Ptítomnost-,
ParasitllÍ Dleštál{.
ova hyla pronesena.
N ezúJ'eží na. tom, rekJ-li
n. k01llI! je,Ol!vk'ládána v ústa, nehot vyjadrují
lov)' míncní prevúžné vetšiny všech zemec1clcú
politicH argument
práva
k moci se oz)'vají
rádkY programu reptlhlilánské
strany. Nejen
mil. ci~í z každého jejího cinu. jsou zákJadem
malenosti, která hezohledne
dovede z otázek
ch dl":at politické, která Vff vhodného nmístení
u l,rohl;lsí za ot;lzku prestize .. \ nehyl-li to
kterém ti"k jeho strany píše jako o »hoshvarfi!oS(litl«, kter)' pronesl tato nen;lvistná
slova
neVt'nkov.kém. hyl-Ji to folitick)' anonym, jehož
ence pr:l"e v agr:lrní strant
;e "elmi rozsáhlá,
)ova o parasitislllU
mešf(lka tím príznacnejší.
se ,'nimi na k:lŽ,lém krok11 na venkove. Bahir:'t \;'tlll 1)1'011:1 kornont
trešní.
proh'l'ásí:
jó,
nrh)'10 n:ls sedl;lkt\
kdopnk hy v:lnl pestoval
.\ rt'klll' to ltllník, \'CZOllcí ni] trJI (ihilí. m:lsin,
-.tran;'I. T,rirnitivní víra ry"iokrati -mu, že jediná
mi'dtlro\:1 jr· prndnktivn í, kde i.to každ[l práce
terilní.
'
rmy, d;'[\':lI1l-sllrovinám
remeslníky,
JSOll dobré
" a"šak pred prací relllt'slníkLI je zapotrebí,
aby
robiJi ,,'.••dm)' :uro\'iny
a yšechny
potra\'iny.
tne. aby jiní \,\TohiJi cím hy rt-meslníci po své
ti zaplaceni. Zemedelci jediní v)I:íhejí
dak vše,
jí i ro "pni relHljí druzí.
A y tom j. rozdíl
r
odlll-ti\ ním a sterilním.'(
sllwa tlap,:l1 koncem osmnáctého
stol.tí
::lhbe
v dopi- e svému prítelli Graslinovi.
1\ 1e již
IC:Jsník, jin)' abhé zvucného jména Condob zal podivuhodnou
logikou.
že hodnota
není tak \' jeho podstate jako ve \'ztahu k polák, kter) jde na trh s hrudou másla, ahy ji·
za plútno na košiJi nebo za r~'c, zbavuje se
jehož hodnota, merená subjektivne
(se vztahem
vla,lní potrebe) je nepomerne menší, než hodno, kter~ chce obdržeti. Uskutecnení
této smeny
tatkll subjektivne
ruzne
hodnocen)'ch
dáva
ooti hodnote ohjektivní, tržní, cene. A tato hodil spra"dlivé smene bude u obou statku stejná.
ali jsme \ nekolika vetách
škol sk)' dLlkaZ
ukti\ itt smeny
obchodu. Je trochu trapné, že
192t) nutno opakovati,
co hy10 napsáno nekdy
roku 1776. Ale je videt, že náš agrarismus
si
neco z rrirniti\'11osti sv~'ch dávn~'Ch predku hnoje a kravského
to 10 není jen zápach
ebot \' tom bychom mu krivdiE. Náš rolník má
b. te radio a elektrinu, má snad svuj telefon,
OVllUs romány Zahradníka-Brocl"kého.
možná
e ma!oYanl- originály .. Je ovšem dost mrzuté,
rinu vyr;'lhí ve meste inžen)'I" a delník, práve tak

jako telefon i radio. mestsk)' clovek tiskne knihy na
papíru vyroheném
v továrne
z hadrl!, jichž pllvod je
v mestské textilní tovúne,
která zpracovala
amerlckol!
bavlnu ... Voila.! Tady je konecne rollník - jihoamerický cernoch na havlníkové
plantáži. Je to málo, v tak
dlouhém a složitém retezu - ale »vše živé z vejce« a
pocátek každé v}'roby je v prvov}Tohe.
ejen zemedelské - také v hornictví.
rybárství,
v lovu.
,\le jen pocátek - nekdy naprosto nepatrn}' a vzdálen)'. Ogr;'lrním
ideologum
musí jiste pusobit znacné
potíže, dokázati
na pr., že »Venkov«
neho »Vecer«
nejsou psány, sázeny. tištcny, administrovány
a expedod;lny parasitními
meštáky.
Leda že hy hyl rozdíl
mezi parasity.
kt rí pracují pro wnkovský
lid zemecJelsk)' a drnh)'mi,
h1:erí nesdílejí tento zúvideníhodný
osud. 1\ Je i zcle bude težko vésti rozdelovací
cáru. Cetník, starající
se. 3:hy se nepytJacil'O na zbytkovém
statkll, ,;oudce. tresta;ící
pytl;lka, ministersk)T rada, povolu jíc1 suhvence n:1. melioracní
fondy, profesor
vysoké
;;lw1lY zemedelské
jsou
zrejme
cleny
priviJegovan{>
první skupiny. Ale což st;'ltní aparát poli·cejní a vojen~;k)', starající
se o to, aby rekneme
komunisté
neprovedli
slibovanou
revoluci
a nezabrali
zbytkové
",latky. n('bo žeJeznicní
a poštovní
zrízenci.
pecující
o bezpccnoll a rychlou cl0p'ravu zemedelského
vhohku
l"t'eštálet1111 a meš1'i\ckých penez zcmedeJclTm IXltrí
ti ,;nad ke skupine zavrženíhodných
parasitu?
O ~polupráci
VŠfcb na budování
národního
blahob) tu ,e už napsalo tO'lik krásn)'ch úVrJ h, že je zbytecné
~nad
/.dtlraziíov~ti
všední
skutecnost
produktivity
za cíl povznesení
národního
k a ž d é prúce, mající
h1.1hoh)'t11. Kdybychom
si dali práci, -podarilo
by se
n8.m dokázati-, že i práce na pr. pana Vraného
je produktivní. Ale to by vedlo k zbytecne složitým logick)m
sledum, Vzpomínáme
si jen, že nedávno napsal nemeck) Jist, vycházející
v Praze, že cesk)7' politick~r život je
tak rozvrácen a tak rozdelen v tábory, že nedává možno~.t obj("ktivního
posudku.
Tak nejak psali nemeck~'
list __ a bohužel mel pravdu, Naše pomery se stávají
pomalu
nesnesitelné.
Staví
se pomník
zakladateli
prvního
ceského panovnického
rodu: osohe mystické,
milé každému
ceskému srdci. Alf» tu nekdo prijde a
zneužije mythu pro špinav~' kšeft politický.
1 ení to
tak dávno, co tradice husitská byla predmetem
politického plantážnictví,
a denne jsme svedky
trapného
divaclla. ;ak hudba, lllaJlírství, poesie, architektura
jsou
pIJ:,uzovúny
podle specielne
ceské maximy
estetické:
koalicní ci' oposiéní?
o

Hodit v takovém
okamžiku
dosti vášnivé slovo o parasitním

do debaty
meštáctví,

b ztak již
sJovo ne-

zle protože ne pravedlivé
to je velmi
návistné,
pováž!iv)' cin, a až se tmde jednou I~luviti o tom, kdo
roz"rací
národní ;ednotu, bude ho vzpomenuto!
Jirí H ejda.
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formuloval
jsem si nedávno tuto vetu: "První krok v politicc bývá konilikt«. Myslím (o tak, že v politice není rychlých
úspechu a není ccsty nahoru, jež se podobá letu meteoru.
Každý politik, který toho jména zasluhuje (tedy ne snad každý
strejcek,
který je náhodou poslancem),
musí se dostat nejprve do konfliktu, at již s massou nebo s jejími exponenty
a
teprve podle toho, zda svuj boj vyhraje nebo prohraje, pozná
se, zda jest opravdu politikem. V politice není automatického
postupu. Byly ovšem strany, které tento automatický
postup
se snažily zavésti. Velkolepý prímo byrokratický
aparát zbudovala sociální demokracie
v Nemecku
v dobe svých boju
s Bismarckem,
ale ti, kdož popisují tuto její cestu se stanoviska sociologického,
na pr. Michels, ukazují velmi názorne,
že práve tato okolnost
podryla
nejvíce
bojovný
elán této
strany a že také velmi skrížila její pomer k inteligenci, jenž
musil pak býti celá léta potom napravován.
Ale i v nemecké
sociální demokracii,
která byla svého casu zbyrokratisována,
jak jenom bylo možno, skutecne, vúdcí individuality
vycházely
z politických
outsideru,
nebo vúbec z tak zvaných
lidí nepolitických.
Není politického
úspechu bez konmktu a bez pocátecní
porážky.
Není prímocarých
LISpechfI pro toho, kdo
chce delat politiku" t. j. pro toho, kdo chce vládnouti a pomocí vlády uplatnovat
myšlenky.
Vyplývá
to z podstaty
politiky samotné.
O herci bylo možno napsati básnické slovo:
"Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kriinze«. Také básníkum se, jak známo, casto postaví pomník až po smrti. Básníki'lm to síce jedno není, ale pro úspech díla básnického
múže posthumní sláva stacit. "Non nobís Domine, non nobis,
sed nomini Tuo da gloriam«. Ale pro politika, kdyby byl sebe
méne sobecký,
nemuže stacit toliko vedomí, že mel pravdu
a tak zvané morální vítezství,
protože podstatou politiky jest,
pomáhati pravdc nejenom k \'ítezství,
ale i k úspechu. Muže
ovš'em být, že politický
hrdina osobne podlehne a že jeho
podlehnutí
osobní znamená
vítezství
pravdy. Ale toto vítezství musí se odehráti
ve svete konkrétním,
ve svete realit
hmotných,
nikoli výhradne
duchovních.
Musí být znatelno
v ríši životní ell1pirie. Proto
také boj politický
bývá tak
o po ucasto až príliš osobní, protože v politice nejde nikdy
lLOU
výmenu názoru. Proto jest v politice úspech posledním
potvrzením
správnosti
method. Jest tomu podobne, jako ve
válce. Panna Orleánská
byla upálena. Její politická víra v jednotu Francie zvítezila. Ale prve než byla upálena, musila zvítczit i Panna Orleánská. Z toho duvodu nemají v politice nikdy
pravdu ti, kdož predcasne
vybíhají z rady, trebaže pozdejší
vývoj jim byl dal za pravdu. Si parva cum magnis comparari
licet: vezmeme Karla Práška.
Jeho politická smrt byla zavincna tím, že hlásal zásady intransigentního
stavovského
agrarismu. Dnes se dostala agrární strana v celé rade svý-ch predstavitelú
na takovou úroven, že by se za Práškovu
t. zv.
»filosofii« (tak tomu totiž Prášek
ríkal) dávno již stydet nemusila. Ale pro Práška
to neznamená
rehabilitaci.
Vezmeme
si prípad ušlechtilejšÍ.
Modrácek
delal vše možné, aby dostal
sociální demokracii
na pole revisionistické,
aby ji osvobodil
od strohého
verení
a vyzná vání marxismu.
Rozešel
se se
stranou, ale strana soc. dem. uznala dnes vetšinu jeho thesÍ.
Na politickou
aktivitu
Modráckovu
v socialistickém
tábore
není ovšem pomyšlenÍ. I veda i umení i literatura
zná svou
tragiku
prvních.
V politice
však vubec není argumentem:
»Já jsem to ríkal již dávno.« To snad muže být argumentem
v politice theoretické,
ale nikoli v politice praktické.
Není

i

také divu, že práve intelektuálové
predcasne
casto vybíhají
z rady a jsou pak odstreleni.
Ne snad jenom proto. že se jim
težko dýchá v ovzduší našich politických strejcú, nýbrž proto,
že mají dojem, že když nekoho presvedcili
ideove, svou vec
již vyhráli. Nechceme tím mluvit proti váze argumentu \' po·
litíce. Nic nám není vzdálenejšího.
Ale argumentem
není jenom
argument theoretický;
v politice je treba casto, precasto argu·
mentu ad hominem. Tento argument v logice nebývá pokládán
za nejsilnejší, ale ve skutecném
živote to b~rvá casto jediný
argument,
který presvedcÍ.
Argumentum
ad hominem nemusi
být nesprávné.
Jest vecí psychologického
postrehu a taktu.
nikoli jenom logické úvahy. Intelektuál
dá se velmi snadno
oslepit tím, když s ním nekdo, od koho by to necekal, pta·
mluví inteligentne,
když ukáže trochu zájmu o umení neho
literaturu.
Intelektuál
má zkrátka vctší sklon k ilusím a když
iluse ztratí, vybíhá a koncí tragicky.
Myslím, že máme v po·
litickém
živote výstražných
príkladi't již dost. Bylo by na
case stvoriti príklady
lákajíCÍ k následovánÍ.
Vytvoríme je?
Audentes fortuna juvat.
A, Puchs,
Pražské
Je jich hodne - a jsou
se "mílovými
kroky blíží
cernících.

zvláštnosti.
pnznacne
pro hlavní mesto, které
velkomestu«,
jak to stojí ve ve·

V naší ulici praskla letos \' únoru odpadová
roura. Prišli
lidé, rozkopali chodník, rouru spravili a díru v zemi zaházeti.
Predláždili ony dva ctverecní metry chodníku? Nikoli. V chod·
níku zustal hlinený príkop, který zejména po dešti je krajne
príjemným
zpestrením
chodníkové
jednotvárnosti.
A díra
v chodníku zustane už navždy. Urcite. Protože v ulici za ro·
hem se malér s prasklou rourou stal pred pi'lldruhým tokem
a díra, v chodníku je tam dodnes. Myslím. že je asi nerozre·
šenou otázka
kOl1metence. Nebo snad má pan rada Polka
tolik práce, že se o to nemúže starat.
Také se nemuže starat o úpravu chodníku pred staveništi.
Na Václavském
námestí se staví už druhý rok šekový úrad.
Bude) se sta vet ješte asi rok. Tri roky musí chodit Pražáci
po nejvetším
pražském
námestí
v bezedném
bláte. Nebot
nestojí patrne za to na tri roky vydl<lž.dit provisorne chodnik.
V Berlíne staví Tietz nový obchodní dllm. Kdyby nebylo le·
šení, polepeného
reklamami,
nikdo by o tom nevcdel, hladkí'
asfalt chodníku je neporušen.
Ale ovšem, to je Berlín. Tam už ctrnáct dni! se asíaltuje!
U nás se zatím jen o asfaltování
uvažujc. My zacneme až
s dešti. Duben a pul kvetna - šcst celých nedel! - je u certa:
v Berlíne už budou mít vyspra vcno plil mcsta. Však se dockáme.
Mužeme doufat,
ti mrtví pod zemÍ.
však ti se dockají
až budem zoufat ...
Nem~'lim-Ii

se, myslel

Sládek

na pražský

komunikacní

úrad.

Príkopy
už máme asfaltovány;
jen po stranách - jako
v Bruselu. A aby se po asfaltu tuze nejezdilo a neošoupal se,
parkují auta pred bankami, cekají, až pan reditel pi!jde k obe·
du. Príkopy nejsou tak široké, aby podle sebe mohly jeti auto
a elektrika a pri tom, aby ješte jedno auto mohlo státi u chodníku. Proto reditelská
auta stojí na asfaltu a ostatní jezdí po
dláždení za tramvayÍ.
Jde to pomaleji, ale ide to - a co
hlavní, šetl"í se asfalt.

