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ce dnešního Nemecka.
vyslanec v Berlíne navštívil dne 25. brezna
emecké ríše dra Brilninga, aby mu tluHendersonuv, že by bylo záhodno,
aby
odniklo nic definitivního
v otázce celní
uskem, dokud o veci nepojedná Spolecnost
dání Rady v kvetnu. Nemecko i ostatní
zajimaly o vecný obsah této rozmluvy,
že
ovlimly formální stránky intervence,
která
sVÍJj význam.
cké zvyklosti jsou velmi duležitým
ciniodni politiky, treba se o nich mnoho nenám dovoleno mimochodem poznamenati,
du velmi dobre poznaly sovety a zarídily
ovetšti diplomaté pri svém vystupování
e zevních mezinárodních zvyklostí, a frak
byl vždy bezvadný, stejne jako recepce
m velvyslanectví
v Berlíne jsou právem
neprekonatelné co do opulentnosti
i kvai, které jest buržoasním
hostum
nabídÝ zákon mezinárodní
politiky v Berlíne
apci cizích mocností, pokud mají hodnost
vyslancu a zplnomocnených
ministru,
svými dotazy, demaršemi a intervencemi
o reditele v zahranicním
úrade, který
Gppke, velvyslanci, zastupující
velmoci,
ne se státním tajemníkem
zahranicního
nositel slavného jména Billow vystrídal
eckého velvyslance v Ríme, Schuberta,
morádných prípadech vyžadují si diplomadruhých státu rozhovor prímo s ríšským
ranicních vecí, kteroužto funkci zastává
ava Stresemanna pan dr. Curtius. Avšak
lanec neobrátil se na žádnou z techto
adres, nýbrž vyžádal si energicky
náého ríšského kanclére, a trebas tím pod obvyklou úrední cestu, obrátil
se na
esu. Nebot Evropa i okolí necht vezmou
Idomi, že zásilky, urcené pro firmu Nejdou nejrychleji cíle, budou-li prímo adreana doktora Jindricha
Brilninga,
t. C.
8, Wilhelmstrasse
77. A kdyby nekdo,
Ilat s Nemeckem, tuto adresu zapomnel,
zásilku napíše jenom: Zamlklý Vestfálec
nebot každy a snad i pošta už ví, kdo je
kde je možno ho najít.
Bríining je práve rok ríšským kanclérem
~. brezna 1930 podal kabinet
Veliké
Ý Herrmannem
Miillerem, demisi, a nikdo·
pen, když ríšský president
Pavel von
veril ihned bez dlouhých porad utvoreecké vlády vedoucího politika katolické
Briininga. Neco málo více než ctyri roky
to ctyricetiletý
Vestfálec,
aby prošel
q kariérou až k jejímu vrcholu: roku 1925
é do ríšského snemu za poslance, a roku
ukou oteže nemecké politiky.
Kam po-.
- to jest otázka, která zajímá a bude

Prohlášení.
K clánku uverejnenému
v císle 20. Prítomnosti
ze
dne 21. kvetna 1930 o nadpisu" Historka žurnalistická"
prohlašuji
jako pisatel, že obsahem jeho nechtel jsem
se dotknouti
nijak osobní cti pana Otakara
Skýpaly,
bývalého
chefredaktora
Ceského
Slova.
Clánek ten
mínen byl jako kritika jeho žurnalistické
cinnosti, pripouštím
však, že nekteré
slovní obraty
vybocovaly
z obvyklých
forem kritiky.
fp.
ješte zajímat celou Evropu, avšak odpoved na ni není
snadná. Pokusíme se dnes jenom ukázat nekteré znaky,
které charakterisují
politiku
Briiningovu
a umožnují
závery o tom, co pod jeho vedením Nemecko
delá a
ceho chce dosáhnout.
Casove vzato, jest dr. Brilning predevším
"Frontsoldat". Narukoval hned po skoncení studií právnických
a národohospodárských
do svetové války, kterou prožil
skoro celou jako dustojník
na fronte nebo v její blízkosti. Slovo "Frontsoldat"
má v Nemecku
svuj magický zvuk. Ackoliv na konec poraženo,
podalo Nemecko za svetové války - ciste vojensky
vzato skvelý výkon a drželo se dlouho proti presile neprátel.
Jsou do dneška v Nemecku lidé, kterí verí, že nemecká
zdatnost by byla nakonec zvítezila, kdyby nebyla prišla
rána dýkou zezadu - domácí revoluce, vyvolaná
"zlocinci 9. listopadu".
Obdiv a úcta pro hrdiny fronty je
soucástkou
nemecké mentality
a zasahuje
i tam, kde
jinak vojáctví
se neteší veliké prízni. Pisateli techto
rádek se stalo nejednou,
že svým frontovým
válecnictvím se honosili lidé, kterí sotva mohou býti zahrnuti pod bežným pojmem
militaristu.
"Jsem
dnes
sociálním
demokratem,
protože
jsem presvedcen,
že
všechno neštestí
na nás uvalili zlocinci na trunech,
Vilém a ti druzí, ale i já jsem byl na fronte a mám svoje
vojenské
vyznamenání"
rekl mi jeden
Nemec.
Briining jest hrdý na svoji válecnickou
minulost,
a
nestalo se bez jeho vedomí ani souhlasu,
když jeho
kabinet byl nazván kabinetem
"bojovníku
z fronty".
Po válce byl Briini.ng cinný krátkou dobu jako samosprávný
úredník,
nacež se stal taj emníkem
krestanských odborových
organisací
delnických.
Historie nezaznamenala
nic význacného
z této jeho cinnosti, která
však v každém prípade stacila k tomu, aby mu opatrila
v ríšských
volbách
ve Slezsku poslanecký
mandát.
Býval potom
mluvcím
centra
v otázkách
národohospodárských,
aniž nejak obzvlášte vynikl nad parlamentní prumer. Teprve po nových volbách v roku 1928
pocína'lo se jeho jméno casteji ozývat. Byl zvolen roku
1929 predsedou
poslaneckého
ceptra,
a nekontrolovatelná povest, o jejímž puvodu není bližších zpráv, pocala o nem pojednou
mluvit jako o "príštím
muži",
nejen centra, ale i celého Nemecka.
Ze'mrel Stresemann, uznaný vudce nemecké politiky, a Nemecko, tak
chudé na 'politické individuality,
ohlíželo se po novém
vudci. Tehdy se "dr. Briining rozhodl, že se ujme osirelého kresla vudcovského,
a hned pristoupil
ku provádení svého rozhodnutí.
Ackoliv sám Nemec, zná dobre
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nemeckou duši a ví, že tento skoro stomilionový národ
touží po autorite a vedení více, nežli kterýkoliv jiný
národ sveta.
První starostí novopeceného vudce - nebot vudcem
byl Bri.ining v Nemecku od okamžiku, kdy se rozhodl
jím býti - bylo opatriti si i zevní atributy vudcovství,
dostati do rukou ústavne všechny oteže. U vesla byla
tehdy koalice, nazývaná Velikou, která zahrnovala od
nemecké strany lidové na pravici pres obcanský stred
katolíku (bavorská strana lidová a centrum) a obcanskou levici demokratu až po sociální demokraty dve
tretiny ríšského snemu. V této koalici podle prirozeného rozvrstvení sil pripadalo vedení sociálním demokratum, kterí sami meli tretinu celkového poctu kresel
v ríšském snemu. I bylo nutno odstranit tento politický'
útvar, v nemž vedení sociálních demokratu bylo nutností. Vítaným spojencem Bri.iningovi byla tu nemecká
strana lidová, která sice byla vedena Stresemannem,
ale jiste zpusobila tomuto velikému nemeckému státníku více starostí a obtíží, nežli všechny oposicní strany
dohromady. Vlna nacionalismu,
která se projevila
v ohromujícím vzrustu národního socialismu, zachvátila i tuto stranu, která jen nerada dala se vésti Stresemannem a po jeho smrti úplne zamírila do nacionalistických vod. její extratury byly však brzdeny tím, že
v ríšském snemu z roku 1928 byla možná i vetšina bez
ní, tak zvaná koalice výmarská, složená ze stran katolických, demokratu a sociálních demokratu. Zde tedy
nasadil Bri.ining páky: Necht jednalo se o jakoukoli
otázku vnitropolitickou,
hospodárskou nebo sociální,
odpor nemecké strany lidové proti kabinetu, vedenému
sociálním demokratem, nacházel pochopení a podporu
u centra, které si ponenáhlu Bri.iningem osvojovalo
funkci rozhodcího. Tím si našel Bruning také cestu
k ríšskému presidentovi
Hindenburgovi,
který sice
úzkostlive dbal vždy svých ústavních povinností na které prisahal "jako dustojník" - ale jehož srdce
bylo vždy mnohem blíže i nadávajícím nemeckým
nacionálum, nežli loyálním a vládním socialistum.
A tak se stalo, že když nemecký Iíšský snem pred rokem
schvaloval Younguv plán, toto poslední dílo Stresemannovo, prinášející Nemecku osvobození obsazeného
Porýnska, vystoupil
pred hlasováním
na tribunu
dr. Bri.ining a prohlásil, že prijetí tohoto plánu jest
vázáno na splnení urcitých vnitropolitických
predpokladu, jež sice nejsou dosud skutecností, ale které
budou splneny, jak prý bylo centru zabezpeceno z míst
rozhodujících. jediné proto prý centrum hlasuje pro
Younguv plán. Teprve nyní, po roce, je trochu jasno
o tom, jaké predpoklady pro prijetí Youngova plánu
byly smluveny mezi Bri.iningem a "rozhodujícími
místy", to jest presidentem Hindenburgem: Že totiž
Nemecko se rozžehná s politikou Stresemannovou
a
zahájí nový politický kurs, který vším právem nutno
oznaciti politikou Bruningovou.
Bruning dovolil ješte Herrmannu Mulierovi, aby
dokoncil uzákonení Youngova plánu. Necht se proti
tomuto plánu mluví dnes v Nemecku sebe ostrejj, jisto
je, že prinesl Nemecku okamžité úlevy, které v oné
chvíli byly pro Nemecko nezbytné, a jeho prijetí bylo
nutností. Bez sociálních demokratu a jejich mezinárodního úveru však nemohlo Nemecko cekat od svých
reparacních veritelu ústupky tak dalekosáhlé o. proto
až do schválení tohoto plánu trpel Bruning sociálnedemokratického
ríšského kanclére. Potom však byl
konec, a rychlost i energie, s nimiž Bruning postupoval,
jsou znamenitou ukázkou toho, co dovede. Stacilo
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nekolik dní, aby byla povalena vláda Mullerova a
byla rozbita Veliká koalice. Snad už dnes ani ni
dobre neví, proc se to stalo: Záminkou bylo zv'
príspevku na podporu nezamestnaných, které soci
demokraté žádali a které nemecká strana lidová od
tala. Šlo asi o ctvrt procenta tenkráte, a jak vedl
to byla vec, je zrejmo nejlépe z toho, že pozdeji vi
Bruningova bez nejmenšího odporu obcanských st
zvýšila tento príspevek o pul procenta a pak o
procento - a nemecké hospodárství se nezhrout
úcta pred pravdou nás nutí konstatovati, že soci
demokracie tehdy usnadnila Bri.iningovi jeho práci a
dopustila, aby z této podradné otázky se stala ot
kabinetní, o kterou se rozbil dosavadní politický
tém. Navenek to pusobilo dokonce dojmem, že soci
demokracie dobrovolne vystoupila z vlády a roz
vládní koalici, ve skutecnosti dala se jenom vymané
vati z vlády a zatlaciti do postavení, které jí so
která strana Nemecka i jiných státu muže závid
Budiž nám dovoleno i zde malické extempore, vyp
vající jako mravní naucení z techto událostí: Socia!
tická strana, která buduje na demokracii a chce uhA
demokratickou a republikánskou základnu své cinn
musí v demokratické republice býti aktivne zúcastn
na státní správe, musí býti soucástí vlády, trebas
stojí sebe více obetí, a nesmí se dát z této positi
aktivity nikým ani nicím vytlacit, nechce-Ii ztra
všechno. Prohreší-Ii se proti této zásade, jako se p
hrešila pred rokem nemecká sociální demokracie, m
se jí státi, že pak musí hájiti demokracii a republikani
bez úcasti na vláde s obetmi mnohem težšími, n
byly ty, jimž se chtela vyhnout. Zdá se nám, že to
mravní naucení platí i pro jiné zeme, nežli pro
mecko.
1. april není vhodným datem pro prednášenl p
gramových projevu nových režimu, ale dr. BrUni
pres to predstoupil pred ríšský snem 1. dubna 1
se svým novým kabinetem "bojovníku z fronty"
s programovým prohlášením. jeho program byl:
rádek ve financním hospodarení ríše i všech verejn9
svazku, lécení hospodárské krise, predevšlm nezam
nanosti a neurcité náznaky nové, "aktivní" zahrani
politiky. Velmi rozhodne naznacil dr. Briining, že do
vadní cesty nemecké politiky byly cesty špatné a
on pujde cestami novými, lepšími. Historie uplynul
'roku dosvedcila, že dr. Bruning tento slib mínil váf
Nová nemecká politika neliší se však od staré p
mnoho co do cílu, za to úplne se s ni rozcházl co
prostredku a metod.
Prehlédneme-Ii krátce, co vykonala Briiningova vii
v uplynulém roce pro splnení svého programu, shledá
že slib obsahoval více, než skutecnost prinesla. Fina
ríše byly uvedeny do jakéhos takéhos porádku po
kolikerém, dosti bolestném záplatování, a to tak,
uplynulý rozpoctový rok po všech dodatecných úp
vách a škrtech koncil schodkem jedné miliardy mar
Pri tom však úsporami na ríšských príspevclch
privedeny do svrchované tísne jednotlivé zeme, od
zané na príspevky z príjmu ríšských, a obce jsou v sl
aci prímo katastrofální. Hlavni mesto Berlín stahl
již príslovecným svými pokladními kalamitami a
ným shánením pujcek i zastavováním obecního
jetku, rada jiných mest není na tom lépe a výmluv
skutecností o stavu nemeckých mest jest konk
který nekterá mesta byla nucena vyhlásiti nad s
hospodarením. Rozpocet na príští rok (1. dubna 1931
31. brezna 1932) je sice císelne v rovnováze, avšak

