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S'densvatováclavsk)Tch oslav, který práve minul, nahádá k nekolika poznámkám o pomeru ceské inteenceke bt,)1ictví,
Oslavyvydai'"ilyse lépe, než se dalo cekat po pocatecmchladu,Náboženská tolerance a konstruktivní smysl
Inécr\sti pokrokového obcanstva zvítezil nad pohodlm l1egativismem a prirni1ol1iii,) se <)k·) nad okázal~'m
nopolisovfl11ímsv, Vr1chva kate/rky (al::; prísne hirickv vzato, za katolíka nemtlže b:\,ti považován).
o!,'naše chlouba pred SYetem, tlakomer národního
ení,po chvílích nerozhodnosti naše] jako \'Ždy sprivu linii, vycítil tepnt nftrodniho pulsu a - nikoli bez
ezaprení mnoh:\'ch ,- zaujal kladn)' pomer k nirodmuwetci. Jedine krajní krídlo radikáltl volnomyšlenrsk~'Cha protestantsk:\'Ch setn'alo 11<; nesmiritel• stanovisku a v tom jednalo dtls1edne
'ní nikdy neuznávali ani S,~etCtlani trdic, pohlíjice ponzé vpI'ed (arr.eril'li s\'ohoclári neuznávají ani
sitské tradice I) a drnh\'m asi hlavne vadilo, že lví
il 11:1oslav:ich mf1 pripadnouti protivnému táboru.
Jichnc!pora zdrženlivost ostatních si vysvetlíme nel"trOl1ke klerik;'tlním :tg·iráton'lm. ObaY3. aby nezneili národních oslav ke SV)'Jn stranick)'m úcelum, neb skutecne nenc11hoc1nená. \Tolehní spekulace k1eriInÍ,tr:1l1\'znes"etih sla"nostní náladu takrka v predr jllhile:l. \hscnce zpoliti~nvan:\'ch katolíkt't ~Ioven~ch ie také v)'mll1\'llým svec1ectvím jejich mnohoIll\né náhožnosti. ~fejich vLldce rozpacite vykládal
tckám v org-únu str;111Y.že už loni pr:\' osl;l\'il jl11>i\ln "e Stlré Boleslavi atd. Dali tedy prednost
polické demonstraci pro 7chytraiého mad'arského pleti:1Tepred oslavou svatováclavskoll, zatím co bnhapustí
-tÍ .husité·, o;;lavoya1i p:ltrona katolické církve. 1e
uternepozoruhodné, že mi!cnium minulo bez vážnejh útokú na svatováclavsk)T kult. Volnomyšlenkf1ri
ali sice z;!se siln)'mi V)Tazy vodu na ml:\'n klerikální,
jejich taktika se nesetkala se sympatií verejnosti.
oli horlení protestan1 ských zelotu stojí fakt. že nej~ístrucná orientacní hrožurka o v)'znamu sv. V úcla"yšla z péra protest;Jntského ucence, historika ceské
formace.
Je prímo groteskní, že jedin)T velk)' útok základní pohr v"šel z hd samé katolické hierarchie. Historická
r~ktl;ra,která presunula rok zavraždení sv. Václava
935 zase zpct na <)29, zpt1sobila katolíkt'tm iro:-tickou
11S1
národních patronLl, jubileum sv. Václava i Jana
epomuckého,a postavila je pred trapné dilemma, komu
nilh dáti prednost, Samo o sobe už bylo povážlivé,
kanoni aee obou papežskou stolicí spadá do stejného
.11a mesíce (r. 1729) a že prastai')' národní patron
potreboval slaY11épapcžské sankce po cei)'ch osm
letí· o tomto pro katolickou vrchnost trapném faktu
radeji opatrne mlcelo. Rozhodnutí se však stala tím
léh;J,vejší,že hyla v jubilejním roce otevrena v Ríme
ej, representacní ústav ceskoslovenského katolictví,
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pokracující v tradici ceského hospice. Col1eggi(i):eoem(j}j
zrízeného v Ríme na popud zbožného ctitele sv, Václava a autora legendy o ceském patronu, Karla 1V, a zasveceného dedici ceské zeme.
V hlavním liste papehkém doil. tak k zajímavé keakurenci dvou svetel]. Na jedné strane kandidoval za.e
sv. Václav, náboženský i národní hrdina, opredený
kouzlem starožitných legend, jehož horoucne vzývané
jméno se vine jako zlatá ni.t staletou ceskou tradicí od
samého úsvitu ceských kulturních dejin a s nímž byly
tradicne spojovány nejdražší statky národní, na druhé
strane usiluje o kolej svatováclavskou Jan Nepomucký,
vpašovaný na základe falešn)'ch dat do ceské hagibgrafie v dobe »Temna«, svetec, pro nehoi se tolik natýra1.l.
našich ubohých predku, symbol nábozenského a mravního rozvratu, jezuitské moci, aliance církve a habsburského slátu, pomník protireformace a zpolitisovanéh.
katolictví. Mohli se vyhnouti trapné volbe a zvoliti jméno biskupa Vojtecha, rovnež symbolické pro ceské ku~tmní a misionárské snahy, které mimo to lipojuje Cechy a Slováky z bývalých Uher na rozdí I od ceskonemeckého Johánka. Težší asi by bylo oznaciti ceskosl<ilvenskou kolej jménem sloYanských apo~tolw. (Metodej
byl totiž r. 1060 prohlá~en za bludare a slovanská liturgie byla pozdeji trpena u jižních Slovanu jen na základe zbožné lži, že slovanlDký preklad písma pochází
od sv, J cronýma!) ~ uže, ústav byl jako na urážku kultu svatováclavského a na posmech všem vlasteneckým
katolíktlm nJ.zván ~Nepomucemlm'. Marne se obrátili
do l~íma naši pokrokovejší katolíci, aby zabránili tét.
neuveritelné provokaci v památném jubilejním roce STatováclavském. Nepochodili a hyli odbyti malichernými
v:\'m]l.1vami a chatrn)'m o5pravedlnováním,
Byl tedy
v jubilejním roce sv. Václav oficiálne detronován h13.vou církve se 5vé tradicí posvecené hodnosti represeatacního patrona ceskéhd krestanství.
(List papežský,
velebící sv. Václava a doporucující jehC3'príklad jen laikúm ve snaze orlciniti tuto potUpil, zní velmi málo presvedcive.) Pri.jato jméno diskreditovaného .vetce, jehoi
nacionále historické hadání tak dukladne pošramotilo
a který prišel kdysi nezaslou~ene k h0tovému - zde~il
oslavy, které patrily jinému svetci (Janu HUSOVlt
j s ohni o vigilii a troubenim ~aby o.iabil národní kult
",-v,Václava, na který Víden hledela .i nelibostí. Mela
tak být vmetena nová urážka ve tvár ceského cloveka,
kter~" vždycky s takov:\'m zanícením bojoval proti všemu falešnému. at to- byla pochybná krestahská pokora
zbohatlé cí rkve OdP~lStkyohchodující a mecem bojující.
nebo treba krásné zpevy o Zábojovi. Kurie dává tu za
vzor zPQlitisovaného kne:i:e, jehož pikle proti vláde
(králi) byly podle zvyku doby príkladne potrectány,
OkázalÝm rehabilitováním tohoto svetce, jehož se naši
btolíc{ již vlastne vzdali (jeho jméno vypadlo již štastne pred deseti lety z kalendáre zasvecen)'Ch svátktl),
prihlašu je se Rím znovu k linii proti reformacní a k bojovn~'m -cílllm, jež 'ltelcsií.uje jesuitský milácek. Kurie
projevila tak znovu, ž~ psychologie ceskéhO' cloveka,
i k::ttolickéh~, je jí neznámou pevninou, že se její rád641

jí vrozena. A není to jen Havlícek. Jak drasticky
cové nicemu nenaucili, nic nezapomneli a vždy jsou hotavi pravokavat. Bylo vecí nejen taktu, ale také taktiky
Božena Nemcová a papeži, jak se za lidi modlí (.
kde u džbánu nebo ... «), jak si stežovala na dem
'aby (pa definitivním zjištení omylu kanonisátorú) Já~
lisující vliv misionárú, pautí a kne~í, kterí strašili
Nepomucký ustoupil da pozadí jako výplod nejtemnejší
kametau (: Na venku se zase tuze zmahá bigotism
doby našeha ponížení. Místa toha byl. zpovu nastolen
povýšen nad
jaka vzor ceského katalického knežstv~
misianáji toulají Se po krajích, paute se zmahají, p
dinec je plnejší a kapsy knežské, srdce lidu pr'
sv. Václava. Nepomucká kolej v Ríme je vyzývq.vá pronejší.«) Mikulá Aleš, vždy ochotný nakreslit novou
vokace naší verejnosti, ba.i všech uprímných katolíkú,
kterí jsau vychováni cetbou kneze V. B. Trebízského,
riaci na svého milavaného sv. Václava, odeprel, kd
ha o to žádal »velebnícek« (Dostál-Lutinov pro pre
kterí nemahou neuznati, že kanonisace Jana N epomuckéha se stala za okolností velmi povážlivých a že katolickÝm rodinám), treba mu byl každý groš vít'
A to jsau jen dva typické príklady z tech, které se
jde a svetce velmi pochybných kvalit, všech tech, kterí
si prejí, aby u nás byla proti reformacní linie opuštena
kdy uvádejí na podporu naší »katolické tradice«, D
a nízká úroveÍÍ. katolická pozdviiena.
ševní typ ceskéha inteligenta vytvorilo pojetí dané j
ny Palacký, Havlícek, Masaryk (tenta pokracoval v d
Mimochadem receno, italský lden!s, kter}' mel až doobou a logicky je dovršil.) Palacký abjevil ceskou
sud takrka monapol na papežsk)T stolec, se nikdy nevyformaci jaka Carlyle »objevil« Cromwella, a útocí
znacaval zvláštním parazumením pra Slovany a ceská
církev byla vždy pastorkyní v lllne rímské rodiny. A marne s ruzných stran na jeho pojetí. Tu a tam jen n"
poapfJaví nutný pokrok vedy. Pekar, jemuž se pod m
prece Ceši šírili krestanství be~ mece v okalních státech, na našem území vytvoren padklad k pokrtení ce- kro skopem jeví husitství jinak než pod dalekohledemP
lackému, marne by otrásal základními slaupy naší t
lého mahutného kmene slovanského na rozdíl ad Nemdice, jako katolický Hilaire Belloc nikdy nezmení poj
cu, kterí vyhubili celé kmeny, drív než jim své paCromwella nebo Jakuba 1. v anglické duši. Je možn
chybné krestanství vnutili. Ac jedn~)U z prícin staleté
prohlásit Husa za pouhého kacíre, Komenského
nelásky papežské bylo patrne špatné placení Petrova
scholastika-visianáre,
Palackéha za romantika a H
halére - v tom se asi podabáme Anglicaníim -- národvlícka
na
nevím
ca
(na
tohota nejpopulárnejšího hrdi
nost papežu (zajímavá statistika!) také asi padá v úvanašeha si dosud nikdo vážne! netroufal, ac bv se d
hu. V dávných dobách najdeme na stolci papáském
tvrdit na príklad, že Tylovi krivdil, že se leckdy unáhl
Francouze (avignonští papeži byli k nám nejblahavolatd.), stejne jaka by nekdo mohl pochybovati o básni
nejší), Španela, Holandana, Anglicana (Hadriána IV.,
velikosti Nerudove, vznésti námitky proti morálce B
jenž dal Anglicanum svaté a nezadatelné lenní právo
ženy Nemcové. Ceské kacírské zálibe v »defenestraci
na neštastné Irskojak rádi by katolictí historikavé
se
tím vyhaví, ale zustává nezmenitelným faktem, "
upreli onem bulám verohodnost!), ale nikdy ne Slovana.
titO' velikáni budou i nadále urcavat náš duševní živ
V dabe novejší však kardinálský sbor nalezl zalíbení
má-li cešství prinášeti vúbec nejaký svuj osobitý akor
výhradne v národe italském. JS011jiste národem vynikada kulturní symfonie národt"l. Ac národní katolická tra
jící tradice, ale není nikde psáno, že jsou predurceni ke
dice je z cásti vybájená, nebyla by nic zvláštního, s šir
vláde v mezinárodní organisaci církve. Nyní aliance
šího hlediska vzato, že máme víc než jednu nábožensko
kurie s fašismem, který má tak málo porozumení pro
tradici, jako jiné zeme s prevládající protestantsk
oprávnené snahy jin)'ch národu, zejména Slovanu, státradicí. Dvojí ruznorodá tradice se snese i jinde. Ome
vá' se dokonce krajne nebezpecnou pro mezinárodnost
katolické církve, v níž je její nejvetší síla. Objevují se zené, mechanické sektárství, které vidí jen na levo n
na prava,' cerné nebo bílé, je známkau nedostatecné
hlasy, aby nejvyšší funkce v církvi, jež se honosí svou
primitivne zjednodušující abraznosti. Katolická tradi
svetovostí, prestala býti výsadou provinciálních italsk}'ch duchavních a aby byla otevrena clenúm národL! anglická vykazuje slavná jména: Mare, autor »Utopie
zanícený Crashaw, klasický Pope, mistr stylu kar
vyšší úrQvne vz<;lelanostní a osvš~cené talerance. Rodin~l Newman, mystický básník »Nebeského ohare
stoucí vy'Znam amerického katolictví by mluvil pro príThompson,
dnes Belloc a Chesterton. Ve Skotsku j
štího papežeJ amerického, kte6 by snad vnesl nového
ducha do konservativní organisace církve katalické. Te dast místa v národním pantheonu pro Knoxe i pr
neco na tam, že Amerika má »planetární uvedamení«, Že »Bannie Prince Char1ie", v Americe pro Leea i Lincol
na. U nás máme tradici krestanskou (Václav), refor
dovede více myslet na organisaci celé naší planety, nežli
macní (Hus) a protirefarmacní
(Nepomuk). Nemuž
historickau tradicí a historickými revnivostmi zatížená
ocekávat, že katolíci: budou nadšeni Husem jako n
Evrapa. Ale proc by se nemeli casem uplatnit ve Vatikáne i Slované?
mohou být abyvatelé Texasu nadšeni Lincolnem, a
vážit si ha musí. Washingtan, stojící u kolébky stá
Zmezinárodnení papežské hadnasti by byla církvi jako
dávna pred raztržkou, je za ta všenl Americanum s
celku práve tak na prospech jaka našim katolíkúm upulecným
náradním hrdinau jako u nás Václav. Nemu"
štení od prežitS-ch tradic pratirefarmacních
v Cechách.
však být pochybností o tom, která z tech našich tra .
S linií protirefarmacní
se nesmírí, nemuže se nikdy
je svetavá a udává tón našim dejinám. Jen histori
•smírit žádný uvedomelý ceskÝ, inteligent. Refarmacní
analfabet by mohl tvrdit, že na Bílé Hore zvítezila vy"
tradice, ta, cím prispel Cech ke kulture svetové, ca mu
ší kultura. Prato nic tak nebrání prijetí katolíku do n'
dala muže jaka Hus, Chelcický; Kome'nský, Palacký,
radního tela a nic tak nepobourí i nejtalerantnejšíh
Kollár, co mu dala Jednotu Bratrskou, se nedá škrtnout
Cecha jako zaslepené zbožnavání protireformace. J
z dejin národa. Cech, byt! i setrvacností trval v církvi
neco
nesmírne zvráceného v tomto habsburském POJ
katalické, podvedome nenávidí protireformaci, která tak
naší
historie,
v tomto zbožnování H uertú a Koniáš
nevýslovné utrpení zpusabila jeha pradedt"!m a z jeho
Cizácká sebranka, lakotní mniši mají být ceskémucI
vlasti udelala paušt. Ani púvab baraku nemúže ha usmírit. Antiklerikální nálada naší inteligence je stará a je vekuI z úzkých duvodL! konfesionálních bližší než skvos
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postava nejvetšího Cecha - »kacíre< Komenského.
ynáší se paradoxne! náboženský komediant Koniáš,
odporn)' úpadkový zjev, nervosní a perversní fanatik,
který svými hrllzostrašnými výklady o pekelném žalári
rznil Danta a metodami španelské inkvisice týral naše
pokojné sedláky, když se nechteli vzdáti viry svých
predkLt,jež jim prinesla vyšší vzdelání a zušlechtující
cetbu. (Vydání jeho kacírského K í c e, úžasného indexu zakázaných knih, v nemž odsoudil naše nejlepší
klasikyk ohnivému autodafé v dobe, kdy probouzející
nemecká literatura zrodila Lessinga, toto nejstrašnejšídatum v dejinách naší literatury, má také letos neprávem zapomenuté jubileum - 1729, ježl se vhodne
druží k svatojanskému svatorecení. Nerad a s horkostí
vzpomínáceský clovek na Jesuity, kterí ztelesnují politick)'úpadek, náboženský a. charakterový rozvrat, vítezstvípovercivého kultu zázracných obrazll a relikvií nad
nervovevycerpaným a vydešeným lidem, zkázu literatury a jazyka. JaSn)Tm paprskem je j,edine Balbín a -jesuitští misionári v Novém Španelsku. Jemnejším duchumse jiste z hloubi duše prícilo asistovati pri rádení
protivlastním krajanum a tak pochopíme, proc se jich
tolikhlásilo radejil do nebezpecných pustin mexických
a jihoamerických. Bylo zajisté mnohem nesnadnejší
a nepohodlnejší vydati se na Filipiny nebo Ladrony
mezilidožrouty, probádati neznámý tok amazonského
veletoku,pripravovati zabrání Kalifornie, než s pomocí
ozbrojenéhabsburské moci týrati bezbranné ceské sedláky.A prece zapomenuta jsou jména jako Jirí Hotinsk)',F. Boryne, Jindrich Rychter, A. Aalínsk}', A.
Tempisa kulturní práce jiných statecných misionári'1
z cesképrovincie, kterí v dobe »Temna« probádali španelskou!Ameriku.
á
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~aši katolíci propadají nekdy mylnému a' naivnímu
domnení,že se inteligence vrací ke katolicismu. Inteligencese nevrací ke katolicismu, hledá pouze cesty pokojnéhospolužití, modus vivendi, chce zmírnit napetí a
zamezitdalší zbytecné náboženské boje. Liberální kruhy
j ou ochotny ke smíru a dorozumení a rovnež kruhy
protestantské-- Peroutkova a Ffromádkova knížka vy'ly víc než na pul cesty vstríc. *) Ale k tomu, aby došlo
ke smíru, abychom meli katolictví. za které bychom se
nemuselihanbit pred svetem, by bylo zapotrebí, aby se .
naši vzdelanejší katolíci dovedli uhájit proti smerum,
kteréjsou jen pokracováním linie vídenské a ostrihomké. habsburské protireformace
a madarské církevní
politiky.Musilo by se moudre vrátit k lepším tradicím
katolictvído doby protireformacní,
rozhodnout se pro
v. Václava a opustit Jana Nepomuckého. Bylo by trebazduraznovat ceské tradice, jež se dají slouciti s katolictvímsv. Václava, Anežky Ceské, Karla IV., Cyrila a
fetodeje a ovšem i Balbína a probuzenských faráru.
•fusiloby se zejména domoci konecne jakéhosi respektu
v Ríme (nestydeli se, když Nepomucenum otvíralo 23.
dubna9 kardinálu! cizích a ani jeden náš?), státi hrde
nanárodním stanovisku a neútocit mrzce na to, co predkumbylo svaté a pro co umírali. Musilo by si vymoci
pochopeníu kurie a respektování faktu, že statisticky
jsmesice zdánlive následkem habsburského vítezství ze
trí ctvrtin stát katolický, ale že jsme národ se slavnou
') Ostatne podobnou snahu pochopit katolické e t h o s naOltár mrtlézáme u Americanu. Stací citovati z líteratury:
vých,Most sv. Ludvíka krále, Smrt si prijde pro arcibiskupa.
Zejména poslední dva romány mely veliký úspech a svedly
americkékatolíky k nesprávným výkladum ve vlastní p'rospech.
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tradici protestantskou, kterou velkolepe a na všecky
casy stanovil Palacký. Když se mltže prizpusobit kurie
jinde, prizpusobí se dané situaci i zde, bude-li správne
informována, tím spíše, že pomery jsou tu daleko komplikovanejší a choulostivejší: než v jiných zemích. Je
težko si predstavit, že by si dovolil nuncius v kterékoli
jiné zemi tak opovážlivou provokaci verejného mínení,
jako Marmaggi u nás. Významn)" Polák katolického
vychování vyjádril své podivení nad vatikánskou beztaktností VllCi hrdinovi ceských dejin takto: »Je to jakoby nám kurie zakazovala uctívat Kosciuszka protože
byl svobodný zednár.« V Anglii také nezakrocí katolická hierarchie proti památce na »gunpowder plot,<.
rozpustilému každorocnímu svátku anglické mládeže,
namírenému výslovne a potupne proti katolíkum. A ješte opatrnejší je v Americe, aby se nedotkla obcanského ideálu demokratické protestantské republiky.
Vubec anglosaské katolictví by mohlo býti po mnohé
stránce vzorem našim bezradnSrm katolíkllm. Zejména
spolupráce s odpolitisovanými americkými souverci ceského puvodu, od nichž by se mohli priucit - ac to zní
paradoxne - nároclní ceské hrdosti a úcte k národním
velikánum bez konfesijní zaujatosti, - by byla blahodárná, obrodná a zdravá.
O. Vocadlo.
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Shodou nepredvídaných
okolností prožívám volební boj tentokrát jako kandidát.
Jako novinár jsem napsal radu mravokárných a ironických
clánku o volebním boji, o jeho vášnivosti, jeho špinavosti atd. atd., ale to, co jsem prožil na nekterých schuzích, presahuje
moje nejdivocejší
predstavy.
Vzpomínám si trochu s úsmevem na Karla Capka, který mel radu
praktických
návrhu na to, jak zušlechtiti
volební boj zásahem
nekterých
vše národních autorit. Ale to, co se odehrává v novinách, je ješte velmi kulturní. Musil by videt. s cím cestují po
vesnicích sekretári
stran. Cím menší osada, tím vetší lži a pomluvy. Tyto pomluvy jsou peclive redigovány.
což poznáte
podle toho, že se s nimi setkáváte
na všech schuzích vždy a
znova, takže jest Videt, že jest urcováno
v ústredích
stran
nejenom to. co prijdJ do tisku, ale i to: co do ~eho prijít nemuže, cili jinými slovy, že jsou peclive redigovány
z ústredí
stran i ústní pomluvy. Stalo se mi, že byl jsem na schuzi napaden' sekretárem
odpurcí strany tak sproste, že sekretár
byl
v zápetí vyhozen ze sálu a - vzácný to prípad - jeho vlastní
stoupenci se mi na míste omluvili mezi jiným tím, že to není
predstavitel
strany, nýbrž - placená síla.
Jest pravda, že by nejlepší odpovedí na tuto »omluvu« bylo
ríci: ea tohle ho platíte? Pak jste odpovedni vy! Ale nicméne
je nepopíratelná
pravda, že nejvetší metlou politického života
jsou tito placení politictí tajemníci. Nechtel bych se dotýkat
všech, jsou mezi nimi i idealisté
a lidé inteligentní.
Ale je
mezi nimi spousta lidí sbehlých s poctivého remesla, kterí nemají nic, než dobrou vyrídilku, a jímž stací narídit, aby rozbili
odpurci schuzi, a oni se posilní príslušnou
dávkou
alkoholu
a vyvolají kdykoli vravu hodnou Divokého Západu. A všimnete
si, jak snadno precházejí
tito lidé placení za znepokojování
klidného obcanstva
se strany do strany. Vidí-li odpurce, že
nejaká strana má šikovného
tajemníka,
proste
jej preplatí.
Opakují znovu, že nechci generalisovat.
Strany, jež jS~lU založeny na svetovém
názoru, mají obycejne
tajemníky
vernejší

