PtítomnosL,
Dozvuky.
. Kramár už nekolikráte verejne mluvil o afére
mého a po každé v tomto smyslu a v tomto
ém,zámyslnezvoleném rozsahu:
vdou je," rekl na pr. ve Slavkove, "že zlorády tady byly,
Stríbrný byl ministrem, a on jako ministr je za ne odpoveJestližeproti temto zlorádum nevystoupil, tak ministerstvo
voval dobre. Že o tom nevedel, to at riká nekomu jinému.
národnesocialistická strana z tech provisi žila a on byl duší
strany a jejim vudcem, pak není možné, aby o tom nevedel.
povinnostíjako ministra bylo, aby tOrÍlll udelal konec a ne
to trpeli To ríkám, ponevadž jinak nemohu, a také v techto
nikdy neuhnu."

. Na moralistu tak neústupného je to predcasný
Vlcez neho nikdo nedostane, ackoliv mu bylo
áno a ackoliv je to už trapné. Že v této veci
Kramár nikdy neuhne, tomu už zacínáme také
ckolivmezi dobre smýšlejícími lidmi panuje míby mel uhnout. Ale tvrdohlavost tohoto muže
leh, kdy domnívá se míti prícinu domýšleti se,
také o Hrad, je jedním z nejpevnejších zrízení
státe, a každý se na ne muže spolehnout ve
výpoctech. Ne, to on Benešovi k vuli neudelá,
evzdal svou strepinku proti Stríbrnému. Tedy
n že neuhne ve svém pevném mínení, že za
hoministrování dály se zlorády (jaká to odvaha!),
neuhneve svém odhodlání, p. Stríbrného osobne
zlorádu vyjmout. Se stejnou neústupností,
se žene do prohledávání kapes národne sociální
odmltá prozkoumat obsah kapes p. Stríbrného.
eelá koalice, jeho vlastní stranu v to pocítajíc,
vala nepríznivé mínení o Stríbrného pocestnosti,
Kramárenikdo na svete nepohne, aby se k tomu
Ponevadž pak je vubec vznešeným mužem,
muže dovolit jít louží, když ostatní jdou pres
pro nehož stranická a koalicní disciplina nejako pro nejakého obycejného mizerného
jakých je dvanáct na tucet, zvolil si vzdáliti
~movnypred hlasováním o Stríbrném a poneénevznešeným kolegum, aby vykonali to, co
býti vykonáno. Lze míti za to, že v onech dnech
c neprlznivevzrostla, nebot nebylo možno ignoIik ocividných znamení, že p. dr. Kramár má
zasejednu prohranou kampan. (Pri tak velkém
panl už prohraných je obzvlášte nepríjemno
fipojiti ješte jednu.) Pan dr. Kramár veril, at
m nebo neprávem (spíše asi opravdu právem,
• Beneš sotva je bez onech obecne lidských
I, které nám ciní zkázu neprítele príjemnou a
že ten den, kdy se pod Stríbrným otevre
e, zaškrtne si dr. Beneš cervene ve svém kaA to je dostatecná prícina, aby dr. Kramár
den zcela zanevrel a aby provozoval velmi
morálnl justici. I on ovšem ví, že pomery ve
~ daleko nejsou takové, aby tato instituce
dpravovala jen proto, že je neprítelem Benee dr. Kramár byl vždycky v dobrém i v špat-