Prítomnost..
timisté neven, ze preliminované
príjmy
ké prijdou do ríšské pokladny.
Porádek,
ecnost ve verejném hospodarení
zustává
om zbožným práním, za kterým skutecnost.
okulhává.
hospodárském vystoupil Bruning s plánem,
naprosto bezvadným:
Hospodárské
krisi a
nosti treba celiti nikoliv podporou nezamestbr! opatrením práce a výdelku. Heslo "Anlan" stalo se okrídleným,
ale nestacilo
y roztocilo kolecka hospodárského
procesu.
mestnaných vzrostl až pres pet milionu a
deprese stoupala bez ohledu na krásná
ngova dále. Snad pri tom pusobilo na hospoery vlce, nežli heslo o "Ankurbelung
der
., to, že Nemecko zvyšovalo zemedelská cla
lm svému vývozu do té míry, až proti neobkum vzniklo ostré bojkotní hnutí v zepoliticky nebyly dríve Nemecku nikterak
é, jako v Holandsku a v Dánsku. A jestliže
azuji na obzoru nemeckého
hospodárstvi
lesky lepši budoucnosti,
není to nikterak
lIevedomé cinnosti dnešní vlády, jako spiše
ce a ocekávaný obrat ve svetové
hospouaci. V jedné veci však mela dnešní vláda
Ine úspech: Podarilo se ji snižit všeobecnou
úroven delnictva o 5-15%
a toto snížení
provedeno za úcinné pomoci státních orgánu.
ecné snlženi životni úrovne nemeckého
delot druhé heslo, všeobecné snižení cen, predepotravin, které soucasne vláda vydala,
se
áve jenom prázdným
heslem. Nekolik dní
y plny zpráv o tom, že vláda prosazuje
potravin, ale skutek utek. Cena chleba byla
va feniky na bochníku, ale dnes už skoro
t zvýšena na starou výši, takže úspora asi
zrušení, která z toho plynula pro delDU, je opet ztracena.
Ješte hure tomu bylo
J které byly asi mesíc sníženy
o jeden fenik
y pak stouply o dva feniky a zustaly již
ci" trvale. Zlevnovací akce vlády skoncila
nezdarem.
nové zahranicní politice Nemecka se ješte
osltivni výsledky rovnež nemuže Nemecko
6j úcet.
y bilance prvního roku vlády Bruningovy
vAech stránkách vlastne pasivní, byla by
nenka, že toto hospodarení nemuže dlouho
i Nemecko bude snad hledat již nového,
vÍldce. Skutecnost je však práve obrácená:
dnes vice než pred rokem uznávaným
vudpolitiky a jeho moc je vetší, nežli byla
okoliv nemeckého státníka
od prevratu.
adaji, uciní svet lépe, když s Brliningem
m bude pocítat i do budoucnosti,
protože
videt nikoho, kdo by jej mohl a dovedl
bot Bríining dovedl se ucinit nepostradavedl se vnutit za vudce i tem, kdož jsou
jeho odpurci.
vláda od pocátku se prohlásila za vládu
nen' vázána na poslanecké kluby. Bruning
svého kabinetu bez jednání se stranami
za sebou v ríšském snemu pevné vetšiny
ani dnes. V jeho kabinetu jsou zastoupeny
a bavorské strany
lidové (dohromady
poslancu) nemecká strana lidová minism (30 mandátu),
peticlenná
skupina

t

konservativní
ministrem Treviranusem
a 15clenná skupina demokratická
vkekanclérem
Dietrichem.
Volné
spojení se skupinou zemedelských
poslancu (Landvolk)
predstavuje
ministr
zemedelství
Schiele. Dve ministerstva, osirelá odchodem politických
ministru Moldenhauera (nem. str. lidová) a Bredta (strana hospodárská),
jsou spravována
úredníky.
Pri tom žádná parlamentní
skupina nemá závazku podporovat
vládu, i když v ní
,má své zástupce. Vládní strany v ríšském snemu v presném slova smyslu vubec nejsou, pocítáme-li
za ne však
strany, v kabinetu
zastoupené,
shledáme,
že vláda se
opírá o menšinu 150-200
hlasu z celkového poctu 577.
Avšak práve tyto labilní pomery jsou vodou, ve které
umí Bruning výtecne plovat a jeho cílem bylo, aby
takové pomery nastaly,
nebot jenom tak mohl uskutecnit své vudcovské
cíle.
Nemecký
politický
tábor podává
tento obraz: na
pravici 107 národních socialistu,
jimž verne sekunduje
41 Hugenbergových
nacionálu.
K pravici
treba dále
pocítat skupinu malých stran, krestanské
sociály, zemedelce, konservativce,
stranu živnostenskou
a nemeckou
stranu lidovou, které dohromady
mají asi 100 mandátu.
Stred tvorí strany katolické (centrum se 67 a bav. strana
lidová s 19 poslanci). Na levici krome 15 poslancu strany
státní (demokratické)
jsou pak už jen skupiny marxistické, 143 sociálních demokratu
a 77 komunistu.
Pouhý
pohled na toto rozvrstvení
ukazuje, že možnosti parlamentní vetšiny v Nemecku jsou velmi omezené. Spolupráce krajních krídel je za daných pomeru vyloucena,
takže je možno hledati vetšinu jenom pripojováním
ke
stredu.
Katolické
strany
jsou tímto stredem,
kolem
nehož se musí každý parlamentní
útvar seskupit, ,centrum je nezbytnou jeho soucástkou
a pojítkem. Z vládních kombinací odpadají
komunisté
a za dnešních pomeru i národní socialisté s nacionály. Teoreticky by sice
byla možná vetšina od národních
socialistu až po centrum, ale pro takovou vetšinu je u stran stredu málo
chuti, a po zkušenostech
s úcastí národních
socialistu
na vláde v zemích,
v Durinsku
a v Brunšviku,
tato
chut nikde nestoupla.
Krome toho nehodila by se taková koalice ani centru do jeho rozpoctu, národní socialisté byli by príliš silnou složkou v ní a mohli by si
cinit nárok na vedení, které centrum nechce dát z rukou.
Druhá možnost by byla vládní vetšina umírnené pravice, stredu a umírnené levice, tedy od nemecké strany
lidové až po sociální demokraty.
Taková koalice už nekolikráte
byla uskutecnena
a byla by možná i dnes,
pres odpor, který pravicové strany projevují proti jakékoliv spolupráci
se socialisty.
Avšak Bruning nemuže
potrebovat
ani takovéto
pevné koalice, protože v ní
by opet socialisté svým poctem si vynutili vedení, jako
tomu bylo dríve.
Tuto politickou
situaci reší proto Bruning po svém,
a to dosud s úspechem. Nemá žádnou stálou vetšinu a
vynucuje si od ríšského snemu souhlas ke svým vládním
aktum
postupne
tak, jak to uzná vždy za vhodné.
V prvním období své vlády, kdy byl tu ješte starý ríšský
snem bez národních socialistu se silnými sociálními demokraty a nacionály, chodil Bruning do schuzí ríšského
snemu v rozhodných
chvílích vždy s povestnými
"cervenými deskami",
v nichž byl dekret presidenta
republiky o rozpuštení
ríšského snemu. Hrozba dlouho pomáhala, s cervenými
deskami vystacil Bruning 4 mesíce. Potom však jednou desky selhaly, vetšina ríšského
snemu zamítla vládní návrhy a bylo nutno hrozbu provést. Ríšský snem byl rozpušten a 14. zárí se konaly
nové volby. Jejich výsledek byl hotovou katastrofou.
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Pr{tomnos~
Briining snad doufal, že se mu podarí ve volbách získat
asi 20 poslaneckých
hlasu, které mu do té doby chybely
do vetšiny, ale tato nadeje byla krute zklamána.
Podarilo se sice oslabit sociální demokraty
o 10 mandátu,
podarilo se také zmenšit
na polovicku
mandátovou
državu druhé oposicní strany,
nemeckých
nacionálu,
ale vláda z toho nemela nejmenšího zisku. Nebot i když
centrum a bavorská
strana lidová neco málo získaly,
vyšly ostatní vládní strany z voleb zdecimovány.
Z volebního bojište odcházely jako vítezové jenom obe krídelní radikálni strany, hitlerovci, kterí zdevateronásobnili pocet svých mandátu,
a komunisté,
kterí získali
nových 25 mandátu.
Tento zdánlivý neúspech však teprve poskytl Briiningovi priležitosti,
aby ukázal, co dovede. Nemluví priliš
mnoho, alespon nemluví mnoho o tom, co chce podniknout,
a za to dostal svoje epitheton
"zamlklého
Vestfálce", jest však stoupencem názorného vyucováni.
Výsledku voleb, který znamenal
pro jeho vládní politiku vetší neúspech, nežli pro jeho hlavní politické odpurce, sociální demokraty,
použil k tomu, aby ze sociálních demokratu
ucinil si ochotnou
vládní stranu bez
jejich vlastního zasto'upení ve vláde. V cervenci odepreli
sociální demokraté
duveru Bri.iningovi, výsledek byly
. volby 14. zárí, které prinesly obrovské posilení živlu
protidemokratických.
Odeprou-li
sociální
demokraté
v budoucnosti
opet podporu
vláde, hrozí jim nikoliv
ztráta stranická,
ale vláda pravice s nebezpecím fašistické diktatury.
A tato metoda se skvele Bri.iningovi
osvedcila. Predkládá
proste ríšskému snemu své návrhy
a požadavky ve forme ultimat. Ríšský snem má možnost
je zamítnout,
ale pak vystrkuje
Briining strašáka národne sociální vlády.
Ríšský snem doposud
vždy se
tohoto strašáka zalekl a aportoval vláde vše, co si porucila, odmítal projevy neduvery k vláde, k níž ve skutecnosti tri ctvrtiny Reichstagu duvery nemá, a po odchodu
pravicových
stran dokonce i levicová vetšina, složená
ze sociálních
demokratu
a komunistu,
vystríhala
se
úzkostlive
všeho, co by mohlo býti panu Bri.iningovi
nepríjemné.
I pancérový križník mu schválil Reichstag,
v nemž marxisté mají vetšinu. Zdá se, že metoda zamlklého Vestfálce jest nejvhodnejší
vládní metodou, jaké
nynejší Nemecko potrebuje.
Lid a jeho zastupitelstvo
jsou proste staveni pred hotové události, k nimž mohou
jenom kývnout
anebo je odmítnout
s tím risikem, že
tím bude proveden skok do neznáma.
Kanclér Briining má málo osobních prátel, ale jest
málo i tech, kdož ho bliže znaji. Je uzavrený a studený
v zevnejším styku. Nekterí, kdož ho pozorovali zblízka,
tvrdí, že je v tomto katolikovi ztelesneno mnoho jezuitstvi. Jeho politické metody tomuto názoru nasvedcuji.
Uzavrený a zamlklý jde za svým cilem, vynucuje
si
podrízení a poslušnost.
Nedarí-li se mu všechno, oc usiluje, darí se mu jiste aspon jedno: aby vedl a vládl.
V Nemecku dnes je Bri.ining opravdu vládcem a jeho
vláda ješte potrvá hezky dlouho. Prozatím
vystací se
svou dosavadní taktikou:
postavit vedle toho, co v tom
kterém okamžiku
chce, druhou eventualitu,
mnohem
horší a snad osudnou. Tím vynucuje si postup ve smeru
menšího zla. Vecne však se s touto taktikou
nevystaci.
Muže prijít jednou chvile, kdy stálé ústupky ve smeru
menšího zla už budou dohromady
tvorit jedno porádne
veliké spolecné zlo a kdy hrozba mine se úcinkem. Je
veci tech, kdož v Nemecku mají na srdci skutecnou demokracii, aby tento okamžik našli, ostatní svet musí
ponechat do té doby volný pruchod vnitrním událostem
v Nemecku. Avšak ostatní svet musí velmi bedlive dávat
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pozor, jak pan dr. Jindrich Bri.ining uplatnuje tyto s
vnitropolitické
metody i na poli mezinárodním.
Ministr, odpovedný za nemeckou zahranícní politi
jmenuje se Curtius, ale odpovedným
za tuto politi
musí býti ten, kdo ji skutecne delá a rídí: to jest p
dr. Bri.ining. Jeho cíle v zahranicní
politice jsou stejn
jako byly cíle Stresemannovy:
postupné,
etapové odf
není válecné porážky, opetné pripojení Saarského územ
pripojení Rakouska,
revise východních
hranic a odstr
není polského koridoru, opetné získání kolonií a poslé
obnovení predválecné
mocenské posice Nemecka. M
toda Briiningova
však není metodou Stresemannovo
a Briining sám i jeho politictí prátelé to již nekolikrát
výslovne
prohlásili.
Stresemann
usiloval o dosaže
techto cilu, abychom to nejstrucneji
rekli, "po dobrém"
dohodou, prátelskou
domluvou s ostatními státy, pred
vším s Francii. Chtel ostatní svet presvedciti, že N
mecko potrebuje
splnení techto požadavku
ke svém
životu a že chce jich dosáhnouti v míru, aby jich v mf
a spolupráci
s ostatními
mohlo užívat. Briining chce
techto cílu dosáhnout,
protože jest presvedcen, že ji
Nemecko potrebuje.
Dále nejde, to mu stací. "Tot
musíme mít, a proto si to vezmeme, co s tím pak dál
pocneme, je naše vec," - takový je skutecný srny
zahranicní
politiky Bri.iningovy,
která - o tom si n~
delejme ilusí - má za sebou vetšinu nemeckého národa.:
A. Pe§ek (Berlín).
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S cím souhlasíme.
O h o s pod á r s k o u o r i e nt a c i CSR. "Nemecko-rakous
projekt celni unie odhalil povážlivou slabinu našeho verejného
života - nedostatek mezinárodni hospodárské orientace naší repuo
bliky. Od prevratu byla zde již rada možnosti a koncepci (preferencnl
cIa s nástupnickýmí státy, celni uníe s Polskem, hospodárská Maládohoda a j.), ke kterým naše hospodárská politika nezaujala stanovis
A stejne beztvárná a bezvýrazná je naše hospodárská verejnost nyní,
kdy na obzoru je soucasne více mezinárodnich obchodne-politický
plánu, jmenovite Panevropa (ve forme preferencniho systému, evropské celní unie nebo Spojených státu evropských), regionální dohody
státu ruzného teritoriálního
rozsahu (hospodárská Malá dohoda,
kooperace agrárnich státu jiho- a východoevropských, strední Evropa,
balkánská federace a j.) i ruzného vnitrniho obsahu (preferencnl
systém, dovozní kontingenty, celni unie atd.) a konecne í nemeckorakouská celní unie. Ani pri tomto velikém výberu plánu, kterése
samy nabizeji z cizí iníciativy, nevedí naše hospodárské kruhy, CO
by vlastne mely chtit a v jakém z uvedených smeru a plánu by sep
ne mela angažovati naše zahranicni politika. Charakterístickým p
kladem nedostatku státnického hospodárského myšleni naších h
podárských a politických kruhu je zpusob, jakým posuzují na príklad
projekt Panevropy. Proti tomuto projektu píše u nás tísk agr
i národne demokratický.
Representant
strany naších prumyslní
dr. Kramár nazývá projekt Panevropy "nešfastným" atd. Je v
nutno uvedomiti si, že jsme stát se silným zemedelstvím a siln
prumyslem. Prikloníme-li se k regionálni skupine Malé dohody ne
stredoevropských
a východoevropských
státu zemedelských, bu
to znamenati priliš jednostrannou obet našeho zemedelství ap"
jednostrannou
výhodu našeho prLlmyslu. Kdybychom se nao
príkloníli k nemecko-rakouské celní unii nebo k západní prumysl
Evrope, byla by to jednostranná obet pro náš prumysl a výhodap
naše zemedelství. Panevropa byla by tudíž s hlediska složité hos
dárské struktury našeho státu vlastne nejlepším rešením, prol
by neukládala jednostranné, nýbrž soumerné obeti a výhody hla

Prítomnost,
našeho hospodárského života, byla by teritoriálne nejy bychomv ni nebyly soucásti bloku západního nebo východr! skutecným mistem mezi západem a východem. I když se
nynejšich prekážek vytvorení jednotné Panevropy priklok regionálnimu rešení (hospodárská Malá dohoda a pod.),
dstane nám nadále silný zájem na šírší kooperaci panevropské.
ecnost je pro hospodárskou orientací našeho státu jasná,
se opírá o reálnou strukturu našeho hospodárství".
("Národnl osvobození.")

*

ylo hraníc a nesnázi. "Ti, kdo politicky odpykali sveto, casto ironicky konstatují jako její hlavní dusledek, že
v Evrope státu a hranic a v celém svete bídy.I když se odeJe na tomto výkladu nesnází soucasné Evropy tendencní
é, zbude fakt, že za rozklad Rakouska platí státy, které
vznikly, a z cásti i státy jíné, jistými obtížemi své obchodní
• Rakousko pred válkou spojovalo oblasti vysoce pokrocilé
ové s koncinami extensívního zemedelstvi. Tvorily dohroJednotnécelní území a vyrovnávací proces, který se mezi nimi
ni, netýkal se ostatního sveta jínak než svou výslednicí,
byla rakousko-uherská obchodní politíka. Dnes je jinak.
které z bývalé monarchie vzníkly, vyrovnávají potreby svého
a vývozu mezi sebou jenom cástecne. jejich prebytky neI se vetšinou spolecným územím, jako druhdy, nýbrž tlací
Mtový trh a zvetšují jeho nesnáze. Cízina nemá pak pred
pouze jednoho kompacíscenta, nýbrž nekolik a znacne vzdáTo Jest prícina, proc v mezinárodní verejností došla souhlasu
regionálnich dohod. jejím motivem i základem je ulehcení
ušeni. Vybudováni trvalé hospodárské vzájemnosti mezi
a zvetšenými státy strední Evropy odnalo by obchodní
trochu neklidu a složítosti a umožnilo by jí, aby byla príevropskému ideálu napred celního prímerí a pak postupIDllovánicelnich závor. A ponevadž hospodárské zmeny mají
politické, nebylo neoprávneno slibovati si od politiky
ch dohod také zmenšení antagonísmu mezi národy, jenž
pochopitelný, je-Ii mezi nimi celní válka ustavicne na spad("Národnllisty.")