643

než strany založené na pouhé moci, ac i tu se v poslední dobe
mnoho zkazilo. Nepopíráme,
že placení tajemníci jsou nutností.
Zavedla je ponejprv sociální demokracie
v Nemecku v dobe
Bismarckovy
persekuce
a vytvorila
si tím vlastní stranickou
byrokracii,
stát ve státe, jímž v.ítezne celila byroKracii státní.
Ale ovšem, sociologové
politického stranictví,
jako na príklad
Michels, konstatují,
že zamestnávání
techto placených sil také
podlomilo
znacne
elán sociální
demokracie,
protože
každý
Medník s pevným platem jest svou povahou konservativní.
Zvyk, že mnozí avancovali
ze sekretáru
až na J}Oslance a po
prevratu z poslancu na ministry, zpusobil dále, že individualita
a kvalita byly zatlaceny
do pozadí. Dnes však jsou veci takové, že se bez placených sekretariátu
neobejdollJ politické strany vubec. Co se však casto pod tímto hrdým názvem skrývá!
Bývá to lepic volebních
plakátu,
remeslný
rozbíjec
SChtlZí,
schopn~r proste všeho a ochotný ke všemu, dokud jej neangažuje strana jiná. Právem se ohražujeme
proti novinárum, kterí
st:; dívají na své zamestnání
jako na advokátslví,
ale zapomínáme, že mašinerii
politického
života obstarávají
lidé, kterí
jsou živi z politiky, resp. z politikarení
v nejhorším
smyslu.
Za naprostý
zlozvyk 'pokládám
udílení poslaneckých
mandátu
tajemníkum
vyšších kategorií,
(vyjímaje
tajemníky
odborové,
kterí musejí alespon neco umet a necemu rozumet). Ten, kdo
jest placeným
zamestnancem,
nemá prejímat
politické mandáty, protože princip 'byrokracie
je principu politickému prímo
protichudný,
jak '0 tom velmi pekne píše Weber ve své knížce
»Politika jako povolání«. U techto placených sekretáru
clovek
nikdy neví, co je projevem presvedcení
a co je úkolem z pilnosti. Jedna z prícin, že strany jsou tak diametrálne
daleko
od svýeh puvodních programu,
jest práve ta okolnost, že agitace se promenila namnoze v pouhé vyvolávání
pred ruznými
z\'erinci,
jehož úroven se rídí podle úrovne
tak zvaných
politických
tajemníku, což je - mluveno v jejich žargonu »vred na tele našeho politického života«, který bohužel nelze
jen tak »vyríznouti«,
ale náprava by byla možná v tom, že by
se znacne omezila nadeje na kariéru tem, kterí za plat slouží
u aparátu a že by politickým stranám mel býti casteji pridržen
cumácek u loužicek,
které udelají jejich politictí
tajemníci.
A jinak bych citoval na adresu všech techto najatých žoldnéru,
interesovaných
na vrave, na sporech a na divocinl~ památné
verše, které jednou napsal Edvard Bass v jisté kampani:
"R.eknete pánovi, jenž z a to h I e platí,
.že není radno vždy kord cizí vyzývati!"
r". Dl". Alfréd

Národne-demokraticti

Fuchs.

delníci.

Ctenári "Národních Listu" a »Národa« verí, že delníci vstupují do Národního sdružení delnického jen a jen z lásky k ná·
rodu a z lásky k Dr. Kramárovi.
I Dr. Kramár tak soudí. Myšlenka organisovat
delníky zaujala mysl ústredního
sekretariátu asi v téže dobe, kdy národní demokracie
zacala pestovat fašismus ve velkém. A když Národní sdruženl delnické pri
volbách do revírní bratrské
pokladny v Mor. Ostrave
dostalo
7439 hlast1, zajásal celý nár. dem. tisk: delnictvo vrací se do
národního ši . Také Kramár šel podekovati
temto delníkum;
za odmenu pronesl v Mor. Ostrave svoji první volební rec.
Prijmout legitimaci nár. dem. strany neznamená
daleko ješte
vracet se k národu. Kdyby naše národní bytí bylo opreno jen
o nár. demokracii,
jaké chmurné by to byly vyhlídky. - Verí-Ii národní demokraté,
že delníci jdou pod prapor Dr. Kramáre z lásky k národu, neverí tomu ti, kdož se nedívají na
svet ocima "Národa«. Neverí tomu také proto, že ctou velmi
casto o podivných
methodách,
jimiž se z obycejných
delníld't
delají delníci n á rod n í. Cteme príliš casto, že delníci jsou do
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strany nár. dem. naháneni. Jejich materielní závislosti se
užívá politicky. Cetli jsme i statistiku,
podle níž v Národ
sdružení jsou organisováni
(ve Slezsku) i Nemci a protic
Poláci. Tech stížností, že delníci, hlavne pak horníci jdou
nár. dem. organisací
jen proto, aby si zajistili chléb, bylo
mnoho. Je faktem, že Národní sdružení má velmi malé p
cento ne'zamestnaných
clenu. Procento
to blíží se nule. N
to podivné, že nezamestnanost
v jiných odborových organ'
cíclt je daleko vetší, než u odborové
organisace nár. dem
Delníci ríkají, že legitimace
Národního
sdružení je nejle
ochranou proti nezamestnanosti.
Je delník, když má legiti
Nár- sdružení,
delníkem lepším, dovednejším?
»Nazdar«, so
demokratický
orgán, lící atmosféru,
v níž se rodí Nár. Sd
žení, takto:
"Páni inženýri,
dozorci, úcetní jsou predsedy takov$'
odbocek Národního
sdružení a vedou také celou kamp
slibu, jako: "Stante se cleny Národního sdružení, bude
pracovat plných šest šichet, treba i v nedeli. Z práce n
budete propušten,
to mužete být jist. Dá se vám lep
práce. O plat se nestarejte ! Mužete být i dozorcem. Je
se pricinte, af jste nahore dobre zapsán. Vykašlete se
ostatní, budte chytrý sám pro sebe.« V takovém rozpol
žení loví dozorci mezi delnictvem.
Národní sdružení
honosí, že je nejsilneJší organisací
na Kladensku, ale de
ník se stydí jeden druhému ríci, že je u Národního sdr~
žení a jen podle lepší práce se jeden o druhém domní
že asi bude žlufákem.«
Je zajímavo, že je urcitá souvislost mezi Nár. sdružením d
nickým a - komunisty. Tam, kde komunisté rozrušili delnic
život, tam se darí i delnictvu Dr. Kramáre. Je také zajímav
že nekdy berou nár. demokraté
za delnického sekretáre bý
valého komunistu'. Je to hlavne T r I í k, který pri stávce
M. Ostravsku
hrál prim mezi komunisty.
Byl to hyperra
kální komunista;
dnes organisuje
delníky pod praporem D
Kramáre, a není to jen Trlík. V nedávných dnech stal se ta
jemníkem Nár. sdružení písecký komunista Pec h, kter)' je
nedávno držel v MVS. prísnou komunistickou
linii.
A tu jsme u jednoho problému:
u tajemníku Nár. sdruie
Dr. Kramár verí, že delníci vstupují do jeho strany z nadše
Skutecnost
je jiná. Snad žádná delnická odborová organis
nemá tolik sekretáru, jako Nár. dem. sdružení. Malická ukázk
v "Delnickozrízeneckých
Listech«, v Císle z 6. ríjna, najde
zmínku o 9 sekretárích
Nár. dem. delnických organisací; js
to: Laciga, Cervený,
Trlík, Skarda, H.udec (redaktor a 01'
nisátor), Krupicka, Dvorácek,
Svoboda, Pech. - Tato jmé
9 sekretáru
delnictva nár. dem. jsme našli v j e dno m c'
orgánu
nár. dem. delnictva.
Kdybychom
sehnali více cí
tohoto casopisu, a prošli trochu venkovským
listem nár. de
strany, potvrdíme si jen presvedcení,
že žádná odborová 01'
nisace delnická nemá tolik sekretáru
(relativne), kolik jich d
vedla dát národní demokracie
pro své delníky. Víme, jak p.
držel delnického sekretáre
nár. dem. Kuceru (který pak pre
k Stríbrnému)
a zase v techto dnech zríká se nár. demokra
svého delnického
sekretáre
Bednáre.
Sekretár vedle sek
táre! To je hnutí, které m. j. stojí na s e k ret á r í c h a s
k ret a r i á tec h. Trochu se to nerýmuje· s tím, že nár. de
list naríká, že delnictvo je »V rukou sekretáru,,; ale pra
to je. Kdyby národní demokracie
byla ochotna ríci, kolik
nez investovala
do svého delnictva,
dozvedeli bychom
císla prekvapující.
A 'kdyby byla ochotna - cehož se ov
bude chránit ukázati verejnosti
methody, které stály
pocátcích a organisaci
delnictva národní demokracie, byla
to kapitola smutná. Ale národní demokracie má své delnic
V. G.
A f to stojí co stojí.