*

PHtomnost.,
I( rátce :\ r anclelík patrí mezi nástupce staré sladké
;Iechly, lak.iy~-cll tcch hrabat .\uersperg11 a Kinsh'ch.
barone1 SchoellerC1. Stummeru Ion Ta\'arnok, Skénll
a jin~·ch. kter:: ch už dnes zhylo v cukru málo a jejichž
místa už dávno zaujali lidé bez predikátu, ale s racionalisací. Také :\randelíkih' cukrovar byl puvodne šlechticl<:"; patril baronce Birnitzové. "\T Kolíne byl obchoclník s V)TnnOU, krásnou hlavou. Bernard :Vrandelík.
zvan~' obecnc »der schóne Bernard . l.;:ter~'se vyznal
v obchode lépe. než paní baronka, a když pak ponenáhlu cukr prestal b),t zábavnou hrackou a stal se sku*
tecn)-m a éežk~'m obchodem, nemiHeme se divit, že jednoho kr;lsného dne se stal l~erl1ard ~ Iande!ík prokupríklad re~ulacní komise a stavební
úrad. Na Národní
ristol1 radhf'rského cukrovarn.
e slaví, nastavují a prestavují
domy. Dihn, \'e kterém
.\ neméne se miHeme diyit, že zase netrvalo dlouho.
aváma Metro, couhá dva metry do ulice, daleko pres
lacní cáru. V techto místech jc nejživejší frekvence.
Ale
ku)' star~' pán, Bernard lVfandelík, prevzal cukrovar od
tarérn dome se povolí nákladná nástavba
dvou poschodí,
paní haronky a dal se rto práce ve svém. Vynikající »Benové adaptace, aby na príštích dvacet let nikdo nemohl
trie1J« to práve nebyl. Byla to fabrika. jak se ríká, o zahití, nstaralá
až 11r1lza; když mlacl)' Hobert prišel
mem. rušícím pasáž a rušícím regulacní cáru, hýbat. Kažz techniky. aby se ujal vedení cukrovaru. bylo mu v tom
týden tady llCko!lO prejede auto - jdeš-li po chodníku,
starém haraburdí kolikrát úzko. Na technice slyšel všehne li blatník kapsu - ptáš-li se, jak je možné, že byla
li jaké moderní vymoženosti, ale prakse trochu za tou
ena tah I c adaptace. krcí každ~r rameny a ukazuje na
ého.
theorií vždy kulhá. Star~' r;m nebyl temi vymoženost*
mi práve nadšen: ono je v tom vždycky troch;l hum1111kua na první pohled se v~'hoda moderního zarízeni
takových zvláštností je v Praze tolik, že by - sebráll)'
ani nepozná. Jednou mu prišli do fabriky s Chronosem.
ihy - mohly sloužiti jako doplnek oficielních prÍlvoclcil
To je nrízení. jež váží repu ješlc jednou. když už ji
cizince. Nebo! cizinci milují své ráz. místní kolorit, záhadné
zvážili a prevzali vážní od sedlák11.
lÍplné. Praha je mesto romantíeké
- proc tedy skrývati
Star)' pán stál nad tou vymozeností a krouti'l nad
ntiky jejích ulic, vodovodil, hodin, antobusu,
re~uJacnícll
a adaptací ... ?
J. H.
lím hlavou: .Nac já potrebuj u vážit repu. když už ji
pri prejímání od sedlákll zvážili)"
}):-:lo,jo. zvážili: ale víte vy, oc ti vážní okradli sedláky na váze, když jim odpocítávali hlínu od repy?«
})To nevím.«
ÁRODNí
HOSPODÁR
"Tak vidíte. Chronos vám to poví. Chronos vám
poví, kolik repy presne m{lte v betríbu. Takhle to nevíte a nevíte, kolik cukru ze své repy dostanete.«
Stal,\" pán ješte kroutí hlavou. })Ale já prece tady tu
repu mám, udelá se z ní cukr. Ten váš Chronos mi cukr
Who's who
Economics.
neudelCL.«
5. Rob e rtM a n d e 1í k.
j\le C1sem se ten Chronos prece zavedl a ješte mnoho
eskosl(wel1sk~'prCrmysl cukerní má nyní asi pra ve a mnoho jin.Ých vymožeností. Robert si zrizuje v Radtolik organisací, kolik mají Skodovy závody recli- horí také rafinerii a - ironií osudu - budoucí presi"
. Spocítat to vubec nelze. Význacnou známkou cuc1ent cukerního kartelu se dostává do prudké vojny
s kartelem. Jeho rafinerie nemela spodia na odbarvení
ích organisací, z nichž jedna se jmenuje LTstredn[
nepekné barvy cukru. Ostatní rafinerie investovaly do
lek. jiná jenom Spolek, další Stredoceský spolek,
spodia znacné cástky a když se ukáz:J.lo. že odbarÝovat
chodoceký spolek, Spolecenstvo, Komitét rafinerií'
cukr lze také bez spodia a když tento zpusob zavedli
atd., je. že v nich z'l.sedají vetšinou tíž lidé, kterí
laké u Mandelík1l, byla vojna. Kartel odpíral Mandelíjedné fungují jako predseda, v jiné jako místopred!<lImkvotu, :Vlandelík musel vyvážet, prát se s kartelen:
, " další jako jednatel atd. atd. Tím se stalo, že
ernÍch spolku je sice habadej, ale cukerních s])ol- na nM. až .- kartt:l por,az.en ustoupil. Z bývalé hadrárské fabriky v Radbori se stává vážený podnik.
••• celkem málo, Ani sami se v tech svých organiK dyž se Robert :\ !andelik do neceho zakousne vžd\'cit dobre nevyznají; nebožtík dr. Hanuv Karlík
'val, když se ho nejak)r noyinár ptal na nejakou cucky to provede. Je to typ houževnatosti, tako~,é neschfrzi: »Co tam bylo, to vám povím, ale ceho
ústupné houževnatosti. která nevymahá nic v rukavic·
hyla schuze. to už nevím.«
kách, která jde ku predu na astro. Nevadí. že podnikatel chodí v závode treba v pantoflích, jen když m;l
Jeden z hlavních dnešních cukerních spolkarll je pan
;l.utoritu .. \ tu l\hndelík mel vždycky. \' záVOde byl
idenl Pobert Mandelík. Je v jedné z tech organii,b!íben :t jeho ohlib3. se brzy prene.sla clo celého kraje.
predsedou; zdá se, že je lo Spolek ceskosloyench rafinerií cnkru, ale kdopak to muže ríci s a1J- ! 90C) už ho volí Radbor starostou, pak prijde okresní
/.-astupitelstvo a okresní \')'bor. í.:a války ohlašuje Routní jistotou? Jeho závod je v R::tdbori u Kolína.
bert lVPandelík. že prejím;L na S\'O\l odpovednost zásoboé krásné labské rovine, kde každá píd pudy d}'še bování "svých« lidí a zúsobuje jich asi na 800. Ješte dnes
tvím. Pan president Mandelík by to opravil a rekl
si leckterý vzpomene, jak významne se ta rnanrlelíkov: »To hejvávalo. dneska už je to samá mizerie,"
ská »aprovisace« lišila od ostatní válecné a kdož ví, neono nikdy není tak zle, aby nebylo zas dobre.
C \oda.
Najednou, z lIicel!ož nic - v polovici máje.
n Je u): Zl ~klý z únorových mrazu lIa nedostatek
vod}',
lé potrubí, l1Iytí sodol'kou a podobne. Také loni v cernetekla \oda, protože bylo sncho. Ale \' máji? To doj klidného a Irpelivél!o Pražana tak. že sedne a napíše do
: .Nelíbí se nám, že se u pražské obce \'ymlouvá
jeden
mhého, pro Illnožství úradu ncní odpovedné
osoby, kteby hylo Illožno chytit za límec a \'rhodil.
Nebo! chytíte-Ii
oho za límec, ukáže se. že je to ten lIepra\'~'. Takže sc
že pražsk~' magistrát je ložea \'esmcs
z nepravých.
je zre.ime videt na jeho cinnosti.«
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ní-li mnoho pravdy na tom, že lidé, patrící do obvodu
Mandelíkova válecného zásobování, se meli z celých
Cech nejlépe. To už byl Robert Mandelík clenem správní rady Pražské ltverní banky; sám se neplete do politiky, ale je nutno zaznamenat, že se do ní plete aspon
potud, že celý svuj príjem z banky, jako clen správní
rady, dává k disposici na potreby Maffie. Už je také
v cukrovarských organisacích - vojna s kartelem už
.je dávno zapomenuta. A po váke je jedním z tech, kterí
rozhodují o cukerním hospodárství a tím casto neprímo
i o tom, jak to dále pujde ve státe. Nebot tehdy cukr
skutecne držel do znacné míry stát.
Z bývalého bojovníka proti cukernímu kartelu je nyní
jeden z nejvýznamnejších organisátoru cukerního prumyslu. Ve schuzích mnoho nemluví, ale jeho rec vždycky, jak se ríká, stojí za to. Pocítá zázr,acne rychle.
Prohlédne spousty kursu, prepocte na libry, franky, co
kdo chce, ostatní mu nikdy nestaCÍ a po pracném dlouhém pocítání vždycky zjištují, že »Róba« mel pravdu,
jako vždycky. V organisacích není nekompromisní, jako
byl v domácím podniku. Naopak, tu je vždy prístupn~r
kompromisu a vždycky ujedná takový kompromis, že
všechny strany jsou spokojeny. Má také smysl pro
gesto, když na to prijde. Na cukrovarnickém
sjezdu
prohlásí zcela klidne: »Vytýká se nám, že máme vysokou celní ochranu. Tropíme prý tím nekalou soutež za
hranicemi. Prohlašuii, že nepotrebujeme tak vysokého
cla. Nechceme žádných 300 Kc, stací nám clo 6 zlatých
korun.«
Mandelík ovšem ví, že se nic nestane po jeho prohlášení; ale je to gesto, kterého by se každý jiný prtlmysl bál. Zatím ovšem se to n'l svetovém cukerním jevišti trochu zakalilo, dnes už by asi ani Robert Mandelík se neodvážil prohlásit: »My té vysoké celní ochrany
nepotrebujeme.« - Nebot cert nikdy nespí. Dnes naopak lící v cerných barvách, jak je to s tím cukrem
špatné a nedávno napovedel, že to takhle už dlouho nepujde, aby stát si vybíral takovou spotrební dan z cukru. Dnes už tedy nechce snižowlt clo, dnes už chce
snižovat dan. Je to dosti znacný presun v názorech,
ale - jak receno, Robert Mandelík je ve vecech cukerních organisací kompromisní.
Ani nejvetší odpurce dnešní cukrovarnické taktiky
nemuže uprít Robertu 'MandeHkovi, že je to hlava
otevrená, jedna z nejbystrejších tohoto prt"tmyslu. Ponevadž si dosud vedel rady v každé situaci, nepochybujeme, že si bude vedet rady n'lkonec i v dnešn~ situaci. Mužeme snad doufat, že ta rada nebude v novém
zdražení cukru, jak se o tom ozýva1jí z ruzných stran
hlasy; spíše jsme nakloneni verit, že Mandelík byl
otcem onech inserátu, které se objevily v zime ve všech
listech a které znely: »Pri chripce horký caj s cu. krem! «. To byly predzvesti jara, první vlaštovicky, které vestily, že 1 v cukerním p,aláci se zacíná myslit na
propagaci cukerní spotreby doma. A až jednou se zacne
ta velkorysá propa!gacní akce pro zvýšení spotreby cukru v Bezkydách, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,
která spasí ceskoslovenský cukerní prumysl, bude mít
pri ní jiste hlavní slovo Robert Mandelík.
6. M a x B i. t t e r m a n.
Max
chitekt.
nejlépe'
dárství.
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Bitterm'ln je architekt, ale mnohem víc než arie »student of economics«. Cesky by se to snad
vyjádrilo názvem fanoušek národrúho hospoJe to typ lidí, kterí ze všeho na svete nejradeji

se hrabou v hospodárských statistikách, v dlouhých
dách císlic rt"tzných indexu cenových, mzdových, z
tých, papírovS'Ch, bilancí 'zahranicního obchodu,
pravních statistik, sociálních statistik a kdo pak ví j ••
Jakých st'ltistik. Podobají se v tom trochu archivár'
od nichž se však liší v jednom duležitém bode. Arc
vár je nejštastnejší, když objeví nekde neco hodne
rého, fanoušek of economics je nejštastnejší, když
mu dostane do ruky nejnovejší nejaká statistika, j •.
teplá. Pak jde do svého statistického archivu a k0m
nuje, pocítá, popíše kila papíru; až sem jsou \'šichni ti
fanouškové stejní. Ale odtud se už delí zase n'l d
druhy. Když z toho popsaného kila papíru nic n
jsou to fanouškové theoretictí, takoví nejací lart
lartisté v národním hospodárství.
Bitterman pat
k druhému typu, k typu fanoušku praktických, kterí
popíší ta kila papíru nadarmo, kterí dospejí vždy k ~
citSrm, velmi praktickým výsledkum, z nichž vžd.
neco je, nebo :1SpOi1 by mohlo l1ýt - kdyhy se po!it
rídila podle odborných poznatkl't a požadavku.
Státní finance? Žne v sovetském Rusku? Neporá
na drahách? Stavební ruch? Sociální pojištení? Ho.
dárské dusledky prestehování galerie z Rudolfina?
ciny stavebních katastrof? Drahota telefonu? Živo
:lroven delnictva? Kalkulace vS'roby piva? - Ano,
všechno a ješte mnohem více zajímá pana archit
Bittermana, na to všechno má statistiky nejen d
ale i v hlave a o tom všem vám na požádání udelá
klad, až vás treb1. bude hlava brnet.
Je ze Strakonic a je to takov)' jihoceský sedlák K
ian, který se obrátil na role a pastviny národního h
spodárství. V jeho. pojetí hospodárských vecí je n
z ceskS'ch bratrí: je v tom takový nejaký všelidský
jem. Stane se stavební katastrofa:
Bitterman, kt
slovem i písmem už dávno upozornoval, jaké moh
mí t nepríznivé dltsledky náhle zkrácené danové úl
pro novostavby, jak se tím muže k prekotnosti vystu
novat stavební ruch a jak tím utrpí stavby na jakos
chytá se za hlavu a vytýká si, že do toho neštastné
návrhu zákona nebil a netrískal víc, jakoby u nás
bylo neco pl'ltné a jakoby do onoho návrhu nebyl
víc, než dost.
Jeho glosy a poznámky jsou vždycky promyšleny
do poslední tecky; nikdo by neveril, do jakých jemn'
nuancí je propracuje a kolik casu ztráví pri jejich ps
ní. Tu zase pripomíná staré talmudisty, nebot ka"
tecka a cárka má u neho své místo a na každé zál
ebe a zeme pominou, ale tecka z Bittermanový
glos ne.
Tento ceskobratrský talmudista svým premyšJován'
o hospodárských vecech vymyslil plán na rešení
vební krise. Kde kdo nad tím kroutil hlavou. Ale
bližším výkladu se ukázalo, že 'neco by na tom hyl
Rozdelit likvidaci ochrany nájemníku na delší do
postupovat podle plánu predem staJnoveného, výte
zvýšených cinží obrátit do stavebního ruchu, utvor'
velik)r stavební fond, majitelum domu dát místo pen
dluhopisy, Z'l. sedm let je všechno vyrízeno. ~Iini
Becka také kroutil hlavou, ale brzy byl získán, \'Žd
on konec koncu byl také »00 fochtl«. Engliš nehyl
fochu, ale pro Bittermanuv plán byl nadšen. Nebot
del, že je to vec proveditelná a že bychom se tím dos
o hodný kus dále na ceste ke konsolidaci. V sodá
péci práve dvakrát pro to nebyli. Jak už starý Havlíc
ríkal, každého to mistra hnete, nekdo-li se do reme
Y