ném to, cemu se ríká Gemiltsmensch, a nic mu nedá
tolik námahy, jako potlaciti své pocity. Nepotlacil je
tedy ani v tomto prípade, a je skoro tak težko dostati
ho k doznání, že Stríbrný bral, jako samotného Stríbrného.
Mluví p. dr. Kramár tedy o té veci vubec jen tak,
jako mluvil ve Slavkove: lící Stríbrného toliko jako
kontrolora, který zanedbal svou povinnost, jako ministra, který nezabránil, aby jeho strana žila z provisí,
jako muže, který byl tuze sláb proti zlorádum. Ale
ackoliv celá snemovna s jeho vlastní stranou to odhlasovaly, dr. Kramár, pokud jeho osobne se týká, nevydá
ani slovem svedectví, že Stríbrný sám byl spiritus
rector et auctor onech zlorádu a že nekteré príjemné
následky tech zlorádu našly si, vedeny pevnou a zkušenou rukou, cestu do jeho kapsy, kde zvonily a cinkaly. Ta morální justice, kterou dr. Kramár provozuje
nad Stríbrným, podobá se té spravedlnosti, již pred
lety pražská porota, svedená tehdy práve tiskem Kramárovy strany, provozovala nad vrahem Daskalovovým:
osvobodila ho z doznané vraždy, ale odsoudila pro
prestupek nedovoleného nošení zbrane. Tehdy porote
a dnes Kramárovi politické zaujetí prekáželo ve vyhledávání spravedlnosti. Jirí Stríbrný veru není jen
ten, kdo nemel dosti síly zabránit zlorádum, jako vrah
Daskalovuv veru nebyl jen ten, kdo neoprávnene
nosil revolver.
Že dr. Kramár má všelicos na srdci, pokud se týká
nedovoleného pomeru financního hospodárství stran
ke státu, to bychom mu ani nezazlívali, ponevadž v té
veci i obycejní obcané mají nyní mnoho na srdci a
rádi by to projevili. Týž vyšetrovací výbor, který
zjistil, že Stríbrný bral, zjistil také nade všechnu pochybnost, ze strany berou, ackoliv toto druhé zji.štení
nevyzrálo v žádné usnesení. Chce-li nekdo zjednat porádek, udelá nejlépe, bude-li postupovat po porade.
Vyšetrovací výbor byl zvolen, aby vyšetril okolnosti
politicko-financní kariéry Jirího Stríbrného, a tomuto
specielnímu úkolu dostál zdrcujícím zpusobem pro
diskutovaného muže. Chce-li vudce národní demokracie
pokracovati v ocistné práci, necht se neuchyluje do
Slavkova, nýbrž necht pronese 'konkretní obvinení
ve snemovne. U dra Stránského by se mohl poucit, jak
se to delá. Ale p. dru Kramárovi se do této urcité akce
patrne nechce, jinak by se nespokojoval oním Zahrmíváním z dálky, které provozuje. Záleží-li mu opravdu
na tom, aby urcité veci byly vyšetreny, necht podá
jasný návrh; cesta k akci v parlamente je cesta urcitých
návrhu. Necht rekne jasne: obvinuji tu a tu stranu
z toho a z toho a žádám, aby to bylo vyšetreno. Dokud
takového návrhu nepodá, nemužeme verit, že chce jít
do dusledku, a musíme býti trochu skeptictí k moralite,
která se tu objevuje, sama sice svou neústupnost
chválíc, ale nic konkretního nevykonávajíc.
Nejtrapnejší by bylo, kdyby bylo pravdou, co šeptají
nekterí lidé z Kramárova okolí: že tento vudce pojal
jednání ve vyšetrovacím výboru jako vhodnou agitacní
príležitost do obecních voleb proti národne sociální
strane. Kdybychom klesli tak hluboko, že bychom ve-
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Prítomnost,
rett:I0u morál~u snižov~1i na rychlou volební príp rež
a jmak se o m nestaralI, stal by se z nás asi zakrátko
národ zlodeju. Od dra Kramáre politická verejnost
(i jeho odpurci) ve vecech morálky ocekává daleko více
než ubohou roli volebního agitátora.
'