*

• "Doufejme, že se nyní stane toto: Ceskoslovensko necht
Iniciativy a prohlásí, že je ochotno sbližiti se plánovite
ky se zememí dunajskými. Navrhne proto bud u Svazu
neboz vlastni iniciativy celní unii mezi CSR., Rakouskem,
em, Rumunskem, Jugoslavii a Bulharskem. Tento blok zridí
y druhy zboži jednotná cla, která nesmí býti na príklad
ael50% nad nejnížši celní posicí, která se dnes pro to neb ono
Yyblrá od jednoho ze 6 jmenovaných státu. Mezicla mezi cleny
dstanou zachována, ale nesmí býti vyšši než polovina cel,
ch na spolecné celní hranici. Tato celni unie nabídne pak
, Francii, Italii a Polsku celní preferenci. Tyto ctyri státy
pro své zboží dovážené do oblasti celní uníe, 25% celní
Ustanovi se však, že do 20 let budou odstranena i cla mezi
ftyfml státy a zememí celní uníe. Každý rok zmenší se totiž
05010, takže za 20 let vznikne spolecné celní územi. Preferencní
Jest Nemecko,Francie, Italie a Polsko se zaváží, že odeberou
ky dunajských zemi. jejich obilní dovoz je skoro dvakrát
, jako prebytek jihovýchodních evropských agrárních
to proto požadavek lehký a splnitelný. Každému jinému
evropskému je dovoleno prístoupiti k systému techto pre~
(Fr. jellínek v "Prager Tagblattu".)

nebezpecným krísiti mrtvolu bývalého mocnárstvi. Odmitajíce podobnou spolupráci, pracovali jsme neprímo pro myšlenku hospodárské
stredni Evropy, nebot vysoké celní hradby musely se ukázati konecne jednou neudržitelnými. Ovšem, podobný útvar, který by mel
sloužiti pouze zájmum jednostranným, nemohl by prispeti k výstavbe
nové, lepší Evropy. Snad nás proto zkušenost z posledních událostí presvedcí, že úzkoprsá obchodní politika se všemi svými konecnými dusledky, které vždy dríve nebo pozdeji se dostaví, nemuže
stvoriti základy trvalého míru v Evrope a muže dokonce ohroziti vážne naši vlastní samostatnost."
(Vyslanec Zd. Fierlinger v "Právu lidu".)

*

Obdivovaná
vražda.
"Pražská kina predvádejí jíž po nekolik'
týdnu a s velkým úspechem cest opisný film "Afrika mluvi", v první
polovici velmi dobrý. Druhá cást snímku je úžasným dokumentem
a obžalobou duševní nizkosti, jež se pro zisk neštití aní obeti lidských
Žívotu. je to scéna, reklamou zduraznovaná a predstavující tragíckou
smrt cernošského chlapce pod tlapou a desným chrupem lvím, kdesí
v africké stepi. Obraz, který vám nikdy nevymizí z pameti, uvedomíte-Ii sí, že je to snad po prvé vubec v dejínách "kulturního"
filmu, kdy byla pripravena
a fotografován3j
surová vražda
rafinovane osnovaná a chladnokrevne provedená, aby sensacechtivý
svet mel nové vzrušení, když všechny krkolomné triky a dívadelní,
kaširované hruzy príliš zevšednely. Sledujte jen tento príšerný
výjev: predehra tragedie: dva dospelí muž i posilaji ledabylým pokynem ruky nedospelého chlapce
na smrt, kamsí do stepi, mezí lvy.
Vidite onu vydešenou bytost, poznávající strašlivé nebezpecí ...
a nemuže vám ujít, jak prijímací aparát sleduje otácejícím se objektivem onu stezku hochova utrpeni. Na jiném obraze vidíte i lva, pronásledujiciho svoji korist. Nezapomente, že je to zvukový
film, zachycující zoufalé výkriky i dravcí vzteklé zarvání ... a usvedcující
soucasne pány operatéry i lovce, že za cenu vítané sensace nedali
po zurivé bestii jediné rány z revolveru, nebo kulovnice, to jest, že
úmyslne se nesnažili
chlapce zachránít. jestliže se dovedlí bránit
jinému lvu, aby uhájíli vlastni kuži, proc litovalí nekolika kulí pro
život ubohého cernocha? Všimnete sí, jak operatér pilne a svedomite
"tocil" ve chvíli, kdy krvežíznívá šelma chlapce vraždila ... a kdy
tedy i strelci méne obratnému poskytla jistý a klídný terc, kterého
se nelze chybiti ani svátecními "ostrostrelcí"?
Pozorujte pak theatrální scénu, kdy oba "štastne zachránení" si v bezpecí tmové ohrady
kormutlive vzdychnou a pokrci rameny nad zmG).reným nebo lépe:
obetovaným
žívotem. Vídeli jste slovem usvedcující dukaz hanebné vraždy, spáchané ve jménu "kultury". Operatér "nejodvážnejší
výpravy" klídne "tocil" a získal sí patrne zvláštní uznání své spolecnosti. Pání lovci s karabínami v rukou klídne hledeli, jak pred
nimi umírá strašlivou smrtí skoro díte! A censura - nejenom naše,
ale i zahranicní - nepocítila v sobe záchvevu lídskosti a mela cynickou odvahu propustiti
tento film, ba ješte jej, zaradila mezi
filmy tak zvané "vzdelavací"
... "
("Fronta.")
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Jan Miinzer:

Evropa o nás ví.
(K ankete o naší literature

ve Francii.)
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vlny. "Vuci vlastnimu svému svedomí musíme priznati, že
vensko zajisté nedalo na správnou cestu, když v koncertu
~Iclchuprílišnenou merkantilistickou politiku snažilo se,
na miste poslednim. Zúcastnili jsme se závodu ochranárnadšenim, jehož naše mladá výbojnost byla schopna.
Jsme užši spoluprácí se státy nástupními (vzpomenme jen
protokolu.z Porto-Rose), pod záminkou, že je nanejvýše

Již Richard
poradatelWe ankety
i n e r,

o ceskése literature
ve Francii,
vzdal
z pochopitelných
duvodu záveru, jejž si ctenári, jak ríká, udelají sami.
Ani já nemám na mysli podobný záver, jehož provedení
by mne príslušelo ješte méne než poradateli ankety.
Chci jen glosovat její výsledky zásadními poznámkami,
jež jsem jen náhodou nenapsal již dríve, bez tohoto
aktuálního podnetu, a pro než anketa ovšem posky213

Pt(tomnos~
tuje vítané operné body. jen pri téti príležitosti chci
predeslat i nekolik konkrétních poznámek o ankete
samotné, jež nijak nevycerpávají její obsah a dosah.
V Praze se svého casu hrála fraška, z níž znám pouze
titul: "Evropa o nás ví." Ironický spodní tón tohoto
titulu je príznacný pro náš opravdový vnitrní vztah
k zahranicnímu svetu. Vycházejíce z castých omylu
odesilatelu dopisu ze zahranicí, kterí kladou Prahu do
Rakouska, Madarska, Polska, ba i do Nemecka, a dodávají tak redaktoru "Národní politiky", jehož hlavním úkolem je býti na stráži, materiál pro každodenní
bedování nad ústrky, jichž se dožíváme, dospíváme
k názoru, že jsme skutecne odstrcený a zapomenutý
národ, jenž nesmí umdlévat v burcování Evropy, aby
vzala laskave na vedomí naši existenci. A pri tom stále
s trpkostí, horkostí a lítostí opakujeme otrepanou písnicku na ironický nápev: "Evropa o nás ví."
Anketa, jež zde byla usporádána, ukazuje dosti jasne,
že bychom k této trpkosti duvody meli. Ale otázka,
je-Ii tato trpkost oprávnena vnitrne, ne vnejšími okolnostmi. Všimneme si nejdríve této vnejší stránky veci.
jak poradatel ankety sám se dohaduje, neodpovedeli
nekterí a patrne mnozí príjemci dotazníku proto, že
ceskou literaturu neznají, druzí pak proto, že dotazník
sám, nepodávající informaci a neformulující své otázky
povšechne, predpokládal prílišnou znalost veci, t. j.
našich literárních pomeru, jíž dotázaní nemeli. Ponevadž pak tretí duvod mlcení, jejž poradatel udává, totiž
nepatrnost jeho osoby, zrejme jen vyplývá z jeho skromnosti, aniž kdokoli z nás uverí, že skutecne nekterým
dotázaným bránil v odpovedi, lze úhrnem ríci, že z 65
osob více než 40, t. j. více než dve tretiny, neodpovedeli
proste proto, že ... "Evropa o nás ví".
Zbývají tedy odpovedi necelých dvaceti lidí, z nichž
tri ješte odpovedeli (rozumí se, že zdvorile), že neznají
z naší literatury nic. Otišteny byly odpovedi patnácti
lidí. Z nichž ctyri jsou ve zvláštním vztahu k Ceskoslovensku ci k ceské literature (Rosny, jenž tu cestoval,
Pichon, bývalý lektor francouzštiny na pražské universite, Dominois, profesor ceštiny na francouzské škole
živých východních jazyku, a Gagnaire, jeho žák),
jeden, nakladatel Grasset, je spolunakladatel aventinských francouzských vydání našich autoru a má tedy
také již své zvláštní hledisko. Celkem tedy zbývá rovných deset autoru, jejichž hledisko není urceno jejich
speciálním vztahem k nám a o nichž tedy mužeme
predpokládat, že zastupují normální názor vyšší inteligence francouzské.
Práve jejich odpovedi by nás tedy melý predevším
zajímat, ale je zcela prirozené, že pres to nám nejvíce
ríkají odpovedi osob, jež nás již znají. Nepredpokládáme totiž, že jejich speciální vztah k nám by znamenal zaujatost, ponevadž tento vztah sám je prece
dílem svobodné volby a vyplývá z osobního zájmu.
je tu predevším odpoved prof. Dominois,
z níž vyznívá pronikavá znalost naší literatury i našeho vývoje.
je treba vyslovit mu dík za úsilí, s nímž se dobral prazákladu našeho písemnictví. Zmínka o spojitosti ceské
essayistické literatury z konce stredoveku s naší novejší
literaturou svedcí o proniknutí až k podstate veci a
dotýká se nás práve pro svou dokumentární prukaznost hloubeji než cetné projevy zdvorilosti, jež jsou
pres svou laskavou tendenci nevecné.
K jeho názoru se pripojuje Gagnaire,
v jehož odpovedi je ostatne znamenitý postreh o neschopnosti našich romanopiscu dodržovat proporce. Tato výtka neprekvapuje z úst Francouze, jenž u domácích autoru
2]4.

uvykl mohutné a pri tom vyvážené harmonické k
posici, jež snad je vubec nejvetší silou francouzsk
románu, jenž bývá dejem, psychologií, podrobnost
a episodami nabit až k prasknutí, ale pri tom pf
nepraská,
zatím co v ceském románu prevládá o
mentálne vyšperkovaná fasáda, jež se bortí, prot
za ní není solidní stavba. Proto se dá ve francouzs
románu, abYCh dotáhl tuto metaforu, bydlet, zatím
ceská románová literatura je z valné cásti Pote
novou vesnicí, v níž se konají jen vlastenecké pará
Na cestné výjimky ukázali i úcastníci ankety sami
neopominuli pri tom ovšem Durycha, o nemž se vu
zatím cizina vyslovila spravedliveji než domácí kriti
jež nedovedla zcela vyloucit politická hlediska. SteJ
správný je Gagnairuv názor, že jedno dílo nepopi
telné ceny nám ve Francii (a ovšem také všude jin
prospeje více, než nekolik, byt i docela dobrých.
V odpovedích p. Pichona
a p. Rosnyho nalé
již méne zajímavého. Pichon správne ríká, že po
je témer nepreložitelná, správné je také, že Franco
sami mají vybírat preklady. Za zásadne pochybený
važuji návrh úpravy, t. j. škrtu v prekladech, pokud
prekrocovaly nezbytne nutnou míru, oduvodnenou'
zykovými zvláštnostmi.
Považuji adaptované p
klady, jež prizpusobují dílo cizí zeme pomerum
vlastní zemi, za zásadní omyl, jenž je bohužel i u
velmi rozšíren. Znamená to falšování díla, prebarv
vání, ne tlumocení. Odpoved p. Rosnyho, jejíž kuri
nost mnohého poteší, neríká nám v podstate níc
pokud neco ríká, minula se podle mého názoru úp
cíle. Pozorování prírody a lidí bylo snad silou naší li
ratury v jejích pocátcích, pokud jde o prírodu, a pf
lety devadesátými, pokud jde o lidi, ale o humoru v n
literature radeji nemluvme a o lásce k stylu teprve
Zbývají nyní odpovedi Francouzu, kterí k nám nema
prímý vztah nebo alespon ne vztah tak intimní. V .
jich odpovedích nalezneme již snadneji urcitou spol
nou linii, protože se nepouštejí do podrobného rozbo
Neprihlížíme-Ii k zdvorilostem, jež v takové ankete j
samoZrejmé, hlavne tehdy, jestliže se jí zúcastnují Fr
couzi, setkáváme se tu predevším s narážkami na zvl
ní politickou funkci naší literatury v drívejší do
a s oddelováním poesie od prózy. Toto správné ro
šování plyne hlavne z uvedené již nepreložitelnosti p
sie, jež je ostatne pro naši literaturu osudná, prot
prece není pochybností, že naše síla je práve v Iyri
Mnoho úcastníku se zminuje o Švejkovi a tím se
také vysvetlují casté zmínky o našem humoru, jenž
zrejme precenován.
Z osobitých názoru za nejzávažnejší považuji ná
Crémieuxuv,
jenž ríká, že v nicem nenalezl ozve
našich aktuálních problému. je to úsudek stejne sprá
jako bolestný. Stejne správný je postreh, že naše li
ratura má vetší cenu pro svuj myšlenkový základ, n
pro svou formu. O zmenu toho ovšem nová ceská pr
práve bojuje. Z ostatních odpovedí zdá se mi zajíma
jen odpoved Soupaultova,
zduraznující potrebu
historického a nehistorisujícího podporování soucasn
zjevu literárních, a odpoved Thériveova,
jenž i
dálku postrehl nebezpecí snobismu pro naše mladé
sovatele. jinak jen ješte je treba se zmínit o naráž
na náš folklor, jež bud plynou ze soukromé záll
(L a p a i r e) nebo z onoho hlediska, z nehož nás kult
národové blahosklonne posuzovávali anno dazu
podporováni dámami z pražské spolecnosti, jež si
Paríže jezdí pro toalety a Parížany v Praze s obli
vítají v slovenském kroji.