PHtomnosL
Kurfak aneb: slovanská

a státní

politika.

ly doby, kdy Dr. Kramár byl oslavován
proto, že získal
ky pro majoritUl. Národní demokraté
to oslavovali
jako
cin státní a hlavne slovanské politiky. Pocity vdecnosti
. Kramárovi, že získal ludáky pro koalici však chladly,
vlec, cím víee ludáci v koalici zlobili. A v dobe, kdy ludák
bylo odsouzen na 15 let do vezení pra zlociny proti státu,
Hlinka, ministri Tisó a Labay a j. z ludové strany postae za Tuku, nikdo z národních demokratu již nepripomenul
Dh Dr. Kramáre
o vstup ludáku do koalice; mohlo by se
kládat jako impertinence a ironie, tím spíše, že v Tukove
esu se ukázalo, že národní demokracie
jednala s TukoU'.
e slovanská politika nár. demokracie
je vytrvalá!
Nedala
odraditi porážkou na Slovensku;
uzavrela
na Slovensku
romis pro volby s na rod n i ary,
spela dále, na P.
Tam se spojila s tremi stranami, m. j. s Kurfakem. Jaká
byla politika Kurfakova, to ukazuje nár. dem. list, který
Iive doznává, že Kurfakova strana »zacházela ve své agÍaž do projevu s k o r o protistátních«.
Ale národní demošli na Kurfaka a dopadlo to tak, jak to lící nár. dem.
<"

vyslovovaly
se jistou dobu pochybnosti
o tom,
II vlldce autonomistického
sojuzu je uprímný obrat
k státotvornosti. Když pak poslanec ten to dotvrdil prohlášením, ve kterém vyslovil naprostou
loyalitu a vernost
k státu a prohlásil, že snahy po provádení autonomie bude
Ilrovádet pouze prostredky
ústavními,
bylo ucineno rozJJodnutí.že se národní demokracie
nebude vzpírati kooperaci s tímto ruským blokem.«
> ••••

zda-Ii

e videt, že nár. demokracie
ve volebním kvapu má smysl
zkrácené
rízení.
Jde proste ke Kurfakovi, který šel
e proti státu, dá si od neho dát prohlášení, že je v I a s t n e
t"orný. A už je vec hotova. A spolupráce
Dr. Kramáre
urfakem, jehož projevy dríve byly »skoro protistátní«,
bude
bena jako nejnovejší cin státní a slovanské
politiky, pri
neyadí, že nad touto politikou národní demokracie
poaií hlavou nejen koalicní spojenci národní demokracie,
ale
• kdož znají P. Rus a - Kurfaka. - Ale: slovanská
poliDr. Kramáre žádá nové úspechy;
národní
demokracie
K. T.
žádá nové hlasy.
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lom. jak se ctou knihy na vesnicÍ'. presvedcíme
se
dno ze statistik knihovnick)'ch.
Avšak máme možt z naší dotazníko\'é
akce se presvedcit 00 tom. jak
nick' jest rozloženo ct:.;ní knih. Musíme však míti
zreteli predevším. že jde o jedinou obec. tedy že
oj knih je speciální, amezen na urcit~· v)'bcr místní
ajov)'. Ale pres to naš,e statistika
nepostrádá
zajívosti.
33

s o c. d e In. 6 necte

iráska cte« 12.
kol-T uma: 11.

vL'1bec knih.

Palack}': 4.
Tolstaj:
3.
Brodský:
3.
K?,ras: 3.
MasGlryk: 3 .
Po dvou hlasech dostali: Havlícek, Sienkiewicz, Klicpera, Habrmann,
Dumas, Hugo, Komád;
po jednom:
K oSl11ák. Neruda.
Bezruc. ZoQa, Svátek, Rais, Beneš,
Erben, Nemcová,
Trebízský.
Z a g r á r n í k u (13) v delnicko-zemedelské
vesnici
nectou vubec 2.
Tinak se líbí:
Jirásek ctyrem. :) hlasy: Trebízsk}',
2 hlasy: Medek:
po jednom hlasu: Palacký, Capek, Baar, Vrba, Wint~r,
Sokol- Tuma, Komenský(?),
Havlícek, Br'Udský (tolIko
ieclf'l1 hlas !), Klostermann.
Z J6 l~dovcu necte knih vubec:
5.
Jejoblíbenejší
u nich ie:
Brodsk)'
(S). Pa dvou dostali:
Verne,
Trebízsk)',
Šupka a Sokol-Tuma.
Po jednom:
Kalendár,
Sláma,
Dostál, Kosmák,
Špacek.
Ve vesnici' ciste z-emedelské 3 z 28 agrárníku
a indiferentních
nectou vttbec: 2. Jinak dost;:: I hlastt:
Jirásek 1S, Baar 9, Brodsky 8. Trebízsk)'
6, Pittnerová S' H ok'cek :;. Rélis 4. Tolstoi 4, Dumas 3, Svetlá 3,
Nováková
2. Soko:I-Ttlma
2, Javarická
2, Mrštík
2.
Reymont 2, Verne 2, Klostermann
2, Hugo 2: po jednom:
Vlcek, r.r 8.('har. Bezrl1c, Kieslingová.
Špacek.
~l1pka, Hamza, VI. Vancur::t, K. NovÝ, Sinclair. Kellermann, Sv. Cech Havhsa.
Zola, Pf:leger Mor., Nemcová. Šmilovsk)-, Palack)-, Haggard,
Sienkiewicz,
Rehar
(sen. Vr811{'), Havlícek, Biliánová, Lužická. Flos. Adler
)Maih- !ord.«
lJeklademe
tento obrázek nikterak na roven objektivnímu a všeobecnému,
ale vidime
(a presvedcíme
se
(\ tom; z knihovnických
st:Jt;stik), že historické románv
l-,revládají YC všech vrst.vách. Je to stále Jirásek, který
dominuje ve všt>c:h k1nihovnách. (V mladší generaci se
cte již méne!)
Brodsh
se cte nejvíc v lidoveckém
okruhu,
v agrárním
si všimneme
selské
literatury
(Baar. Vrba, HOIlecek aj.).
Selská vesnice cte se zálibou
od bor n é knihy.
Zvlášte mladí. Zdttr-aznují na rozdíl od starší generace
(která miluje historické
romány) hlavne r e a 1 i tu:
"Nezáleží mi na tom, kdo
neprícila lidskému rozumu«.

knihu

napsal,

jako

aby

se

(2 I l'et. ~,e]sk~' sy.u).
Historické
romány j::;ou snad proto t.olik oblíbe-ny,
že jwu jediným
zdrojem
fantasie
v techto vrstvách
zvlášte v pozdejších
letech. V mládí vlastní zdraj fantasie je ješte sobestacn)'.

Vesnice

a verejn)T

život.

Lidé na vesinici mají svuj názor na politické pomery.
Venkovcké
prostredí
samo dovede
vyvolati
potrebu
diferencovaných
názortt, které jsou velmi houževnaté,
pres to. že se a verejné mínení delí nekolik politických
smeru. Tesné vztahy obyvatel li vesnic mají vliv na i\nt.encit.u jej:lch politického
presvedcení.
Vedle toho jejich rnalá obec, založená na osobních vzájemnostech
a
znalostech,
zakládá jiné vztahy politické než veliké seskupení mest.ské, kde kritika je promenlivá
s behem
událostí.
Je nutno však
na vesnÍ(:i 'presne rozlišit verejné mí-

i
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nem·í politické, které je pod prímým vl1ivem politických
stran. a mínení. které je obecné všem obyvatelum vesnice.
'
Pres to nás upoutá, jak vdiký a bezpr0'strední je
vliv politick~Tch hesel na samostatné mínení obyvateltl
vesnice. To pozorujete u obou stran - soc. demokratli i agrárníkl1. U lidovetl tento vliv po\:itické strany se
nám nebude jeviti' tak patrne, ale jak víme již z predcházejícího. není to samostatnost politického mínení,
naopak úpHn~'nedostatek polit. postrehu. který vypl~vá
toliko nedostatecnou merou z jejich náboženského preI
svedcení.
Vedle tohoto mínení, poskytovaného politickými stranami. je tu mínení táhnoucí se jak0' pruh celou vesnicí. všemi vrstvami. Je to obecný názor na politické
pomery a verejný život. A tu nalezneme stejne u lidovce
j'<lko u agrárníka i o.oc. demokrata spoleqrJJ~ra d por
k s o u c a s n Ým po m e r tI m, nechut a touhu vyrnanÍ't se z okruhu tohoto života, ve kterém uvízllj prostrednictvím svých stran, které ovšem nezamítají, veríce, že ta jejich strana pr.ece jednou nap1ní svuj ideál.
Naplne;uí tohoto ideálu bude znicením té príšery souca~ného verejného života, který všechny tolik znechucU1e:

"Lepší by bylo, kdyby nebylo žádných
protože nám politika ješte nic dobrého
rozháránÍ národa«.

polit. stran
neprinesla,

vub~c,
jenom

*

"Dnes je svet velmi rozháraný a snad prijde tak daleko,
že bude bít jeden druhého a nebude vedet proc a za(~.
A uvidíte, že píši pravdu, dnes již není možno, aby to tak
šlo dále jak Cteme v novinách, samé loupeže a vraždy.«
*
,
,·Dnešní polit. život je prepolitisován.
Vinou toho jest
nadmcrný
egoismus a chamtivost
všech vlldcu, kterí pomocí mas clenstva se vyšplhají na vyšší stupen a pak hledí
z toho težit, aniž by se ohlédli na to, co tomu ríká clenstvo, chyM nám lidi, kterí by pracovali nezištne pro blaho
jak lidu tak státu, jako na pr. náš tatícek Masaryk«.

Tak mluví soc.
dem o k r a té. Are stejne tak
prevládá pesimismus u lidovce i u agrárníka. Všechny
tíží púl!itická roztríštenost,
a jsou dokonce straníai,
kterí ztrácejí dllVeru i ve vlastní stranu. (»Js0'u všichni
stejní, ponevadž pro chudého delníka! nic dobrého neudelají.« »Piol.it. žvot jest otráven a Wtit. strany se topí
v samÝch aférách.«)
»Af je shoda aJ jeden druhého ctí!« volá jeden soc.
demokrat za, všechny, za celou ves i se socialisty, klerikál.y ~ agrárníky. nebot je pochopitelné, že politické
hony se dotknou vesnice více než mesta.
. Tento pesimismus, jak jsme již podotkli, najdeme
u lidovcu;
"Politický
"Kdyby

život je nesprávné

*

nebylo

politických

*

jednání.«
stran,

bylo by klidneji«.

"Bude to cím dál tím hur«.

U agrárníkll
stejný;

jsou úvahy ld.id:nejŠí, avšak tenor

Je

"Politické strany jsou záhubou pro náš národ, ponevadž
se mezi sebou trou a nikdy nedojde k dohode, pokud bude
více polit. stran«.
"Kdyby nebylo
tak rozeštván«.
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tolik

polit.

*

stran,

národ

náš

by nebyl

"Když nebylo polit. stran, bylo
bude jedna strana ke všem rovná«.

(26 let, agrárník.)
"Každá
munistu),

strana

má organisacní

ale HdJtá

"Soucasný

polit.

podle

program

programu

*

pckný (krome ko·

nejedná«.

život to je b I a m á ž«.

Tedy vesnice souhlasne vyslovuje svoji nevoli nad
soucasn~Tm~ pomery politickými. V tomto jejím spoleclnrém mínení je desorientace, kterou cítí, uvažujíc
o souca'Sn~'ch pomerech. Je to tenkrát, když si neví
rady ani s tou stranou, k níž se hlásí a kterou by mela
vylucovat z tohoto svého opovržení. Rekli bychom, že
tyto hlasy se mohou vyskytovati na vesnici, v níž se
st~rkají tri strany v boji ostrém a! bezohledném. Ale
máme k diiSposici i hlasy z veSl!1icejednotné, ucelené
p01,iticky, a pomerne i sociáDne:
.
"Velké roztríš tení straníkll
v mnoho polit. stran, ano
i stranicek není a nemuže býti ku prospechu našemu státu.
Jest to asi velká nepresvedcenost
politická našich lidí, címž
snadno nalítnou na reci politických agitátoru, kterým beží
jenom o ten hlas, aby se dostal na dobré místo sám«.

I

jim vadí ta hromada stran, korupcnictví, které
v nich vidí. Pomery by chteli zjednodušit asi takto:
"Stacila by strana zemedelcú, delníku a inteligence, která
by též mohla pusobiti u jmenovaných
stran. Ale musel by
se delník dívat na príslušníky
strany zemedelské ne jako
na agrárníka,
nýbrž na rolníka a naopak
zase rolník
musel by hledet na delníka ne jako socialistu, nýrbž del·
níka«.
*.

"Soudím, aby jedna stral,a nepotírala
druhou, lidé ne·
byli plroti sobe, neb v rozházené republice se takto nedojde
k úspechu«.

*

"Soudím o politickém
je to yše lumpárna«.

životc

a politických

stranách, le

*

"Politické strany jsou zlo pro venkov, ponevadž na míste
práce se rvou mezi sebou«.
"Nemusely by se mezi sebou tak rezat a štvát a nemusí
jich být tolik!«

Stra!l1Y, jejich agitátori a, tisk. ma jí .,;eli~)r ,:liv n.a
politické sm~'šlení venkovskeho hdu. Ackohv.v.seobeLné odmítání politického stranictví
na VeSl11Clved.e
k jakémusi samostatnému mínení, prece vliv stran Je
veimil patrn~r. Clovek na venkove mtuví o politice tak.
jak cetl o ní v 5asopise, iej.~ o?bírá a ~ nímž souhla.;'í.
Jejich bezprostrednost preJll1l.a tyto nazory .. y ~rvet;J
stadiu myšlení politického na venkove poh!lCky na·
wr získaný z novin, dominuje naprostou verohodno'
stí.' Zalíbit se a verí se mu. V dalším stadiu však miHe
nastati okolnost, že venkovan prijde na politickou sc~uzi nebo vtlbec se dostane do vetšího nesourodého hd·
ského shLuku, kde se stretnou dva názory. Jeden, kter)'
pr~ja~ a uveriL mu, a! druhý prO'tiviu)T.Obycejne dojde
k árimitivnímu obvyklému vyrovnání: každý má svoa
pravdu, a vznikne jak~rsi chaos poLitického vyznání.
Tento chaos se nivelisuje pak na všeobecne rozšíren~
inechuti k politickému ži!Votu, jak jsme práve poznalI.
Sociální dem0'kraté prejímají these svého hnutí novinami, schllzemi a kolektivním prostredím jejich práce. Jsou vubec velmi citliví, až nervosní ve svých ná·

h. Plyne to ze založení jejich politického stran i(citového), jak jsme konstatovali nahore. Jsou soty z pesimismu.
"Vctšina, které jsou ve vetšinc,
a domkáre a plnal své kapsy«.

ubíjejí

.:.{

delnický
fr

soudím,

že chybil

národ

,I

lid sám

o po-
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Cesty filmové avantgardy.
II.