PHtomnosL
konec koncu treba uznat, že i tam, ac pochoPredností parížsk~'ch divadel je reprodukce. Predností skoro všech divade1li,i tech. od kterých necekáte
práve s nadšením, prijali základ plánu.
to nebylo ješte všechna. Nyní nastala krížová
v žádném smeru nic zvláštního. Reprodukcní úroven
prumerného parížského di'Vadla, v ta pocítaje hliavpolitiky. Hitterman vykládal dnes té a zítra
itické strane. Vecne to vyhrál všude, nebot m ne ale nejenom divadla boulevardní,
je ve
<;rovnání s našimi scénami 'neobycejne vysoká. Je
ipiku si hned tak nekdo neprijde. Ale u nás, jak
nestací vyhrát vecne. :Majitelé domll nebyli po- kouzlem soucasného francouzského divadelnictví, kter~
<;enemlI že chluhit v~lk)'mi autory. Dává plný intensivnápadem, že by meli dastat místo penez z cásti
. y. To už je. tak ríkajíc, mentalita majitelu
lIí ži"ot hrám. jimž se na našich jevištích jen zdvoriLe
tleská a jimž bychom pri ctení sotva venovali pozorže peníze na drevo jsou nejlepší. A nekteré polino~t. »Nic to není«, ríkáme O' dramatu, »ale je radost
any mohly dobre potrebovat jejich hlasy. Vyí politikové uznali prata za vhodné m paliti- dívat se. jak to hrají.« Ne výprava - ackaliv il ta bývá
chuzích mluvit proti dobrodružn)'m návrhtlm.
»chic« a to je také neco - ale jistota, jemnost a vymáme v republice dobrodruhu dost. Majitelé
broušenost pohybu na scéne, predevším však nevyrov-tleskali a zlí jazykové ujištují, že jeden z tech
natelné umení konversacní. Bez kazu, odstínené, nekdy
:pcíchpolitiku si pletl Bittermana s Pittermanem.
jen nad~'chnuté a prece plne zasahující, lehké, plynulé.
p znám~'m pod jménem E. A. Longen, jehož prirozené a prece docela presne promyšlené a propoa rešení stavební a bytové otázky by asi dopacll cítané. Požitek.
rodružne.
Védle techtO' divadel jednak ciste obchodn:ích, jednak
nejevících snahu a hledání nového výrazu v nové dabe,
v 1926, práve když v parlamente
spela k vrcholu
pro zemedelská d~, podala úrednická vláda náži je v Pari ži nekalik divadel, které se opravdove snaží
razit nové cesty navému dramatu a ukazovat novým
ového zákona, rešeného v podstate podle plánu
cty'lem, co jest dramaticky živého v klasickém dramatu.
nova. Ryla to pouze málo vhodná doba pro taec a jak bylo možno predvídat, nic se s ní ne- Je možno, že v tom smeru pracují v Paríži ved1e ctyr
a podzim prišel do ministerstva sociální péce lidí, které budu jmenovat, ješte jiní, ale dosud se ne(lfe Šrámek. kter)' není zvyklý jísti veci tuze
probir1li,tedy nejsou.
nechal proto cervnový návrh uležet a místo neho
Silnou ctyrku moderní.ch parížských
divadelníku
(yorí:
C;aston Ba ty,
Char1es D u 11 i n, LaUls
racovat zase provisorium. A po tehdejším proprišlo Z,'lSeprovisorium, po nemž nyní prišlo
J o u ve t a Georges' Pit o e f f. Prede dvema lety
ovisoriulll. Podle Bittermanova plánu už jsme
založili jmenO\'ací kartel
divadel,
recen~'ch
mít hezkou cást likvidace bytových potíží za se»a v a 11 tg a r ciní c h«. v jehož prohlášení se praví:
aktu nemáme nic, než provisorium s vyhlídkou
»Hlerlíce k cíll1l11,jež sledují. a domnívajíce se, že jsou
í provisoria.
cetné stycné boL1y,v nichž se mohou podporovat. podermamolvplán hude vždy traktován ve výkladech
psaní (Haty. DuUin. Jouvet a Pitoeff) vytvárejí sdruí hytové otázky. Nedojde-li se k nemu II nás žení založené na profesianální úcte a vzájemné vážpon pozde, nelze ríci, ale mnoho nadeje na tn nosti. kterou k sobe cítí. Zavazují se svou ctí, že budou
ení to ani první. ani poc;lední dobr~1 plán. kter)" chránit ducha a zájem sdružení, které studuje všechny
nás pohrhen z politických duvodu. Ostatne, kdož
ctázky profesionálního rázu a spolecne o nich rozhoby to hylo v praksi dopadlo s tím státním by toduje. Každ~' z clenu sdružení zachovává svou úplnou
dem. Bittermanuv plán predpokládal, že by jej
l1me'leckou svohodu a zllstává sám pánem svých vyeli samí takoví fanouškové of economics, ze hOjll ... «
O hospodárství a o žádnau
politiku. A takové
Gaston Baty, jenllLlž je venován tento clánek, vedl
u nás darí obycejne jen v teorii.
od r. 1924-1928 ») S tu d a d 'e s c h a mp s-E ys é e S,« a pusobí ted ve vlastním »T h é a t r e d e
l'Avenue.«
Charles Duain vede »L'Ateilier«
na
lontmartru, a nedaleko odtud vládne Georges Pitoeff
v »T h é a t r e des Ar t s«. Louis Jouvet rídí »C 0ERATURA
A UMENí
mé di e des
c h a m p s-E y s é e«. Až na Pitoeffa, o nemž jsem .se nemohl pri posledním parížském
pobytu nic k.1oudného dovedet, pracují ostatní pilne
na avant-gardy rQlli dedicné.
D
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má být avantgardní divadlo.

(Gaston Baty.)
álo pozoruhodných a nov)Th vecí uvidíte v cetom pocetne bohatém svete parížsk)'ch divadel!
li za dramatem a hledáme na jevišti !1literaturu,
~tá!ejcšte zvyklí od našich estetických vychoerí nemeli ani ponetí O »zdivade3není divadlrr«
kdy ~e tYOrily první naše soudy a dramatickém
I hl} ž nechceme hrobarsky mluvit a úpadku,
pripll~tit pro trednost. Bije do ocí na každém
a je ne/lepším propagátorem filmu, v nemž se
víc deje, "e Francii, ackOliv daleko ne toEik, jak
móhlo ~ou<1itpodle poctu filmtl, které si ríkají
ardnÍ«.

!

*

Francouzská divadellní avant-garda
vypad.á trochu
jinak, než naše, nutno podotknout. Predevším nemuže
pocítat ani' s nejmenší státní financní podporou, což
není treba považovat za neštestí. Odmítat zásadne
státní penežní pomoc je ,nesmysl. Ale nezávislá, sobestacná avantgarda je sympatictejŠí. Musí se spoléhat·
sama na sebe, na své síly. m u s í ne c o urne t, a to
je nejkrásnejŠí z jejích vlastnastí, Nejenom reditelé
techto divadel o\,i}'ádají svou vec. ale i clenové jejich
ensembil'U. Avantgarclní predstavení v Paríži, ta neznamená scénu, na níž skrípají prkna, a kde výprava stlucená jako na pouti váim dává jen slabe ,tušit, jaký aSI
dojem ve vás chtel režilsér vyvolat. Parížští avant293

ntah k naší sensibilitc. Xm'é "idellí s\"eta. 110\'éz
soby cítení a myšlení vyžadují. ahy našly 0111<:1,
v
vac1k. ,\Ie no\~' dral11atick~" obsah nelllLlže h~t
jádren ustúlell~"llli prostredky. (;a:,ton Ihty se ,n
í'ozpoznat, v cem :-;e liší clovek. jak ho znalo lradic
nelní divadlo, od cloveka. kter)' bude hrdinou nov'
divadla. A nalézá odpoved' která "ystihuje rozdÍ~
"lím štastne. ackoliv daleko ne úplne: je to je
7. mnoha
možn,)'"ch odpovedí. jejichž souhrn hude
nt kus po kousku plnejší a plnejší život cJram
opravdu modernímu. Dnes () nem ml1žeme jen()m
\"it nebo ukázat nckteré jeho složky, ješte rozpt~'lene
unikající.
Hrdina tradicionelního dindla. ríká Haty. je ,t
sestrojen)' podle principl! cartesiánské
filosofie.
SVL1;fy. ick~' život. citov)' život. rOZll1ll0V~"
život. \
chno to je jasné. pekne spor~ldané. ~ ic z tohll, CO
v ncm, mu neuniká, ani ;eho vlastnímll vedomí.
našemu rozborll. Dramatikm'é ho studují pod rúzn'
})Divadlo je umeui a remeslo zároveií,« píše Ga ton Baly
zornS'1ll úhlem. Racine na pr. lící jeho vúšnc. Po
a dle. »Umení zmírá, když
\'e své brožure o N o \' é m d
Riche si zase všímá. jenom jeho cholltek. ~Lení 'e
se remeslo demoralisuje. Prícina, která ješte urychluje vyciáln'í postavení, šaty nebo rec hrclinll. .\utori je p
žití literámího gCllru již vycerpaného na dno všech možvádejí nejrLlZnejšími zápletkami, do nekonecna I
ností. Rok od roku se snižuje úroveÍÍ her provozovaných
;eho charakter. Zústává však vždycky jeclnollivc
ua houlevardu. Klesla už k p. Vautelovi. Pujde ješte níž ...
kterého lze analysovat. clovekem, jak ho y)'tvo'"
Mladé talenty se také zacínají borit do tohoto bláta. Nehumanisté.
kterí z nich si zasloužili lepší osud: tlenri Clere, JacQues
Naproti tomu staví Gaston Baty prítomného clo
Natanson, Steve Passeur, Blanchon, Serment ... Zatím co
ka
jako tvora, kter~' presahuje na všech stranách t
staré scény žijou blažené dny »velké dramatické komedie«,
schéma. Jeho vedom,)" žiyot je cele ponoren do živ
jiné scény rostou, ješte skromné. Ríká se jim "a vantpodvedomého nebo polovedomého. 1\Tá své temné sn
gard nÍ«. Divadlo, zavaleno obtížemi všeho druhu, vyjde
drímající pamet, poHacené pudy. Tento každoden
z techto scén tak hluboce promeneno, že se dá skutecne
tajemn,)"
život podmii1uje jeho druh~, živol. »Jak
mluvit o novém divadle. Všechno to, co tvorilo rozdíl mezi
hatá, nevycerpaná látka!« VOl{lrežisér Baty. c\Ie ved
romantickým li ramatem a klasickou tragedií nebo hrou najednotlivce, jemuž venovalo y~'hradne pozornost st
turalistickou, jeví se jenom jako odstín ve srovnání se zádrama
(davy ve star)'ch dramatech nemají s kolekti
kladními rozpory mezi divadlem vcerejška a zítrka ... výsmem
nic
spolecného. jak jsem se snažil jinde dok
voj divadla je vždycky soubežný s v~'vojem výtvarných
zat, jsou "!-Ž na nekolik málo výjimek hezv~'znamn
umení, ale se zpoždením, zavineným vetší složitostí prostatisterií
postavenou na individuacním
podklade
stredki't Hutných k dílu. Tragedie Aischylova se nepridruvedle
jednotlivce
jsou
skupin)'
jednotek,
jež
l1l<Jjí
žuje k socharství jeho doby, ale k socharství VI. století.
ylastní
život.
odlišn~'
od
individuí.
z
nichž
se
skládaJ
Mysterium XIV. století je rodným bratrem katedrály
Práve tak. jako osobnost má S VLijcharakter. mají
z XIII. století. Pleinairisté z roku 1850 pripravili Théatre
i celky: cech. mesto, trída. n~lrod, rasa. Ne jeli ,hr
Libre z 1895. Práve tak rozvoj moderního. dekorativního
máždení
jednotlivcll: pokaždé nová bytost, mnoh
umení pusobí na rozvoj moderního dívadla.«
tvárná. existující sama o sobe. (Theoreticky vyprac
val tento námet nejvíce Jules Romains, také praktic
O dllvodech pro nové divadlo a jeho hodnotách ríká
Gaston Baty v podstate: Vule k divadlu v)'hradnc m0- viz jeho drama »Vojsko v meste«. Básníci, kterí
dernímu pramení z uprímnosti.
Ekuekticismus
stací pridružili, se naz)"va jí podle jména, jež ROl1lainsd
ochotníkum a kritikLlm. netvuretlm. Nejvetší radost je hnutí: unanimisté).
K temto ch-ema složkám moderního divadla, POt1\
h~,tote,-ren všem formám krásy a jimi se stýkat s ji·"
domí a skupenství. pripojuje Baty tretí, tu. která d
nS'mi dušemi, srovnávat jejich citlivost se svou. Jakbyla už film a ktel'Ú - pod jinou formou - dobu
mille jde o naše .vlastní dílo. jakmile máme vyjádrit
podle mého názoru nejdrív divadla. vedle nove mod
sami svou duši. musíme se utéci k jediným formám.
fikovaného živého slova a rytmického projevu: kole
které nám to umožní. Umení se neobnovuje zvencí.
Dokud ,e nezmení sensihilita umelce. není ani treba.
lidí žije spousta vecí. Všechno. co je. je dramatic
l{ltka: 7.vírata, rostliny. veci. Celý každodenní živo
aby se menily fonny, jichž llŽí,,;). Ale ·noy)' duch "y;eho tajemství: strecha, práh. lavice. dvere. které
mahá nové formy. :0Jejde o v)'menu šatll podle módy.
otvírají a zavírají. stLlI s vuní chleba a barvou vín
Telo se zmenilo. Staré šaty I11Uuž nepadnou. je treba
lampa a postel a tlukot hochn. Jsou ·neoživené oso
nových. podle míry. Od JadeHa k BataiHo"i prodelalo
diva:dlo vS'voj. ve kterém se zmenily vnejší detaily, ale nosti: továrna. lod, les, pohorí. Je spousta mechan
úklad dramatu zuslal netknut. Od renesance je histockS-ch zúzrakLl. stro; zbudovan,)" clovekem, jsou yel
rie divadla jenom kapiWII()\l y dejinách literatur)'. stej- prírodní síly: slunce, more, mlha, teplo, vítr, déšt, sÍI
ne jako poe ie nebo román .. \ každý to shledá";l pri- mocnejší než clovck, síly. které ho potlacují. nicí. pr
rozenS'm. Když se rekne o obrazu, že je »liter:lJ'Ili«. 11lenují jeho telo. pusobí na jeho "uli a jednání.
i to pohana. Rekne-li se to o hre, je to <:hvál<J.
Jak da,leko jsme už od dramatiky na tltema: »dos
~ ámet. lépe receno ob ah hran)'ch dej nemú už nou e do postele?« (hrdinové, On a ona)! Stací sn

g-ardnÍ herci nej.'ou lep~í uchotníci. kterí se .;;naží hehem
;)redstavení rozeznat, nehodí-li se dastnc k profesionálnímu herech'í. :-hantgardní di"adlo " Paríži :e nepyšní zprávou, již onehdy pu~tilo do syela »t-loc1erní
Studio«, že totiž poslední premiéra bude ctyricátou
premiérou (za nelwlik mcsÍcu tn';ltlÍ ... J
.\vantgardní
divadlu nemusí pracovat s \'eli,k~'mi
prostredky .. \ le musí pracO\'at solidne. To je jec1in~'
prostredek, jak presvedcit obecenstvo o hodnotúcn nového divadla. L\vantgaj'da znamená odboj proti starélllU rádu (trebas Y ohlasti estetiky) a boj za nov~' r{\tl.
~-ov~' rád snese dechno spíš. než spech. (li!etantistnus
a improvi ·uvanost. trehas se tepne hledá. '. Parížská
di,'atleluÍ 3\'antgarda
;e nejlepším dllkazem r07.c1ílll
mezi dobrou vu'lí (které je u nás do~t) a realisacÍ. ~a
parížských avantgardních
scénách neuvidíme za rok
nekdy ani tri premiery, ale co tam uvidíme, je pocti vc,
dt'Udadne a pri tom podivuhodne lehce udeláno.
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nekolil.;podnetll, ahy hylo jasno. že t.otú bohatí lIIožno interpretovat star)rmi. ustálell)'mi v~'i prostredky. Nejde o to. abychom mluvili
O vecech ale o to, jak je udeláme sdelitelnými.
t zústává i u Babyho podstatnou cástí draJe dramatu tím, cím je jádro plodu: pevné strekolem l1ehož se seskupují ostatní prvky. Úloha
na divadle je tatáž, jako ú~oha slova v živote.
Jovaje nesmírná, protože zahrnuje všechno, co
muže pochopit a vyjádrit. Ale nad tím a zatím
, co nelze analysovat, je nevyjádritelné recí. Tu
je prímá, bezprostrední rozkoš prožitku, již eítípoh'lerll1na modré nebe, peknou krajinu, krásné
ozkoš, již najdeme procistenou v umeleckém
Užnámi viclené veci byly modelem. Tudy prido dramatu v)'razové prostredky plastické. bavetelné a všechny ostatní: hra. mimika. rythhrmot, hudba atd. »Díky jim mLlžeme uniknout
U otroctví, prekrocit hranice a vyjádrit
v intedramate naše integráln í videní sveta. Veškeré
casn~ch autoru, kterí pricházejí v úvahu, záhledání nových výrazov)'ch prostredkLl. jež vyrozšírení divádelní oblasti a jež tradicionelní
Vllhccneznalo... Po trech stolletích divadla
literáll1ího pracujeme na zdivade!není divadla
ncií " , Chceme navázat na reckou tragedii, naše
, a dramat.a alžbetinské doby...
Chceme pot \' odkazu velk)'ch dramatických dob ... «