Pt{tomnost"
Ikzásadních slov, jimiž nechci již reagovat
ledky této ankety ajež se mi jen vybavují
nf z dávných úvah a pocitu, jež jsem
jsem se zabýval naším vztahem k cizine.
obfhání Evropy, jež bylo oprávneno v dozbavilo nás onoho pocitu solidního egois.a sobestacnosti, bez níž není plného náa, hlavne v oblasti myšlenkové.
Máme
te dva postoje k okolnímu velkému svetu:
, skrytého za cínskou zdí, a postoj koloorodce, jehož zeme je na všech stranách
atelum kulturtrégrovského
ražení. Mezi
extrémy kolísáme, v nich se strídave vyh dovedeme porádat pravé orgie. Máme
glofily amezi
zcásti
i germanofily,
jsme
cfnáme
sebou
pozorovat
i meli
amerikoáme tak ríkajíc cechofiIy. Pravda,
máme
me šovény, máme naše drahé národní
ale prohlédneme-li si je pozorne, seznáme,
b má bud francouzský knírek nebo anglicto z presvedcení. Nemáme cechofiIy, kterí
IIvot, domácí kulturu,
ano i domácí zloali s takovou oddaností, úcastí a pozorností,
vlastenectí cizomilové sledují a mnohdy
f na sta a tisíce kilometru život a mravy
O národa
cizího. Príliš mnozí mezi námi
mimo nás a protože promítají tuto vnitrní
ho celku, jsou vecne ltstaráni, zda Evropa
oto se stále snaží Evrope a svetu pripomíe, proto se tak horlive pídí po každém znanás vzal na vedomí. My si proste podobne
mplexem ménecennosti na cizích národech,
nkách o nás, overujeme svou vlastní exiofe v hloubi duše jaksi nejsme presvedceni,
lijeme, že jsme národní individualita,
neco
a urcitého, ano jedinecného,
v sobe spocíbe zakotveného, neodstranitelného
a trvae stále po uznání - ne snad našich predsamotné naší existence.
dostává-li se nám obcasnými lekcemi, mezi
ato anketa, poucení, že stále ješte to jsme
vete, kterí se nejlépe známe a o sobe nejvíce
výt.va, abychom se ješte více venovali sobe,
inime-Ii to my, neuciní to nikdo. Nemám
Ice vlastenecké hýckání a obdivování
vlastnýbrž jediné stupnovanou
intensitu vlasturcitejší a rozhodnejší
usmernení
k sobe
lnost národního bytí predevším v oborech
jež nejdríve musí uspokojovat
nás a pak
a v druhé rade má uspokojovat
i ostatní
plnujeme, jak bych rekl, do posledního
nám danou oblast sveta skutecného
i ducerpáváme rozlohy, jimiž proudí náš život,
e posledních hranic našeho pomyslného
osidlen príliš rídce, nespojite. Ukazujeme
sedum dríve, než jsme se v nem zabydleli,
'lou se chceme utešit nad nedostatky,
jež
. Podvádíme svet, jemuž zatajujeme
své
ale sebe samotné podvádíme
daleko hure,
uto neuprímností ustalujeme ve stavu, jenž
duše znepokojuje.
te se to jeví snad nejnázorneji.
Zatím, co
li chápe své literatury jako jakousi invensvetového dení ve vlastní rodné reci, jako
stffk všech zjevu a deju, pretavených
do
prijlmáme my tento rejstrík z druhé ruky,
me svet literaturou
prekladovou.
Naše li-
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teratura nemá zdravý pud zmocnit se sveta, zceštit svet,
jako nemecká literatura
jej chce znemcit, francouzská
zfrancit.
To je duchovní
výboj, na nejž má právo
každý národ, a jenž se u nás, jak myslím, po prvé
a ojedinele projevil u katolíka Durycha (a dríve ovšem
u Zeyra, rovnež katolíka), jenž rozklenul dej svého Valdštejna do dvou svetadílu, puzen a nesen patrne universalitou svého vyznání.
Snad se tato formulace
bude
mnohému
zdát premrštená,
ale skutecne
myslím, že
potrebujeme
duchovní
svetové ceské imperium,
abychom konecne ve svete zdomácneli
a abychom pochopili realitu jeho i našeho bytí. Tento nejmírumilovnejší
výboj, jenž vede celým svetem do vlastního
nitra, je
jediným nosným základem literatury,
jež vstupuje rovnoprávne mezi literatury
ostatních národu bez úzkostlivého nároku na uznání, jako realita, oprená o ten kus
sveta, jenž jí je nad pochybnost
dán. Totéž platí o celém
ostatním
národním
bytí, o celkové
kulture
národa
a o celém postoji k svetu vubec. Ješte nikdo nedosáhl
duvery lidí, kdo neveril sobe - proc by melo o národech platit neco jiného než o jednotlivcích?
Jirí

Frejka:

Je "Osvobozené divadlo" divadlo?
Masarykuv
lidovýchovný
ústav usporádal
diskusi o otázce,
zda je Osvobozené
divadlonedávno
vubec
divadlem. Tato otázka sama ponekud prekvapila.
Jsou
tedy lidé, ríkala, kterí si tím nejsou zcela jisti? A tito lidé
jsou na pochybách
proto, že jim toto divadlo je príliš
moderní, nebo proto, žeje príliš starodávné?
Co tvorí
podstatu
divadla, vzbouzejícího
takovéto
otázky?
Tyto otázky odnášejí nás vzpomínkami
do pradávné
minulosti pred peti a šesti lety, kdy bylo Osvobozené
divadlo zakládáno
a kdy v nem nebylo ješte Voskovce
ani Wericha, ale rada lidí, s nimiž se dnes setkáváme
jako s cinoherními
herci, výtvarníky,
režiséry. HorákOVá, Heythum,
Bohác, Neumann
a jiní zde zráli na
cinoherní tvurce, cehož dnes už není. Není už ani té
prímé cesty k vetším divadlum,
patrne proto, že dnes
jde o divadl.o zcela jiného druhu, než tehdy. Tehdy šlo
o stvorení a udržení mí.sta umeleckých
výboju, pokusu
a hledání, treba s hanebne chudými prostredky
v rukou
hanebne nezralých lidí. Dnes je možno se domnívat, že
toto divadlo bylo nutným
vývojovým
clánkem pražského divadla, a treba stálo o samote, probojovávalo
svými skromnými
prostredky
nové divadelní
pojmy,
jež by nikdy nebyly smely bez této prípravy na velké
jevište. Byla to ovšem také doba, doba, které nedávná
minulost války dávala reakce bezprostrednejší
a pravdivejší, než jakých je schopna dnešní zformálnelá
spolecnost.
Vojan
a Hilar.
Vojan, který do jisté míry pozdržel
zájem obecen tva na divadelním
vývoji svou dokonalostí, s níž hrál Ibsena nebo Rostanda,
autoru pro onu
dobu již minulých. Vojan, který velikostí svého umení
odvrátil
docasne i zájem od nových otázek, pricházejících s novou dobou. Ale na Vinohradech
je Hilar,
který práve má svoje pracovní maximum a blíží se své
zralosti, který realistické zkameneliny
rozbíjí expresionismem, který je v první rade zduraznením
subjektivnosti všeho, co se ocitá na jevišti. Treba ani realismus
ani stylisované
divadlo starších forem nezustaly pri napodobení
skutecnosti
a snažily se pri nejmenším vytvorit
její atmosféru,
bylo nutno cekati na expresionism, aby rozbil rozlicné ty formy ilusionismu;
zbavil
jevište úkolu nClpodobení vnejší skutecnosti,
aby bylo
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Prítomnost,
ucineno místo skutecnostem
vnitrním.
Tedy ne už realisticko-ilusionistické
popisování
príbehu a prostredí
treba Richarda I I 1., ale zkratka a analysa jeho lidského,
štvaného a pyšného já. jevište není jizbou, do níž se díváme odklopenou
ctvrtou
stenou, ale místo zavešené
nekde v prostoru,
kde se pod tíhou vecnosti a lidství
protínají
ideje a síly,
které vytvárejí
lidské osudy.
Clovek v pudové a myšlenkové
prapodstate,
clovek
nahý. Casto ani ne celý clovek, nýbrž ztelesnení vášne,
vule - a zcela jednostranné.
Svetlo není už ve dne bílé
a pri západu rudé, nýbrž rudost se stane barvou vášne,
zelená desu atd. Všechno
na jevišti
musí
býti
(a tato poucka prežila expresionism)
vyjádritelno
hercem
nebo
aspon
je to možno
prevést
na
herce
a jím vyložit.
Nejen myšlenka
a slovo, ale
i vzrušený
dech celé scény, dekorace
a svetlo mají
v nem svuj jediné smerodatný
výklad.
Plyne z potreby celé této pathetické
doby sucha neprovádet
už genrové
obrázky,
nýbrž mít v divadle
výr a z, který by tlumocil nové myšlenky a spolutvoril
dobu. Divadlo, jež hledalo kontakt
s poválecným
clovekem. - Stavejíc však prasíly na místo lidí, dostávalo
se do blízkosti pathosu, krecovitého
gesta a nekonkrétnosti. Stalo se príliš ideologickým.
Zavrhlo ilusionistickou scénu, ale odporem k všednosti
realismu vrhlo se
do druhého extrému, do dekorativismu.
A tady jsou tri veci, proti kterým nastupovalo
Osvobozené divadlo:
dekorativnost,
pathos,
presubjektivisování. Cítila se premíra dekoru a neprítomnost
harmonického cloveka, odstrkovaného
ideologií. Odtud láska
ke commedii dell'arte, jejíž typy bez zbytecného
realistického popisu podávaly
ne už subjektivisaci
a rozpitvání, ale objektivisaci
a synthesu ruzných lidí. Tady
prišel i konstruktivism,
který odstranil
kulisu, naucil
cenit nefalšované
materiály
a postavil ješte durazneji
do stredu jevište herce. A treba tu ješte byl odkaz styIisace, byla jasne dána cesta divadlu plnému lidství,
poznovu harmonicky
vyváženému.
Zde byl vliv starší
generace, která z expresionismu
vyšla k realismu, aby
dosáhla opet cloveka zcelenéh·o. Konstruktivism,
vycházeje z cloveka reálného, nenapodobeného,
staveného
casto ze života prímo na jevište, zabránil
alespon návratu k divadlu i1usionistickému.
Tolik je snad potrebí ríci pro povšechnou
informaci,
aby byla patrna
situace,
když Osvobozené
divadlo
opouštela
naše skupina
a konecne
i Honzl.
je potrebí se o tom zmíniti, protože tyto prvky zde dosud
trvají, a setkáte se zejména se stylisací a urcitou výrazovou primitivností,
na nichž zejména "divadelní"
cást
V. & W. - revuí dosud je budována a na nichž se vlastne
zastavila.
Pomlcíme-li
zatím o Voskovci a Werichovi,
je zajímavo sledovat, jak na pr. Nedbal, nesporne nejzralejší herec mimo oba jmenované,
nese na sobe zbytky
staré ochuzující nebo aspon primitivisující
stylisace, a
jak težko se postupne
dostává ke hre zvnitrnenejší,
ku
vnitrnínu obsahu, proteplení a obohacení hrané postavy!
Naproti tomu slabší individuality
jako Šlégl pouze parodují starý realism a jsou zcela bez obsahu, ostatní
kolísají nekde mezi obojím, casto naplnujíce svuj výkon
jakousi skrípavou
falešností.
Pokud jde o vlastní predstavitele
marky V. & W.,
nutno nejprve konstatovat,
že se pocínají emancipovat
od školní parodie a vubec od parodie celkem bežného
strihu, jak ji u nás stvoril kdysi Ferenc Futurista.
Pochopili, že moderní komika spocívá v objevení nejakého
nového pohledu na svet, v objevení nejakého logicky
nelogického
zpusobu
myšlení,
urcité ironické
logiky,
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logicismu.
V. & W. vezmou si treba vetu: prohnat
hlavu. Nebo se ríká prohnat hlavu kulí? Zacnou rozv
žovat. Chytnou
vetu za slovo, vyjdou z prostinké
logického omylu nebo jen, jako zde, z gramatické n
jasnosti, predstavujíce
si, jak by bylo možno hnát hla
necím tak malickým
jako revolverová
koule. Gram
tická nejasnost
je prohlášena
za logickou nesprávn
Ale duležitý je záver: Co není správné logicky, nem
se vubec dít. Nebude tedy možno ani nikoho zastrel
Toto dusledne provedené cogito, ergo sum, toto r
hodnutí V. & W., že skutecnost
je do dusledku závi
na lidské myšlence,
je opravdovou
možností komi
Haškuv Švejk našel svou podstatu
v tom, že nechá
pojmu autority.
Nechápal ho proste proto, že znal r
všeho. Neznal vznešenost oltáre, ale tu paní, co jej drhl
Vycházel ze zásady, že zákony a autority, ve které n
veríme, neexistují, a konfrontací
velkých vecí s malý
vyrustala
jeho komika a možnosti
srovnání vždyc
odhadujících
a diskretujících.
V. & W. nejsou dosud zralí do hloubky Haškovy'
jsou teprve dobrými ironiky. Náš príklad ukazuje i cest
kterou se bére jejich ironie: je to zesmešnování ban
nosti a hlavne konvencnosti
v myšlení. Jindy s ne
nevinnejší tvárí diskreditují
šosáctví v konferenci, kd
dva kasari mluví obraty usedlých pánu radu. Tu
koncí bývalá "studentská
psi na" a zacíná zpusob, ja
se vážne dívat do obliceje soucasnosti.
Všimneme si vubec cesty, kterou se V. & W. dost
vají - nebo také nedostávají
- k uvedomení spol
cenského
poslání
svého divadla. Vyšli ze soukro
zábavy.
Bavili se sami. Pak své blízké známé, a ro
širovali neustále tento kruh. Snažili se, aby jejich
bavnost
byla i umeleckou
zábavností,
víc, aby byl
i umelecky korektní.
Dnes jsou v rozhodné chvíli, kd
se musí odhodlat i k spolecenskému
poslání. Dnes n
došli sice ješte k žádné etice svého hraní, ale dokáz
alespon, že jsou dbalí etikety vkusu a inteligentnost
Osvobozené
divadlo nemá dnes onoho bývalého C
noherního
významu
a tu bychom mohli vytýka
notickám tohoto divadla, obchodne zamýšleným, že to
predstírá.
Má však tri lidi, kterí stojí nad prumere
obchodních
divadel (nemluvíme-li
o znamenitém p. Há
šovi): Voskovce,
Wericha
a Ježka. Podle jejich mo
ností pujde ne o velká dramata soucasného lidství, al
o nadprumerné
kabaretní
divadlo, zpodobující ne velk
ale malé lidské veci, a zpodobující
je postupne stáj
s vetší zralostí a odpovedností.
Toto divadlo bude ml
pravdepodobne
dlouho
jednu
výhodu:
umelecko-i
telektuálská
vrstva (i její ponekud snobští souputnlci
sotva zapomene, že jde o divadlo vedené jejími príslu
níky, a bude mu nabízeti svoji celou podporu. Což zn
mená nespornou reklamní i morální oporu, za jejíž spol
práce se dobre pracuje.
O to durazneji je nutno po
trhnout morální odpovednost
vuci širokému obecenstvlII
kterou V. & W. mají podstoupit.
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Postavy z pražské radnice.
Primátor

I.
dr.

Baxa.