.JinÝ úkol avantgardy byl dán nutností vyprostit film
ze sveta interieuru, v nichž se pracovalo pomerne dobre
s osvetlením s pocátku divadelním a dostat ho do p I e in a i r u, s nímž byly malé zkušenosti. V prvním stad.iu
.To není vláda, to je chvilkové uchvácení moci státu
nebylo ješte ani reci o paprscích »viditelných« a »nevi. ditelných«, které provázejí paprsky viditelné asi tak, jako
buržoasními stranami, které se snaží pro své príslušníky
co nejvíc získal. Jest to doba nejvetších korupcí, jaké se
provázejí tóny »svrchní« tóny základní, nestudovala se
kdy vyskytly (nelze dál reprodukovati
hlas tohoto soc.
matematicky vibrace paprsku, ani rytmická zákonitost
~m. z censurních duvodl!).
pomeru bílé a cerné. Šlo o dosažení co možno nejlepšího
osvetlení v prirozeném svetle pod širým nebem. Zdánlive snadná práce, ale vyžadovala nekolik let, po nichž
"Pryc s tou dnešní vládoUl a budeme pro to, aby se
ustrojila nová vláda a vláda železná pod jménem sociální
teprve jsme uvideli na plátne fotografii tak odstínenou,
mokracie a ty zla lživé, falešné a okrádající
chudého
vyváženou a hlubokou, že jsme ani necítili' potrebu plaároda tou novou vládou odstraníme
co nejdrív, aby už
stického filmu, který je nejnovejší vymožeností, hlášenou
tomu lichvarskému životu už jednou bylo konec!«
z Ameriky, prozatím bohužel' bez bližších údaju.
*
R.ada dalších drobných revolucí, které se rychlým tem,,0 soucasném polit. živote soudím, že ženám nemelo býti
pem objevovaly, mela jednotící tendenci: vn é s t do
dáno volební právo, ponevadž ženy to jsou, které hlasují
f i I m u po h y b, v jehož znamení film vznikl, ale nepoproti ;;v)'m mužum delníkum,
jsouce klamány
falešným
kracoval. I v pleinairu pusobily snímky dojmem scén,
výkladem kneží. (30 let, žena, soc. dem.)
nad nimiž co nevidet spadne opona. Pres veškerou životnost stály tu stromy a skály jakoby mrtve, podobny
akové jsou názory soc. demokratu, na než zrejme
jevištním rekvisitám. Duch divadla se stále vznášel nad
i 'tranická agitace.
hlavami filmaru.
lidoVcLlvypada ií názory. zkreslené stranickým
. takto:
Nápor avantgardistu smeruje k zdynamisování filmu,
zacíná se ozývat vol á n í p o "c i sté m« f i I m u, který
.Soudím o polit. živote a stranách,
aby bylo všechno
by se zbavil pout divadelních i literárních a postavil se
krc,fanský a katolický proto, aby všichni lidé v jeden svaz
a svornc se jeden s druhým bavili.«
na vlastní nohy. Pilmovy herec musí pracovat docela
*
jinými prostredky, libretto filmu nemuže byt totéž, co
tekst dramatu, kom po sice filmu nemá být prostým pre.Politický život je ustálenejší za vlády obcanských stran,
nesením dramatu na plátno, film má své vlastní zákony,
socialistickévýstrelky jaksi z neho odpadnou.«
své vlastní pole pusobnosti, film je samostatné, na žád"Sou;dím, že strany komustické,
nemecké a socialisticném jiném umení nezávislé umení, stejne jako divadlo
nebo literatura.
ké jsou neprítelem naší republiky casto ale v rouše beránc/m. Nekteré to neprátelství netají. Jiné zase jsou na oko
Opatrne, ale rychle pronikají tyto názory. Není niktevelmi starostlivé o republiku, ale jen tak dlouho, dokud
rak treba znásilnovat se, abychom je pr~jím~li. Jsou:
ajf z ceho bl át. Mistry jsou socialistické
rtrany. T~ké
správné, vyverají z 1fbchopení filmové' 'prirozenosti, do_'J
rámí strana republice- niceho nepridala«.
kazují témer na poprve svou životaschOpnost každému,
kdo vidí. Odtud jejich úspešná aplikace ve filmové vel.Strany nemají být jedna proti druhé a všechny nejak
kovyrobe, která obratne kompiluje, snažíc se pri tom,
rmálne se smírit ne jak agrárníci, jen když oni mají a
aby nevzbudila odpor konservativní majority obecenTUzíat hynou hlady «.
stva.
ripomínám, že tyto lidovecké hlasy jsou od ze.V dobe pomerne krátké se shledáváme s nekolika pod'ldL)
statnými zmenami ve filmu: jednotlivé obrazy už nejsou
rámí projevy (zdá se, že jsou
zde klidnejší než razeny vedle sebe jako ve "výstupech« klasického dra• \"Y iin}"chstraníku):
matu nebo v sebe uzavrených scénách italské opery .
Místo toho nastupuje ve filmu p I y n u los t obr a z U.
•Soudím, že hašterivost soci;\. stran nevede k dobrému,
Nejsou to ohranicené cásti, ale jeden proud, který unáší
t1m sami pochovávají demokracii,
aniž to sami pozorují.
diváka od místa k místu, od osoby k osobe, od veci
ialisti sami zaseli na venkove sobectví a delají postrach
'mi nesmysly. Venkov je vyspelý
dost, ale vyžaduje
k veci, bez ustání, bez viditelných hranic, bez prestávek,
prímnosti. To dokáže po zdravé úvaze<<jež jsou na pr. na jevišti vynucovány zmenou místa.
*
Pilm si náhle zacíná uvedomovat svá krídla a delá za
Zbytecné a bezúcelné polit. strany snad zaniknou a zupomoci avantgardistu první pokusy, aby je zdvihnul a
lanou jen ty, které svou cest zachovají. Falešným výklazamával jimi. Jde to, opravdu, vznáší se a není v ceste
um vudcu nekterých stran a také knežem prestanou lidé
prekážka, nebo se dá prekonat s neocekávanou lehkostí.
rit. Svet nabývá pevne kulturu!«
Vedle plynulosti obrazu se objevuje jako další dusledek stejného principu pro I í n á ní obr ~'z U. Není to
+:.

Tak zvané národní strany
~emcem a Madarem proti

a sokolové spoJeJl se radeji
ceskému delnictvu«.
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Pntomnostnié jiného,· než zmnohonásobená
plynulost, zintensivnení
a zrychlení procesu. Obraz vsunutý mezi dva jiné, aby
je spojil, se stává zbytecným.
Obraz se v kadenci rozplyne v mlhovinu, z níž se rodí mekce a nenásilne obraz
nový, tvár vzpomínané osoby se objeví vedle hrdiny tak
kouzelne, jako bývá ve skutecné vzpomínce.
(Nezapomenme pri této príležitosti historickou
poznámku, která
patrí do praehistorie
avantgardy:
jedním z nejeffektnejších triku, který své doby pusobil opravdu mocn)'m dojmem, bylo zázracné zjevení Krista v »Quo Vadis?«, prababicce všech velkofilmu.) Pohyblivost
a menitelnost lidských predstav
je dostižena:
pohádky, sny a touhy se
naplnují pred vašima ocima na stríbrném
plátne. Ješte
barvy? Nebo zvuk? Chvilku strpení!
V okamžiku, kdy byl film ve Francii slavnostne
prohlášen za umení u príležitosti promítání »Trí mušketýru«
v parížské Velké Opere, urazil už peknÝ kus cesty ze
zajeti divadelního.
Statecný
a sympatický
d'Artagnan,
který šermoval lépe než fairbanks
a jezdil na koni jako
kozák, se hodil po certech málo do velkolepé tradice Comédie fran<;aise
a nádherne
vzpupná
mylady Winter
byla jedna z prvních herecek, která pochopila film: odehována divadlem, mohla své pochopení projevit jen cástecne.
Mení se znenáhla,
ale stále a znatelne
her e c k )'
sty I. Odpadají gesta, která nám pripomínají spíše loutkové divadlo. než veliké jevište, hledají se nové výrazové prostredky,
protože už se stává jasnou nemožnost
starých. Malá plocha filmového plátna, o tolik menší. než
je divadelní jevište, nutí k vytvárení
nového stylu. Menší
plocha - vetší ílspornost v gestech. omezeni na minimum. S proporcemi,
které patrí k filmu a s principem
7.vetšování detailíi se premístuje
te7ište výrazu do tváre. Prostý úsmev. pohled nesmírného
oka zacloneného
rasami. jediná vráska.
rostoucí pred našimi zraky do
znek!idnuHcích
rozmeru, to a mnohé jiné je v\'razneiší
a dramatictejší,
než nejpathetictejší
gesto. Dorustá nová
generace hercu. kterým už nebude príteží divadlo jako
jejich otctlm. vvškolenÝm
na trojrozmerném
jeviští.
Avantgardisté.
jejichž práce byla roztroušena.
zdvihaií
SV01\ vlajku a dávaií o sobe vedet
jako o skunine, bez
níž hv se nemohla filmová produkce dostat kupredu. Nabvv;:ljí sebevedomí
a obraceií k sohe n07ornost. Aval1tl!'aroa ie mezinárodní, nracují v ni Nemci. AmericéJné. Rllsové. Jaoonci: Ita,lové. liolandané.- Anglicané a Skandinavci, ale všechno se tocí kolem francolJ7:i1 a jeiím centrem je Paríž. mesto. jehož snecialito'l
je nrímo hravé
vynalézání
novirch umeleck.'ch
srn:eru. doktrin '" iS1111),
'Bylo by nespravedlivo,
kdybychom
pricítali zásluhy.
o rozvoj filmu jenom tem, kdo jsou oznacováni
etiketou
avantgardy.
K šiku prllkopníkil,
chceme-li být spravedliví, musíme pocítat vedle známých avantgardistu
jednak radu pracovníku,
kterí prinesli do filmu neco nového, ale zapomneli se podepsat a neuplatnovali nikdy nárok
na uznání, jednak radu filmaru, kterí ve svém díle uskutecnovali
samozrejme
nové myšlenky,
aniž je kdy napádlo, že jsou avantgardisty.
Pocítá nekdo mezi avantgardisty na príklad Charlie Chaplina? A prece, podívejte
se na neho pod tímto zorným úhl<:m, at jako na autora,
nebo režiséra, nebo· predstavitele
filmll. V jiném smyslu
a merítku to platí i o Douglas Fairbanksovi,
Paul Wegenerovi, W. S. tIartovi, o iniciátorech
detektivního
filmu, o režisérech cowboysk)'ch
seriálu, jimž se estétové
tolik vysmívali, neschopni ocenit jejich filmové hodnoty,
to platí'o všech, kdo umeli prinést do filmu neco svého,
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kdo umeli zaujmout, rozptýlit a potešit diváka, v bi()li
grafu.
Avantgardisté
ve vlastním
slova smyslu jsou více
méne specialisováni
novotéri a experimentátori.
Venuji
se spíše hledání prvku a složek nových cest, než jej!c
rozpracování,
skloubení a uplatnování
ve vetším díle.
Nezustávají stát nad objevem a nevytloukají z neho kapitál. Na to stací, tisíce jiných. Jakmile vidí, že nová posice je definitivne dobyta, jdou za novou. Taková predevším je avantgarda.
Její práce za poslední léta pripravila veliké množství
nového materiálu,
který· teprve ceká na zužití. Jenom
clovek, který o filmové avantgarde
nic neví, muže vážne tvrdit - v úvodníku našeho významného listu - že
cesty tichého filmu jsou vycerpány.
Není ostatne samo·
ten, i jiní lidé, zakládající si na titulu filmových odbor·
níku, jsou o tom presvedceni.
Všechno tu už bylo, ríkají,
'šechno je zpracováno,
zobraceno se všech stran, vyte·
ženo do všech možností a zopakováno
do únavy. Tím
také bývá oduvodnován
vznik a úspech zvukového fiI
mu. Americtí výrobci prý pozorovali s jístotou stále hrozivejší, že obecenstvo je unudeno a touží po nových sen·
sacích. Je sice pravda, že narážíme ve filmové produkci
na úctyhodnou
spoustu stále opakovaných
motivu. To
,'šak neznamená. že byly všechny motivy vy teženy. N'I·
opak, dosavadní filmová produkce se vyznamenává znac·
nou chudobou ve volbe námetll, v režii i hereckém DOdánÍ. Kdybyste vzali z celé svetové produkce filmy, kte·
ré jsou vyrábeny
bez jediné puvodní myšlenky, v ni~hž
isou mechanicky
kopírovány
vecne stejné momenty, trio
ky a situace a kdybyste je dali stranou na jednu hrom~·
du, shledali byste, že z ostatních filmu. ~<teré zbyly, se·
stavíte hromádku nápadne nepatrnou.
Neveríte-li, jdete
sedmkrát do biografu a potom si na mc vzpomente.
Byl bych šfasten. kdyby mi patrily »všec;tranne vvte·
žené« doly filmového materiálv!
Kdybych byl pánem
všeho, co bylo ve filmu necháno ladem v prekotném tem·
pu honby za maximálním výtežkem!
NevšímajÍc si úspechu kýcu vskutku dokonalých. jde
avantgarda
vpred za svým posláním. Pod jejíma rukama
se mení film skoro k nepoznání, tak je vzdálen podobe
svých detskÝch let.
N a I é z á s vou v I a s t n Í rec, která kdysi byla v~'hradne literární. Vzdává se literatury
jako podkladu a
~!os<!tora. odhazuje literární stavbu, motivaci a ctižár10st. Rec filmu je rytmisovaný
obraz. jedine jím se r.lUsí
vyjadrovat.
(Titulky nejsou úplne odstraneny. Jsou ome7eny na nejmenší míru (j nespocívá na nich dej, jako ve
filmech delaných hlavne podle známých románll. Titulky
v avantgardních
filmech nejsou literární protézy, jsou to
orientacní znaménka). A u t o n o mi e obr a z u, jeho so·
bestacnost
a výrazové
možnosti. to jsoll otázky. které
?(lmestnávají
avantgardisty
ze všech otázek nejvíc. Príheh, román. dobrodružství
bylo ve starých filmech líceno tODorným, zdlouhavým,
neobré1tn~'l11 zpusobem, který
používal mnoho tit\llli, zatežoval se pn1chodnými scénami bez filmových hodnot. zdržoval
se LI situací. které
m,Slv význam literární. ale jim7. schá7elv podmínky filmového Ílcinu.
Rozhodujícím kriteriem se stává obrazová hodnota nám~tu, hercu, deje, situací, prostredí. Dobr~' film muže být
jen tehdy, byl-li všechen materiál transponován do ciste
obrazové atmosféry.
Nejslavnejší
literární dílo se muže
promenit v nejhorší kýc, i když byl presne zachován jeho
charakter,
nebylo-li dbáno výše uvedeného pmvidla. A