clvoj- až trojdíln)'m hracím plánem, zduraznováním
funkcionellnosti, urcit)rch rekvisit. »Dejte pozor na
mašinerii, chcete-li být režisér·em.« rekl mi. »Mašinerie, která byla prvotne pomocnicí režisérovou pri
uskutecnování jeho snu, stává se. zdokonalena na hranici možnosti, jeho prekážkou.«
Prohlížel jsem jednoho vecera jevište jeho Théatre
de lAvenue, docela tesne u Champs-E'1ysées. Je podivuhodne jednoduché.
Jen osvetlovacímu
zarízení
venována velU<á pozorllOst. Se svetlem umí zacházet
Hat,v stejne mistrne. jako s recí a rytmikou hercu,
sV~'cl1spolupracovníku v nejužším slova smys1lu. Vétšina z nich jde za ním od jeho zacátku, 1921, kdy založil
Baty divadlo »Chimere«, slreduje už tehdy svou theorii
»il1tegrá~ního dramatu«, jak jsem ji zachytil v predešl)'ch odstavcích. Bylo treba obetavosti a víry ve v'ítezství veci, al..>yse jeho herecká družina udržela v težkém
konkurecním boji divadeilJním. o nemž u nás v Praze
nemáme ani zdání. r\ le vyhráli, Georges BeHún, Gil
CoIlas, Lucien N at. Georges Vitray, Lil,y Louriaty,
Jeanne Perez a ostatní. Dnes je jejich divac1l11o
nepretržite obl'éháno automobily a I:imousil11ami,obecenstvo
se ucí stáJle víc sem ,chodit ...
S úspechem sMedává Baty prvky nového dramatického projevu a shrúmažcluje je na svém jevišti, stále
rozvážneji a pevneji. Experimentuje se scénou, hledaje
nejsilnejší úcinek pr,i' Ine\jvetší Jednoduchosti rešení.
Experiment.uje s rytmikou hercu, pokoušeje se výrazne
a pri tom n~násilLne r)'sovat krivky, kter)rmi se musí
pohybovat jejich nohy, ruce a tela, aby prostor divadeljeho theorie, y hrub)Th rysech - ale na de- ne žil. což je dosud nerozrešený problém. Hledá nové
tady málo záleží. Jak vypadá jeho prakse? Videl
hlasové modula,ce. které by odpovídaIy tónu danýCh
IkemCiyri jeho režie, v ruzn)'ch letech. 1925 si her. pokouší se budovat ten svet, zvll1áštnía sugestivní.
anntgardní parížská generace »Divadlo rn!lla-. diferencovan:)' a jednotný, kteljm divadlo jiste bude,
autorú« ve Starém hdlubníku a Gaston Baby tam
jako kdysi bylo.
I »~rilostnoLlfantasii« od André Langa. 1927
U mola stojí obrovská zed parníku, který Se chveje
dio Champs- Elysées delJal »Mayn« od Simona
pred odjezdem do neznám)"'ch morí, zemí a prístavu.
na. Posledne. pred nekolika dny, jsem videl
Kdosi se IlIoucíve stínu jerábu s jakousi ženou. Nekdo
lIIámorlJickouhru Gastillona. »Odjezdy« '(Les
hvízdá do rincení retezu. Odkudsi volá Mas, jemuž
), liŽ \' novém Théil1:re de 'v Avenue a tamtéž
není dobre rozumet. protože ho strhnul vítr. Na náí jeho režii, Francka Leonharda
»KarJIa:a
roží
se kymácí lampa. Pred dOlnem svítí slunce a do«
pa:cI{,clo pokoje, kde sní clevce o tom, jak Letí do sveta
zas\'cccllci,kterí tvrdí, že je jediným c10vel<Jem, s oblakem, kter)' se objevit na obzoru. Tiše se zpovídá
v Paríži opravdu poctive snaží delat nové kam.arácJovi, ze své touhy. tak nevyslOvitelné, že se hlas
, .\le totéž se nedá uprít ani DUillllinO'vi.Pravda
l,áme a rozplývá, A zase jen jedno jméno, jediné jméno
taková: Gaston Baty je nejsnaživejším parížský'l11 na scéne:
a nejvetší oporou dramat, která by z ruz»Anna«,
duvodu sotva našla prístreší v jin~'ch parížských
Po chvÍ1,i,znovu: »Anna«. Nic jiného nehraje, než
h. Ze jmenovaných ctyr avantgardních
režislovo
zavešené do prostoru jako propast, jejíž konec
• jedin)', kter)' není hercem (Pitoeff, Jauvet a
nedohlédnete. Vyslovuje
to jméno zajatec, prusk)"'
praritlelne hrají ve hrách, které režírují, DulJIlin voják, ležící na ])rycne baráku kdesi v Sibíri:
o filmu). ,\ také divadeLní theorii pestuje z nich
»Anna«.
Baty nejvíc. Ve své divadelní edici (»Masques«,
Je to hLavní dejství: cítíte to, jak vzpomíná na ženu"
dart clramat.ique) vydab nekolik dra\1TIat ze
repertoiru, biografií a c1okumentLl, velmi cen- na svou ženu. jejíž jméno dusive, tížive, vroucne a bez,pro poznání nového dramatického
dení ve nadejne a potom mechanicky vyslovované je predznamenáním tragedie, která se musí napLnit, (V citovactyrech jmenovaných hrách se Baty jeví jako ném skvelém clramate Leonharda Francka).
)', cílevedomý a uznávající režisér, jehož by
Nebo zas zátiší, nemecká kuchyn, kde je vše cisté,
uklizené, pripravené, jako pred c1efi1Írkou. V olme dVa
mela vedle Dul1ina poznat. Jeho režie, posuzopražského Mediska, by patrne v principu ani tak kveti'l1áJcea kus sveHa. Nic víc. A do toho hra ocí dvou
rekvapila, ackoliv by jiste zaujaJ1a Svou vypralidí, kterí se nikdy nevideli, ale kterí od první chvÍ,De
tí a bezva:dným zbadenírn ensembJu. Merena
Cítí, že jsou k sobe pripoutáni, že je zt~acen osud tre'm l1ormá1em,znamená cosi nápadne oc1,lišné- tího, který bude pro ne oba mrtev, .i kdyby se vráti1 ze
ou Í1sporl10stía náznakovostí ve výprave. svým
Sibire. r\ priblližová11í tel. jejich útek a nové pritaho295

drží koupací plášt, aby je do nej zabalil. A ctvr.t~·~di
lelkuje opodál. patrne proto. že ma])' Mv0rlC
. .lenl
ubohého režiséra posedll. nemá dost na onech, trech
Ale ani tito ctyr luka iové nevycerpávají a neusr:okojuj
jeho fantasii. 'Vana je až po okraj naplnena takovou
Sfl'Oustou mydl'Ínek.· že by v ní celá mestská ctvr
mohla 'yvprat své špinavé prádlo. V nich pak hoví
milioná( pleskaje se znudenou tvári všemocl1~u .!U
Jan M úl1:Jer .ko'U, již ani tolik mydlinek n~ocistí. ~o vody. ~do
než mal,' Moric dm edl by Sl vyrnysltt tuto scenu,.k
v
jillS' než" on dovedl by tak p1~.sticky a vystižne uká
Zi ?-tníl.ll ~oslál'}ímva vla.str~ r.aison detr: malého lVIv~- život bohácu tak, jak}' ve kutecno<;ti' ,-,- není?
nce Je Jednak neco Sl predstavovat. Jednak slouLlt
Normálne zámožn:)- clovek má ve skutecnosti v ne
novinám. predevším orgánL1n1 politick~'ch stran, k selepším
prípade dve služky. Universitní profesori
smešnování jejich protivníku tím. že je k nemu prinebýva jí vetšinou normáLne zámožní. ale spí~e ne
rovnávají. p'íše-li na pr. socialistick~' žurnalista s ne~
jetnÍ. Když "šak filn'ov~- režisér. posed~}' m~lY'~ 1\1
libostí o vysok)'ch dividendách, lze vsadit sto proti
cem, vykouzlí na plátne domácnost U11lVer~lt~lhopf
jedné. že jeho meštáck}' kolega utrousí cosi o tom:
fesnfa, uzríme nádhern)' byt s monumenta1111!? se
jak si mal~T !foric predstavuje obtížn~' a odpovcdn.y
dištcl11, rozlehlými komnatami, ohromnou k111hovo
výkon stríhání akciových kupon{L le zanechme pol!s brokátovÝmi závesy a krištálov~'mi lustry, a na zn
tiky a všimneme si predstav malého Morice s vymení
zvon-ku, pripevneného na s,kvost,ne vyrez~van
loucením
šeho rrolitick 'ho. Ani tak nejsou úplne nepsací ~tLl1(na nemž ovšem nechybl obrazek .drahe
zajímavé.
S }'mi pred tavami proslul mal')'· :l\'loric nejvíce. ticky. trá"\ í í svuj chud:)' život ye v~dá~?~ poho~
vesnici) sbíha jí se se všech stran S~L1~e~111~1
~. sluz.
(Tvrdí se Q nem také, že ríká svému otci Thateleben,
nice v J,ivrejkh a CErn:)-chšatech s hllY1111zaster~aml
a le tuto ha jJ u nutno zase odkázat clo okruhu predstav
cepecky. (Ze došl LI poštu. t~ebas t~" byl~ same u
méJ.1éh0Vlastimila. domácího skrítka agrárních a náprináší loka1 na strI))rnel-r:yod~o
rodnedemokratick\'ch
redakcí.)
Moricova
záliba mínky'veritelLl,
netreba zvlášte uvádet: ž~ to jinak a11l nemuze byt.
v pred<;tavách je 'tak yeliká. že se jí oddává v každé
každé díte filmu). \' zápetí ovšem. ~,otva jsme se vz.
chvíli. kdy nemá nic I pvího na práci. nehledíc k tOl1lu. matoval,i z úžasu nad nádherou profesorova bytu. z
Ž(' k jej1ch pestování je dohánen i v)'še zJl]ínen~'mj 01'me jej odcházet do lycea. kcl~.si :'.§-PO:110cným.\'yu·
g;'lI1Y.Tak se na pr. stalo. že malrý Moric došel uvažováváním mcštansk~-ch dcerek pnvydelava na :,vc nu
ním o tom, jak casto hob::lti lidé mení své košÍ'1e. k proživobytí (:-t musil by v tom b:),t cert. aby .s,e ,
slulé preds-tave Rotschilda. jenž mcnÍ košile tak casto,
zmínen:)'mi
dcerk<.u:ninenalezl~ :'~111ckamu,1't:111Ill~r~a
že každou ihnecl svlékne. jakmile ji ohlékl. a pro sUdé
jf>nž. uciniv ji 11nlver;;ální d~dl~k?u; lI!l11rav'p!"ave.
svl-ékál1í a ohlékilJ1í cerstvých košil vLlbec k nicemu jichdli. kdy on ji. nedbaje thsc:plll~art~ll~o ra<!u. \1
nému nephjde: nebo v jiné kontenplativní chvíli. venona ~vá prsa. v nichž h{lrá temlle tusenl. ze 11111
ex
vané ?a jíma vému problému. kolika kostkami cukru si tori vvnášeií na ulici jeho skvostne rezan) r~ací .
l)f)hatí lldé sladí kávu. k predstave téhož Rotschilua.
" neh~ž ~,u'rovoll rukou a poch('chtávajíce se ~m
jak staví jJreue1Je homoli cukru, polévá ji kávou ci ohraz jeho maticky uo kouta. 7. cí fantasie I11U7.t,
dole :srká.
"rodit' takovit situace, ne-li jen z ranta 1(' 111
a1
\! rosJcdní dobe otevrellO se pred 111aI)'111M oricem Morice. jenž si dovecle predstavit "šechno -- jell()1ll
dík vymoženostem moderní techniky netušene velké skutecnost.
pole. na nemž se mohl uplatnit. Byl to film. jenž mu
~Ial\' Morlc skutecnost ncm{L rád. po aŽl1jc ji
po<;kytl príležitost k tomu. ab,' vyrábel vé predstavy
"šedn( ~ triviální. Zdá se mu. ze jen l1tskutecllé \
ne již po ku<;ech jako dosud, ale jako v)'robek davov)-.
jsou krásné. jde mimo život. dOll111Í\'ajc se. že jde n
NedJouho po zrození filmu postrehl ma!}' Moric 5\,)'111 život hledí v~ude neco priclat, miLuje ornament a a
hystr)'m rozumem. jaké 111ožnosti se mu zde naskytají.
beskt~, v~echno vyšperkované, nastrnjerié a nalíc~n
a promeniv se v nckolik tisíc mal.Ých Moricu. vtehll se
K dyž se objev i,] film, poznal Jaké l~chci.pecí.!trni.],je
v ~tejn)' pocet filmov)'ch režisér!''!. O hrozn)'ch dtlsledn'ilovan:)'m predstavám. po:strehl. ze toto Je i.anz
cích tohoto chlapecky nerozvážného
cinu (jenž by
jíl1lž lze reprodukovati život a skutecnost daleko ve
ovšem mohl b),t podnícen sionsk}-mi mudrci, zamanuvneji a presnc'ii než cími-oliv jin)'ll1. že jír:1 je oprav
šími si oh lupit veškeré krestanstvo. ahy tímto zpusomožno zll;"tzoriíovat deje a \ eci. s jIchž tlm·í ~e mu
hem provedli syé svetovládné zámcry (mužeme se spokojit na pr. divadlo. powa!. že tímto i.PU"O
clenne presvedcit v každém biografu.
lze život pozorovat takrka mikroskopicky - a ,hroz
Tal< na pr. vidíme obraz, jak se bohat,<' prumyslník.
Sl'. fcho zdcšení netrvalo dlouho. Vida. že !ly nepr
jenž z v{l:!;('cn)'ch získLl koupil zámek od zchudlého
J11ol~1tut<' n()V011velmoc. schopnou znicit ohlllllné v
šlechtice (jehož dcera sice nemá na yeceri. ale za to tnll'V jeho fant<Jsie a ucit lidstvo pozn{l\'at je!to vlast
na belostné ší ji clrahocenné perly). koupe v nádherne
c:kut~cnost. zachm'al :se jako l11oudr.\· státník a s .
zarízené koupelnc. I vidíme kolem vany úctypln~ státi
se s 11í, Od té doby nell1{{jeho blollznení konce
ctyri premované lokaje se slavnostne odmerenými
mezí, od té doby hojuje na stotisících front a dobý
tváremi. První z nich drží v rukou zrcadlo, pro prímilionLl 'l11ozkll svou falešnou skutecností, jež pil
pad. kdyby všemocnÝ milionár chte! vidct. jak mu
tím mocneji. cím vetší je její podoba se skutecno
sluší A damltv ša t. Druh)' drží rucník, ceka je napiate
'opravdovoLI. ] ako se jich drive zmociíoval románrw:
na povel, aby prikrocil a otrel drahocenné telo. Tretí
k~Tci,v nichž hrabata a milionári o sebe tloukl1 IQk
vání, hruzné a neodvratitelné. jako pri frsikálním pokuse, tela, která se milují pres všechny morální a spolecenské propasti: divadeLní krása, krása.
Pro dílo' Ga~;.tona Datyho ,I!zeuverit v hudou 'nost
divadla,

Malý Moric ve filmu.
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dnt' Zlllo,iíllje daleko rychleji a neodolatelneji
ttíhn portu mozku. ponevadž jim dnes muže
a ). jež si dosud musil." podle jeho návodu
yt\·;Íret. predvádet hoto\'é na plátne. Film dohl malél11u i\Iorícovi ke kariére. o níž se mu
n('~nil()a jcz se stává nebezpecnou normálnímu
ní. namJouvajíc mu skutecnost a skutecnosti, jež
nebyly. Ilcjsou a nebudou, Pujde-li to tak dále,
e zásluhou onech nekolika tisíc mal\"'ch lV1oricu,
ající,h stcjn\" pocet filmov}'ch režísé~t''t, z filmo01 fenstn.
jež tvurí cel~' svet. jeden jedin~' velk~

c.