Málokdo
by hádal
let,
padá spíše
jako primátoru
muž mezi dru
50 a Baxovi
60 lety. 69Uverl
tomu však hned pri vzpomínce,

že to byl on, jenž ta

Pt(tomnost.
1m zpusobem do Hilsneriády,
od níž nás prece
lidský vek.
a primátora dra Baxu se casto hubuje. Nekdy prá, nekdy neprávem. Bude snad dobre upozornit
na
ni zásluhu dra Baxy o práci na pražské radnici.
tvá v tom, že na radnici nikdy nedošlo k vážnejším
m mezi jednotlivými stranami. Dru Baxovi se poo presvedcit radnicní zástupce politických
stran,
ejlepší zásadou je: budme svorni a prejme si. Proto,
a komunisty a nekolik ojedinelých clenu sboru, drží
é strany spolu a nikdy, ani v dobe nejvetších polich putek nedošlo na radnici k sporum, které by
eji ohrožovaly delnost našeho nejvetšího samosprávo svazku. Jen nekdy, nejspíše ješte ve schuzích zaitelstva, kdy záleží na tom, aby druhého dne mohly
ické noviny psát o práci té ci oné strany na radnici,
ázl k prestrelkám mezi socialistickým
a obcanským
rem, v mestské rade a v komisích však všechno
adne klape. Politický klíc na radnici funguj e Znaite, prideluje úzkostlive presne funkce v komisích
e správních radách práve tak, jako byty v obecních
ech. Tvrdí se z nekterých míst, že se výtecne osvedtaké pri rozdelování obecních dodávek, ale pro toto
enl nebyly dosud nalezeny ani dukazy pro, ani proti.
Jisto je však tolik, že se na radnici nedejí pokusy
ranit nekterou stranu z vlivu, i když by to bylo
jmu všech ostatních stran. Je nesporné, že hlavní
uhu na tomto mírném ovzduší radnicním
má dr.
, nebot má zvláštní talent k vlažnosti
ve vecech
itických - ovšem až na otázku nemecké reci v Praze.
• Baxa není politicky vyhranená
individualita,
proto
O cinnost nenaráží na odpor a proto
jsou s ním celspokojeny i obcanské strany, kterým je rozhodne
jAt národne-socialistický primátor dr. Baxa, než by
na príklad národne-socialistický
primátor dr. Zenkl.
dný jiný primátor nebude už mít tak spokojenou
ici, jako má dr. Baxa, pri cemž ovšem je otázka,
tato spokojenost, zakládající se na rovnoprávnosti
V právech než v povinnostech,
je na prospech
u.

Znamenitou pomuckou dra Baxy v jeho zpusobu
dy na radnici je jeho hlas. Možná, že dr. Baxa byl by
i radikálním clovekem, kdyby mel bourlivý, tvrdý
burcující hlasový orgán. Ale dr. Baxa mluví tiše,
em by se mohlo ríci proseb ne uplakane. Není dosti
le možné, aby clovek, disponující tímto hlasem, mohl
udit v lidech tak prudký odpor jako clovek s pátým a energickým hlasem. jak Baxuv hlas uklid, je nejlépe videt na schuzích zastupitelstva,
když
ne prudší výmena názoru. jeho hlas se rozlévá síní
ourenou hlukem hlasu jako uzounký
pramének
ujlclho oleje. Kdyby do prudké rozpravy krikl, naby ješte vetší boure. Ale protože dr. Baxa nekricí,
vá utišení, které lze vysvetlit proste tím, že každý
Iyšet, co si to vlastne dr. Baxa povídá do vousu.
dli mezi ním a vyhranenejší
náturou
se sebevedohlasovým projevem bylo nejlépe videt v minulých
ech, kdy dr. Baxa byl na dovolené a zastupoval
litký dr. Štula.
inou výjimku z Baxovy vlažnosti tvorí jeho inteI nacionalismus. Ve chvíli, kdy se jedná o to, aby
ských uliclch nehlaholila
nemcina,
dovede se
Baxa rozhlaholit a zesllit svuj hlas do netušené
ezi zasvecenci se tvrdí, že odpor dra Baxy k nemramení nejvíce z toho, že byl velice casto roZmrzen
evnlky zábavních místností,
kterí príliš hlasite
11nemecké písnicky.

z toho by se mohlo soudit, že dr. Baxa se rád veselí
a tuto domnenku potvrzuje skutecnost,
že zakrocil pred
casem velmi energicky proti falšování vín v pražských
vinárnách.
jisto je, že dr. Baxa je velmi dobrý spolecník.
/
Tri

námestci.

Námestky
primátora
dra Baxy jsou národní demokrat dr. Štula živnostník
Hadrbolec
a sociální demokrat Kellner.
Dr. Š t u Ia jev mnohém pravý opak dra Baxy a to
jak co do zjevu, tak i v povaze. Na rozdíl od ryze ceské
tváre primátorovy
s typicky nahoru zahnutým
nosíkem,
má dr. Štula profi! klasického
Rímana.
Ani pleš mu
nechybí. Národní
demokraté
mají v nem rízného representanta,
který dovede znamenite zkrotit hlucící komunisty nejen durazem fakt, ale také durazem hlasu.
Povoláním
je advokát,
jehož kancelári
se dobre darí.
Kdyby jednou byla na pražské radnici dosazena diktatura, byl by dr. Štula nesporne jedním z nejpovolanejších uchazecu. Dr. Štula nezapomíná
pro svou verejnou
cinnost na kulturní veci a je vedle dra Langera z nejinteligentnejších
clenu sboru.
Námestek Hadrbolec
mohl by se znamenitým
úspechem hrát úlohu tchána Kondelika ve filmu: je to zavalitý,
skorem kulatoucký
dedecek s hlubokým dobromyslným
basem, vždy ve staromódním
žaketu. Když ridí schuzi
zastupitelstva,
nabývá
zasedání
sousedského
rázu, a
chybí jen sklenice piva pred každým clenem sboru. Býval
majitelem velkovýroby
jemného prádla pro pány a dámy, dnes má však výnosné zastoupení
jedné velké pojištovny. Celým svým zjevem dustojne zastupuje stranu,
která ho vyslala do zastupitelstva,
a dovede i pri své
dobromyslnosti
se dobre postarat
o zájmy svých stranníku.
Tretí námestek,
sociální demokrat
Keltner,
býval
oficiálem státních drah. Tento 57letý muž silné postavy
a cervené tváre se skripcem na nose má nápadne pruskou
fysiognomii a žive pripomíná
sociálne-demokratické
zástupce v pruském snemu, v nichž se snoubí pravoverná
stranickost
se smyslem pro prísnou kázen. Tyto dve
vlastnoStti získal si námestek
Kellner bezpochyby
jak
svou prací ve strane, kde postupoval
od piky, tak i svou
úrednickou minulostí. Kellner je technickým
referentem
obce. Ackoliv se nedá ríci, že by byl technickým
geniem,
prece je jisto, že svou píli dohonil nedostatky
odborného
vzdelání. jestliže není v jeho silách, aby rídil technický
rozvoj mesta širokým tvurcím rozmachem, prece je jisto,
že vede svuj resort správne a presne, více jako úredník,
než jako vudce. Tento dobrý úredník
demokracie
je
však velkým neprítelem
byrokracie
a jako predseda
disciplinární
komise je právem obáván.
Clenové

zastupitelstva.

Nejmarkantnejší
postavou
pražské radnice je nesporne dnes 61Ietý reditel Václav
Štepánek.
Zároven je
clovekem,
na nehož má nejvíce lidí na radnici zlost.
Štepánek byl kdysi nazván hlídacím psem obce pražské.
To muže sloužit za vysvetlení,
proc není obliben. Zámožný majitel domu, reditel nuselského pivovaru a vlastník Znacného jmení muže se pochlubit tím, že ani halér
z jeho majetku nevzal svuj puvod z jeho radnicní práce.
Tento znamenitý
znalec praktického
hospodárství
dovedl si svou práci na radnici zarídit tak, aby nikdy z ní
nemel osobní prospech. je nutno vysvetlit, že opravdu
to bylo nekdy umení tuto práci tak zarídit, nebot svody
byly casto príliš lákavé. Naprosto cisté ruce umožnily
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Štepánkovi,
aby bez obav mohl kdykoliv se jimi roZpráhnout
k ráne. Na radnici je málo lidí, kterí nebyli
aspon jednou bud' prímo nebo neprímo zasaženi Štepánkovým
rozmachem.
Štepánkova
snaha zachovat si
cisté ruce jde až do úzkostlivých
malickostí:
venuje
na príklad svou mesícní odmenu
Kc 2.000.-,
které
dostává jako predseda
správní rady Pražské mestské
pojištovny,
na dobrocinné úcely a když se nekdy sveze
za soukromým úcelem v obecním automobilu, jsa k tomu
více prinucen než ochoten, platí si aspon benzin.
Reditel Štepánek
je jedním
z posledních
zbytku
starého ceského sveta. Horlivý Sokol, rozhodný
nacionalista, nikdy však Šovén. Dovedl se odpoutat
od národních demokratu proto, ponevadž zacli kampan proti
Masarykovi. Štepánek nesnese nic, co není spravedlivé,
at už podnet k nespravedlnosti
vycháZí z té ci oné
strany. Dovede zaútocit na dra Zenkla, dovede však
téhož dra Zenkla obhájit, když vidí, že se mu krivdí.
Štepánek
má dnes skorem už archaistický
smysl pro
právo a porádek, není však pri tom byrokrat.
Typický príklad:
Obec mela s družstvem
Sporilov
smlouvu, podle níž mela mu zaplatit jen padesát procent
investicních
príspevku.
Po podepsání
této smlouvy
byla však prijata zásada, aby obec hradila v zájmu podpory stavebního
ruchu všem stavebníkum
investicní
príspevky.
Když zacaly potíže se Sporilovem,
uchopily se politické strany na radnici této príležitosti,
aby
trochu vybredly z kalamity,
a odhlasovaly
v zastupitelstvu, aby se Sporilovu zaplatily
všechny investicní
príspevky.
Šlo podal
o rozdíl
asi 7k Zemskému
milionu korun.
Stepánek však
stížnost
úradu, Reditel
který
rozhodnutí zrušil. Duvodem k této stížnosti nebylo, že
by snad reditel Štepánek
byl proti zájmum Sporilova
nebo, že by byl zásadne proti této úprave. Podával stížnost však z duvodu, že toto rešení upekly samy radnicní
strany, aniž by Sporilov vubec o neco žádal. Když se po
rozhodnutí Zemského úradu musilo jednat znova a když
se tato vec brala rádnou legální cestou - Sporilov podal formální žádost - dal své svolení k tomu, aby se
Sporilovu vyhovelo.
Tento formalismus
pramení ze staré zkušenosti,
že
nic tak nedává volnou cestu nejruznejším
preimatum
a nesprávnostem
na radnici, jako porušení formálního
postupu. V tom má Štepánek své velké zkušenosti.
Hned
v roce 1908, když se dostal na radnici, zacal se svou
cinností.
Prišla aféra s vodovodními
rourami,
prišla
aféra s michelským
velkostatkem,
stavba
Obecního
domu a ve všech prípadech
dovedl Štepánek svou tvrdostí a bezohlednou
poctivostí se bít o zájmy obce jako
nikdo jiný a šel neúprosne za každou nesprávností,
o níž
se dovedel. Jeho popularita
v obcanstvu
rostla úmerne
s jeho neoblíbeností
na radnici. Po prevratu,
když prišli
noví lidé a když Šámal musil radnici opustit, aby prevzal úrad kanclére,
bylo Štepánkovi
nabídnuto,
aby
prevzal úrad pražského primátora.
To však rozhodne
odmítl a není pochyb, že by odmítl i dnes, i kdyby
všechny strany ho prišly o to žádat. Štepánek
nechce
být representantem
mesta Prahy, chce mít volnou ruku,
aby mohl hlídat v úkrytu své poctivosti její zájmy.
Jak receno, je Štepánek nacionalistou.
Je však z mála
lidí, u nichž se národnost
nestala prázdným
slovem.
V roce 1893 byl potrestán
devíti mesícním žalárem za
to, že na schuzi na lofíne rozbil císarovu bustu. V roce
1899 byl degradován Ze záložního porucíka na prostého
vojína a potrestán trímesícním
žalárem za to, že se hlásil pri nastoupení
vojenské služby ceským "zde", jak
bylo tehdy znamením
protestu
ceských vojáku proti
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rakouskému
útisku. Také dnes zustal Štepánek rozh
ným nacionalistou,
ale nikdy se nedal svést k to
druhu nacionalismu,
který ovládá jeho bývalou stran
národní
demokracii.
Vzpomínám
na jednu charakt
ristickou príhodu, která se udála asi pred dvema I
na chodbe pražské radnice. Stál tam Štepánek s nek
lika mestskými
radními,
mezi nimiž byli také nekte
národní demokraté.
V tu chvíli prišla do chodby škol
výprava.
Byla odnekud Z hranicního
území, tuším
Z Chebu.
Nejaký vlastenecký
ucitel, když videl pán
z mestské rady, upozornil deti, které zacaly uctive zdra
vit. Na tvárích
clenu mestské rady zahrály príjemn
úsmevy a všichni, jak tam byli, prátelsky
zdravili det
Štepánek však nezdravil;
Zato sáhl do náprsní kapsy
vytáhl peneženku a dal ucitelovi sto korun s vyzvánlm,
aby detem za to koupil neco dobrého.
Dr. Leopold
Langer
je clenem zastupitelstva za
stranu sociálne-demokratickou.
V mnohém se podob
Štepánkovi.
nemá ovšem. tak volnou ruku, jako vžd
mel a dovedl si zachovat
tvrdošíjný
obránce porádk
z nu selského pivovaru.
Dr. Langer je prece jen vázá
prísnou stranickou
disciplinou,
dlužno mu však pri cís
k dobru, že se dovedl vždy i ve svém klubu zastat pred
vším zájmu obce. Dr. Langer není z lidí, kterí dobývaj
svých úspechu na recnických táborech. Snad proto nenf
svou stranou
ocenován tak, jak by se patrilo. Tent
muž spíše malé než strední postavy
není z lidí, kte
dovedou rozplamenovat
masy, což ovšem není v ocle
pravoverných
politiku žádná velká prednost. Dr. La
ger dovede operovat fakty a duvody, nikoliv hesly, a jen
tím lze si vysvetlit,
že mu bylo dosud jen souzeno se
spokojit s funkcemi v obci a v zemském zastupitelstvu.
Je to ovšem na druhé strane štestí pro samosprávu,
nebot je u nás jen málo lidí, kterí ovládají komunálnl
veci tak dukladne
jako dr. Langer. Byla by to veru
težká úloha, kdyby si nekdo umínil, zastihnout dr
Langra v okamžiku,
kdy nemá u sebe nekterou z literárních novinek; soucasný kulturní život ovládá tent
skromný
muž opravdu
snad ješte lépe než komunálnl
veci.
Emil M.
Franta