* * *

V slavkovské reci i v jiných recích dr. Kramár delá
jedin~u v!nu ,Stríbrného z v~~~lO,že nezab~ánil, aby národne soclálm strana se pnzlvovala na ruzných provisích. Z velmi tenounkého provázku mu plete oprátku
z tak tenounkého, že je zrejmo jeho prání, aby se pro~
vázek pretrhl. Kdyby toto byla jediná vina Stríbrného
pri saháme, že by mu byla snemovna neublížila nebot:
takových ministru, kterí tomu ve svých stranách nezabránili, je více a teší se obecné úcte. Pan dr. Kramár tu'
pojednou vystupuje v tak prostomyslné podobe že je
!o až vzretelne nep:avdepodob~é
u ,muže, který jako
~Ien tetky poznal vlce tajemstvI ~a tyden, než obycejný
clovek za deset let. Tedy tento jeho rumenec nad tím,
že národne sociální strana za Stríbrného ministrováníprijala vn~jaké p~~íze ~ provisí, nvení,opravdový, nýbržbyl udelan barvlckamJ. Že za vsenarodní koalice cástecne blahé a cástecne neblahé pameti nejen národne
sociální, ale i všechny ostatní koalicní strany byly
v ruzných formách podporovány státem o tom nevedel
toliko Jirí Stríbrný, o tom vedel také Š~ehla a sázíme
styl Karla Capka proti stylu redaktoru "Ná;oda" (cili.
sto proti nule), že o tom p. dr. Krámár vedel také.
Tehdy to totiž byl celý systém, založený na presvedcení
že stát nemá jiného prítele než pet koalicních stra~
a že cokoliv pro tyto strany udelá, sám pro sebe delá.
A tento systém ani dnešní koalice, která sama má
z toho ješte leccos v tele, nikdy rozhodne neodsoudí
a 'proto se v té veci nic nestane a proto ani dr. KramÚ
m~ .r0zho~néh? neude!á. Je možno, že nekterých detaJ1u, ktere vyjdou najevo, bude se pred volbami agitacne využívat proti té nebo proti oné strane, ale na
kl,9ub se tomu nepujde. Dr. Kramár pravil o Stríbrném:
"Ze o tom nevedel, to at ríká nekomu jinému." A my si
dovolíme ríci dru Kramárovi totéž.

takového jasného mluvení není, tam není cin, ta
jen dráždení a politické škádlení a agitace. Pocl
náro-dne demokratických
senátoru ostatne by m
mít ten nebezpecný následek, že by se idea vyl
y'ac~ho výboru notne zkompromitovala. To by
jlste nastalo, kdyby se tou myšlenkou házelo na vle
strany lehkomyslne, bez urcitého obvinenI. Brzy
na to všichni zvykli dívat jako na obvyklou, nev
soucást stranické politické hry. A jisto je, že vy
vacímu výboru musí býti zachován prísný char
posledního prostredku.
Že národne demokratictí senátori svým náp
vyšetrovacího výboru proti Klofácovi provádeli
stranickou agitaci a že ve veci samé nehodlalijlt
dusledku, o tom svedcí také ta okolnost, že by
takového výboru byli mohli za dnešní situace ur
dosáhnout, kdyby na tom byli trvali. Kdo by se
mohl odvážit tomu odporovat, kdyby byli prišlis
tými obvineními! My všichni, kterí jsme poctive
pro vyšetrení Jirího Stríbrného, musili bychom
pro to, aby také Klofác byl vyšetrován, kdyby
uvedeny vážné duvody. Nemohli bychom býti
komedianti v oblasti morálky, abychom žádali
ruzný zpusob spravedlnosti pro dve osobnosti.Ani
fácovi prátelé nemohli by nic delat a musili by
návrh hlasovati, jestliže ovšem ješte stranictvi d
nezahubilo objektivní morálku. Ale národne dem
ticti senátori ani se nepokusili o toto vítezstvÍ. Neud
nic z toho, ceho je treba, zejména neuvedli vážné
vody. Tušíme, proc. Nebot práve tak jako bylo o
známo, že se Stríbrný z politiky obohatil, práve
obecne známo, že se Klofác z politiky neobohat
nemá kont, z nichž posílá vybírati i svého šoféra,
to delal Stríbrný (Klofác nemá ani konta, ani 10
a že vede život, který s majetkového hlediska
býti s politováním charakterisován jakožto život
rého bohéma. Stríbrný - to bylo neco docelaji
To byl velkomožný pán.