INSTITUCE
kinematografie ajejívyhlídky.
K tomuto odbornému
clánku poznamenává redakce, že ceskému filmu nemuže pomoci v podstate
n)c jiného,
než bude-li dobr§, t. j. pokud možno
jiný než byl dosud.

iJeduje programy biografu s hlediska hospodárého. zarazí se nad zdrcujíci záplavou filmu,
nám dodává cizina. Vedle nich se krcí domácí
jako skromná Popelinka. V tom ohledu se pocasem mnoho nezmenily. A prece uplynula více
e de ítiletí oel našich prvních filmových pokusu
rne dnes v republice
pres
dvanáct
ov~' c h v~' I' ob c U. Není sLce sporu o tom, že
.uciniliznatelné pokroky. Vždyt se jedná o módní
širllkím odbytem a bylo by s podivem, kdyby
ás v tom smcru nic nevykonalo. Ale zb)'vá nám
) ~tc \"elk~ k\1s práce. Všimneme si jen v~'voje
\~ roh~ 7.a posledních sedm let. l..lodle Vestníku
rstva vnitra bylo pripušteno k verejnému predí v ("eskoslovensku filmú
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zahranicních

devct
desetin
filmu
je púvodu
o. ! Ta prvním míste jsou filmy americké. které
t ln)' sestup od roku 1926 cinily loni ješte 4270
ipltštell~'Chfihmt Po nich následují obrazy neJejich mlložství se od roku 1924 více než zdvojo a tvorí roku H)28 pres 3470 celé délky predh filmI!. Zbytek pripadá na produkci ceskosl()~
. francouzskou. rakouskou, anglickou a ruskou.
kdysi film noruický a italsk)' vyklizuje pole.
1927
1928na zrejmém
ta'ncoltzská a americká vÝroba 1926
je
-1925
Za to získává obliby film ncmecký, anglick)T a
t

vor b a z a ují m á z pri

p u š t e-

ných
filmu
pouhých
pet
až devet
procen t. Teprve roku lonského se zmohla na celou desetinu. Ale to je stále ješte málo. Je sice pravda, že se
nutno dívat na kinematografii
ponekud jinak, než na
ostatní obory v.1'robní. U filmového prllmyslu se ,'tni
naprostá sobestacnost nedoporucuje.
aopak, hájiti je
zásadní mezinárodnost, která pomáhá vymenovat kulturní statky celého sveta. Proto rádi vítáme cizí filmy.
které otevírají v~'hled do vzdálen)'ch krajl!, seznamují
s jeho umením, literaturou, hospodárstvím atd. Ale co
je moc, to je moc. Dokud u nás nezískáme aspon jedné
ctvrtiny hraných filmu, dotu.d nebude pro nás pomer
uspokojiv~·. Ostatne nejde jen o to, aby se ceské filmy
dOffi'1 ujímaly. Beží také O to. aby se více šírily za
hranicemi. Má to svuj v)'znam financní i morální. Nehot ne j ú cin nej š í m p I' o st r e d ke m pro p ag a cní m jetI s p e š n Ý f i 1 m. A pri tom taková
reklama nic nestojí, ba prímo vynáší, jak o tom podává
v}rrazné svedectví výrobek Sovkina »Krasin« a jiné
obrazy..
Zatím je Leskoslovensko v kinematografii
vl1.ci cizine dukhdne poplatné. Poplatek za monopol jednoho
celovecerního snímku je ruzný. Bájí se dokonce. že
za nejvýpravnejší americká dramata rázu )}Ben Hur".
»Král Králu«, se odvedly cástky presahující daleko
pul milionu korun. V celkovém prumeru prý stojí podle soudu znalcu celovecerní snímek asi 2.550 dolaru
cili 86,000 korun. Lonského roku bylo v Leskoslovensku pripušteno k vt'rejnému predvádení 548 zahranicních filmu celovecerních, obsahu vážného i veselého, v úhrnné délce 1,224.000 metru.
Ionopolní práva techto filml! nás prišl<t asi na 47 milionu korun.
Mimo to byly pripušteny 393 kr,atší cizozemské vt'selohry o délce 189.000 metrll.
Predpokládáme-Ii zhruba. že monopol veseloher byl
stejne drahý, jako monopol celovecerních kusu, mohly
nás r. 1928 stát zahranicní veselohry približne dalších
7 milionu korun. Ale krátké veselohry (grotesky a frašky) s nenákladnou v)'pravou a nižší úrovní jsou jiste
levnejší a precenili jsme je v pomeru k dramatl'trn.
Aby se ta nesrovnalost vyrovnala, nebudeme hledeti
k dovezeným filmum prírodním, sportovním, ,aktualitám, prumyslov)'m a j., jichž loni bylo censurou pripušteno celkem 649 o délce 263.000 metru. Za to pripocteme ješte platy za dovezený materiál tak zv.. osvet~,en~-chfilmt1. Podle statistiky zahranicního
obchodu
jsme roku 1928 dovezli 208 q osvetlen~'ch filmu
v okrouhlé hodnote 6 milionu Kc. Vyd a 1 i j srn e
t e d y Ion i cel k e m do c i z i n y z a k i ne m atografický
požitek
na 60 milionu
kol' u n, z cehož devet desetin pripadá na poplatek za
monopol ,:1 jedna desetina za dovezenÝ materiál. Kol
stejné cástky se pohybovala naše útrata za cizozemské
filmy v predešlých letech 1925-1927, kdy cinila približne 61,59 a 63 miliony Kc.
Kolik jsme s druhé strany my vydelali v cizine za
svoje kinematografické v~Tobky? Zt: statistiky zahranicního obchodu vycteme, že Leskoslovensko vyvezlo
tak zv. osvetlených filmu
roku

hodnota
1,655.000
53
755·000
J2
743000
1,328.000
67
q v Kc
29
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t\ejvetší hruh~' y~,težek rozhodne kyne z eeIO\'ecern ích filmll. .\ le y tom smeru není zrovna IHše posta\'e~1Í prízni vé. í' e \'šeeh \' (eskoslO\'ensku \'yroben~Th
sl1lmklt je co dr) délky yše!lo \"Šudy jedna petina celoyecernÍch dramaL a \'eselo!ter. Ostatní daleko vetší cást
pripadá na snímky casové, prírodní, prlll11yslové, spor··
tovn~, za ktel<.~St' mnoho neutrŽÍ. Docela obrácen~' je
dovezell.í'ch snÍmklt zahranicních, ~~nichž tépomer
mer cty~i petiny jS:lll výnosné hry celovecerní a tepn'e
zbytek JSOU aktualIty. prírodní a j. ~Vlusí111etedy již
z toho dúvodu hodnotit mOlJ<1jJolyceskoslovensk)-ch bilmlI opatrne. Lec predpokládejme zatím, že monopolv
k ceským filmllm. zadané do r II z n " c h cizích zemi.
v'y~1esl!,dohromady v prltmeru na LO~O m délky stejne
tolIk, Jako vynesly cizine z e s a mot n é h o Ces k os loven
s k a monopoly zahranicních filmll na LOOO m
délky. Známe-Ii množství filmll k nám lonského roku
dovezen~Tch (::wR q) (1 Z Ceskoslm;enska vyvezených
(67 q) a víme-Ii hodnotu monopolního práva dovezen)'ch filmll (54 milionu Kc), mohla dosahovat hodnota
monopol II llrt.šich exportovan)'ch filmll cástky 17 milionll korun.

'\Ieli jsme nedostatek pl1\'odních v)'robku a nadbyttk
filmových vSTobcll. Je to zjev zcela prirozený, dokud
se hledá pravá osobnost. Bucle-li nám však štestí prúL
l najde-Ii náš film svého Batu, 111ltŽemedobre rozšírit
svoje posice na úcet produkce americké. jež volhou
n[lmetCl a prostredí sé pomalu vyceqúvá.

11

, . le tento v.í'sledek je zrejme nemožn)·. Roku 1928
Jsme uvedli na trh celkem 15 celovecerních her. Naše
filmy se nejspíše uchytí v Nemecku a zdejší v)'robci
jsou rádi, když odtamtud dostanou za monopol jednoho dramatu 3-10 tisíc marek Neco našichfilmll
se trousí do Vídnc, na Balkán, do zemí 110rdick\'ch,
clo Ameriky a jinam. Ale {\ nejakém pravidelném a' v)r_
nosném obchodu mluviti nelze. Ceskoslovensk:é filmv
se natácejí ve skromných pomerech. V)'roba jednoho
kusu prijde na nekolik sta tisíc. Co je to proti milíonovÝm nákladum zahranicních filmu, za které platíme
obrovské peníze? Proto nechybíme, když z onech 17
milionu vezmeme za správnou nejvJ"še ctvrtinu nebo
petinu. To by znamenalo, že jsme v letech 1927 a 1928
vy težili z ciziny za vyvezené filmy a. príslušná k nim
práva manopalní nejvýše pa 4-5 milionech Kc, v letech 1925 a 1926 dokonce jen po
milionech Kc.
Na šedesát
milionll
korun
putuje
za
filmy
rocne
oel n~lS clo zahranicí.
dva
až pet mil i on u d o s ta ne mez pet. Jsme tedy
ve filmovém oboru hodne pasivní. - Práve pred rokem vypracovalo ministerstvo obchodu osnovu zákona
na podporu domácího prumyslu filmového. Podle neho
by ti. kdož obchodují s cizím filmem nebo jej predvádejí, meli povinnost vzíti do provozu též ur~itou kvotu
~lomácích snímku. Je to nejmírnejší zpusob ochrany,
Jaký si lze predstaviti. Jinde jsou d,L1eko ostrejší. A
prece i tato celkem nevinná osnova zneklidnila americký kapitál. K prekážkám vnejším se - jak už to
u nás bývá - pridružily též nesnáze vnitrní a tak
osnova odpocívá a kdož ví, spatrí-li kdy svetlo sveta.
Zatím cizozemské v)Trobny získávají naše nejslibnejší
talenty. Uplatt1ujet se v posleclních letech sn"lha, sestavovat herecký soubor ze všech koncin sveta, aby jména
úcinkujících umelcll razila hre cestu v jejich vlasti.
.\le také naše v~Tobny nelení. Objevují se podnikatelé.
kterí chtí vyrábet soustavne a racionelne. Starají se
na vlastní pest o odbyt ceskoslovenského zboží n'lvazujíce zájmové spolecenství s okolní cizinou, Jakost
ceskoslovenského fi lmu se lepší: doba mu není zrovna
nepríiniva. Riografll pribýv[l, svetov)'m filmllm jakosti
llb~'vft a to práve II v)'robku onech zemí. pod jichž invasí se naše ateliery zejména dusily.
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Kolem
uelt?
natazeno
na zemI
dvacetoltell
nahycll
lidských
byLostI,
Nad cerným kruhem stromú vroubících mýtinu v~'chází úplnek.
.Jeden z mužú pocne náhlc zpívat hlubokým hrdelním Illase11l.
Lidé ležící na zemi vyskocí a pripojí se ke zpevu. Zpívajíce,
dají se do tance. Je to chmumý divoký tanec, jehož se úcast·
lIí každý sval tela. Bijí se rukama do stehen. Nahrazují tím
rythmus
hudebních
nástrojl',
které nikdy nevynalezli. Rytlt.
Inus se zurive zrychluje
až k divokému
vyvrcholení.
Každí'
z nich je uchvácen a napiat tance SVltj vlastní tanec a prece
v celé skupine je jakási drsná jedno!:L a forma. Když taucc
dosáhl vyvrcholení,
tanecníci
padají \'ycerpáni
k zemi lesk·
nauce se potem, vycerpáni
a spokojeni.
Tak, podle zprávy anthropologa,
vypadá oblíbená hra skalexiních Yenddahu
na Cey!onc, jednoho z nejprimitivnejších
stujících prírodních kmenú. Tanec je spojen s exorcismem proti
divé zveri, ale je také hlubokým
v~'razem osobního impulsu
a touhy. Svaly, hlas, rythm a všechny smysly jsou v nem.
Je životním principem drsného života. odhaleným v plné ua·
hosti. Musíme zacít na tako\'é mýtine v džungli, chceme-Ii porozumeti smyslu hry.
Z Ceylonu namíríme do nejcivilisovanejšího
mesta, jež po·
stavily lidské ruce. Poslyšl11e Platona,
co vykládá o filosofii
hry v tomto meste: "Pouhý atlet stává se príliš divochem a
pouhý hudebník zženšfuje
víc než je mu zdrávo .. , Ti d\'a
meli by býti slouceni v jednotu správných
proporcí." Athénským ideálem obcana byl umelec, athlet, voják, státník a filosof - vše v jednom. Žádalo se mnoho. ale Akropolis stále
ješte stojí, aby nám pripomenula,
jak toho bylo dosaženo.
Nezapomínejme
také, že se \'e starém Recku cas meril jednot·
kami hry - ctyrletými
prestávkami
mezi Olympijskými hrami.
Athénské deti byh' vybízeny
ke hre v detských školkách.
kde bylo dostatecne
hracek, chúd, provazú na skákání, draku,
houpacek, kulicek, spolu s hrami s mícem a s hrami, jež cvicily v behu. Devcata a hoši v ranném veku provozovali tyto
sporty spolecne, když však dosáhli sedmi ne ho osmi let, na
devcata se zapomnelo, co hoch šel do škol.', ucil se Iiomera,
psaní, arithmetice,
cvicil se v behu a hre na lyru nebo flétnu
Byl povzbuzován
k tomu, aby si hrál a k tomu pristupoval
tanec. zápas,
rohování,
plodní
a házení disku a oštepu.
Y osmnácti letech vstoupil do gymnasia a byl zaucen v petiboj. V prestávkách
mezi sportem a studiem rozmlouval s filosofy neb státníky,
kterí se shromaždovali
v podloubích.
L,idské telo bylo UCtiVáll0 jako krásná vec, jíž je, dostane-li se mu možnosti
vý\'oje. Vítez v olympijských
hrách
hyl v SVlI.i cas nejvetším
mužem Recka . .Jedinou jeho odme·
nou byl olivový venec. Alc Pindar napsal naií ódu a Myron
zvecnil jeho telo ve vecném
mramoru.
Byl to zlatý vek.