Kocourek:

o klepetárovské generaci.
II.
.uvedlmusímjsemnaznacit
nekolik zhruba
osobních
rysu Jana a dobu,
Klepetáre,
také prostredí
z nI!
Klepetár vyšel, v níž se utvárel jako samostatný clovek.
Sledoval jsem v dobe procesu pilne zprávy tisku, našel
jsem však v komentárích
jen zrídka zmínky o tomto
momente, který prece byl nejen dekorativním
pozadím,
ale i rodnou pudou inkriminovaných
událostí ~ do ml
ry, již nebude snadno vymezit s uspokojivou presnostI.
Jsme ochotni priznat velký význam vlivu urcité dob
a prostredí na urcité lidi, jde-Ii o aféry minulého stolet,
nebo o záležitost
soucasnosti
bližší, ale s podmínkou,
že se týká vedy, literatury
nebo jiného, ve svém dusledku druhotného
projevu
ducha. Naše ochota v tomt
smeru ochabuje, jedná-li se o neco konkretnejšího, o kruh
vlastního života, v nemž se clovek dopouští jedné chyb
za druhou a z nehož se dostává pred porotu. Jak by ne!
Vždyt tato doba je naše doba a prostredí, kterému
vždycky dá pricíst
mravní odpovednost,
to jsme m
sami, vetší ci menší spoluviníci in persona.
Závidím tem, kdo neberou svou spoluvinu na vedomi,
kdo odbudou podobné tvrzení úsmevem vyhrazeným pr
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Ueorie. Pri procesu Klepetárove bylo techto štastOlik,že jste se musili ptát, v jakém to isolovaném
mravní špatnosti vyrustal Klepetár, Sikorský a
o. Verejní i soukromí komentátori ztratili náhle
• Stáli tu prekvapeni zlocinem, casto skoro prírozrušeni, jak už lidé bývají, když se stane neco
o. Jejich rozhorcení rostlo úmerne s poctem fakt,
vaných vyšetrováním. Nacházeli nespocetná slolvu nad hlubokým úpadkem hrdinu krivánské
, hrozili se nad mentalitou mladé inteligence, ale
Z nich nemel odvahu podívat se zblízka na sebe,
ebe a ríci aspon s reservami: "Také má vina,
aše vina!"
li o neco tak krajního, jako je vražda, musí se
vážit jako zlato. V posledních dusledcích by se
za ni dokázat spoluodpovednost ostatních, ale
ámet pro mystického básníka. Pri procesu však
na svetlo boží rada jiných poklesku, na kterých
e prokázat spoluodpovednost a spoluvinu ge, která se dívá na generaci Klepetárovu jako na
ené potomstvo. Bez obavy, že ztratíme pod nopevnou pudu skutecnosti.
eme se pohybovat ve známém prostredí, v dobe
lIezapomenuté. Zacneme prostredím, které Klepenás všechny z jeho generace formovalo v roz(dm veku: éra stredoškolská. je dobre známo, jaké
bylo na našich stredních školách v dobe sveálky, to jest pro naši generaci približne rozpetí
ávy. Našli jsme ve škole málo Z toho, co jsme
obe nejvíc potrebovali. Ti, kterí nás meli vést, naši
rí, se ve svém celku neukázali nijak na výši
• Nebyli v té težké dobe méne zpusobilí k težším
m, než jiní v jiných oborech, ale jejich nedostatky
v tvár tolika dorustajícím lidem mely vetší vývážnejší následky. Nosili bychom dríví do lesa,
chom se rozepisovali o válecném ovzduší na natfednich školách, jak je vytvorili profesori, více
méne poslušní exponenti rakouského systému. Je
predstavit si dokonalejší školu neloyálnosti, k níž
byli vychováváni vedome, z odporu k neprátelrežimu, nebo naopak neprímo znásilnováním
alite? Kde jsme mohli najít lepší výcvik k neosti, k zábavné pretvárce a pokrytectví? To nedobrá životní filosofie, kterou nám vštepovali ne( profesori a rímsko-katolictí katecheti, v nichž
urkové videli právem odedávna oporu. To nebyla
va k mužnosti, odpovednosti, k pevnosti mravních
, jejich dodržování se na cloveku žádá hned po
ite, v tak receném samostatném živote.
ozstrilely nás granáty, jako generaci Remarqueovu,
byla o nekolik málo let starší a jinošsky nadšená
ezstvi vlasti, již jsme my ješte tehdy nemeli. Ale
kterým jsme byli obdareni, nebylo mnoho lepší.
J me ušetreni kruté
generální zkoušky, kterou
queova generace musila prodelat ve fronte. CeS za to celá rada menších zkoušek, které jsme
postupne skládat za težkých podmínek pováleclivota. Byli jsme k nim špatne vyzbrojeni strekou prupravou, ani jinde mimo školu jsme nepriklady hodné následování.
sama o sobe, bez brýlí, kterými nás ucili dívat
i ve škole, byla pro nás dostatecným poucením
em o marnosti nejedné vznešené zásady, která
la vrele doporucována. Tuto trhlinu nešlo lehce
J t. Spolu s jinými nepravidelnostmi
predstavovala
alný ideový kapitál. Naucili jsme se pochybovat
e! jsme vubec mohli v neco uverit. Skepse byla

I

naší zbraní proti zklamání tak ostre cítenému prave
v našem veku, kdy clovek žije a roste prijímáním nových
poznatku, nových pravd, nové víry. Stalo se to u nás
zvykem, který zustal i dlouho po tom, kdy se prostredí
kolem nás zmenilo a kdy se s pochybovacnou reakcí nemohlo vystacit. její stopy prešly do celého zpusobu
našeho myšlení. Jevily se jako pudová oposice proti
všemu, co pricházelo následkem ideového cirkusáctví
provádeného tak casto pred našima ocima a následkem
nekolika silných otresu tech jistot, na kterých predcházející generace zakládaly svuj život, predpokládali jsme
do jisté míry již mechanicky, že lesklá líc má zrezavelý
rub a že pod krásnou pravdou bude jiste Zase nejaký
švindl nebo aspon hácek.
Tady je treba hledat také prameny našeho nedosti
závaZného názoru na svet, který se projevoval
velké
cásti humorem. Každé mládí má svuj humor, každá
škola jako každé kolektivum ho má. K našemu mladému
humoru velkých školáku se primíchala silná esence
války a všeho toho, co válka kolem nás probouzela.
Byla to specifická smes obvyklého a na štestí nesmrtelného klukovství, kriticismu priostreného neobvyklými
okolnostmi, ironie, která mela tolik potravy v cernožlutém mumraji a pochybovacnosti
plne oprávnené
skutecností. Odtud vyšlo to, proti cemu se zacali stavet
vážní clenové starší generace, když se tento rys zacal
projevovat jako rys u naší generace dosti hromadný:
myslím tak zvanou "psinu", která byla tak zábavná na
výletech, v kavárnách nebo novinách. Dva mladí komikové, kterí vystoupili s touto studentsky intelektuaIisovanou psinou na jevište a meli dosti fondu k jejímu
rozvíjení, na ní založili svou kariéru. Když se objevily
nekteré dusledky "psinésní" filosofie na jevišti životním, v docela jiné rovine, ozvaly se varovné hlasy moudrých, kterí tak tro"chu zapomneli na své spoluautorství. Nebylo naší vinou, že jsme nemohli brát vážne
ani je, ani jejich epištoly, jejichž uprímnost a hodnotu
jsme meli právo podezrívat. Nebylo naší vinou, že jsme
nevideli cloveka. spolecnost a svet v podobe hodnejší
úcty. Kdo jiný nás mel lépe uvést do života, než generace pred námi, na kom bylo, aby nám ukázal zretelneji
smer? je to daleko více konstatování, než výtka, protože
otázka generacní je retezový problém, naši predchudci
ve škamnách života byli také zatíženi dedictvím minulých generací. Ale je treba pripomenout to, když byla
na lavici obžalovaných posazena s prímými viníky i celá
generace.
Kapitola "škola ucitelkou života a matka moudrosti"
by nebyla v prípade naší generace úplná bez prehlédnutí období, které pro nás Znamenalo vlastní prechod
do života, na horkou pudu samostatné republiky s nebe
spadlé. Kdo se bude chtít vyznat v naší generaci, v tech,
kterým je dnes nebo bude zítra tricet let, nesmí vynechat periodu predprevratovou (pocínaje sklonkem roku
1917), periodu prevratovou a vyznacenou heslem "samospráva", ani její vyznívání. jinak by scházel nejeden
duležitý predpoklad k pochopení našeho charakteru, jak
se zacal vybarvovat po roce 1920. Doba okolo prevratu
Znamenala totiž novou komplikaci, novou a neocekávanou složku v našem vývoji.
Pomer nás mladých ke starší a staré generaci, representované profesory, byl ve škole napjatý. Vlivem válecného ovzduší napjatejší, než bývá normálne pomer
~citelu a žáku. Napetí rostlo, jak jsme rostli my, jak
Jsme dostávali rozum a stávali se citlivejší lidsky, sociálne, národne, politicky. Od kvarty nebo kvinty výš
ke konci války se náš pomer ke škole a vetšine profeso-
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ru dal vyjádrit slovem "odboj". Ztotožnovali jsme své
ucitele - nekdy právem, jindy nespravedlive - s celým
režimem, jemuž musili sloužit. Videli jsme v nich byrokraty, kterí nejsou ve škole na pravém míste. Lidi, kterí
jsou nám lidsky vzdáleni, nerozumejí nám, nebo jdou
prímo proti nám jako neprátelé. A zatím, co nám psali
Známky do notýsku, co nás napomínali v konferencích
ze špatného chování ve tríde, pri bohoslužbách nebo
nedustojném zpíváni hymny, soudili jsme je s prísností
dresurovaného mládí a premýšleli jsme o odplate.
Obvykle záleží tato odplata v tom, že clovek složí maturitu a odejde. Naší generaci se naskytla príležitost
k odplate opravdu výjímecná, pricházející jednou za
staletí, mohli jsme vystoupit proti nenávidenému systému ješte jako žáci, bezprostredne, za ideálne živé pameti. Prevrat nás nezastal docela nepripraveny, již pred
ním jsme meli dosti casu k premýšlení o zkušenostech
pedagogiky, kterou jsme cítili na vlastní kuži. Perspektiva národního osvobození, vyvstávající
neurcite, ale
vytrvale na obzoru, byla ucinnou pobídkou k debatám
o tom, jak bychom si školu predstavovali my. Z techto
zárodku, nejdrív jen improvisovaných,
vznikaly pri
prevratu a tesne po nem materiál a program k první
školské reforme, zpracovaný samosprávným
hnutím
stredoškolského studentstva z mnoha míst republiky.
Není tu místo k vyjmenování jednotlivých bodu tohoto reformního návrhu podaného studenty, stací zmínit
se o celkovém jeho duchu a tech okolnostech, které
nás mohou generacne zajímat. Uhodnete, že tón našich
reformních návrhu byl radikální. Reknete si asi, že to
vypadalo pekne, když se stal kozel zahradníkem a když
byla studentum, dosud podrobeným disciplinárnímu rádu, dána možnost diktovat podmínky a spolurozhodovat
o jejich záležitosti vedle profesoru, do té doby výhradních pánu situace. Meli byste jen cástecnou pravdu,
protože v našich návrzích nebyly obsaženy jen požadavky namírené proti pretížení prací, požadavky smerující ke zmenšení námahy.
Programové dokumenty Z té doby jsou dukazem, že
nám šlo opravdu o lepší školu a ne o legalisovanou ulejvárnu, jak tvrdili profesori, kterí se nesnažili samosprávnému hnutí ve školství porozumet a kterí jeho
privržence nenávideli podle všech pravidel. Nemeli jsme
dostatecný rozhI.ed a vzdelání potrebné ke zdárné reforme tak složité, jako je reforma školství. Ale meli jsme
na své strane vetšinu ostatního, neméne k této reforme
potrebného, meli jsme to, co je pro reformu nejduležitejší a bez ceho se žádná reforma školství nepodarí, at
si príslušní odborníci ríkají, co chtejí: Meli jsme bezprostrední zkušenosti s pedagogickým systémem, jehož
chatrnost byla jednomyslne uznána nejen pokrokovou
cástí profesorstva, ale i onou velkou, snad nejvetší
vrstvou profesoru, kterí ani nehorují pro pokrok, ani
nejsou vyslovenými zpátecníky. Meli jsme ke škole skutecne životný vztah, o nemž strujci oficielní reformy vedí,
i pri dobré vuli jen z dálky, druhotne, teoreticky. Byli
jsme nabiti konkrétností, která je pri reformování nad
zlato a která je pri dosavadních reformních návrzích
stále tak vzácná. Stáli jsme na pude, která se mela
preorat, znali jsme dobre terén a mnohé z toho, co dalo
reformátorum znacnou námahu, jsme vedeli v podstate
samozrejme a nejednou lépe. Prišli jsme k reforme bez
dlouhých úvah, ale ne bez prípravy. Prišli jsme tehdy
s nejlepšími úmysly a cekali jsme jen na to, aby nám
nekdo shora podal pomocnou ruku.
Dockali jsme se porozumení jen malého poctu profesoru a to byla jedna z hlavních prícin ztroskotání
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samosprávy, jejíž nekteré vymoženosti se dnes drží jen
místy, ale jejíž správné principy si casem prorazí cestu.
Naše stredoškolské úsilí, kterého se Klepetár tak silne
zúcastnoval na venkovském úseku studentského života
v Lounech, se však netýkalo jen školy. Hranice, vyme.
rené dríve studentovi, prevratem padly. Tem, kdo byli
cilí a meli iniciativu, se otevrelo dosud netušené pole
cinnosti na nejruznejších frontách. Jedni se zabývali
organisací Svazu stredoškolského
studentstva, druzi
dávali dohromady ruzná etická hnutí, jiní se vrhli do
skautingu, v nemž ted byli docela nové možnosti, jiní
vstoupili do Studentské stráže, která spolu se Sokolya
jinými organisacemi doplnovala a vlastne nahrazovala
naši armádu. Bylo treba hlídat verejné budovy, vlaky
s potravinami a draho cennými dokumenty na nádražích, bylo treba pomáhat pri obsazování kasáren a jiných
strategicky významných objektu. Studenti byli v per·
manenci.
Po takovém prvním zajištení se studenti úcastnili s ne·
menší vášnivostí i další práce, zvlášte sociální, kde
bylo treba pomoci nejvíc a nejrychleji a kde studenti
a studentky mohli nejlépe uplatnit ~vé schopnosti. To
je období studentské spolupráce v Ceském srdci, Cerveném kríži, to je doba prázdninových výprav, v nichž
studenti a studentky jedou s vyhublými a vybledlými
velkomestskými
detmi na venkov jako vychovatelé,
jako starší bratri a sestry. Sem patrí i daleko méne
praktikovaná
studentská
cinnost lidovýchovná, rozšírená pomerne nejvíc v tábore socialistickém, kde byl
styk delníku se studenty nejsnadnejší.
Studentská aktivita v ére prevratové, její mnohostrannost a zásluhy, kterých bylo dost vedle stínu, je
verejnosti dosti známa a pripomenul jsem ji z jiných než
informativních duvodu. Bude nás pri ní zajímat spíše
pomer starších generací ke studentum, než sama jejich
cinnost. Vzpomínám-li na prevrat a nekolik let po nem,
zdá se mi, že nejnápadnejší
vlastnost tech, na kt~ré
jsme se dívali jako na dospelé, byl nedostatek autority
a jistoty. Nebyl to tedy jenom náš dojem, zdálo-li se nám~
že nikdo z nich neví porádne, co by se melo delat. Cela
jedna veliká trída, nebo kasta, chcete-li, práve ta, která
byla nositelkou a oporou autority v nejbežnejší její
forme, zalezla pri prevratu dumyslne do kouta a zustala
tam hezky dlouho, pokud se neukázalo príznivejší po·
casí. Mluvím o byrokracii, o byrokracii ve všech odvet·
vích verejného života.
My, kterí zvykli narážet na její autoritu pri každé
hlouposti, když jsme na príklad byli videni pozde vecer
na ulici nebo v biografu "bez doprovodu rodicu", jsme
po prevratu nenašli odpor, at jsme delali, co chteli. Rozhlíželi jsme se kolem sebe: nikde nic. Bylo to neuveri·
telné, ale bylo to tak. Dríve na každém kroku nejaké upozornení, výstraha, zákaz - a najednou všude
volnost, kam se clovek podíval. Málokdy je v hlave
nekoho tolik nápadu a plánu, jako v hlave sextánu,
septimánu a oktávánu, to je skutecnost s dostatek
známá. Tito života plní sextáni až oktaváni jsou jednoho dne, zcela neocekávane, zbaveni prísného režimu,
discipliny, pout. Vyšli jsme na svobodu s nadšením,
s živelnou chutí k práci, s takovou chutí, že si ji dnešni
studenti sotva dovedou predstavit,
doba po všech
stránkách tak výjimecná se neopakuje casto v historii
národa. Byli jsme presvedceni, že je treba usporádat
život jinak, než byl usporádán dosud, ale s otázkou
"jak" jsme tu stáli odkázáni sami na sebe. Bylo nás
mnoho, tisíce, desetitisíce mladých lidí, vedeli jsme mnoho dobrého, chteli jsme mnoho dobrého, jiste lepšího,