* * *

. po skoncení prací vyšetrovacího výboru byla
rejnost obdarována pohledem na to, kterak národ
mokraté a národní socialisté zápolí spolu tiskemoo
V senáte efektne si pohrávali národní demokraté nekorupce a vzbuzují dojem, jako by se chystali k
jakou chvi1i s myšlenkou vyšetrovacího výboru také
lení. Tento ocistný požár nebyl více než horlci
proti Klofácovi. Pravíme, že si pohrávali, nebot vývoj
která ostatne uhasne pod jedním vedrem vody.
událostí ukázal, že nejde o nic jiného. Zdá se, že je
síme
bohužel tvrditi, že ani jedna, ani druhá stra
nutno podati recept, jak se delají vyšetrovací výbory.
myslela
tento boj zcela vážne a že to byly jen vzáj
Ta~~~ý vý?or.~esp~dnve bez pricinení s nebe. Je nutno'
stranické represalie. To trvalo nekolik dni; potom
nejdnye ZJIStItI. zavazné okolnosti, které opravnují
z vlády, kdo se obával, že pri tomto dialogu by
podezrení; pak je nutno podati formální návrh na zrívšelicos prijíti ven, na to nalil ono vedro vody,
zení vyšetrQvacího výboru a nakonec je treba opatriti,
jovníci za pravdu se stáhli zpet. .
si pro návrh vetšinu. Národne demokratictí senátori
Tento boj o morálku mel docela predvolební ráz.
však už ani návrh na ustavení vyšetrovacího výboru ~
rodní demokraté, majíce na pameti obecní volby,
proti Klbfácovi nepodali; omezili se na více méne necili, a národní socialisté, majíce totéž na pameti,se
urcité mluvení. Tím ztrácejí jejich reci v senáte všechen
ževnate bránili. Tak houževnate, že v národne soc
c~~ra~~er vážno~~.i. Pohr~1i si s myšlenkou, aby zpusoorgánu byla dru Kramárovi vytýkána i zamest
blIJ nejaké nepr1jemnostI, a pak od ní horempádem
utekli. To se ovšem nemá delat. Klofác má stejné. jeho továrny jakožto príznak korupce, což ov
více houževnaté než rozumné. Národním demo
právo, jaké mel Stríbrný: býti obvinen konkretne. Náse zazdálo, že mají tu skvelou predvolební príležit
~o~ní demokraté nemohou žádat od senátu, aby luštil
zacali se vyvyšovat jako jediná cistá strana. CM
JejICh mlhavé narážky. Dokúd se o Stríbrném mluvilo
jenv mlhavých narážkách, byl bezpecen. Konec nastal, . že toto národní socialisty rozzlobilo, nebot v tomto
když dr. Stránský porušil tradici mlhavosti a zacal- cistota žádné koalicní strany není úplni., a žádná
nemá právo se povyšovat nad své sestry. Oznámil
mluvit konkretne. A cesta konkretnosti
je jediná·
národne sociální "Telegraf" toto:
cesta, jak dospeti k vyšetrování cehokoli.- Je treba
"Národní demokracie dostávala a dosud dostává pra
rí~i: ob,,:inujeme !ohoto :nuže, je~ž až dosud byl poklámesícní podporu z výtežku státních dodávek, jež opa
dan za uctyhodneho, z techto neuctyhodných vecí. Kde
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Pt(tomnos~
podíl na výnosu dodávek ceskoslovenské tabákové -režie,
v mesícníchsplátkách podíl na provisi, jež dosud vyplácí
é dodávky ceskoslovenským státním drahám nemecký
dllu v sevemích Cechách."