é perioue ~léllO rozb'etll
\'ybran{l skupiua lidí boptem}'šlela, hrála si a žila tal(, jako snad lidi nikdy
dou hnjol'at, prclT1~'šlet,hrát si a žít na této planetc.

vecer, léta Páne 1929, \'C SpojcnSrch státech se\'erocli ,1(l.OOO.OOO Iídí scdí vc sl'ých domovech a naslollvukulII Iycházcjícíln z malé lcštellé skrínky. Scdí ne·
zahráni uo své zábavy, Obcas nekdo otocí knoflíkcm
us zvuku sc zmelJí. ale jeho vecná monotonie se nikdy
leda žC 'C hlas náhlc zmení v skrek velmi velikého
podešcnéhohavrana. Pak nekdo otocí jiný kllOílík a
ná piscI! beží dál.
I zpedk IJel pro své potešcní a proto byl zpev hrou,
zpevu naslonchali posluchaci, kterí hledeli na pevec,
na jeho rty, pozorovali jeho pohyby, zachytili neco
ducha a pravdepodobne je to tešilo. Byli od neho jen
u vzdálenost. Posluchacstvo samo nezpívalo. Od té
y\ ZPCI' se svrchovaným vedeckým ostrovtipem
prena deskn z tvrdé smcsi. Dali po ní bežet ostré jehle.
reprodukce zpevu a vynalczli si zábavu --- na dve
ti od skutecnosti. Konecne postavili desku s jehlou
rolon radia. e tricet milionu Iídí, alc podstatný zlooto poctu, naslouchá, otocí-li knoflík,
písni, kterou
zpevák vezpíval do mrtvé a neosobní tváre jednoho
aby byla prenesena druhým a nakonec reprodukována
tlm slrojem. A li z nás, kdož slyší tento zpev, treba že
•hrají, na radio, nehrají si jako skalní Veddahové
tbenané.definujeme-Ii presnc pojem hry. Nehrajeme si
raJesc pro nás a to na tri vzdálenosti od puvodního
západnímiIiunli - zvlášte temi, pf'íjali puritánský ZPllota. hra, na pocátku strojového veku, netcšila se velké
. Platí 10 zvláštc o Americe. kde clovek stál pred
úkolem dobylí vzdorné pevniny a kele bylo možno
IIvobylí jcn za cenu neumdlévající práce. Methodístická
la v~'raz názorum, které prevládaly roku 1872, tevy:
Zakazujcmehru se vší prísností ... Studenti musí vstáv pct hodin. v zime nebo v léte. Jejich osvežením
Ou prácc \' zahrade, procházky, celba, koupání v prÍa práee lcsarel, truhlárll, rezbáru doma ... Studenti
ejí ~c 7.abývati nicím, co svet nazývá hrou. Toto
vidlo bude zachováváno co nejprísneji, nebot ti, kdož
hrají v r"ládí, hra.ií sí, i když sestárnou.«
tlm \' t:\Tope jistý ucenSr muž povstal s názorem, že
dh~e si nemá nikdy hrát; bude lépe pro ni, bude"Jí
a premítal o svých hríŠích.«
u zdvihl plamenný protest' proti tcmto imperativum.
pti ci mu na pomoc s materskými ŠKolkami. aby vrátil
dustojnost. Není možno veriti, že v techto temnýc,l
ra dítete i dorostlých byla zcela zavržena. Ale bylil
vyhoštena a zákaz byl za zavren5'mi dvermi porutejue jako sc dnes porušuje prohibicní zákon. To
o\šeul jcn na omezených prostorách zeme. Vetší díl
hrál \' rOQC1800 verejne a vášnive jako kdy pred tím
ýtinách džun!:1í a mimo ne.
ký ostracislll težko umíral. Po pravde není ani dnes
te\'. alc od Rousscu k Johnu Dewey-mu jeden bcjo'lruh}11Iukazoval naléhave na krásu, mužnost, l'a užihr}. takže dnes tato bitva je v celku vyhrána. Ve yeedrálc Sv. Jana Božského v New Yorku je zvláštní
eceu)' sportu. Všeobecne se pripouští, že dn'Spe!í,
o deti mají právo na hru a že jim hra v celku prodivadlech, vroubících Braaelwey, t,mcící babicka je

ohlíbellS'l1l predmctcJll komedic, zjev tu až (Iosud IlesI5'chaní'.
Co je hra ';' .Je tu illstil1kt? Tatu olázka je stále ješte predIni::telll rozhorccn5'ch debat mezi beha\'Íoristy a pravovernejšími psychology a proto nelze dát na ni \'edeckou odpo\'cd.
Ti \,šak. kdož se zah5'vali cho\'ánf111 lidst\'a. zdají se sOllhLtsili \' názoru. že hra je živOtllí111 prillcipelll
v rllstu detí a
v hierarchii v.\'ŠŠích potreb Ilestoji príliš !i1l1hoko pod hladcm
a pohlavním studell1 \' živote dospelého. S objcvenÍm se strojc,
a z\'lášte \'e SpojCII)rcli státech, od\'eká biologická
rovn')níha je ohrožcna monotonií pr;lce a jedn()slrann~fmi svalovými
zárazy \' práci, jež dá\'aj[ hre neb5r\'alý \'~ znam. Stá\'á ,;e
stále \'Íce setl"\'acníkem lllodcrního
života.'< V našich zdedených ná\'ycích není nic, co by clin tnal0 toválllou. pracov,·
nou anebo kancelárskou židli. Musíme si sjedllávati tyto dr:lhocenné z\'yky a casto za ztrátu všeho toho. co jsme pu\'odne
zdedili. cítaje v to i s\'obodu boje a volnost behu a vecnéIH',
bezcílného pobíhání. Život se \'zpírá monotonii. ale miluje
rythl11us - ," tluku srdce. v pohybech strev. v poesii. v hudbe
i hre«. Což, podle palla Dt:rseye. neodvádí nás príliš dalek,)
od mýlillY džungle.
Nej\'dccnejšími
formami hry jsou ty. jic1lž se hrác úcastní
pf'ímo svými s\'al~·. svým hlasem. s\'ým vlastním rythmem.
C\'ici-li se tato schopnost, prenesene skrze hm jiných, nemú
hra té biologické hodnoty, trebas i hyla casto dosti zábavná.
Zkrátka, \'eci z prvé ruky jsou lepší než ty. které pricházcjí
z druhé ruky .
Má-li toto rozlíšení nejakou platnost, \'yplývá z neho. že
hodllota hry \' dané kulture muže býti odhadnuta množstvím
forcm, pri nichž se lidé prímo hry úcastní, proti formám hry,
jež vylucují je.iich úcastenství. Venu.ie-li se skupina spolecné
hre, haví se \'ÍC a poslouží svému nervovému systému lépe. než
skupina. která hre jen prihlížÍ.
V našem západním svete máme nákladnou a ohromnou organisaci osvežení a zábav. Mnoho-Ii hodnotného prináší nám tato
organisace? Poskytuje nám sku tecne zábavu. uvolnení, neco
jako uspokojeni. která znali skalní Veddahové a l~ekové? Teuto clánek nedá konklusi\'ní
odpoved v této zásadní otázce.
Bylo by k tomu zapotrebí mesÍCu. ba roku trpelivého badánÍ.
Mohu narS'sovati jen nejjednodušší úvod k tomuto problému.
Prvním krokcm k tomu zrejme je. sjednati si nejakou predstanl o rozsahu a specifick5rch formách hry, jak se nyní praklikují lI1ezi západními národy. Tabulka, která následuje, pokouší se stanoviti to pro Spojené stá?' - Stát, který je nepochybne vynikající ukázkou strojového veku, a typem, k n6lllnž ostatní západní národy nyní smerují, af ve svuj prospcch
ci neprospech. Pokud víá" nikdo se ješte nepokusil sestrojiti
podobnou tabulku a dlužno ji tudíž posuzovati s blahovuli.
které zasluhuje tako\'~' prllbojnick~f pokus.

Odhad
formy

rocních

nákladl] na hru v Americe.

hry, jež jsou nemožuy

bez pomoci

(d\'e trctillY ceAutoTllobilo\'á jízda [HO ábanl
lého \'ýdaje)
Prázdniny a eeslo\'ání "V první rade dopra\'a«
Ki nema to!{raf
Noviny. obrázkové' bulvární deníky. lehké románky
Radio
Oramofon.\', pianoly. atd.
Teleion (jen poknd je v nem elemellt zábavy)
Lébíní, Jízda na vcloeipcdn -- (jen clem, z{lbavv)
Celkem .

stro.lc.
dolaru:
5.000,000.000
2,000,000.000
1.500,000.000
1.000,000.000
750,000.000
250,000.000
100.000.000
25,000.000
10.635,000.000
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PNtomnosL
formy

možnc

bez pomoci

stroje:

NávšteYy, hoštení, bary, výlety (jídlo a posluha)
Cukrovinky,
žvýkací guma. alkohol. i nealkoholické nápoje (jen z (:ásti) .
Tabák
(z cásti)
.
Sberatelst\"í,
ruzné konícky, zamilovaná
zvírata
Revue,
divadla.
koncerty,
náboženské
tábory,
pi'ednášky
Dary (z cásti)
Golf
Spolecenské
dluhy (jen vydržování)
Domácí hry (karty, kulecník, šachy atd.)
Hrište, tábory. peší turistika
Tanec, tanecní palác!}
Zábavní
parky
Procesí,
oslavy, festivab'
Plovámy
a pobrežní koupalište
Hudební nástroje neautomatické
Honitba
a rybarení
Hazardní
hry, bursa (jen komise)
Konské dostihy
Rugby
Baseball
SportoVhí
výzbroj
Rohování
Tennis a príbuZTIé hry
Yachty a veslarení
Sporty
v poli
Zimní sporty
Domácí
sporty-gymnasia,
basket-ball,
kuželky

----

etc.
Celkem

všechn~r

formy

.

3.000,000.000
2.000,000.000
1.500,000.008
1.000,000.00U
500,000.000
500,000.000
500,000.000
250,000.000
100,000.000
100,000.000
100,000.000
100,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
50,000.000
15,000.000
15,000.000
10,000.000.
10,000.000
10,000.000

Jiltým zpf1sobem, jak osvetliti cís lne význam hry, je p
tati nosy spíše než dolary. Císlice, které následuií, platí
jen pro Spojené státy a opet jsou jen prubojnickým odha
Tabulka
je hl ubým pokusem nalézti, jaki' zlomek obyva
stva se zamestnává
sekunderní
hrou, t. j. hrou, jíž se sa
aktivne neúcastnÍ,
Noviny
denne.
Radio

10,000.000
21,045.000.000

Z techto císel, lledokumentovan1'ch
a jak stojí, mužeme
nacerpati,
nekolik pravdivých
a dttležitých poznatku. Celková
suma více než dvaceti miliard dolaru (a jsem presvedcen,
že
zde podávám jen konservativní
odhad), naznacuje,
že skoro
ctvrtina
celého národního duchodu Ameriky
e vynakládá
na
hru a rekreaci, béreme-li tyto fortnv v širším smyslu. Asi polovina této sumy se vynakládá
na formy hry, jež se objevily
teprve s príchodem
prumyslové
revoluce a vyžadují více ci
méne komplikované
mašinerie.
V~'znacnými
príklady
jsou
automobil,
cestovánÍ,
kinematograf
a radio. Tabulka
podává
nakonec dosti úhrnný seznam vecí, jež mám na mysli, užívám-Ii slova hra. a proto i muže definovati. V této souvislosti
stojí za zmínku, že soncet konských
sil amerických
automobilil je vetší, než všechllY jiné fonny
mechanické
energie
dohromady.
Hrajíce si s tonto hrackou
zabíjíme každý rok
dvacetpet
tisíc lidí a zranujeme šest set tisíc dalších. Vec, nad
kterou se jište rímští císarové obrací závistí v hrobe.
Podobná
tabulka sestavellá
pro západní
Evropu dala by
nán] ponckud jiný obraz. Nejen. že pomerná suma venovaná
na vyražení by byla menší, ale jí7.da automobily,
radio, kincmatograf a formální athletika by klesly na významu ve pro-

a obrázkové
-

bulvární

plátky

30,000.000 posluchaci'l

Gramofony,
dého vecera.

automatická

Kinematograf

-

-

35,000.000 ct

denne.

piana -

15,000.000 posluchacu

50,000.000 diváku

týdne.

Divadla, koncerty,
vaudevilly,
prednášky,
máždení 5,000.000 návštevníku
týdne.
Lidové

magaziny

Baseball

-

Konské
Rugby

Bude se snad zdáti podivné, že zahrnuji do svého seznamu
telefon. Zahrnuji jej jedine cástí celkového
rocního nákladu
z toho prostého
duvodu, že federace
ženských
klubu porádají anketu o rekreaci, která se vztahovala
na osm milionu
amerických
rodin, jej rovnež zahrnula
do svého listu. Mezi
venkovskými
matronami,
zvlášte kde jde o spolecenské
telefonní stanice, predstaVUje vetšinu domácího sportu. Krome tO'hO'
vyvinul se jak známo zvyk telefonování,
který není daleko
od starobylé
kratochvíle
klepu.
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spech spolecenský'ch
zábav, sla\'ností,
zvláštních jídel a p
hudby, skupinovi'ch
her a tance, ale podrobnejší
zkoum
tcchto císlic rok za rokem by bezpecne ukázala, že tradi
zpllsoby hry, slavnosti, skupinové zpevy a tance ustupují
malu pred formami, které se postavil v triumfálne vcele
rického rozpoe:tu. Na kontinentu
vede se mnoho vzrušené
skuse o zachování domácích kulturních forem. ale tyto disk
neodrážejí
v statistikách
tllotorových
vozu. nebo hollyw
ských filmu dovážených
do Evropy ze Spojených státu. Oe
z každých desíti filmu. které se nyní ukazují v divadlech,
vyrobeno
v Americe.

dostihy
-

-

15,000.000 ctenáru

40,000.000 diváku
-

mesícne.

rocne.

10,000.000 diváku

10,000.000 diváku

nábožen ká
•

rocne.

rocne.