Pt(tomnosL,
neodvislost, nebylít jsme ani poslušnými knežimi ntalírských autorit,
bylo to staré, pro nás mrtvé, nevedeli jsme však, jak
htlt, jak toho dosáhnout,
jak do toho. Nezapo- ~ aní obetmi reklamy a módy, ani otrockými vyznavaci té ci oné malírské školy a tech ci onech smeru. Byli jsme proste vdecnými prite, bylo nám mezi šestnácti a devatenácti
lety.
~
jimateli krásy, nebot k nám nehovorily jen barvy, ale barvami vyutorita chybela, nezbývalo, než abychom
si sami
jádrená poesie, hudba, nebo lídská duše - nekdy vše dohromady.
autoritou. Ve veku, k jehož prirozenosti
patrí
Nesmí být umení jen pro umelce.
ni vudcovské ruky, jsme byli dokonale opušteni.
A my stanuli najednou pred "Modernou" v malírstvi - nemí,
yslete, že jsme to vedeli tenkrát!
Horecná práce,
udiveni, nechápající. je nám, jako by nám nekdo neco napovedel
u jsme meli sami se sebou a jinými, nám bránila,
a nedorekl to. Máme pocít, že jsme o neco okradení. jako by malír
om si to uvedomili. Teprve pozdeji se zacal prouž nestálo nás, skromné diváky a obdivovatele. jako by už nemalovat nedostatek tradice, nedostatek
pevných smerval pro nás, ale pro sebe a nekolík vyvolencu. Moderní malír jako by
odkázaných staršími a zkušenejšími.
Meli jsme ho
uzavrel svou duši na sto zámku a nám se jen posmival svou maskou.
tit pri nejruznejších príležitostech,
od nejistoty
I co se dá zahrnout výrazem "životní technika" až Ano, okrádá nás o to splynuti našeho porozumeni s jeho tvurci myšlenkou. Nerozumíme proste, ale nemeli jsme vetšinou odvahu se
bezradnost v rozhodování o tom, co tvorí životní
k tomu priznati. - A tu prijde pan Mašl a statecne se táže: jak se
o. Myslím na to vždy pri pohledu na mladé prímáme dívati na moderní obrazy? A v této otázce skrývá a mnoho
Iky národu, které nemusely
prodelávat
takové
z nás souhlasne s ním priznání: "My chceme verit - nechceme od, jako my, které mohly dát na pude staré nesoudit. Chceme videt, máme poctivou vuli vám porozumeti a odmenit
losti souvislou výchovu a pevnejší základnu svým
vaši snahu a práci. Ale nedovedeme to, ac nejsme zarytými atheísty.
6m. Jaká je to silná rasa, jak odlišní jsou to lidé ve
Ucínte z nás Šavlu Pavly - naucte nás dívati se vám znovu prostredm vystupování, ve zpusobu myšlení a celém žinictvim obrazu do duše. Dejte nám, co jste nám dávalí a co nám podle
lm stylu! Pres to, že bych nechtel být jako oni,
ethíckého práva náleži. Nejsme copati. jdeme ve všem s modernou,
to, že neházím pres palubu léta perných boju s dechceme tedy jití i s vámi. Ostatní moderne rozumíme, ale vaši moosobnlmi i generacními,
závidím jim. Co mají
derne nerozumíme, nebot nerozumime vám. Vy jste se skryli a voláte'
dedicne vyvážení a ujasnení mladí lidé proti nám
do hor. Nevidíme vás, slyšime jen echo vašeho hlasu, jemuž
feno, oc mají volnejší hlavu než my, oc konstruknerozumime. Ukažte se a mluvte jasne. Presvedcte nás a my vám
eji mohou vynakládat svou životní energii! .
budeme sloužit. do se nad tím porádne zamyslil ze žalobcu v kriA tu se vynori hlas orakula ústy pana O. M. a mluvi. Ano - mluvi
kém procesu? Kdo z nich umel videt spravedlive
a jen mluvi. Mluví velmi krásne, misty i vtípne a nesporne velmi
'to perspektivy Klepetáre, který byl do tak vysoké
duchaplne. Ale co je to platné, když mluví o horké kaši, krásnými
typickým pro generaci, který nebyl ve vetšine
slovy nám rekne, že ta kaše je skutecne horká (veríme mu, vždyt
ch prestupku, roztahovaných
pred sou<;lem, o nic
to sami víme), ale když nám neUkáže, jak tu kaši sníst, aniž bychom
O o mnoho horší, než jiní Z jeho generace,
nadále
se popálíli. K jeho cti budiž pripomenuto, že i on dlouhým úvodem
ojnl jeho prátelé a kolegové? Životní podmínky
priznal, že se mu asi sotva podarí nám otevrít oci. A žel, nepodarilo
( generace, které jsem se snažil zachytit
v podse mu to. K našemu chaosu pridal sv lIj chaos a tak máme dvojtných bodech, osvetlily snad aspon trochu možnosti
násObný chaos.
fedpoklady Klepetárova vývoje, jednoho z možných.
Nemohu však souhlasítí s posledním odstavcem páne O. M. Nesmí
tem, kterí chybili a jsou neštastni,
musíme být nejbýt malírství jen malírstvim, tak jako nesmí být hudba jen hudbou
vedlivejší. A to, co jsem napsal v této kapitole, se
a poesie jen poesii. Umení nelze specialisovat na hermetícky uzazdá kusem spravedlnosti,
kterou jsme Klepetárovi
mcené celky jednotlivých odvetví. Umení je svet a jednotlivá odvetví
nni bez ohledu na to nejhorší provinení,
pro než
jsou jeho dimensemi. Abstrahovat jednu dimensi od druhé znamem neplatí vysvetlení žádné. Predprevratové
a prenalo by svet znetvorit - a tudíž umení zabíjet. Hudba zajisté maluje
tové období, kterému jsme venovali tuto kapitolu,
náladu
a tvori rytmem a dynamikou poesii. Tato pak maluje city
vod k období dalšímu, procesu Klepetárovu
psychoa tvorí v nás hudbu. A malírství? Cim by bylo, kdyby nám melo dát
cky bližšímu. Opustíme školu a svet rozhýbané
skutecne jen nahromadené barvy a stiny a nehovorilo k naši duši
ni školy. Prijdeme mezi umelce, novináre,
pointuici tvoritele. Ta tvurci duše malírova musí být naplnena hudbou
a jiné naší poprevratové
spolecnosti,
v níž se poa poesií, nebot musí projít radosti a utrpenim - musí proste žítí
val Klepetár.

ODPOVEDI

se dívati na moderní obrazy. .
Hený pane redaktore!
, jak uspokojila ct. ctenáre "Prítomností'"
odpoved ·pana
na velmi zajímavou otázku pana A. Mašla: jak se dívati na
obrazy. Priznám se však vší uprímnosti laika-diváka, že
pan O. M.nenapovedel, jak dívati se - at už zrakem, ci srdcem,
11m na moderni obraz, abych mu porozumel a tím se stal
en umeleckého požítku, který má, tak pevne doufám, býti
ýrn úcelem též "moderniho malírstvi".
MUhl je príliš mnoho na svete, kteri jsme prolezli kdejakou
galerií a dovedli i laickým zrakem obdivovat nejrllznejši
a 8IlIeryitalského klasicismu až po predmoderni pleinairismus
bý realismus. Dovedli jsme rozeznávati ruzné školy, našli
individuální pointu urcitých mistru - ale to vše nebylo duproc se nám to cí ono líbilo. Zachovalí jsme si vždy kritickou

krásnem pro krásno - tedy umením jako celkem. jen tak se nám
zjeví geníus v tvorbe a prinuti nás k vdecnému obdivu.
Není možné, aby moderní malirství se oproštovalo a ochuzovalo.
Spíš myslim, že moderní malírství našlo (stvorilo?) novou dimensi snad dimensi pohybu, ba snad i zvuku - a my si na tu dimensi
musíme zvykat, ucit se ji videt a vnímat, abychom i my, laici,
porozumelí "Nové skutecnosti".
Váš I'art pour l'artismus neni to, co hledáme, pane O. M. To by
nám byly skoro i ty fotografie milejši. Ukažte nám, prosim, v cem
spocivá ta "nová skutecnost". Naucte nás dívat se na ni a rozumet
ji. Prospejete tim neobycejne modernímu malírství, nebot dostane se
mu houf privržencu, jet nás hodne lídí dobré vule.
Pravou ctnosti umeni není jeho umelost.
Pravou ctnosti umení je Pravda.
Prominte, slovutný pane redaktore, že zabírám tolík mista ve Vašem oblibeném casopise, tešilo by mne však uprímne, kdyby tato
otázka byla ješte predložena širši diskusi a hlavne, kdyby nám vecne
neco povedela nekterá autorita.
S projevem své dokonalé úcty
Miloš Hamada.
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Replika páne Hamadova je typickou ukázkou z rady tech, jež
došly, aby projevily vetší ci menší nespokojenost s mou odpovedí
na dotaz: jak se divatí na moderní obrazy. Ta má odpoved necinila
si nijakých nároku na úplnost. Byla jen úvodem, který chtel predem
odzbrojití nekteré z nejvšeobecnejších námitek, jež jsou znepokojeným a zacasté í poboureným obecenstvem vyslovovány proti modernímu malirství. Vyložil, proc a jak k tomu došlo, že treba Pícasso,
ci kdokoli jíný, maluje tak a ne zrovna jínak, to není úkol tak pretežký a je možno se ho zhostit pomerne dobre. Ovšem - šlo by to
líp, kdybychom mohli prí tom výkladu užit obrázku, které by podstatne jasnejí a názorneji rekly, to, co lze jen slovy vylicit velmi
težko a jen s pomocí analogii, jimž nemusi být vždy zrovna presne
rozumeno. Avšak otázka, která tu byla položena, je mnohem složitejší, ba je vlastne nezodpoveditelná.
Kdyby byla vyrcena presneji,
znela by asi tak: co mám cítit, co mám zažívat, pri pohledu na kubistický (užijme tohoto názvu jako pomocného, ac neni také presný),
obraz Picassuv. To je ta pravá otázka. Ale hajme se proti ní Bergsonem, jenž praví, že pocitek
je nesdelitelný.
Doznávám se, ac je to ode mne zajisté neprozretelné, že jsem ponekud bezradný nad všemi temi otázkami, které se na mne po mém
clánku sesypaly. Kde honem zacít? Bylo by lehci zatvárit se duchaplne, odbýt vec vtipem nebo ironií a nejsnáze ze všeho dalo by se
vynadat nerozumejícím. Chci však pokud mohu a umím tyhle problémy zcásti vyložit. Zdar však nezáleží jen na mne. I na dobré vuli
ctoucích a na té zejména. Pan Hamada koncí svou repliku devisou:
Pravou ctností umení je pravda. A má veru pravdu. Avšak pan
Hamada chce touto vetou úplne poprít jinou, kterou jsem napsal
posledne: prvou ctností umení je jeho umelost.
Tedy neríkám p r a vou ctností. Cili - znamenala ta veta, že umení
má, nebo muže mít ješte všelijaké jiné ctností. Umelost, o níž jsem
mluvil, ty všechny ostatní vlastností (o kterých zatím rec ješte vubec
nebyla), dobrého umeleckého díla nikterak nevylucuje.
Vcem je ta umelost umení? V tom, že nenapodobuje, že produkuje a se nereprodukuje. Tady se ocitáme rovnou pred tim nejhlavnejšim: Co tedy umení produkuje? Jaký je úkol umení? Má nás
poucovat? A o cem? Nuže - aby bylo jasno: umení nepoucuje.
Umení nerozmnožuje naše rozumové
poznatky. Aspon ne prímo.
Od toho je tu veda. Ta nám má dodávat vedomosti, ta zúrodnuje
a bystrí náš rozum. Vlastni pusobnost umení je v oblasti ryze citové.
Má jemnit lidskou sensibilitu, má, jak bylo již pripadne receno Teigem, rozmnožovat pocitové bohatství cloveka. Tak jako veda buduje
cívilisaci technickou, tak vytvárí umeni neco, co je vyvážením technické cívilisace. Dalo by se to nazvat citovou civilisací. Umení je
k tomu, zhruba receno, aby nás roztesknovalo, jsme-li priliš spokojeni, aby nás zneklidnovalo, cítime-li se priliš bezpecni, a aby nám
dávalo nejaké citové jistoty, jsme-li znepokojeni, a aby nás rozveselovalo, jsme-li smutní. Má se jím cloveku dostat vzrušení všech
druhu a všemi ryzím i zpusoby. Má nás vytrhovat z všedností a
má nás prenášet do nových a nových oblastí citových, má být zdrojem nových a nových zážitku pocitových.
Jsou barvy, jsou slova a jsou tóny, které odpovídaji urcitým duševním stavum. Jsou však také schopny je prímo vytváret.
Malir chce vyvolat u diváka urcitý zážitek. Chce v nem na príklad
vyvolat pocít melancholie. Do nedávna k tomu potreboval nejakého
cinitele, který by mu pomohl tento pocít zprostredkovatí.
Cili musil si pomoci motivem. Tedy: melancholie. To znamenalo, že si
musil najíti dívku, která byla ochotna sedeti dlouhé hodiny v atelieru
a tam melancholicky zivati. Malir pak trpelive kreslil podobu její
unylé tváre, snažil se vyjádrit co nejpresvedciveji její dumný pohled
a namáhal se pravdive zobrazit vlhký lesk ocí a krásu rtu onemelých neznámou touhou. Tot se rozumí, že velký umelec nebyl otrocky
závislým na svém modelu, jehož výraz hledel vyjádrit co nejvýrazneji a také zpusobem co nejjednoduššim. A rozumí se také, že svému
úmyslu podrizoval í linie i barvy. Avšak trebaže na tomto svém modelu nebyl otrocky
závislým, do jisté míry závislým na nem prece
jen byl. Nemohl se obejít bez neho. Ovšem, nemusila to být vždy
nejaká melancholicky
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vyhliž,ející slecna, stejne dobre zastala úlohu

takového zprostredkujícího
cinitele i krajina, videná dejme t
v podvecer, nebo na podzím a tak podobne. Když se malíri pov
vyvolat stav, který u diváka vyvolat chtcl, ríkalo se, že obraz J
pravdivý. Co však vlastne zpusobuje ony pocity, které prožívá di
pred dílem malirovým. Je to vskutku jen ten pohled zobrazené dívky
Anatomie zpodobené tváre?
To, co vzbouzi v diváku pocit, který v daném prípade je mel
cholií, není na obraze ta slecna, co smutne kouká. Je to ona soustav
tvaru, barev a linii, pomoci jichž je motiv znázornen. Avšak t
barvy, tvary a linie jsou nuceny, jak je jasne patrno, usilovat
pouze o výraz melancholie, nýbrž i o to, aby zobrazily veci pro tent
úcel vlastne nepodstatné, ba zhusta podradné a dokonce i pre
jicí. Je to anatomie tela, šat a jeho záhyby, stul, o nejž je zobraz
figura oprena, a rada ješte jíných vedlejších podrobností, které pravdivost obrazu podporuji jen zdánlive. To všechno jsou veci odvádející pozornost od hlavniho úcele, pro který byl obraz namalován.
Je pravda, že moderneji cítící umelec popre ve svém dile radu detaD4
zde vy jmenovaných, že prežene tvary tela, aby svuj motiv ucinU
výraznejším, že barvy u neho nepopísují verne barevnost skutef.
nosti, ale naopak bez ohledu na ni usilují vytváretí v obraze atmosféru, která v tomto prípade má zpusobovat melancholii. Ale co!
kdyby se malir vubec vyhnu I jakémukoliv popisu, at sebe výraznejšímu, jakéhokoliv objektu, který tu má úlohu jen podradnou - zprostredkujíci, což kdyby se pokusil v divákovi vyvolávat onen stav
primo? A proto pravdiveji!
Malirství usiluje dostat se z podruci v3ech techto vecí. Malírství,
jak jsem již posledne pravil, chce být jen malirstvím. Což jínýml
slovy znamená, že všechny ty stavy a pocity, které chcete, aby vznecoval o v diváku, chce vytváret cisteji než drive, prímejší cestou
a hlavne svými ro dn ým i prostredky:
barvou, liniemi a tvary,
které nadále nemusí nic zpodobovat, stejne jako nic nezpodobuje
ze sveta skutecnosti hudba.
Ocítujme si tu k záveru Josefa Capka, jenž napsalo techto problémech ve svém referáte o výstave konservativní Jednoty umela\
výtvarných nekolik slov velmi pripadných a tak výstížných, že by
byla velká škoda jich zde nepoužíti: " ... ta první umelcova vec, to
jest tvorivý, múzický vztah k tvárným prostredkum, totiž predevším
k linii a k barve. Obé tu samo o sobe (J. C. mluví o obrazech tolik
vyhovujících vkusu "normálního" publika) není nicim, nebot barva
i linie jsou hmotne
pripoutány k námetu; nemaji tedy samy
o sobe žádné poesie, ani žádné výraznosti, ani puvabu." To tedy
ríká Capek. K tomu lze jen dodati, že moderní malirství zkrátka receno usiluje o to, aby jeho prostredky totiž barvy a liníe samy o sobe
mely i tu poesii, výraznost a puvab. Aby nenapodobovaly - ale
vytvárely. .
O. M.
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Karel Poldtek:

Žurnalistický slovník.
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Námezdní

jsou štváti.