PNtomnosL
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opak, nejobycejnejší anekdota nebo beznadejná povída muže v rukou dobrého režiséra vyrust v nejlepší film.
Je ostatne nejlepší vymýšlet filmová libretta samostatne,
stejne jako je lepší psát prímo dramata, než je zpracoávat z románu. Dej, jemuž dríve musily pomáhat tak
datné titulky, je v dílech avantgardistu
plne nesen a
IIOhlcenoDrazy. Není to jen dej, který známe z literatury, je to obr a z o v ý dej, plný prekvapení,
nových
dobrodružství a neví daných krás. Príbeh lidí, který tvofil dríve leitmotiv filmu, je v novém filmu jen jedním
z nescísln~'ch príbehu, které se proplétají od zacátku do
konce filmu. Je tu chvení trávy, trpyt cajového príboru,
in plazící se ulicí, je tu úsmev, který se dlouho mení,
než vyústí do definitivního výrazu, jsou tu nohy kohosi,
kdo jde po chodníku, neznámo kam, kohosi, jehož tvár
nikdy neuvidíte a který možná vubec nesouvisel s príbehem dvou hrdinu. Tisíce malickostí
žije pred vámi
vým jepicovitým životem, který nestacíte
ani postihnout v jeho mnohotvárnosti,
trebas byla tak malá plocha
k existenci.
Ale není to chaos, je to »mnohonásobný
lesk" (Verhaeren), polyfonické bohatství obrazu, do nichž je koncepCÍ
režisérovou vnesen rád, který pri pozorném sledování
brzo odhalite. Veci zdánlive všední jsou nám objevovány
v okamžiku, který je promenuje
ve spoluúcinkující,
osvetlení, které jim dává slavnostní význam, v podobe, která zaráží fantastikou. Ale všechno je vleceno neozorovatelne jedním smerem, jako proud v širokém reišti, spojeno základní
myšlenkou,
úmyslem,
touhou.
hcete-li vyprávet dej takového filmu, upadnete do stejJlých nesnází, jako pokoušíte-li se vyjádrit »svými slovY" obsah skutecné básne nebo hudební skladby. Milovníci romantické epiky budou zklamáni, když jim budete
Ucit,snažíce se podat obsah takového filmu, své nadšené
dojmy, ve kterých bude mnoho lyrických,
vášnivých,
dramatických, veselých a rozkošných
podrobností.
Vk
Dmposkytnout poctive nemužete, nechcete-li ovšem napsat o filmu básen nebo román.
S obrazem, který se stal samostatným,
bylo experimentováno dál. Veliká péce venována dalšímu jeho zd yna m i s o v á n í. Dík ruzným technickým vynálezum mbyl obraz vetší pružnosti, rychlosti a mnohotvárnosti,
než e kdy zdálo možné. Bylo k tomu treba uvol·
ne11i,relarace všemi smery, aby se svobodne mohla poybovat v obraz zakuklená myšlenka cloveka. Pro s '~-et
filmuprestává platit zákon tíže, prekonáno prokletí casu
prostoru. Avantgardisté
hledí využít co nejvíc tohoto
prirozeného daru a jdou až k jeho hranicím. Recká filosofická maxima »panta rei« se ve filmu naplnuje netušenou mcrou. Nejsou prekážky, všechno se muže hýbat, nic
nenímrtvé v dohledu operatérovy
komory. Dýmka, ležící
na stole, se otácí, vidíme ji se všech stran, steny nestojí
nehybne, ale naklánejí se, rozvírají a stahují nad hlavou
herce, který jde do vedlejší místnosti hledat. Vedeni rukou režiséra, procházíme lesem, který tancí. Také rákosí
oh"bá pred námi tocivým pohybem, puda pod nohama
e v temnote prohlubuje a voda tiše krouží v sugestivnich krivkách, lákajíc zoufalého chodce.
To už není jen fotografování
prírody s jejími pohyb 0ými efekty. To je uvedomelá dynamisace
prírody, její
dramatisace, která teprve pripravuje
vhodné prostredí
ro filmový dej a odstranuje rušivý dojem nesourodých
kulis a rekvisit. Príroda není jen lacinou scenerií, jako
dysi, ale je strhávána do deje a podrobována
stejnému
fádu. jako maska nebo gesto herce. Avantgardisté
fo to-
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grafují kraj, jímž prchá jezdec, zvláštním aparátem, pripevneným
na sedle cválajícího' kone: promítnete-li
takový snímek, krajina se vlní a nemusíte videt na jiném
snímku jezdce, abyste vedeli, že je to krajina videná
jezdcem na' úteku. Nad propastí, do níž se rítí vodopád,
prejíždí po lane jiný aparát, zarízenÝ, specielne k automatickému mmování. Hledají se všemožné perspektivy,
zdola, ze strany, shora, pokaždé se objeví neco nového
co obohatí plátno o neznámý obraz.
Cválají aparáty, sunou se nad propastmi, Vystupují ze
hloubk;,' a šplhají podél zdí krajkových
katedrál a strízlivých mrakodrapu,
vrhají se dolu volným pádem, aŽ divák prožívá roztríšteni
na dlažbe, jako vesnu, aparáty
krouží v soustredených
kruzích, zavrtávajíce
váš pohled až bolestne na jedno místo, z nehož opadne omítka,
aby se objevila tajná schránka,
nebo cerný kocour Se
zlovestnýma
ocima. Bezmocni,
jste unáštni
ve smeru
optických silokrivek, kam se režisérovi
zlíbí.
Tvár, která se zprvu theatrálne
šklebila, potom tuhla,
opet oživovala zcela jinými grimasami a objevovala se
ve zvetšení, rozlicne detailisována,
podstupuje další experiment:
videli jsme ji jasne, všechny
její rysy, ale
náhle se nám ztrácí, mlžne rozlep tána, aby nabyla Ci vterinu pozdeji podivné podoby, která upomíná malírský
portrét a vrátila se po nové oklice do své puvodní formy. Snad to byl dojem spolecníka, který se na tvár díval clonou koure, snad vzpomínka vnesla cosi cizího do
techto rysu? Nezáleží na motivaci, záleží na presvedcivosti sugerovaného
obrazu. Met a mor f o s y, jimž by
závideli Ovidiové všech minulých století, uskutecnují se
na záuacném
plátne se zemí, vecmi a lidmi bez nejmenších obtíží a s kouzelností, která je bezpríkladná.
Nejsou
tu hranice pro cloveka, který má fantasii a rozumí svému materiálu._ Všichni osvedcení
kouzelníci jsou vedle
filmaru školáky. Veci žijí, padají, krouží a promenují se
v šíleném rytmu.
Nejen násobení, také delení. Dek o m p o s i c e obr az u je dalším východiskem
avantgardy.
Odtud vYtežena
sensace zpomal~ného pohybu, pri jehož pCizorování v kinu cítíme vždycky cosi nevypoveditelného,
snad pf oto,
že je to zpomalení rytmu, povolení tepu nutných k životu, smrt. Nejde však jen o zpomalený pohyb, jde také
o rozložení obraz u: tvár, která prošla zvetšením a metamorfosami,
se rozpadá,
jakoby
zasažena
bleskem.
Podobna vejíri, nebo odrazu v hladine, rozkládá se na
své cásti a mizí. Také háj, ve kterém žárlivec dostihl
milenku, se rozpoltí, když ji probodne dýkou a v ocích
umírající se roztaté
koruny
stromu
veiírovite
sklání
dolu. v rytmu vícek, která se zavírají. I tvár vraha se
bortí v jejím posledním pohledu a kadencu.ie soucasne
se vším, co už se nikdy nevrátí.
Je jasno, co všechno.se
dá delat z tak propracovaného materiálu a doufám, že si ctenár, který nemel príležitost avantgardní
filmy videt, múže na základe prehledu uvedomit, jak málo bylo z techto možností uplatneno
v bežné filmové produkci. Vedle uvedených technickÝch
vymožeností
a tendencí, které se mi zdají nejduležitejší,
jsou i jiné. Studie jistých avantgardistu
se zabývají jakousi g e o m e t r i í f i 1 m u. Promítají na príklad na
bílou plochu cerný disk, který se zacne· zvetšovat,
až
zaplní celé plátno. v kterémž okamžiku se ve stredu objeví bílý disk, který postupne pohltí celou cernou olochu.
Z bodu se rozvine spirála, rO,;,tocí se prudkým temnem,
takže nerozeznáte
její zacátek a konec. Náhle ji protne
prímka. Šest soustredených
kružnic se rozletí v pyra-
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midu, mení polomer a ustupují pred šikem hranolu. Déšt
hranolu se svetly a stíny, které bojují, zkrížení jinými
hranoly, mríž, kterou prochází trojúhelníky
stále vetší,
druhá mríž v protipohybu
a tretí, která se tocí, komb inujíc tri. predcházející
pohyby. Jsou to elementární
studie zjištující optické a dynamické úcinky geometrických
obrazu. Jsou v pomeru k hotovým filmum tím, cím jsou
škály hrané na piane v pomeru k sonate nebo symfonii.
A prece i v techto prupravných
cviceních je mnoho opticky zajímavého,
dokonce napínavého.
Co se v takových filmech delá s geometrickými
obrazci, delá se ~ jiných filmech s jiným materiálem:
kovové
spirály, sklenené krychle, kríštálové
hranoly v nejruznejším pohybu, skladu a osvetlení, na nejruznejším
pozadí.
Jsou tu pokusy o n á v r a t k b a let u, ve zvláštní
rytmisaci herecké mimiky i komposici scén a deje. tIerci
a herecky se pohybují baletním stylem prizpusobeným
filmu, tedy prekreslená
gesta, elastická, tanecní chuze,
nekteré baletní figury a premety. Nejvhodnejší
kostým
a prostredí:
commedia dellarte.
Prozatím príliš násilné
rešení je hlavní vadou techto filmu a potom: takový film
bez synchronisované
hudby? Dnes už zbytecnost!
Stejne v zacátcích je úsilí o filmovy humor pocatý cestou neliterární.
Postavit
r y z í f i I m o vou
g rot es k u, která by ve svém genru byla tak dokonalá, jako
je filmová reportáž. Dosavadní výboje v tom smeru slibují dobrou korist, E x p r e s i o n i s t i c k ý f i I m se
dostal na slepou kolej po jediném. velmi zdarilém díle nemeckých avantgardistu.
Tesne pred objevem zvukového filmu se stalo nekolik
zretelnejších
pokusu o h ude b n í k o m p o s i c i f i lm u, jak jsem o nem psal hned na zacátku. Bez soucinnosti vlastního zvuku, ale komposicní
forma hudební.
Snaha, vyjádrit námetem, charakterem
a rytmem filmu
urcitou
myšlenku
seskupováním
obrazových
motivu.
Obrazy mají své dynamické predznamenání,
jako je má
veta v hudební
sonate,
nebo symfonii:
»Moderato«,
»AIIegro« atd. Tatáž myšlenka je provádena
i v druhé
vete, t. j. v druhém díle obrazu, jenomže pod jiným zorným úhlem, v jiném rytmu. Jako jsou v hudební druhé
vete používány tytéž motivy, ale s ruznými variacemi,
tak i zde vidíme tytéž obrazové motivy všelijak obmenované.q,
Podobný zpusob ---.:..presná obdoba thematické
práce
hudební - muže vést k výsledkum
uspokojivým
více,
než dosud. V rukou povolaného
umelce je zaruceno dostižení cíle i nejavantgardnejší
myšlence
a ne jenom
jedna cesta vede do Ríma, jak je známo. Ale o k a m ž ik e m, kdy
z v u k O v ý f i I m pre s t a I být
t h e 0r i í, n a stá v á v tom t o s m e r u f i I m o v é avantgarde
úkol
duležitejší:
pokus
o spojení
filmu
a zvuku
v méne
primitivní
pod obe,
než
v p r v n í c h u k á z k á c h z v u k ov é h o f I m u.
Všechno, co dosud filmová avantgarda
vykonala,
je
nejlepším predpokladem
takového
cinu. K všemohoucnosti, volnosti, lehkosti a plynulosti avantgardního
filmu
se bude moci vázat zvuk daleko lépe, jinak a podivuhodneji, než ke zdivadelnenému,
neohrabanému
filmu, po
jehož boku se vydal synchronisovaný
zvuk v podobe
doprovázející
hudby a namáhavých
dialogu do sveta.
Predstavte
si to jen trochu, tón, za jehož znení by se
rozvíjel ve stejném rytm\l obrazovÝ motiv, slovo, které
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by svítilo spolecne se svetlem z dálky nad šerou plání,
výkrik, který by rozkymácel
zdi pokoje a otrásl pevností obrysu, písen, improvisovaná
pri pohledu na hory
a smekající se ozvenou mezi ostrými útesy"dlouho cekaný
signál, který pJ.j@nikne vítezne
dusnými ulickami jako
bílý šíp a za-hraje na oblicejích zasvecencu
kaleidoskopem grimas. -

V. Šteek:

Slovenský problém a Stefánik.
(Na

okraj

Šujanovy

monografie

a Štefánikovi.)

Ten

z uprímných
Cechll. který se poctive zamyslil
nad knihou mladého slovenského
kritika Jana ITamaliara, jiste si neprál více, než aby co nejdríve prišli
ze Slovenska další Hamaliarové,
pracovití, nesentimentální, odvážní,
prísní.
A necekali jsme dlouho, když
opet u Mazáce (z kterého, mimochodem,
vyrustá dobrý
moderní nakladatel
»slovenský«
zrovna jako je Odeon
»francouzský«),
vychází kniha jiného mladého Slováka, Juraja Šujana »Štefánik - Vek mladosti«, odvážná hned v komposici
jako 1. díl velkého životopisu
o Štefánikovi.
Tato knížka nutí zamysleti
se nad jednou vecí m I a d Ý c lov e k j a k o ved e c. Rekneme. predem, že v tomto prípade spo:Iehnou se mtadí nejcasteji
na
n t u i c i dospejí casto tam, kam starí po dlouhém shledávání
dokladu.

i

Predstavte
si dále chudého Slováka, který prichází
do Prahy, nejen aby studovaL, nýbrž i aby se naucil
»domáhat
sa vyšších cielóv logicky. re3Jlne, postupne
a vždy s láskou, nadšením
a odvahou,«
zatím co snad
jeho kolegové vysedávají
dlllky v kavárnách;
predstavte si mladého cloveka, jenž prímo
k l' a d e c a s:
kondice, vlastní studie a ješte vedecká práce.

A je zase zajímavo pro mladé Sl'ováky, že tato
kniha ješte nevyšla a úryvky z ní témer nebyly uverejIlovány, když hlas (patrne pseudO'nyma) Lettricha pravil v »Mladém Slovensku«:
»Ani s najvacším sebezaprellím
sa nedá s radostou ocakávat ohlášená
monografia.
Sujanovi
treba z úprimnl!ho
srdcal. odporúcat,
aby monografiu
o Stefánikovi ponechal
povolanejším
rukám od neho, Pre pokusy fušera nehodí sa
n;lskrze osobnost Stefánikova«.

Stací ríci, že podobné úkoly nikdO' nikomu nesveruje svou úlohu v 'kulture a spollecnosti si vybírá a
tvor'í každ)' sám. Mezi m1adý'mi Slováky je, bohužel,
rozséváno príliš závisti, a snad i o tVllrcí žárlivosti možno mluviti, jež svádí vždy ke k r i t i c e »a p r i o r i«,
podmínenou
vždy spíše pokoutn)'m
šiH1ánÍm do anekdot ze soukroméhO' života než do díla.
Listujme
touto knihou opatrne,
protože Šujanové,
Hamaliarové,
Gálikové
a BednárO'vé
pre d e vší m.
jednou - až uzraje cas - skutecne vyreší »veru tažk)'
probI.ém« slovenský.
I Šujan se pripravovaL na SVllj úkol vážne. Už pred
svou monografií
vyda:! Štefánikovy
clánky klasistické.
Stací jen uvážiti, že psáti o Štefánikovi
je vec ožehavá.
Nepatrn)'
krucek - a tato postava se mohla státi legendární.
Proto tO' úsiE vysvetliti
ji historicky. Šujanovi jiste hodne pomáhala
láska k Štefánikovi, jiste