',Box -- 10,000.000 diváku rocne.
Golf, tennis, regaty a jiné sporty
Iionu hrácu rocne.

pod širým nebem - 5

Krome gramofonu a radií - vzduch se ješte nestal so
mým vlastnictvím
- ke všem temto zábavám se platí vstu
Volný vstup k amatérským
sportum - na procesí a slavnos
na plování na dálku, kladení
základních
kamenu, círke
i obcanské slavnosti,
závody v jedení kolácu, pití kávy, p
vání na dálku, volby krásek
v koupaCích kostymech a
ciníly by ohromné,
zcela nevypocítatelné
zvýšení cís
celkového poctu návštevníku.
Pri techto podivných
vytrvalostních
závodech, jež se s
vají stále cetnejšÍ, mužeme si všimnouti
jednoho typické
prípadu. 13. zárí 1926 prOfesor B. G. Burt z Jamestownu
státe
newyorském
zlomil vytrvalostní
rekord v hraní
piano. Hrál bez zastávky
tl\'aapadesát
hodin patnáct
až do šede áti hodin. Neprestal
ani okamžik, aby prijal
tra \'U, nápoj nebo se vyspal. Hrál z pameti na pet tisíc kou
edmdesátdvatisíck
jeho prsty dotkly se klá ves prum Y mc
za hodinu, což dává ctyrimilionytristadvacettisíc
úderu
celou dobu výkonu. Vykouril dveste cigaret a padesát li
níku. Soutež byla usporádána
dosti vhodne ve výkladní s
garáže, kde príležitostní
chodci mohli pozorovati zurivého
d bttíka pri jeho tcžké práci.
Mnohé z našich sekunqerních
a zvlášte tercierních vz
chu vznikají nikoliv z cinnosti hrácu, z pohybu jejich tel v
nýbrž ze zcela jiného motivu - ze zájmu o peníze. které
v sázce. I-lazardní hry jsou starobylou
a všeobecnou form
hry, ale jejich pocetnost
a rozsah muže sloužiti za haroml
merící úspcch nebo neschopnost
dané kultury opatriti prim
a užitecnejší
formu hry. Hazardní hra je revoltou proti nll
Cím vetší je normální možnost nudy, tím více rostou hazar
hry. Sekunderní
hra je tenká kaše, kterou solíme hazard

i

PHtomnost.,
er pri dostihách, který kdysi vybíral peníze z autospolecnost, která vyuržo'vala automat, prohlásil neém nynejším povolání: "J e to jako vybírání penez
td. Jenže dríve jsem tahal peníze ze stroju a ted je
lI!upákU. Je to daleko príjemnejší
práce, protože hluvfc než automatu, a nejsou tak daleko od sebe, mají
a snáze je otevreš.«

uje se, že každého roku stehuje se více než miliarda
kapsy do kapsy, jen pri hre poker. Tak jako jste
DlI eti. když hrúc pri golfu strílí,
tak se stává nezbytti galiového rituálu, že Imíi:: musí oprít svoji zdatežni sázku. Nedávno hráli v golfu ctyrhru o deset
za stranil, o dalších tisíc za každou díru, dalších
dolaru za Nassau a než skoncil match, byla ucinena
ti set dolaru za každou ránu. Pri zápase o championeÍt
kém golfovém klubu dosáhly celkové sázky podle
ugh fullertona výše petisettisíc
dolaru. Nedávno hyl
Long Islandu match, pri ncmž se sázelo dvacettisíc
jednu stranu. SlIažte se dostat do ctyrhry v golfu a
sázku. praví pan ful1erton, a uvidíte, jak casto se
e pozvání ke hre.
zaZllamenati tretí a poslední ukázku, jak si hrají
ojovém veku. Z mnoha hledišt toto je otázka nejduNa štestí máme v této souvislosti
poruce statistickou
I peclivou, trebaže se omezuje jen na ponekud OIne• Pánové Lehman a Witty sestavili hry podle toho,
to objevují mezi sedmi tisíci školními detmi, mestenkovsk}'mi, ve státe Kansasu. Nacrtli seznam dvou
tch her a vyzvali každé díte, aby naznacilo na secasto si kterou z nich hraje a aby také poznamejiným hrám se venuje. V celku bylo zaznamenáno
O pres osm set forem
detsk}'ch her. Význacné
výto ankety vedené s prestávkami
v letech 1923, 1924,
u býti shrnuty takto:
šte

V 18 let ech:
Baseball
Ctení knih
Rugby
I~ízcní automobilu
Radia
Hasketball

Ctení novin
Komické obrázky
Jízda automobilem
Ki nellla tog!'af
Prihlížení sportu
Hm na honenou

Devcata a mladé ženy.
V 8letech:
Komické obrázky
Ctení
Skákání pres šnuru
Kreslení
Strihání
Zpev

Prohlížení
obrázku
Loutky
Jira na domácnost
Nasloucháni
povídkám
~bírání kvetin
Hra na piano

V 15 letech:
Komické obrázky
Ctení
Jízda v automobilu
Hra na piano
Kinematograf
Psaní dopisu
V 22 let
Ctení novin
Psaní dopisu
Návštevy
Návšteva
divadel
Automobil
Ctení knih a magazinu

Gramofo.l
Návštevy
Sbírání kvetin
Zpev
Škádlení jiných
Prohližení
obrázku
ech:
Tanec
Kinematograf
Procházky
Gramoion
Spolecenské
kluby
. Jira na piano

Nejcastejší formy zábavy.
lIošl a mladí muži.
estaveno

podle

nejvetší

oblíbenosti.

V8letech:
obrázky

Vystrihování
m1žkami
Naslouchání
pohádkám
Truhlárské
práce
Rugby
Jízda v automobilu
Gramofon
V 12 letech
tlra rugby
Jízda na velocipedu
Zápase ní
Truhlárské
práce
Prihlížení sportu
Radio
V 15 letech:
Pfihlí:íení

sportu

RIl;;Ly

Radio
BJsketball
Zápasení
Jízda na kole

Prekvapující
sympatie,
kterým se teší komické obrázkové
prílohy novin, nepotrebují
komentáie.
Dlužno predpokládati.
že Kansas, jenž je v první rade zamedelským
státem, není
v tomto ohledu osamocen.
Nevidím v komických
obrázcích
veliké zlo, zdá se mi jen, že je na svete mnoho jiných vecí,
jež jsou daleko príjemnejší
zábavou - jen kdyby k nim melo
moderní díte prístup.
aby jmenovaly
hry, jež
Deti byly v téže studii vyzvány,
by si hrály nejradeji. Záliba hochu mezi osmi a patnácti lety
smerovala k hrám, v nichž by se sami aktivne úcastnili: ke kopané, k baseballu, k basketbaJlu, boxování a jízde na koni. Komické prílohy príšly teprve na jeden{lctém míste; zdálo by se
tedy, že kansaské
deti nemají mf ta, ani výzbroje
ke hrám,
jež by si hrály nejradeji. Na druhé strane noviny leží vždy n.a
~to.Je. Jsou hlavním zdrojem zábavy i pro otce. Pri tomto odSt11pnování objíbentých her sekunderní
formy hry jízda
v automobilu, filmy, radio, prihlížení sportovním
zápasum všechny pricházejí teprve za hrami, jichž se deti mohly úcastniti jalw spoluhráci. Zdá se, že hoši znaif lépe své potreby než
svet, v nemž žijí.
Studie Lehmana a Witty-ho dokazují neomylne, že me.:hanisované formy hry se zmocnily vlády nad detmi, stejne jako pronikly do zábav dospelých. Osmileté deti byly nejméne obetmi
mašinerie J obchodního koristení, tyto vlivy v?;ak doléhají
nJ
ne tím více, cím, více stárnou.
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Slovensl{ý problénl a slovenská kritikH.
V Prahc,
Vážellý

II.

mája 1929.

pán rcdaktor!

Prosím Vás, aby ste uverejnili v rubrike pre dopisy týchto
pár poznámok k clánku p. V. Štecha o liamaliarovom
prípade.
Píšeme naschvál "prípad«, lebo celá komedia je prá vc
v tom, že v Cechách hradí sa na liamaliara PI inajmenej ako na
vodcu nejakej gardy mladých Slovákov, ktorá \'ypovedala boj
spisovnej slovencine. Tu -- boh vic prcco - myslí sa všeobecne, že vývoj v slovenskej literatúrc smeruje k recovému
splynutiu s ceštinou, a liamaliar má byt prorokom tohoto návratu k masným hrncom ceskej kultúry. Skutocnc jc až dojemná podobnost medzi tou známou túhou židovsk5lc!l úprchlíkov vrátit sa do zajatia k voli masným hrncorn a medzi túhou J. liamaliara vrátit sa k ccštine k voli Kolárov)rill znelkám. Škoda len, že na Slo\'ensku posudzujú túto túhu s menším nadšením ako v Cechách. Medzi pdslušníkmi tej mladej
g-enerácie, prichádzajúccj
do Prahy. o ktorej p. Štech myslí,
že zacíná chápat vec vážncjšic, niet azda jednoho, ktorý by
ncbol liamaliarov
krok odsúdil. Pre nich je prípad liamaliaro\'
príkladom hriešnej defraudácie mra\'ných hodnot a citových
závazkov, ktoré mu sverila rodná zcm. Na celom Slovensku,
i v kruhoch cechofilskych,
vzbudilo liamaliarovo
vystúpenie
rezhorcenie. (Viz clánok v S lov. P o I i t i k e zo dna 21. TV.
t. r. »Neviem preco píše li. svoje clánky po ccsky. Prcto, že
vcd v našu národnú jednotu? .. Chced napísaf knihu, ktorá
hy na Slovensku mohla vyvolat cím najviac pohoršenia, s najzúrivejšou. rozkošou osocuje, hanobí, zrahcuje slov. pomelT,
atd.«)
Problém i::sl. vzájomnosti, alebo - ak chcctc - problém csl.
jednoty, akokol'vek jc to problém tažký, naliehavý a zo
všetkých
najdoležitejší,
ulkvcl lIa melcine. Uakujerne
zato
(ako za mnohé iné muky a trápenia) politike, ktorá nadužívajúc svojej
moci, opovazu]e
sa barbarským
sposobom
Alexandra roztínat nielen jem"lé púta, ktoré nás viažu k tradiciam. ale aj o vera jemllejšie uzly vlastných našich sfdc a
nervov. Politik radšej ztratí JHaV!1 ruku, než by sa vzdal nejnkej, hoci aj pochabej teorie. ktorej otcom sa cíti.
Doplácame na túto tvrdošijnost
aj v otázke csl. vzájomnosti, jejž rozlúštenie závisí od cel kom iných okolností než SIl
slová, ktoréhokofvek
smrtel'níka. Podobáme sa dnes, na mojveru, manželom, ktorí sa vzali nie z lásky, ale z rozumu.
Snažíme sa horlive, aby sme sa dodatocne jeden druhému zapácili; zaliecame sa sebe navzájom pošetilými rozprávkami
o dvoch vetvách tohože stromu; poriadame závody vo vymyšlaní tl'adícii, ktoré nás majú spájat; stvorili sme si akesi
monstrum, nedokrevného
Cechoslováka
(nemyslím tu štátncho príslušníka republiky, kde je názov Cechoslovák správny), ktorý sa vznáša kdesi vo vzduchu a nikdy sa neprihlasi
k slovu. A na tohoto anonýma svalili sme všetko násilné a
lživé fiíukanie o bratrskej láske.
evieme sa milovat priamo,
prostc, srdcom a rukami. ale museli ucinif prostredníkom svojej lásky tohoto Cechoslováka, ,tohoto umelého Robota. Niet
smelosti priznaf si, že tu neexistuje stredná cesta, že srdcia
nic sú drógy, aby sa z nich daly robit mixtúry, že sme bud
jedcn národ s jednou recou. s jednou minulostou, s jednýrn
poslaním, alebo že sme národy dva - hoci blízke, ale predsa
dva.
'Nuž hra, Harnaliar pochopil až potialko správne celú vec;
mal však tiež odvahu zaujat k nej stanovisko a priznat sa
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k tOIl1U \'crcjne. OZlIámil vo svojej kui!le sposaball1nem
scba\'cclOIllÝlll, že on, J. Jiamaliar necítí sa oda dneška I
\'ákom, ani Cechoslovákolll, ale proste Ccchom z »nášhov
chodu«. "SÚ rudia, ktorí tvrdia () sebe i \'acšie nehoníznosti
llevšímame si ich. liamaliaro\'o
gesto vzbudilo však va
pozornost, než si zasluhuje. A zvlášt clánok pána V, Št
\'.I'znel ako prejav príjemnej spokojnosti, že konecne \'zk
i lIa Slovensku nieco, co slojí za rec. podra tohoto clá
dalo by sa súdif, že Ji. je pre Slovensko hotovým požehnan
My sme sa však darmo suažili najsf \' Imihc prícinu nadše
p. Štecha; štylnie je v nej ani sézimovsky
rozboru
<lni hilarovský
rozvetvený.
naopak plný hanebných no
tvarov, bohaprázdných fráz a naucených zvratov, Dakuj
pckne za takýto kritický
jazyk! V celej knihe niet odsla
ktorý by vystupoval
nad úroven ostatnej slov. kritik)'.
mn.ievame sa, že príjemný
pocit, ktorý zažil p. Štech
cetbe knihy sposobený bol skol' šteklením (ccsky: lehtán'
ktoré máme, ked nám niekto líže pti ty.
Pre nás je liamaliarov
prípacl jasný. V starom Orécku
clovek Herostratos, ktorý P9dpáli1 chrám, aby sa stal slá
nym. liamaliar podpálil 100 rokov historie slovenskcj a
venskú spisovnú rec. Krivda sa tým na štastie nikomu
stala. Najviac, že ošialil v Cechách niekorkých rudí, klorí
deli v jeho detinskom
velikášstve
napravovanic »ch
otcov«. liamaliarovi
bolo jednoducho pridlho cakat na slá
nudil sa. hfadal sposob ako upútat pozornost na seba.Na
ho v diagnozc filologov. TnÍ. podobne zafažení mladí I'u
hl'adajú ho v senzacn)'ch vraždách a bývajú zato trestaní.
Nie je predsa v medziach možností cloveka, aby sa za
roky, ktoré ztrávil v Prahe, vyporiadal s takým fažkým p
blémom a previedol ho do takých krajných dosledkov.
maliar chce vzbudit dojem, že to urobil. Nie, ncveríme Ti, J
liamaliar. si clovek mladý, vo vývine, zatažený aj inými
peniami mladosti. Ved tu nejde o vec jednoduchú. rozumo
pletie sa do toho preclsa i rec srdca, spomienky na domov
na matku. A tie sú o moc stabilnejšie, pre tie niet akroha
ckých kotrmelcov logiky. Nie. neveríme Ti, J. liamaliar. že
sa vyporiadal s týmto problémom
pocti ve a stalocnc
dlhom zápase. Spomíname si na Kossutha, Petiifiho a podpe
tlací sa nám hnusné slovo, ktorým smc oznacovali ich
nanie: rencgáts tvo.
J

Znacím sa Vám, pán redaktor.

VÚŠ
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(P o Z II á 111
k a I' e d a k c C. U verejiíujeme tenlo dopis
kaliv ovšem proto, že souhlasíme s jcho obsahem.
charakleristický
doklad cásti slovcl1ského myšlení.)

o rnl'lký film.
Berlín,
Vážený a milý pane,
clánek p. A. Urbana v 17, i::ísle Pri to 11111
o s I i, o »Nebe
pecí ruského filmu«. je tak trochu polemikou proti mémuci
ku "Kouzlo ruského filmu«, který vyšel v Prí tom 11os ti
ríjna 1928. A utor me sice doslovne necituje, ani nejmenuje.
ka,žclý, pozná bez obtíží. do jak znacné míry sc stal)' je
tercem mé n~lzory, kleré musím obhájit. Nemúm tu s\'ilj ci
nek, ale jeho arl?;l!menty si pamatuji tak dalecc, abych m
reagovat.
V jistém ohledu podpo'rujcA. Urbau mé ná,:ory. Vl1becmá
t.Iojelll. že jste ho ke clánku pobídl a že vyhovuje Vaše
prání, upadal autor casto clo svízelné siluace. když mel pS
o vadách tam, kde se tolik draly do popredí kladné hodno

