \'yda! »CIN.
\' Praze. Tyto prednášky vycházejí u nás poprvé. První jejich
vydání vyšlo nákladem Svazu svobodomyslných v Chicagu \' r.
1907, tedy pred více než dvaceti lety, li nás jsou témer ne
známé. Jev nich otišten predevším cyklus peti prednášek o n~·
boženství a "svobodomyslnosti« (Volné myšlcnce). Prednášky
se jmenují: Havlícek a jeho význam pro hnutí svobodomy,lné,

Svobodomyslnost a socialisl1l, ;-Jáboženství a spolecnost lid·
ská, Prohlášení zásad prijatých sjezdem svobodomyslných Cechu
v Americe a vývoj svobodomyslnosti. Mimo to jsou tu ješte
dve prednášky, které mel Masaryk v cesko-amerických spolcích
pri tehdejší ná~števe: Politická situace ceského národa aRa·

kousko a Postavení ženy v rodine a ve verejném živote. i\a
konec je pripojena prednáška, konaná ~1asarykem v Bostone na
mezinárodním náboženském kongrese liberáh'l v zárí 1907: Ná·
boženská situace v Rakousku a v Cechách.