ponevadž nic není vzdálenejší
m[adému c!oveku
systematická vedecká práce. Šujan to delá i proto,
o Štefánikovi psali doposud vetšinou Ceši (Polívka.
reš, Beneš, román Zverinuv),
kdežto Štefánik
byl
" ce plnokrevným Slovákem. A jiste rocliu\"erným, acjsou na Slovensku lidé, kterí se i na Šmrfánika díjí ocima v·elijak
pokrivenýma,
Knihu si Šujan systematicky
rozdel.il, na tri patra "tství, stredoškolská
studia,
vysokoškolská
studia.
zajímavo, že Štefánika vykládá
m e to d o u c i' ste
a i n e o v s k o u : »Š t e f á n i k
jev
s led n io u u ciá los t í a s n a žen í s voj h o l' o d n éo k r aj a.« To je rasa, mi:li,eu. Je ntttno najít moent. A tím jsou Šujanovi »petits faits«, sbírání fakt
faktÍckll, jak snad jinak nebylo možno.
Tehdejší
opisy studentské, archivy gymnasiá1ní,
v)'pisy pro'dm. v~'pisy z katalogu rektorátu
university,
noviny,
orespondence, vzpomínky soucasníku,
kalendáre a paeti ovšem práce vedecké (Šrobár)
slouží Šujanovi
prameny, takže látku vycerpává
úplne.
Již z úvodu cítíte, že kniha, ac psána slovensky,
je
uchem když ne ceská, aspon ceskoslove:nsk{l. Nes jedení Cechu se Slováky bylo »blúdenie a strádanie",
yl to trest od Boha (Šujan
je cI o v e k n á b o že nk ~', i tím jsou mladí Slováci sympatictí),
že jsme
porozumeli, že máme
žít spolecne.
»N e m o ž n o
ám Cechom
a Slovákol11
žit
odlúcene!
()Ia to t a ž k á ne moc
n á l' o d n á,« ríká pri• al'e Šujan, a Masaryk zacal lécit z té nemoci, v cemž
II na ?Iovensku z mladé generace
pomáhal
vydatne
.tefánI'k, a to již jako student v Praze.
~ra s ary k, Her h ,e n, Kál, a 1 byli' asi Šujanovi
orv. Ty ohsahové
hlavicky
zmámé
trebas
»Ceské
'zky«. herbenovská snaha po sbírání »petits faits« a
lame Kála:llTV sloh z Palackého
mlad)Tch let. Tato
éna, ješte dnes na Slovensku
živá, dokazují,
že na
loven s k u tep rve
cl nes
d o zní v á r e ai s m u s. Všimnete si trebas, jak mla d í S 1,o v ái r;1 di mor a:l i s ují
jako moralisovali
Laichter,
amma, Vodák. Tento mladický ethos mtHe vyrusti do
~y. Je mi skoro líto, my mladí v cechách jdeme casto
.e, ~!asaryka. s pokrcením ramen. Rekneme'si
uEiím, ne) ou to Jenom ti, co 28. ríjna vykrikují
na Váa\"ském námestí:
»N a š e
e cl a ma r x i s m u s
áŠ,l1.citel
Lenin!«
Necte se Masaryk:
mladí si
ys!I, ze st11 »Karla Havbícka«, »Svetové revoluce« je
ylel;1pre.slder:t?,.vých 'poslání. Slavnostní
pathos, snad
utn)' prOJev, JeJz nenl nutno císt a promyslit.
V tomte zá~!dím ho.dr:~ mladým
Slovákum,
že soudí jinak,
zna]1 a poueU]1 se z Masaryka
a Herbena více než
.. ladí ~ Cechác~1. Aby
tonebyla
jednou
je:Ichsl1a
a prevaha!
(kit.
ž
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.Sloh Šujanllv prllhlednST, lehký, sympatický
helem; casté archaisticky
kladení
sloves na
pomíná místy až na Labyrint
sveta:

svým
konec

»Zv!áštne a opravdu nevyzpytate1'né stI cesty božie. Dnes
musíme povedat, že práve tento postup Madarov bol nu,tný,
aby sa Slováci z bludnej cesty hungarizmu
vrátili a len
v jednote ceskoolovenskej smysel a cie1' svojho národného
života hfadali«.
Když pak mluví o »n e ': ( a s t n é m o p o l' tun
iz m li, ma 1é d II ver e v s e b e, p a s i v i t e, c e k ání s pás y od
c a l' s k é hoR
u s k a",
myslíte
novu na zapomínaného
Lajciaka
jako pri Hamalia-

rovi. Šujan však,' ku podivu jakoby
se místy
opíral
i o Zverinuv román, místy prílišné omezování
na »petit faits" (»Ruzné
episodky
by nám daly vysvetlenie«),
jinde se zaplete v ple<masmus až povídave, 1
hranicící
s,Jm.alichernostmi,
rád generalisuje
hlavne
v literárních
soudech
(o Mažusanicovi,
»n e j va cš o m t o epiku horvalskom« ), dobre si však všímá i sociálních pomeru, porádá historické
exkurse,
ale zase
zabredne až v trivialitu.
(Št. si vel'mi rád u t a h :) \' a I
z lidí), místy však má jiste pravdu (str. 75), nekdevš:tk
skocí iro'nicky do prítomnosti:
(C i aj dne s 11' i e je
C z a m b ed o s t t a k o v ý c h p r e fík a n Ý c h
lov c O'v med z i na m. il pO' cti v Ý ID i S lov á \km i atd., pecLive a prehledne
Štefánikem
psané zápisnice »možu byt vždy vzorom pro zapisovatel' ov Detvana«), zase styl O'živí lidovÝm úslovím, rád Se maskuje
ironií, rád si neškodne zafilosofuje,
rád casto opakuje
dobré rysy, vyznacující
Štefánika,
je ve vypocítává!ní
dtrkladný, zajímá
jej, že mladý
Štefánik
»nejradšej
iedO'l veci ve1.'mi vSTživné«, jinde nezapre bystrý smysl
právnický,
nezdá
se však dosti pevný v literárních
soudech (»Štefánik nebol v umení realistom, ale sko-rej
idealistom., i m p r e s i o 11 i s tom,
kdežto Gregor zase
bol úplným
realistom).
místy
pochvaluje
Šrobára,
z cehož je znova videt. že Slovensko je zem e d r o bn é p r á c e a k d o v í, n e b y I-I
h y j í gen i u s,
kdy bys
e z rod i l,n e bez pec n ý. Vzpomente
Rollandovu
cinnost za války, jak Francii spíše zachraií.oval plodne;Ví Barresuv
nacionalismus!

i

Zajímave poukazuje
Šujan na to, jak slovenské prostredí Štefánikovo
ideove žilo, národní
tradice ucho~
vána. To, co ríká O Štefánikovi-díteti,
je dobrým príspevkem k sociologii a psychologii
detství, o cemž mají
treba Francouzi
celou krásnou literaturu.
Štefánik byl
dítetem moudrým,
dokonce prý i nacionalisticky
uvedomelý. To, co rílá však Šujan o povaze Štefánikove,
nemusí být pravda. Povaha je neco, co težko definovat.
Nevidíme
spodních
proudu.
»Vždy meco je. co mluví
cizí recí.« Není možno soudit jen z toho, cím se pro]eVUle.

Vypsání
cinnosti
ŠteJfánikovy
v Praze
om~zuje
Šlljan vetšinou jen na cÍjnnost Štefánikovu
v Detvane,
spolku slovensk)Tcl:t akademikl1.
Historie
:Qetvanu je
trochu
snad
zbytecne
rozvlácná,'
a Šujan
význam
Detvanu
slnad precenuje.
J.e ovšem definitivní
a lícena
dramaticky
se všemi kdsemi a peripetiemi,
což se dalo
od Šujana jako v)rznacného
clena Detvana
ocekávat.
Pripouštím,
že se tam ideove žilo, aJle Šujan vykládá
i mal'Íchernosti
a i zbytecnosti.
Význam
Detvana
byl
spíše v tom, že predplácel odborné ceské casopisy sllovenskSrm remeslníkllm.
Zároveií. s Detvanem
vykládá
historii »Hlasll«, dnes znovu obnoveného.
uvádí místy
i do mládí Šrobárova
i Hodžova, Gregora- Tajovského.
Nejvíce ovšem nás zajímá, jak si vyrešil mladý Štefánik slovenskou
otázku. Štefánik
prý pokláda~ tuto
otázku za hlavni bod programu
své spolkové cinnosti
a v Detvanu
O' tom rozprável.
Jiste, že mladí Slováci
tehdy hodne o- tom uvažovali, jako uvažují dnes, nebot
to patrilo »k jYlneni'u najvyšších
úkO'lov sp lku, k vte,lovaniu idey ceskoslovenského
ideového a kultúrného
sjednotenia
v skutocnost«.
Nechme tedy mluvit samého
Štefánika,
jenž navazuje l1a jednu debatu v Detvanu,
pripomíná,
že se stotožií.uje s názorem
J. BoHa (I.
Krasten):
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PNtomnost..,
..
,.BistMia Slóvák6v a C::echov až do X. stoletia bola spólecná. :& ec nás len v minulóm ( r~sp. XVIII.) století
I) d d clí I a od Cechov. f)reto však niet príciny, aby sme
sa de1fli na dvoje. Nam je naša matercina sladká, my máme
svóju slovenclnu
radi, lebo už od kolísky nás l'úbe jej
:tV'uky sprevádzaly
a sprevádzat
budú' až k hrobu. Preto
a ód r.-ej nemóžerpe 6dtrhnút .. Ale my chceme by( aj
kultútl1ym
l1áródóm. Na š a s 16" en s k á, s p e'c i a lne
s I d v e 11s k á k u I t ú r a; j e s I a:b á, b i é dna, my v I a'~ ttf e n e m á 11\ c s voj
é j k u I ( ú r y v š rš ó Ul s m y 5 I e.
My ani svoju kultúru nemqžeTl'le rozvinút pod madarskými
bodákm-i. C.o sa týká
réci,
nám
sa ovše'ríl
:r:dá
na š a s J o ven c n a r u b d t. v u c n e j š o u ceš t i li y.
mám e
A lec ó S a t ý k a k u I t ú r y, t u r ó z h: o dne
p r i j a t ceš t i n u, r esp_ c é s k ú .k lil t ú r u, k t orá j e
s t ojí n a
bez o d p ó r u 1> é k n á, v y v i n u t á, k t orá
výš i dob J a: ktorá nielen, že sa na celej ciare vyrovná
madarskej
kultúre, "Ie v ml'1ohom ohl'ade
ju i daleko
predéí. My uhorskí Slováci máme na výber medzi mád:tra m i s 111 e
skou a ceskou kultúr:ou.
Po n e v á i' mys
slabí
na to, aby
sfúe
vyvinút
móhli
sva'jr á :t n Ú, 5 á IfI <5 s t :l. t tf ú, v I a s t n ú k u I t ú Ir u, j l! n '1~ o U P 6 v i n n o s t o u p r i poj i t s a k ces k e j k u' I t úr é. Keby s-me prijali kultúm
madár!fkú, p r é s t a I i by
sll1e byt Slov<lnia.«

Zdá s~ mi, že Šujanovy myšlenky nejsou tak vyhranené a ješte ne definitivní. Rozhodne nejde Šujan cestou tak uprímnou jako Hamaliar, cestou, jež jedi'!c
vede k vítezství. Neradi bychom pripomínali prísloví
o sezení na,dv;O'u židlích. Sujan by patrne rád uspokojil
Svatého Martina i ceskou verejnost. Tady bude muset
Šujan vyhnat svou myšlenku na ostrí mece. Bud -anebo. Vítezství bude tech nejstatecnejších.

i

Podtrhuji já. Takto mys-Ií 22letý Štefánik r. ] q02,
jak nemyslí mnozí mladí Slováci (a práve v nynejšim
Detvane) r. i929.
Šujan sám se nad tímto projev~m Štefán:kovY'm pozástavuje
dnešJ1ího stanoviska sjednocení cechu a
Slováku a, vyslovuje domnenku. jak by se asi k tétb
otázce postavi'l StefáJnik dnes:
1..

»l jeho prejavov v d6be zahr<lnicníhó ódb-oja a sanlého
faktu, ze potieral každý slovenský separatizmus
v tomto odbóji, bežpccne U10žno súdit, že by bol ~ a k u I t ú r n o u
a nál'odnú
jednotu.
(Tédy ne i:ta
jazykovótl,
myslí Sujan). Otázku cítenej a žitej ceskoslovenskej
11<1rodnej jednoty bol by videi :taiste rozricšenú v 'kultúrnom,
hospódárskom,
spole:ce'n5kom, 50cialnom vyrovnání
Slovenska s historickými
zemiami. Po tomto vyrovnání
snád aj
otážka bili-l~gvi:tmu by prišla dó iného stádia a ..rozriešila
by 5a prajne pre 6be strany. To
bud e r o s led n i a
vvplri
státne-pólitickým
sjedpotením
Ce~ ho·v at-S Lo v á k o v do k.o n a n é hSó u ž k o n c é n t rac n é h 6 ~ Ý v'6 jat
e s k o s love n s k é h o. Sn á d
t Ij n ~ bud e á nic
e š t i ti. a a)1
s loven
š ti n a, a I e
néj áký
kóm p r Ci ID s ~~' ces ,k o s I (')ven š t n a
skutecu-á.

i

i

i

Tel to. názor ~ dokoncení a vy-vrchol,ení jednoty
sje,dnnceníl11 jazykov:jm - je, tuším, názor i pana prof.
Vlcka, Lomského a mnoha lidí jiných. Ale co s Peroutkov~'m jen toužebn)'m práním«? A I e j a k d I o u h o
bud e ln e C e k a t, neŽ s e pro li i k n o u obe
n á rod n í v r s t v y k u I tu r n e, h o s pod á rs k y, s p o lec e n s k y a s o c i á I ne? A nes j e c1not í se p r á ved
r í v e a pe vne j i, bud e-l i
p r á v e P ó má h a t je dno c e 11 í j a z yjim
k o v é? Soucasne anebo predem jdoucí?
Temám rád, mluví-li mlacl5- clo,,-ek o kompromisech_
Šujan - patrne ~·e ,štefánikem - nechce C'tázku r·ešit.
.i e n
o Jj j a s 11 o vat. j1-k to cinil Štdúnik, když p531
do »Casu« repliky na Czambelovu brožúru: »Minulost,
prítomnost a budúcnost ceskoslovenskej jednotý«. Šujan
pó tricetiletérn vývoji od doby projevu Štefánikova
mel jít i nad
$ t e f á n i k a.
1>
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PRÁCE

V. Koenig:

Slovanští filologové v l)raze
a co z toho.
Ne?

nebojte se, nechystám se psát filologický referát
ani polemickou kritiku vedeckých názoru, vysloveným na 1. sjezdu slovanských filologu, který zasedal minuly týden v Praze. Chápu, že perspektiva takového
traktátu podesila by oko vetšiny ctenáru, ac mohu ujistit,
že jednání sjezdové vubec nebylo tak suchopárné, jak
predpokládal jeden muj známý, který vyložil svou predstavu o sjezdu slovy: "To se tam hádají o tom, kdy se
má psát a y.« Bylo tam mnoho zajímavého materiálu,
který by zaujal i laika, a o mnohém bylo by dokonce
možno rozepsati se na tomto míste. Jestliže tedy nehodlám se pustit do souhrného rozboru otázek, jež na sjezdu byly rešeny, není to proto, že by to bylo príliš suché
a nezajímavé, ale proto, že se nemohu pokládat za áosti
!walifikovaného, abych mohl ocenovat vedecký význam,
úspcch nebo neúspech sjezdu. Nicméne chtel bych prece
ríci nekolik slov, už z vdecnosti za mnohé krásné chvíle
a potešení, které mi sjezdoV'é jednání poskytlo, a pak
proto, že i na vnejším obvodu, na periferii sjezdového
jednání možno nalézti látku k nekolika povšechným úvahám a 'pozllatkii.m, jež nejsou bez ceny práve pro cloveka vzdáleného. Ve volební dobe nevenoval tisk príliš
pozornosti tomuto sjezdu, a prece už po povšechné stránce je zajímavý.
.
První, co nabádá k premÝšlení, je už tOI že se tento
sjezd sešel. Od doby, kdy se tato myšlenka poprvé~vynorila, uplynulo tolik let, že už mnoho generací slovanských badatelu odešlo na vecnost. To je poznatek povahy, predevším politické. Teprve ted totiž byl sjezd
možný z prí cin p o I i t i c k y c h a to zase proto, že
nemusil s I o u žit politice. Vysvetlit tento zdánlivý paraclox je velmi snadné: slovan~ké národy teprve po svefové v:5.1cemohou stanout v postavení národu samostatných. vuci sobe navzájem i vúci neslovanským národum
rovnopr:l.vných. To odstranilo nejen politické prekážky,
kladené ovladateli slovanských nároclú. ale také ono, pro
nekteré ze slovanských národu velmi citelné mocenské
nadradení jednech slovanských národu vuci druhým. Zdá
S~, že jsme si tento fakt Vysoce morálního a konec koncil
i politického významu dosud ani rádne neuvedomili. A to
je to nrvnÍ. co nám mohl sjezd slovanslc<'ch filologu lIk~·
zat. V nové Evrope hlásí se o slovo rada obnovených
a teritoriálne ucelených slovanských národu, žijícíchsamostatným životem a úcastnících se více nebo méne aktivne. ale svobodne tvorení celkového života evropské·
ho. To je fakt skutecnS', treba '1ostld málo uvedomcnÝ
mezi temito národy ~.amotnÝrt1ii mimo ne.