•
PHtornnostzpcci ll\;~niprotiklad kouzla, naopak, bý \"á jeho pru vod: každé kouzlo je nebezpecné.
Já šel ve s vém clánku za
zlcm a nestaral jsem 'e o jeho nebezpecí,
což je podmínIIljenolll prožívání, ale i sdelování konzla. A. U rban šel
rubu (hematu, khož líci jsem byl nepokryte
nadšen. Proto
musilleckdc potkat, r-íci totéž, co já, nebo dopovedet leccos
toho, co jsem jenom napovedel,
s myšlenkou
na podstatu
zla, které je nepopíratelné.
ámitky A. Urbana jsou zhruba vzato ctverého druhu: jedmluví o tec h II i c k é, za druhé o es tet i c k é, za tretí
typologické
(v to pocítaje krajinár-ské
motivy) a kone o f í los o f i c k o-e ti c k é stránce
nového ruského
u. K lOmu pristupuje pátá složka, která se týká pomeru
ého obecenstva ke »hr-e stinli, která prichází od výcho•• jak autor pra \'Í s pathosem, k nemuž by bylo težko najít
vodneni.
• Rusové sice »dokázali mnoho prekrásných
fotogenick}'ch
ve iiltnu ... « ale ncpi'inesli vúbec nic nového "prá"e po
. ce ryze íiÍ1nové stavby«, praví autor o jejich technice.
.. se ve francii, Ncmecku, v Americe. "Rušti režiséri meli
tu odvahu, ze veci, o nichž na západe diskutovalo
nekolik
Igardistu, ncbo které se ukázaly v nekolika ncsmelých,
tikuutých pokusech od vážnejších
režisérli,
u vedli v praxi
život a to ve velkých rysech a nekompromisne.«
Jsem
vedcen, že sám antor, když si pr-ecetl znovu tuto svou
tu, vidí, jak \'clikou zásluhu technickou
priznává
sám RuKdo má »j e n« odvahu u v é s t v p r a x i a ž i v o t ve
I k}' c hry sec han
e k o m pro 1Tli s n e to, co' bylo na
adc podáno jen v nes mel Ý c h, z a k r i k n u t Ý c h p 0Usech, ten už pro techniku ncco znamená. Nehlede k tomu,
nclzc ani dobre rozeznat hranici techniky a estetiky v tavém »Ki'ižníku Potcmkinu«,
který je v e s v é m cel k u
nOIll technicky, ale i esteticky
llovum. Když tento film
eh francouzští avantgardisté
(Epstein,
fierbier,
Clair na
.) poprvé, užasli nad ne v í d a n o u tec hni k o u tohoto
u. Od takových borcu to neco znamená. Jak vypadala tat0
ika v západní adaptaci, toho dostatecným
príkladem byla
ecká, težce a vedecky
delaná "Metropolis«.
Poznatek:
c hni k a n e II í II i c bez ti uch a. T o jet a j e m s tví 111
U k é tec hni k y a to je (v nekterých
filmech) sta ví nade
bno, eo bylo ve svetovém
filmu udeláno. Tec hni k a
ejsou jen vymoženosti.
To je soubor
pracovc h IIIe t hod, i v ne jme n š í c h pod rob n o s tec h
ltarakteristický.
V tomto smyslu se mluví právem
dinccnosti ruské !ilmové techniky.

i

.1. A. Urban se did, že se u nás pokládaji Rusové za první,
Udí
pr-išli do filmu s typy, "Pravda
je však, že prišli s novými typy, a zde prá\'c leží jedlla z prícin úspechu ... « Pokud
:,e pamatuji. lIikdo net\'rdil. ŽC I~usové prišli první s typy do
iílmu. Ale není pra\'da, že prišli s noYými typy, cili že jejich
zDsluha v typologii
byla kvantitativní.
R u s o v é z n a m cnají
ve filmu
kvalitativne
hodnotnou
zmcnu
\' typ o I () g i i, o které jsem toho dost ve svém clánku napsal,
uvádeje príklad na pr. cernocha a illtrikána v americkém filmn.
R u s o \' é pro h I o u b i I i typ y, po n ech a vše jim I i tis k o u pro s t () t u, takže sc nám zdá, že to jsou lidé, které
potká váme na ulici. O d r o m a n t i s o val i typ y, na nichž
tolik hr-ešil hlavnc pO\'fchní amcrický
film (jímž svet žije) a
také z b a v i I i f a I e š n é h o c x o t i s m u typ.\' bydlící daleko od nás, n a u c i I i nás
d í vat
sen
a n e pro ste,
jako na spoluobcany.
A ješte jedna vcc, kapitál ne významná:
ruští filmari s 111 a z a 1 i z p lát n a s t a t i sty:
i n e j vet š í
111 a s s li U k a z u j [ j a k o m () r e h rdi
n li, z nichž každý je
schopen cinu a vlivu. Sem patr-í i krajinár-ská složka. Americané jsou proslulí svým nedostatkem
výtvarného
zvládnutí
sveta. Jeví se to stejnc v americkém
malírství, jako ve filmu.
Rusové se nespokojují
natácením
príbehll v ruzných zajímavých krajinách:
s n a ž í s e o výt va r n é (zde filmové) v idení
krajiny,
o její
dramatisaci,
symbolisaci.
Z a tah u j i k r a j i nud o dej e, kam také pam. Dávají žít
r-ekám, lesum. horám a stepím své zeme, jako dávají žít anonymním
hrdinum,
s vír aj í ne jen
I i d i. a I e i jej i cli
pro str- e dí do urcitých
mezí, zákonll,
do j i sté
k o ncep c e, bez
k t e r é j e k r a j í na"
prí rod ním
sní m-

k

e m.«

4. To, co se autor pokouší tvrdit o filosoficko ethické stránc{:
veci, je naprosto pochvbené.
»Vidíme filmy, v nichž se potácejí nejasné,
složité
postavy,
plné problémll
a psychologických záhad. Enerjl;ie, ciny, vllle k úspechu jsou nahrazeny
lÍvahou, bezútešnou
oblomovštinou
a .fata\ismenl.« Odkud vzal
A. Urban tento názor? Zdá se, jakob~' mluvilo
starší ruské
literature,
ale z nových ruských filmli, se nedá doložit takový
()braz a tedy také ne jeho negativní vliv. který autor staví
proti vetšinou
kladnému
vlivu filmu amerického.
O tom je
však treba mluvit jínde. než v dopise. Jisto je.že jako všechno.
ruský film najde (a už mnohdy nachází) své uplatnení
tak
vedle filmu amerického.
o jehož filosoficko-ethické
stránce se
bude musit teprve od základu premýšlet.
Stojí za to.

i

Franta
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estetika: " ikdo nepopírá, že Rusové ve iilmu projevili
hem více umeleckých snah, než Americané...
Je také
vda, I.C americký film v posledních letech má velice slaúro\'en, která je spíše ubohá než prostrední
a že je v mnoh prípadech až trapné, dívat se na nc. Zde je vinna nadukcc amerických filmú ... « Ne, to není jen naprodukce,
je ieštc mnoho jiných vecí, které budou vždycky odlišovat
ruský od amerického, udrží-Ii oba vždycky svou úroven,
e nám jeví dnes. To je jiný, docela jiný svet, v ruském
u a to nedelá jen zmena prostl-edí, která hraje úlohu, ale
lak velkou, jako se domnívá autor. (Místo miliardársk}'ch
cu ruské izbušky atd.) To jej i n á n á pln,' k t e ráj c
tet i c kyj
i n a k hod noc e n a. Až budon Rusové
I íihllr s miliardár-skými paláci, budeme stále cítit, že to
í hollywodský film. Umení Rusli nemusí být kladeno nad
ní Americanu, alc vcdle. Má své místo v mezinárodní
soua je zvláštní, že všem tak prudce bije do ocí. Dejž buh,
náš ceskoslovensl(ý film, až ho zacneme
delat, upoutal
linu té pozornosti, jako ruský film.

Z.

Kocollrek,

Kníže nebo Svatjr?
V ážená

redakce!

Snad laskave poskytnete
možnost projevu opacného než byl
clánek Ed. Bassc. Patrím k tem, který se zásadne hlásí jen ke
knížeti Václavovi
a nikdy ke svatému Václavovi. Povím své
dllvody docela strucne.
Neverím zásadne ve svaté ani jejich odrúdy a proto nemohu
také nikoho za svatého
uznávati.
Život Václavliv
byl jistc
dobrý, ale nebyl plne asketick)' anebo svat)'. Vždy! i legenda
priznává, že se Václav dovedl napíti a že ciníval pak pokání
za tuto slabost. A to byl Václav ani ne d\'acetiletý.
Svatého
udelaly z Václava zázraky
a na techto zázracích
jsou prevážne vybudovány
legendy. V zázraky neverím a nemohu ani
bona fide niceho z ních pripustiti. Tradice
vyrostla
z techto
zázrakli a legend a tudíž na necem, co nebylo a není reálné,
i když docela lojálne uznám, že to svého casu, kdy tomu lidé
verili, svuj význam melo a také tento význam nikdo rozumný
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popírati nebude. Doba' dnešní však se dívá na zázraky
a podobné veci prevážne
docela jinak, proto jest nemožno pripustiti, že by mohla míti tradice svatováclavská
dnes také
nejaký positivní význam. Vidím tu obdobu s Rukopisy, které
také mely SVtlj význam a prece jsme je zavrhli, jakmile jsme
videli, lC spocívají
na nccelll, co nebylo positivní, skutccné.
Svatost Václavovu
ani v prencseném
slova smyslu nemohu
pfiPUSliti ani z dtlVodu, že by byl vynikal nad své prostredí
duchcm. To jest dncs težko dokázati,
ba jsou historikové,
kterí mu upírají státnický
rozhled, ac zasc jsou druzí - a
pripouštím,
že u nás vetšina - kterí vidí ve Václavovi
typ
dobrého státníka a diplomata. Mlle pri nem vadí osobne v tétó
veci, jehq mladost. Neverím, že by mladík dvacetiletý
mohl
míti ucelený státnický
rozhled, který by ho již vedl k velkým
cintim. Ty nesporne dokázali Boleslavové:
bratrovrah
svým
úspechem
nad Madary
a jeho nástupce založením
pražského
biskupství.
Václav sc v to ani nepokusil. Ncchut pokrokových
lidí ke svatosti Václavove nevyplývá
z principLi protirímských
- pripouštím,
že u nekterých
také - ale daleko více ze zásadních dLivodLi, že nechtejí na úkor druhých, snad stejne dobrých panovníku nan::íšeti jen na jednoho všechno dobré. Vadí
lili pri tom také fakt, že kult svatováclavský
vlastne vybudovali nemectí kneží, jimiž se Václav za svého žití obklopoval a nikde nenacházíme
positivních
zpráv, že by byl býval naklonen zbytkum
slovanské
liturgie a kneží, kterí tenkráte ješte u nás byli.
Tradice
svatovácla'vská
byla vybndována
na zázracích
a
svatosti. A tu zásadne prudce vytýkám všem, kterí o této tradici píši anebo mluví, že nejsou uprímní, aby priznali, že tuto
tradici pomáhal posi1ovati sv. Vojtech, který bývá uváden ve
starých
pramenech
pri rLizných tech zázracích
na míste
prvním a za ním teprve
sv. Václav. Zazlívám
všem, kterí
u príležitosti
tisíciletí o veci píší, že nejsou dosti uprímní a
nepovedí uprímne, že vlastne nic o tom Václavovi nevíme a nebýti tech zázraktl a legend, tedy bychom vedeli ješte méne.
A to musí historika také zarážeti, ŽC 'likdo, kdo by byl býval
vynikající vlastnosti Václavovy
znal, nic nám' o nich nenapsal,
tákže víme toho o Václavovi daleko méne jako na pr. o Rostislavoví, Borivojovi, kterí vládli u nás pred Václavem. 1 mlcení
jest casto mluveni, a to význacné
mluvení.
Pokroková
verejnost,
vlastne ta, která nechce uznati svatého a mluví jen o knížeti, jest vlastne nejobjektivnej,ší
anebo
chcete-li také nejopatrnejší;
jest takovou proto, ponevadž
nechce horovati
o necem,
o cem dobre toho mnoho nevíme.
Proto chce dáti i knížeti Václavovi to, což jeho jest; ta verejnost; která verí v zázraky,
verí ve svaté, verí v legendy, at
si tedy oslavuje Václava zase po svém. A když to vezmeme
konec koncu vše, tu si musíme priznati pri vší té malé znalosti o Václavovi
a jeho dobe, že nám všem nezbývá
nic
jiného, než abychom
také verili i v to, co si chceme z pokrokového hlediska pripomínati. Václav teprve do života vstupoval, když byl zabit a byl by býval mohl teprve v mužném
veku soustavnou
vládou dokázati, co dovede. Ale k tomn nedošlo a odtud také ta možnost všech nhných
dohadtl.
Uzavirám, že jedna cást našeho národa bude oslavovati svatého na základe
zázrakLi, jiná na základe
jakési necírkevní
svatosti
ve smyslu národním, jimi na základc toho, co posítivne víme anebo se dohadujeme
a konecne budou i takoví,
kterí reknou: mfll11e dnes jiné starosti jako se hádati o svatost
anebo ne vatost. Nepomuže nám a nesjednotI nás ani jedno a
aní druhé, spíše jen bojovneji naladí jedny proti druhým. Tuším, že tito poslední maií an bo aspon budou míti nejvíce
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VÝVOJ a siituace ceských obch'pdních bank, vylíceny
v knize "Ceské obchodní bank-y za války a po válce«, cita
Pf
asi 600 stran, kterou napsal známý národohospodárský
nik Ant. T'imper. Dílo jeho je pokracováním
známé a h
knihy Dr. J. Horáka:
"Prehled
vývoje ceských ohc
bank«, vyšlé v r. 1913. Autor vylicuje ve své knize jed
obctobí našeho bankovníctví
v letech 1914-1918 v sOllvi
s vývojem povšechných hospodárských
pomen"l v dobr vá
a poválecné. Kniha, která vyjde koncem dubn;t 1. r., bude o
hovati množství zajímavých
kapitol o ceském bankovnictvl
7~1. Rakouska
,l za
rostoucímu
vlivu ces3<.ého kapitálu
tn-ání republiky. Jednotlivé
kapitoly knihy lící vývO'j
bank za ~války, odpor ceského živlu proti upisováni válecný
ptljcek, prípravy ceského penežnictví na dobu mírovou v le
1917-1918, dále situaci našich bank po ríjnovém prevratu
po rozluce meny. Podrobne
a s príslušnými
statistik<tmi
cena je též v knize nezdravá exp'mse ceského 1Jankovnictví v I
dusledky a vlivy tak
tech 1918--1922 a její hospodárské
krise deflacní. Zláštní kapitoly díla venovány jsou sanaci
ského bankO'vnictví,
novým
bankovním
zákontlm, likvi
padlých bank. Konc:: knihy venován je soucasne situaci cé!k
a lcesko-nemeekých
bank v republice. Jednotlivé kapitoly
provázeny jsou vylícením pO'V'šechné hospodárské situace, do
i za hranicemi,
takže kniha tato je zároven strucnou hi.t
válecného a poválecného
vývoje hospodárského.
!\a díl,)
pisuje nakladatel subskripci.
Sruhshipcní
cena je Kc 70.-,
subskripci Kc 90.-. Za výtisk vázaný o Kc 15.- více. A. N
bl':rt, nakladatel v Praze, Hybernská
12.
a daiíové piumnosti,
které jest ne
Nová daiío7Já prírlléka
vyšší potreba
pro dan duchodovolt
(z príjmu, všeobecná
rentová)
od Dra. Bab orá k a, vrch'. fin. komisare u he
správy v Plzni, práve vyšla v nakladatelství
praktických pi
rucek J. S vát k a, v Praze XVI., Husova tr. C. 7. Osv?dc
odborník na základe danové prakse podává kaí.dému srr,zu
telne porady ve všech záležitostech
danových a pripojuje
vzorcu podání, rekursu, aby každý živnostník, obchodník,
jitel domu, rolník, delník, i úredník, proste každý poplat
dovedl pomoci tohoto spísu sestaviti správne svá danová ph
znání, úcelne sestaviti svá podání a stížnosti, a použíti v,

I r<Ív

jemu zákonem zarucených,
prípa.dne uvarovati se š
vznikajíclch
vlastním nl':dopatrenim (zmeškání lhut, kontllm
úroky z prodlení, trestní rízení, pokuty po rádkové, r;cem
z2.placení daní, exekuce a pod.). 160 stran. Cena Kc 18.-, vár;
Kc 24 ..-.
Indexy
platnýcN
bilateráTlliích smluv
hOS/'lldórské povah
uzavrených
Ceskoslov. republikou a mezinárodních
smluv té
povahy, jež Ceskoslov. republika spolupodepsala,
nebo k ni
pristoupila.
Srtále cilejší hospodárské
styky s cizinou ciní
zbytným, aby každý, kdo z jakéhokoli dt1Vodu si preje vedet
zda resp. jak ten který odbor hospu1!á rských vztahtl Cesk051
venské republiky k urcitému
státu nebo k cizine vubec j
smluvne upraven, mel možnost in formovati se o tom co nel
:náze a co nejrychleji.
K takov& informaci slouží tyto indexy
Usporádali
Dr. J. Skorkovs!,ý
a Dr. H. Brandej.
\'y
"Orbis« (Praha XII.) *a Kc 15·-·
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