Nicemnost

je to proste.

Namátkou

jmenujeme.

Neslýchané
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podivná.

Náš

dobrý ceský lid.
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Ne ní pravdou,
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Nikoli
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studne.
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Prítomnost,
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Policii

se podafilo.
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PolicejnL
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Panské
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Pan.
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je osLavování.
jsou nejapné a my je odmítáme.

PomLuvy
Polí
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je zpravodaj.
Pouta
nás víŽí.
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tltl se musíme.

Pokusy.
Pout

e ndpor. Viz: Palba.
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Viz:

Pestrá
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Viz:

Pracujícl.
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svedci.

Viz:
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Budou

Kují
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intriky

Ponurý

tak

lid neprohlédne. Viz: Dr. Beneš, Muž ve slinu, Hrad.
a Nabobové.
odpurcu.

jsMl naléhavé a ožehavé. Otázky se nadhazují

a pfetrásají.

Vrstvy.

Víz: Pri

nejmenším

PLamenná
PohLaváfi.

jsou sLova a výzvy, které zustaLy bez povšimnutí.
Viz: Matadoti
a Nabobové.

PikantnL

je smysL.
je príchuf.

Prakticky.

Viz:

Pruzracné.

ProvokativnL

je vysvetlitelný.
bylo by se domnívati.

Pruzracné
viz: Praktiky.
Prapor
trímáme.
Proroci

,,1 toto je proste sensacní.

je nemcení.

Viz:

Souverci

rt4vajlcLch pomeru je truchlivý.
k je veselý.
ost mravní a národní se nás zmocnila.

Pf lIeL našeho Listu nám sdeLuje.

Viz: Fráze a Roucho.

ost všeobecnoubudí to chování.
se o nás tvrzením.

je režim.
je soud.

Prítelíckové
Prospechári
mýceni.

I byl pfl/omen.

Prání

,eni

Prítomnost

pomeru. Viz: Stávající.

tka je svetlá.
Ani nejstarší pametníci

jsou i v našich fadách.
jsou na újmu našeho národního

jsou zbožná.
jeho na plese dodala lesku. Viz: Dr. Kramár.

Písek
nepamatují.

do ocí metají.
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Fráze.

Pokroková

verejnost musí být na stráži.

lnf je tvrzeni.

ProhLédne

Lid: Praktiky,
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Viz: Pomery.
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Viz: Pomery.
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Po táže

se se zlou, kdo si hraje se svatými zájmy lidu.

Prísné

vyšetrení

pfíznacné

IIý dokument leží v naší redakci.
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jsDu zmatené.
k4 tato svádí lid na scestí.

Protest

bedra.

soudná, uvedomelá verejnost, proletariát,

Podívanou
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se stráži.

horecné.

je odpoved.

Pravda

Viz: Sypatí.
ni odvolali.

viz: Není.

Prohlídky

lsou pekné. Na ceskoslovenských drahách a v úradech jsou
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Protestuje

je chovánl.
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viz: Rejdy.

Politický
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Opení.
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Viz:
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stav.
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útoky na naši stranu a zbídacování

je nebLahá a mstaletá.

Podivným.

sace naše tvolí nerozborný šik.
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Beneš.

je myšLení.

Poroba

'I jsou stálé a zavin ují

Dr.

se na lepší minuLost a po všem, co je nám svato.

PLoché

lnl je fešenl.

Viz: Matadori

a spoLecnost.

proudem.

PLánovíté
je obhospodafování,
pracujících vrstev.

dni studnl. Viz: Anonymové a Nicemný.
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PruhLedné.
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PLetichy.

',d sezona. Viz: Tatarské zprávy.
svlmu zamestnavateli.
I konsumentu.

I je vystupováni.

tituL odpurcu.
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slDrodávný.

vytvofili

Potupný

Panegyrické
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tú k Tatrám.

lteU

zvuLe.
jsou CflOUtky.

pomery jsou rozhárané.
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lel a stávající.
neZllstal bez následkti.

Jsou

na hranicích.

s

znesvárení spojencí.

pravdou

na štíru.

Viz: Neudržitelné

Práva
jsou svatá a nezadateLná. Práva
a zneuctena.
.
PrukopnLci

a ZLofády.

bývají popLvána, zašLapána

této zdravé myšLenky.

Pronikavý
je úspech.
Proste
necflápeme.
ProkLubaLa

se nepekná aféra.
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Pr{tomnos~
Pledáci
Machinace.
Pod

viz: Nekalé,

Rejdy,

Demagogie,

Svctlo, Pod,

Pokoutnf,

svícnem bývá tma.

Podnik
Prekérnl

byl uveden v život.
viz: Situace.

Plody
viz: Štvaní.
P o známka
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Pozornost

napjatá.

Pffšerný
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Pokusy
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Probuh,

Viz:

Recník.
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je lešenl.
politika.
viz: Rádení,

Jednání

a Pomery.

takové jsou nejapné. Lid je prohlédne a odvrací se od nich
nedráždete více náš dobrý ceský lid!

Pranýrlljeme

verejne toto jednání.
Q.
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Hlas asimilantuv.
Vážený pane redaktore!
Ridíte se heslem audiatur et altera pars. Prosím, dovolte mí ve
jménu asimilantll, kteri se cítí clánkem Dr. Weltsche dotcení, nekolik úvah.
Pan Weltsch cestou nikolí nejnovejší došel k smyslu antísemítismu
a rozdelil si všechny druhy antisemitismu do urcitých skupín. Praví
v oddile: Mravní dúsledky - že je nesprávno, dívati se na antisemitismus jako na vec nedostatku kultury. To je ovšem pouhý názor.
Treba, že pan Weltsch jde ku podivu prímou cestou ku doporucení
síonismu, musíme mu práve jiným názorem odporovat v tomto bode
a také v dalším, že antisemitismus nezmizÍ s pokrokem civilisace
a osvety. Zde se rozcházíme a také náš záver bude proto docela jiný.
Pisatel si vec usnadnil tak dalece, že neuznal kategorií neantisemitú a neuznal za hodno, aby asimilanté meli také do toho co
mluviti. jelikož spoléhám na objektivnost pana redaktora, pokusím
se názor pana Weltsche, pokud to obycejnému smrtelnikovi je dovoleno, osvetliti z jiné stránky. Pan Weltsch si rekl, marnost nad marnost za marnost. Antisemitísmus je nevykorenitelný,
ty žide níc
ne;zmúžeš a ty nežide zústaneš antisemitou,
at chceš ci nechceš.
Pan Weltsch ucinil demarkacni cáru, kterou však my pokládáme
za neprírozenou a nesprávnou.
Myslím, že to byl Dr. Lederer-Leda, který rekl, že síonismus je
pesimismem a resignací vúci novodobému humanismu a liberalismu.
Asimilace chápe svúj úkol docela jinak, než jak jej doporucuje
Dr. Weltsch. je práve úkolem židú v první rade, aby vymýtili kulturou a osvetou antisemitism a nenávist. Lidský pud nezná antisemitismu. Tak dalece prece nemúžeme s p. Weltschem souhlasiti.
Asimilace chápe svúj úkol a prijimá ho. Pan Weltsch toho úkolu nezná. Sionismus se pouze ohrazuje, separuje. Náš úkol je mezi národy,
naše misto mezi národy. Verime, že antisemitismus se dá vyplemeniti. Veríme, že antísemítísmus je tim menši, cim vetší je kultura
toho onoho národa. Asimilace sama je dúkazem chabosti antisemitismu, sionismus merítkem jeho sily.

Weltsch píše neco o slušném postoji, jediném a cenném: tvúrcí
reakce; vytvoriti z nouze a trýzne, do níž vrhá židy antísemitismus,
z napetí techto tlakú neco nového, celého, cenného. Nuže, sionismus
je pouze jedno: neco nového. je snad tvúrcí reakce odpoved na anti·
semítismus, útek od všeho toho, co žída poutá zde kživotu? Je to
pouhý postoj s rukama krížem, je to vedomi nemožností neco udelat.
je to presvedceni, že nelze presvedciti. Sionisté neverí, že lze proti
antisemitismu neco udelat, my tomu verime.
Ten útek od židovství, který prisuzuje pan Weltsch asimilaci,
neni nikterak menší u sionistú. Tem jde pouze o národ židovský.
S tim nemá vlastní židovství vúbec nic spolecného. Rešení židovské
otázky lze i bez sionismu. Divím se panu Weltschovi, že se pustil
tak do asimilace. Což na pana Weltsche nepúsobila vúbec kultura
cizího národa ani její .jazyk? Ale jiste že ano, vždyt by bez oné
asímilace byl sotva napsal analytickou studií o antisemítismu.
Také by nás velmí zajimalo, kdyby pan Weltsch nám nekdy napsal
neco o vlivu asimilace na cloveka a o možnostech vymanení z jejího
vlívu jiným mravnejším zpúsobem, než pouhou zmenou firmy z ma·
lého ž na velké Ž. Páni sionísté (mímo opravdové Židy v Pall~stine)
jsou práve tak velcí zrádci asimilace, jak mali jsme my zrádci ži·
dovství. Neco jiného jsou a za neco jiného se vydávají. To, co pan
Weltsch rekl o zrade ideáli't; to vracíme tedy lehce zpet. Žijeme-li
po staletí v iemi, spolu s nejakým národem, pak jeho ideály nám
nemohou 'zústati cizí, jak si dovoluje psáti pan W. K tomu snad neni
zapotrebí ani veliké filosofie.
je treba, aby sionisté pochopili, pokud jsou s to, že odmitáni
síotlismu není odmi~áním ŽídovstvÍ. Nikdo' nepopre, že sionismus byl
reakcí na antisemitísmus.· Byl to. odpor, který vlastne znamenal
podrobení antisemitismu. Ode dneška jsme Židy, tak jak nás chcete
mití, snad nám ted dáte pokoj? Pan Weltsch docela zapomnel vyvoditi dúsledky z toho, že sionísmus a národni bytí židovské vzešlo
z antisemítísmu.
Základem národnosti žídovské je vlastne antisemitismus. Bez neho by národnost židovská aní nikdy nevznikla.
Mají to národové nekdy podivnou prícinu ke svému vzniku ...
Pan Weltsch nám tedy doporucuje, protože se nedá antisemitismus
vymýtiti, abychom vstoupili do rad síonistú. My však nemeníme
svou národnost a kulturu, protože nám neni možno, abychom si
jednoho krásného jitra rekli, od tedka jsme necím jiným, jen proto,
že nám nejaký ulicnik nadal židú. Tak zlehka a rychle se národnost
nemení. A antisemitísmus by byl už tim posledním dúvodem, aby
menil neco na charakteru cloveka. A i kdybychom se zmenili dle
návrhu p. Weltsche, byla by to zmena pro forma, žili bychom nadále
timtéž kulturním životem jako drive, a naše fírma by nebyla nicím
jiným než klamáním publika a také sebeklamem.
S veškerou úctou
Jue.

K dnešnímu císlu jsou priloženy
složenky pošt. spor., prosíme p. t.
odberatele, aby vy r o v n a Ii nedoplatky a predplatili lL ctvrtletí.
Rdmin istrace.

Velkj
výber

Iniclch per
.K:~IÍg.Rer "1i====c======#i

crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava
podložek; aktovek
a jiných nepostradatelných
pomucek kanc. i technických má na sklade:
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Ervfn Freund.

(Parker,
Astoria,

Wagner, Waterrnan,
Mont Blanc atd.),

Aí.i1ó.u..ne ••.ill'1l0·'eeJká

16.

I.á"nš huBufll
1,,'-sirtJ'I;pn
'lfI~

zdraul
lni
ce$keu~átj"Osu~žl
lazne
IJUItIH~
stav vodolécebný -

801''yll8Syl
SalSona odSpOl'tyl
15./4.

k úspešné lécbe nervu, chorob srdce, rheuma a dny.

m i s Ia ti n n Ý m i

Byty, prospekty, informace: Správa lázní.

PENÍZ
v;yvezenj do zabranící
za fe/ní pobyt

cí !écení
ochuzUJe
náš národÍtí duchod/

ISI A·NAIOlA fRANtE
nesmejí chybeti v žádné knihovne inteligenta.
V Pantheonu dosud vyšly tyto svazky:
B~.

~

B

y plá!ni

OUTENÁ'PANNA
12'SO Kc 10.
SERVIENA
D
JILMEM. . . . .... , . ,. .. Kc
Kc 12'SOI
9. TOUHY
BOHOVÉ PANA
ŽíZNEJí
,...'
TYSTOVÝ
BERGERETPRSTEN
V PARíŽI..,.

..

•
roz.

~
'plátni

Kc lS'-1
10"SO Kc
Kc

II.
BONNARDA
. Kc 12'SO\60'12'SO)
12. ZLOCIN
KOMICKÁSYLV.
HISTORIE
. . , ," Kc lS'-163'12"SO

~AZAR
D E SV.A KLÁRY
JINÉ POVíDKY
....

Kc 12'SO

v

14, VZPOURA
ANDELU
13,
OSTROV TUC:NÁKU

... .. ,

,. Kc 15'-f42'SO
17'50l Kc

PODIVUHODNÉ POVíDKY Kc 12'SO - 16. NA BíLÉ SKÁLE . . . . . . Kc 15 - 55'RLETOVÁ
SCHRÁNKA
. . Kc
. . EPIKUROVA
. . . . . . .... . . Kc
MŽENMODROVOUSOVÝCH
A 12'SO 6~"c 17.
15. THA'is
ZAHRADA
K~ 15'lS'.-) Kc
17 8vazku. brož Kc 230"SOvázáno v peti svazcích Kc 280'50. Použijte
mesícních splátek.

našeho zpusobu výhodných

Žádejte u svého knihkupce neb v nakladatelstVÍ
~ ..

BOROVY,. PRAHA II.~Národní 18.

PLUTARCHOS

nové aventlnská edice monografII a livotoplsll

Práve vyšlo
JI:

THADDEUS

VOLTAIRE
GENIUS

v

I

VYSMECH·U

.

93rož. 5(c 48"-, váz ....fl(c 66'-

E. C. CONTE CORTI

ROTHSCHILDOVÉ
93rož. Kc· 80.-, váz. Kc

98'-

Biografický román svetové financní velmoci
~

Do léta vyjde:
Lennholl:
Erenburg:
Stracheg:
Maurois:

Svobodní zednári
Babeuf
Královna Viktorie
Turgenev

U vlech knihkupcu.
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Objednávám závazne:
Thaddeus: Voltaire.*) Brož. Kc 48°- .•váz. Kc 66'-.
Corti: Rothschildové.*) Brož. Kc 80'-, váz. Kc 98"-.
*) Co se nehodí, škrtnete.
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