i

PtfiomnosL
,

~

Druhé, co upoutalo pozornost pri sjezdu, je to, že
Ihned,jakmile se za takových okolností shromáždili zátupcovéslovanských národu z vedního oboru, který se
zabývá jazykem a slovesnými projevy techto národu,
ozvalyse z jeji'ch stredu velmi živé a vpravde spontánní
projevyzvláštního citu kulturní sounáležitosti slovanské.
Projevy ty byly tím vroucnejší a tím vrutrrte presvedcivejší,že se svým tónem a cílem príznive lišily od politického slovanštení, jež vycházelo sice ze stejného
predpokladu,ale nemajíc reální base cinné, koncilo se
práve jen slovnlm siláctvím, odsouzeným pri nejbližší
konkrétní príležitosti ke ztroskotání. Tento slovanský
iezd obíral se k o n k r é t ním i r e a I i tam i slovanské
príbuznostia pocit vzájemnosti v techto realitách, který
vYznelpráve ve zmínených problémech, byl velmi živý.
Byloby velmi žádoucí, aby tento fakt uvedomila si širší
verejnost, nebo! projevení slovanské vzájemnosti na
tomtosjezdu muže odhalit, že slovanská vzájemnost není
fiktivní,drží-li se urcitých konkrétních realit a zustává-Iiv dostatecné vzdálenosti od tak zvané vysoké politiky.Mohloby se témer ríci, že nejvetší prekážkou pravé
lovanské vzájemnosti byla vysoká slovanská politika.
ie nekompromituje politiku tak, jako neproveditelnost;
dokud myšlenka slovanské vzájemnosti byla ve vleku
'POlitickéhopanslavismu, zustávala utopií a cím nesná§eftlivejšíje politika vuci reální kritice, tím více komllTomitovalapolitika myšlenku. Sjezd byl tedy do urcité
míry rehabilitací slovanské vzájemnosti. Na poli kulturním,duchovním byly slovanské návody v reálném
živémstyku a význacne na sebe pusobily. Je-li tedy nejakáslovanská vzájemnost, pak je to vzájemnost kulturní
milže-lico pestovat vzájemnost mezi slovanskými národy. pak jsou to živé styky kulturní. První sjezd slovanskýchfilologu je prvním krokem k prohloubení techto
stykíl. Nesmíme zapomínat, že zde jde o obsah trochu
mrší,než muže naznacovat úzký pojem "slovanské filologie«,Nejde totiž jen o linguistiku, ale i o nejvýraznejší
kulturní projev ducha toho kterého národa. Slavistika
'Obíráse studiem duchovních jevÍl v tomto širokém slova
smyslua muže být proto nejvetším cinitelem v takw
'Pojatévzájemnosti. Není tím ovšem receno, že kultury
slovanskýchnárodu vyvíjejí se v úplné závislosti na sobe; i zde jsou urcité antithese a ruznorodé vlivy; ale
prece vzájemná souvislost je vetší a intensivnejší, než
u národ!"lgermánských a románských. Slavistika '-nejvíce
mužeodhalovat tuto vzájemnou souvislost, prispívat k ní
a šírit vzájemnou známost. Po té stránce muže mít pražský sjezd ješte veliký význam tím, že zakládá a utvr~
tuie soucinnost tohoto vedního oboru li jednotlivých sl 0an kých národu a že svým usnesením, scházel se každého pátého roku v nhných slovanských státech ciní
tyto styky trvalými a systematickými. Vytýkaje urcité
úkoly,jež mají být souhrnnou prací rešeny do sjezdu
'Príštího, utvrzuje sjezd dále vzájemný pracovní styk
edcu a lze se nadíti, že rozsah techto úkolu i jeiich inensita bude stoupat. Snad prispeje to význacnou merou
t tomu, aby slovanské národy prispívaly urcitou spolecnouhrivnou do pokladnice duchovních statku lidstva.
'Byloby to nejvetším ziskem, který by slovanská vzájemnostmohla prinést. Tyto úvahy nejsou abstraktní,
.sjezd podnikl prvé kroky k jejich konkretisaci. Je to
echno hodne strízlivé, ale je to ta nejúcinnejší »nepolltickápolitika«,kterou sjezd podle proslovu ministra dra
neše provádí.
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Tretí, co sjezd ukázal, je vel ký z á j e mne s I ovan s k é h o s vet a o s vet s lov a n s k ý. Sjezd slavistÍl nebyl jen sjezdem slovanských ucencu a pracovníku, ale i všech cinitelu slavistiky ze zemí a národu neslovanských. Pocet techto neslovanských slavistu byl
imposantnfca svedcí o jakési živelné ponebe poznání neznámého do nE<dávna Slovanstva, která se projevuje
ostatne i jinak, zejména velmi mohutnou vlnou živého
zájmu o slovanské literature na západe. Zájem je živý
zejména u Francouzu a ješte více u Nemcu, kde studium
Slovanstva stojí na vysoké úrovni. V poslední dob~, .oživeno mladými silami vedeck~rmi, prohlubuje se také
znacne studium Slovanstva v Italii. A zase ie zaiímavé,
že tito predstavitelé neslovanských národu na slavistickém sjezdu projevili nejen toleranci, ale i pochopení pro
onen pocit slovanské sounáležitosti, který byl na sjezdu
opetovne vyjadrován. Kulturní úsilí najde pochopení
u kulturního cloveka. A slovanská kultura, jež dosud byla
vt'tci svetové kulture až na nekteré výjimky pasivní,
muže brzy prejít k úloze aktivnejší ve vzájemném kulturním obcování. To nenl bezvýznamný fakt. Slovanstvo
prestává být isolovaným svetem v celku vzdelaného lidstva, politicky i kulturne. A to také »zavazuje«, jak rekl
Masaryk delegaci sjezdu, jež ho navštívila v Topolcánkách. Vubec strucný doslov presidentuv ke sjezdu nejlépe vystihuje všechno to.
. Ctvrté, co by si mela uvedomit nejširší verejnost je
v Ý z n a m na š í f i I o log I c k é ved y v souhrnu slavistiky. Od nás vyšly její zacátky, spojené tak úzce se
jménem Dobrovského a Safaríka, u nás vznikla nejvetší
vedecká' škola Gebauerova, u nás nabyla vedeckého vzdelání velká cást slovanských ucencu. Snad nebude prehnané, rekneme-li, že iilologie je onen obor, ve kterém
naše veda vykonala dílo svetového významu. Když
jsme poslouchali na sjezdu ony dojemné projevy úcty a
lásky, jakých je snad schopen jen vedec VU'ci svému
uciteli, kterými zahrnuli cizí ucenci nekteré naše slavistické starešiny, mimodek jsme se otázali, zda širší, vysoce kulturní verejnost si uvedomuje význam na príklad
našeho Polívky, vychovatele tolik ceských i cizích vedeckých pracovníku.
To take »zavazuje«. My, Ceši,
máme filologický talent a ve studující mládeži je dostatek schopných lidí, aby mohli pokracovat v díle starších
generací. A svíš.e:rinstinktivne, než, z prímého nejakého
podnetu chce :se mi ríci, že velmi ~áleži na tom, aby se
dali opravdu na cestu vedy s onou oddaností, láskou a
obetavostí, pohlcujícími celý jejich život, jako ony vzory
Dravého ucence, které dodnes mezi nimi žijí. Na nich záleží, abychom si udrželi vynikající a cestné místo ve slavistice, jež dodnes zaujímáme. Vyrustají nové smery,
uplatnuJ'í se nové methody - a nemáme-li zllstat pozadu, musíme se pricinovat.
Páté, nac bych chtel upozornit verejnost v souvislosti
se slovanským sjezdem, souvisí úzce s tím, co .bylo práve
receno. To nejvetší, co jsme kdy vykonali, vykonali jsme
na poli kulturním a také to nejcennejší, cím mužeme ·se
pevne ke svetu pripoutat, jsou kulturní statky. Ac nejsem pesimistou, prece se mi zdá, že zájem nejširších
vrstev o kulturní hodnoty, jenž vyznacoval celé generace, není již tak živý a zatlacován jinými zájmy, muže
ponechat bez kontroly verejného mínení, jak se zachází
s vytvorenými kulturními hodnotami. Treba si uvedomiti, že v mnohém smeru máme jedinecné poklady, aby
se posílilo naše vedomí, že kulturní pricinení je nejplod-
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nejší. Jestliže jeden z neslovanských úcastníku nazval
Prahu "Mekkou slavistu«, pak to byl projev úcty k výsledkum badání ceských ucencu a sám ani nevedel do~ bre, že i po mnohé jiné stránce v tichosti a bez pozornosti širokých vrstev shromáždeny byly'v' Praze hodnoty, které mohou býti pro studium slovanství neocenitelné. Zásluhou ministerstva zahranicních vecí bylo na
príklad vytvorena v Praze neobycejne bohatá slovanská
knihovna, jež je dosud nejúplnejší ve svém ruském oddílu, který shromáždil celé vedecké knihovny, který se
muže chlubit unikátními díly a vzácnými tisky od 16. století, který má velmi dokonalou sbírku predválecných ruských periodických casopisu, cenné rukopisy od 11. století, sbírku rukopisu slavných autorLI, zvláštní oddíl Puškinuv a Tolstého, velmi cenný oddíl ruských revolucních hnutí, který obsahuje i unikátní dokumenty; tento
ruský oddíl je nejvetší a velmi ucelenou knihovnou ruskou mimo Rusko a krome toho sbírá i neruská rossica,
zejména také casopisecká. Ostatní oddíly slovanské nabyly již také úctyhodných rozmeru a právem muže se
ríci, že tato knihovna, mající již pres 120 tisíc svazku je
nejvetší studnicí pro studium slovanských národu. K cinnosti chystá se Slovanský ústav; jde jen o to, aby tato
instituce vzniklá z podnetu a daru Masarykova, pracovala opravdu v intencích zakladatele a pri velkých možnostech intensivního studia, jaké jsou jí dány, stala se
hlavním strediskem systematické odborné práce. Ale
krome toho vznikly v Praze v tomto oboru i cetné jiné
instituce jedinecné ceny. Je jich mnoho; zde stací uvést
nejvýznacnejší.z
nich, Ruský zahranicní historický archiv, dnes v majetku ministerstva zahranicních vecí, kde
jsou shrqmáždeny nebo uschovány od majitelu neobycejne cenné dokumenty z politického života ruského, zejména pak revoluce (ctvrt milionu listu archivních dokumentu, vedle 360 obsažnejších rukopisu a deníku a sbírek
dokumentárních predmetu, fotografií, plánu, bankovek,
známek a pod.!) a který tvorí sbírku, jež bude neocenitelná pro každého, kdo se bude zabÝvat studiem ruské
revoluce a obcanské války. Také pri tomto archivu je
velká casopisecká a knižní knihovna, jež je významným
protejškem k slovanské knihovne zejména svým oddíllem belletristickým. A takových institucí je u nás nekolik; snad jednou dojde k jejich soustredení a pak ješte
více vynikne jejich cena.
t
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Jaroslav N mmWl1:

Naši na Podkarpatské Rusi.

p

odkarpatská Rus je zemí, o níž se hovorí a píše v Cechách asi tak, jako se sna.d hovorívalo v antickém
Ríme o vojenských stanicích kdesi na mlhavém severll
za Alpami: Také se ji ríká: (eskoslovenská Kanada.
Ale pri tom se nemyslí pouze na širé lesy, nýbrž na odlehlost, nekulturnost a nepretržité nebezpecí, hrozící
od zbojníkú, medvedú, vlkú, vztekliny, tyfu a kdohí
ceho jiného. Téhož dne, kdy jsme se vydali na cestu.
byly v ceských novinách dv~ noticky. »Vzteklina na
P. R«, }).Brišní tyf na P. R« .. .Jiného drllhu zpráv se
o našem nejzazším východe témer nedocteš. O podobných prípadech z (ech a z Moravy referuje se zbežne.
jako mimochodem, ze Slovenska a zvlášte. z P. R. .e
vypíchnou.
v

Když jsem po mesíci odjíždel, vedel jsem již, kdo
toto jednostranné zpravodajství obstarává.
Jsou tI)
cešt,í úredníci, zatrpklí nostalgií. Jejich zraky tesklici
rozjitrené nevídí než špatné, temné stránky. Je to pochopitelné, škodí to však. })Považte, jsem tady už sedm
let. « }) Predstavte. sí, že tu žijeme. už devet let.« To je
refrén vetšiny rozhovorú. Málokdo - ale i takoví na
štestí jsou - rekl: jsem tu rád a jsem spokojen. Pntmerný úredník, ustanovený .do mestecka - jako treba
Rachov, nebo Jasina - ležícího v klíne hor, nemtlže
hýt štasten. Lidi štastné a spokojené našel jsem mezi ceskými lesníky, kterí už z domova byli zvyklí sobestacnosti a obtížím, plynoucím z osamelosti. A jejich práci
.- vŠoechna cest. I jejich pomer k lidu je lepší. Mnozí
lidé v Praze ani nepáchnou do koncertú, výstav, museí
a divadel, ale vrženi tam, si pojednou uvedomí, že jim
to vše hrozne schází. A ovšem chybí jim opravdu ruch
promenád, premierové biografy, cetba vecerníku v elek.
trice, nepretržitý spolecenský style. K tomu pristupují
pak obtíže s detmi ve škole, drahota bytu a zpravidla
i težší, více iniciativy vyžadující služha. A hlavne snad:
trapn)' pocit provisoria a vyhnanství. Náhrada - žád·
ná. J a láci živobytí (všude také není) se snadnp privykne a jiného opravdu valná vetšina nenajde, postrádajíc sklonll, jejichž uspokojení by mohlo poskytnout
mnoho radosti a náhrady.

Všechno to chtel jsem ríci proto, abych upozornil verejnost, že základna, na níž se konal sjezd slavistu, nemá
nic spolecného s mlhavým politikarením, ale opírá se
'0 velmi jasné reality. A dále, že u nás jsou dány zase
» Je to ale vyhlídka z Popa Ivana! To musí být nádvelmi reální predpoklady pro konkrétní práci ve studiu
hera, k~yž tc~m.v cervnu rozkvetoL~ rhododendrony.
Slovanstva, která má nadeji prinésti praktické plody
I ukaZUje se, ze jeden, druhý, pát)Tz tech, kterí už devet
v jiných oborech.
let sedí témer na jeho úpatí, nejen na Popu Ivanu, ale
Posléze ješte jednu poznámku. Zmínil jsem se zvlášt
vúbec v horách nebyli ... N uže, tal oví lidé na P. R.
o Slovanském ústavu, Slovanské knihovne a Ruském
nepatrí. Není divu, že dovolenou tráví každý z nich
zahranicním archivu jako o pokladnicích dokumentárního
v (echách u príbuzných, ale je nepochopitelno ž,ene·
materiálu, .jenž ceká na rozvinutí velmi intensivní práce.
beží každou nedeli do hor.' Jsou ovšem výii~ky) ale
Prvý vznikl z podnetu a velkého financního daru presisnad teprve skauting vychová lidi vhodné, 'kterí tam
denta republiky, druhé dve instituce, jako celá rada ji- budou opravdu spokojeni. - Jedním z božích daru
ných vydatnou podporou ministerstva zahranicních vecí. Podkarpatska jsou jeho »burkuty«, prameny rozkošJe to to nejkonkrétnejší co bylo vytvoreno. A až bude
n)'ch kyselek. Pri spolecné vycházce k nim dovedou tanekdo zase útocit na "rIrad« pro "neslovanství« nebo do- kovíto lidé vléci s sebou: pivo, dvojnásob drahé než
konce "protislovanství«, vzpomente si na tato fakt a a u nás,
burkutu se vyšklíbnou.' Neumím si vysvetlit,
ucinte si prípadný úsudek.
'.. proc (eši pijí radeji toto drahé pivo, než lehké o málo
:' , dražší. víno. Stejne je nepochopite1no, proc je' pivo na
P. R. 1 na Slovensku tak drahé, když se ho tolik vypije.
Ci;
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I prostý lid je rád již pije. Kdyby zlevnilo, zahladilo by
rychlejinež jakékoliv kázání otravný zlozvyk pití denaturovaného lihu.
Ceši se místním pomerum (nejen vínu) z cásti pnzpLlsobitinedovedou, z vetšiny nechtejí. My jsme na výši, my máme pravdu vubec a ve všem a .•nemužeme se
prec snížit, abychom akceptovali místní z~yky a názory
~ nanejvýš madarský zpúsob imponovati ve spolecnosti ... Tento omyl pomerne velmi rychle prekonali lidé
prostší. Ceští legionári-rolníci. Prišli a zacali hospoddrit po svém, jako v Cechách. Pšenici, a repu a ceskými
methodami. Byli nekolikrát biti. Pak se teprve zacali
ucit od sousedó aj dnes pestují i oni kukurici, slunecnice a tabák a pridavše k tomu ceskou houževnatost a
schopnost, dodelávají se velmi slušných výsledkú. Tak
krátký a prímocarý tento proces aklimatisacní u intelektuálúnení. Jim nehrozí neúroda a proto jsou tvrdohlavejší. Malickost; pozastavili jsme se v obchode nad
r5'žovýmkartácem na zem na šikmé tyci. Vida, to je
praktické.Toho vodopádu slov, kterým prítomná Ceška
odsoudilakartác, svedcící prý jedine lenosti a pohodlí
Rusínek. »Cožpak se s ním muže do všech koutu? «
Prababicka také drhla prec v klece ... a ona, paní, se
prec neprizpusobí své rusínské služce;' opak je samozrejmostí. Bylo nám stydno, když nás na rachovských
ulicíchzdravily rusínské deti, navyklé mi. styk s Cechy:
rukulÍbám-. Tenhle import jsme si mohli darovat.
Špína. Ožehavá vec. Hotové báje jsem slyšelo orientální špíne na P. R. Nebyl jsem na západní Vrchovine,
alepresto, at mi ješte nekdo prijde s pomluvou, že na
P. R. je špína doma! Nevideli jsme hned tak ciste, st á1e ciste,nejen snad v nedeli, umytých a oblecených lidí
i d e t í, jako v Jasine, v Rachovu, v Bogdánu. I na
poloninena Corné Hore se pastevci denne ráno myli,
trebaženosili vodu hodný kus cesty. Nespatrili jsme Vllbecusoplaného, odpor vzbuzujícího decka, jaká jsou tak
cast5'mzjevem na Slovensku a -- ruku na srdce -leekdev Cechách. Verím, že to je na chudobné V rchovinehorší, ale Rachovsku a Jasinsku všechna cest! Tam
žijí ovšem dle tamního názoru grófi, lidé vetšinou majetní.Leckter5' má i nekolik chalup letních na horách a
jednuzimní ve vsi a není prý rodiny, která by nemela
aspondvou krav.
Znám v Cechách nejeden barák, jehož hnojište je
soucasnezáchodem; v Bogdánu videl jsem na záchode
vedlesedadla pro dospelé nízké sedátko pro díte. A jak
dostaltríletý špunt, když vykonal potrebu na dvore!
Vysokonad Rachovem na samote na stráni vešli jsme
dochalupy. Dvere zavírají na drevenÝ zámek (museální kus), ale v nizounké svetnici stojí: zinková koupací
vana!Ve druhé chalupe - totéž. Hledejte koupací vanu na prúmerné ceské vsi. To jsou veci, které prec také
nutnopoložit na váhu.
:~ezavírám oci pred krmením veprll~ hus i slepic
kravskýmlejnem, pred košilemi vyvarenými v másle
(napoloninách), aby jich nebylo nutno prát, nechci mít
zakaždou:cenu jiný názor, ale názor u nás o pomerech
na P. R. panující je falešný a nespravedlivý. Není tam
takov~špína a zaostalost, jak to s oblibou lící naše
žurnalistika, informovaná
zatrpklými
»vyhostenci «
z Prahy. Anebo aspon není všude a pravidlem .. Lid
rostý je dobrý a chápavý, al my bychom meli hledet
ním splynout a akceptovat tam nekteré jeho zkušenoti a formy života, které jsou praktické proto, že vyplyulyze staletých místních zkušeností. Anebo jim aspon.

nevnucovat šmahem všechno naše a bagatelisovat jejich. Vzorem mohou býti sokolské jednoty. Tam je názorne videt, jak je mO'žnO's lidem se sžít a jak lze získat
po predchozích úsmešcích a údivu respekt ba obdiv Madaru i Žic,lu i bez napodobení jejich zpusobu života.
Žasli jsme ve vlaku, preplneném vorari a dr'evorubci,
když tito chlapci z pralesu uvO'lnovali našim ženám místo rkouce, že se nesluší, aby ženská stála. Ukázalo se,
že byli ve svete, na vojne v Ces. Budejovicích.
na poloninách (horských pastvinách) našli jsme pastevce,
kterí poznavše, že jsme ceši, prátelsky nás vítali. (Cesky dohovorí se s každým.) Voj ákovali v Cechách, a je
až na div, jak si pamatují ceská mesta, vlakové spoje a
pod. a jak tyto znalosti, na než, jsou zrejme hrdi, vštepují i svému okolí. Leckde narážejí ovšem na zaostalost
rodicu, na povery, pa prípade i bojkot sousedu. Jeden
liboval si na príklad ceský zpusob hospodar'ení, které
v Cechách po vojne poznal. Ale nemuže svých znalostí
uplatnit; snad až otec umre, dovolí-li sousedi ...
P. R. je nápadne podobna nehotové stavbe, jevící se
teprve v budoucích obrysech, na níž je plno dodelávek,
hltajících nepretržite investice. Pro laika je na príklad
až neuveritelno, že všechen užitek z ohromných státních
lesu plyne na investice. Spatrí-li však zblízka úžasnou
práci, která již byla provedena proto, aby v lesích mohlo
být v budoucnu rozumne hospodareno a nikoliv jen loupeno, jako se dálO' do nedávna, pochopí to. Kdo však
videl Berehov a Mukacevo, mesta oplývající bohatstvím, pochopí steží, že povestnou bídu Vrchoviny je'
nutno lécit až z Cech. Pri dobré Vllli musí být P. R. sobestacnou a ceský živel mel by být pouze nezištným prochudou Vrchostredníkem mezi bohatou nížinou
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Kapitolou pro sebe je obchod, ležící výhradne v rukou židovských. Bylo by zásluhou ceských židu, aby si
povšimli jeho method. Je-li možno, aby hroznové víno
- pri všech ztrátách, spojených s dalekou dopravou-o
bylo v Praze dvakrát nebo nejvýše ctyrikrát tak drahé,
jako na tamním trhu, je nepochopitelno, proc tovární
výrobky ceské, kterÝm n. b. nehrozí žádná zkáza, musily
b),t desetkrát i víckrát dražší. Tu je treba zdravé konkurence a vytrvalosti, jakou zacínají projevovati zvl.
nekteré: severoceské nemecké t.ovárny.
Na P. R. není stejných politický~h obtíží)jako na}Slovensku, címž nechci ríci, že by .nebylo obtíží; vubec.
Proskakují-li
však obtíže podobné s.tovenským, je to
vetšinou naší vlastní nešikovností a bezradností. Obyvatelstvo (i madarské a zvl. židovské) je spokojeno,
váží si porádku a kons0'lidace, uznává, ž'eiceská práce
prináší již ovoce. Až se prostý lid zbaví - vlivem školy - pover a vyvázne - vlivem školy - z drápu alkoholu a nesvedomitých lichváru, bude dobre. Proc nechávají na príklad na poli pok0'sené obilí, až témer hnije a klící? Protože kdyby je odvezli rovnou do stodoly,
by prý toho roku u nich vyh0'relo. Proc jsou po litru
piva na mol opilí? Protože dodržují taK prísné posty,
že casto nekolik dní v týdnu hladoví. Jsou dny, že ani
na poloninách nesmí vypít krapet mléka. Proc mají
devcata leckdy vši? Ponevadž jim náboženství zakazuje
prepych každodenního ucesání. (Ostatne optejte se maminek u nás, že 0'ny mají nekdy starosti s veškami,
když jim deti zacnou chodit do školy.)
Hotovou pohromou vykonané již konsolidacní práce
na P. R. budou zas volby. Lid, t. j. volební materiál, je
duverivý až beda. Zvlášte kd0' se naucil císti teprve ne-
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PNtomnost..,
dávno, verí tisku jakO' evangeliu. Vytištené slovo je
mu témer címsi vyšším oprati slavu vyrcenému, je skorO' tajemne carovné. Nezapomenu, jak mne zkoušeli pastevci na polonine, umím-li císt a jak jejich vážnost pak
ke mne stoupla. Verí tisku .ješte víc, než se mu u nás
verilo za dob Havlíckových. Rozdíl je ovšem v tom, že
se u nás tenkrát tisku verit mahlo. Všechny politické
strany, kterým dost málo záleží na republice, mely by
si pocínat na v~Thode co nejrozvážneji. Komunistictí
agitátori brali pred posledními volbami míru ml boty,
snad se jim to pri techto volbách rentuje ...
Tri hlavní dojmy z P. R.
Více a lepších státních škol s dobr)'mi, neodvislými
uciteli. To je investice nezbytná, už z lidského stanoviska nutná. A ponese nejvetší užitek.,
Omezení krcem a žádné další jich povolování. Cituji
na doklad hlas z Lid. N o v i n z 15. IX. 1929:
Ne psát o bíde a hladu, ale pusobit tam, kde je koren
. zla, a hlavne postavit
školy, aby deti nechodily
a nemusely se ucit v místnostech
pronajatých,
které jsou horší
než stáje rolníku v Cechách. Nebot ten má stáje svetlé
a vetší než zde škola pro 200 detí, kde pod okny je žllmpa
bez odtoku a výpary z ní mají deti po celý den dýchati.'
Nižní Verecky
mají jednu místnost pro školu, zato mají
na 1709 obyvatel
devet krcem a jedna má ješte prirust;
mimo to se v každé židovské barabizne
prodává denatur.
Jde ted o povolení nové krcmy a verejnost
ceká, zda
dríve dostane žid krcmu, nebo obyvatelstvo
školu. Jsme
opravdu zvedavi na rozhodnutí povolaného úradu, zda povolí prodej tohoto jedu proti vuli vetšiny obyvatel,
nebo
bude podporovat
vystavení
školy. Vz., Nižní Verecky ..

A tretí, také velmi duležitý bod: Všestranné zlepšení
pomeru ceského živlu (asi po' vzoru sokolském) k domácímu lidu. Víc lásky, je-li treba i sebezaprení, víc
osobního, prátelského styku, který by p~ralysoval úrední
jednání, málokdy vecne príjemné; trochu buditelského
apoštolování mezi lidem. Zatím mají vetšinou Ceši blíže k inteligenci mad'arské a židovské a prostý lid nek4y
až hrube prezírají. Je jim ménecenn)'. Je to pohodlnejší.. N.eríkám, že mezi Madary a Židy nejsou lidé
slušní a dobrí. Naopak jsou ta rovnocenní naši spoluobcané, zasluhující - pokud nelichvarí - vší naší
úcty. Ale nesmíme se chovat na P. R. jako na návšteve
a po·Ýažovat Madary a Židy za rodice, k nimž je treha
úcty a pozornosti a Rusíny za obtížné deti, kter)T!l
stací hozené slovo nebo úsmev. Slyšel jsem graduovaného cloveka ríci, že tento lid je r<l<;ou predurcenou
k vymrení. Lidé fysickyí namnoze ll~lechtilejší a krásnejší než leekde u nás i na Sloyensku! Takov)'m ŠkLldcum bylo by záslužno dopomoci co nejrychleji do prú,'5kékavárny. Ti na P. R. nemají co pohledá vat, nelišít
,.sepranic od velkomozný-ch Madaru.
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Mladý volic a volby.
Váiený

pane

redaktore!

Velmi byste se mi zavdecil,
kdybyste
prijal
stesk 'vólice, daleko ješte ne stredního veku.
Jako

656

tolik

mne

p.odobných

poslouchám

rád

múj

volební

do jisté

míry

verejné schuze a odhodlal jsem se v tuto
volebního náporu míjet jiné zábavy a dát
kolegy obcany, ovšem jen znamenitými.
mohu uvyknout
predvádenému
zpusobu

krátkou sezonu predse poucovat staršími
Nikterak si však ne·
cili formc prednesu.

Nevadí mi nijak rllzné druhy bradek, vousú a Iysin, o kter}'ch
jsem presvedcen,
že nikdy se neodvážím
je z ostýchavosti
nosit, avšak ncmobu si uvyknout
na pathos našich recníkt'!,
jinak jak se zdá poctivých.
Nechápu prol; vúdce ncbo pod·
"údce trebas delnické strany považuje za nutné pri nekter}ch
vetách rudnout v obliceji, nutit se d? neprirozeného
vubec tvárit se jakoby stál na barikádách.

tónu a

Nepochybuji
sice, že to býval vhodný zpusob pred mnoha
lety na itáborech lidu, dnes však i herci na jevištích snaží se
dramatický
úcin slov podtrhnout
ekonomicteji. Neustále dopo·
rucovaná kriticnost
prece zpusobila aspon zmenu nálady, takže politikové snažící se pohnout posluchace citove, odlišnými
tóny hlasu, stávají se pomaloui;ku anachronismem
a schuze lidu I
vycichlým
obradem nevzkvetlého
náboženství.
Cebo si mladší generace volicu žádají, je prostší, ale srdecncjší predstavování.
Predstavte
si mladébo volice, když vidí
vúdce národa krátkou dobu. ukázky tak atnormálního
a II nej·
lepším prípade efektne divadelního.
Jsem nespokojen,
nictví tak prostého

že nová doba nev~'tvorila
jako je všední život.
S úctou

nový druh rec-

Váš
Chalupa
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RudoU Medck:
Básne. Výbor porídil autor, úvod napsal
Arne Novák. Cilý poradatel
»Sbírky souvislé cetby školní.
prof. f. Strejcek
stará se, aby tam zaradeny byly výbor)'
také z moderní naší krásné literatury.
Takovým svazeckem
je také nejnoveji
vydaný
sv. 72., obsahující
pekný výbor
z díla R. Mcdka, populárního
autora divadelní hry "Plukovník Švec«. Je. tu ukázkami zastoupeno
patero básnických knili
autorových
a pridána básen dosud nezaradená.
Význam tohoto výboru, vydaného
v peclivé úprave tiskové, bude zajisté širší, než pro úcely školní a sáhnou po nem s chutí nejen
studenti, jimž urcen, ale i všichni prátelé ceské poesie a díla
R. M.edka. Cena Kc 7'50. Nakladatel
f. Topic v Praze 1., Ná·
rodní tr. 11.
Ad lIsum pana presidenta
republiky. Druhé vydání této publikace senátora
Viktora Dyka, rozšírené predmluvou k druhému vydání práve vyšlo za Kc 10'- nákladem Zemedelského
knihkupectví
A. Neubert v Praze, tiybernská
12.
Bernard
Shaw je v~'znamná
ceskoslovenská
kulturní hod·
nota. Mezi ním a námi je dobrý pomer. Jsme si vzájemne
sympatictí:
Shaw to dokázal nedávno
daily-mailskému lordu
Rotherme1'Ovi. Kde náš vztah ješte uvázl - to byla otázka ce..,koslovenské
spotreby
Shawových
knih (f. Tetauer v Sha·
wove Panorame).
Více Shawa! Venujte pozornost priloženému
letáku.

K dne,~nímtl· císlu, jsou priloženy složenky pošt. úr. šek. Prosíme pány odbel"atele, aby jimi t'yro1Jnali event. nedo·
platky a zaplatili predplatné.
Admini stl'ace.