tvrzeni podeprel "Telegraf"
prohlášením,
že je
své obvinení pred každým tribunálem
dokázat,
il i presné vyúctování
nekterých
korupcních
národnl demokracie.
Ukázalo se, že toto je
a úcelná poznámka, nebot národní demokracie
vlle prestala se svým ocistným bojem, a je ted
náramné ticho.
že "Telegraf" mel pravdu, a ovšem že národní
cie také bere. V té veci žádná koalicní strana
cinnou ctižádost tvoriti výjimku ze systému, a
by si každá energicky vymohla
své právo,
byla nejak opomíjena v tom, v cem je koalicním
jednou už jaksi dovoleno uchylovati se od absooty. Jestliže národní demokracie pres to, majíc
zhrlvající se kilo másla na hlave, dovolovala
si
vati proti jiné koalicní strane
jako záštita
,je nutno pricísti to na vrub rozšírenému
mínení,
ika vubec je komedie. Bylo komické pozorovat,
národní demokracie, útocíc na národní socialisty,
se spoléhala, že zachovají jakousi pomyslnou
loyalitu a nereknou na ni, co zase oni vedí.
tuto komiku vychutnali,
musíte si presne práve
omit, že národní demokraté,
hrajíce svou morai, dobre pri tom vedeli, co je o nich národním
m známo. Ale ponevadž politika, jak už receno,
komedie, byli toho mínení, že to nevadí a že
koalicní loyality je možno i takovou roli sehrát.
ak národní socialisté ukázali, že prece jen poza nesrovnatelné brát a moralisovat
zároven, a
ázali ružky jakýchsi úctu, které viditelne vycestu provisních penez do národne
demokraadny, dala strana dr. Kramáre najevo, že takto
redstavovala, a uražene umlkla. Mimo to zaké asi nejaký vlivný muž, který si rekl, že, proti tomto predvolebním souboji dvou stran ješte
by mohlo vylézti ven.
edy nápad národní demokracie na vystupování
'stné odražen na celé cáre, a právem se tak stalo.
ten vubec mohl vzniknouti jen ze dvojího spol. že ostatní koalicní strany dovolí hráti jedné
uto výjimecnou hru, 2. že prostý obcan nemá
k presným informacím. Nyní, když žádost náemokracie, aby jí byla dána koncese na provodivadla cistoty, byla zamítnuta,
jsme mnohem
vde, která jest v tom, že v pomeru koalicních
ruzným provisím není rozdílu, který by stál
Boj mezi dvema stranami, který byl pro lehkoslabé mozky inscenován jako boj o morálku,
m jiným než bojem o hlasy v podzimních vol10 hned predem zrejmo, že ani jedna z obou
e ujde do dusledku, ponevadž
obema chybely
predpoklady k tomu. Prirozený
predpoklad
vému ocistnému boji mela by jen ta strana,
byla odmítla bráti úcast na onom systému tajpor, jež stát ruznými oklikami poskytuje
koaanám. A v této situaci není žádná z koalicních
to jedine je pravdivý obraz o nich. Jestliže ne~adto povyšuje, neprávem se povyšuje. V té
uJe rovnost.

* * *

erská rada prijala návrh dra. Kramáre, aby byla
ontrolnl a úsporná. komise Zdá se, že vždycky

jednou za deset let si zrídíme takovou úspornou komisi
a pak ji na rok necháme nekde za plotem umrít. je tomu
práve deset let, co jsme zrídili první úspornou komisi,
a je jiste groteskní, že predseda oné první pravoplatné
úsporné komise podává nyní návrh, aby byla zrízena
- úsporná komise. Je to trochu takové, jako kdyby
predseda
rozpoctového
výboru prišel s návrhem,
aby
byl zrízen rozpoctový výbor, nebo jako kdyby predseda
zahranicního
výboru
dostal nápad, že nejaký zahranicní výbor by nám delal dobre. jestliže to není takové,
prál bych si býti poucen o rozdílu.
Jaký smysl je skryt v této nadprodukci
úsporných
komisí? Proc, majíce zákonem zrízenu už jednu úspornou komisi, .nepokojne
specháme zríditi zákonem ješte
druhou? Historie první komise je známá: její predseda
ji už za rok klidne a bez omluvy prestal svolávat, a
platný zákon byl tímto diskretním
zpusobem hozen do
starého železa. Duvody jsou také celkem známy: idea
úsporné
komise prekážela
pocátkum
vznikání
práve
onoho systému, jehož nekteré detaily byly odhaleny za
vyšetrování
proti Stríbrnému.
Koalicní hospodárství,
které se zarizovalo na podporu koalicních stran státem,
shledalo už r. 1922, že taková instituce je nesnesitelná.
Koalice si ovšem nedala tolik námahy, aby zákon zrušila; také by to nebylo delalo dobrý dojem. Koalice
proste prestala
zákon praktikovat,
a ponevadž u nás
není vetšího pána nad koalici, nikdo ji nemohl donutit
k tomu, aby se rídila platným zákonem. Predseda komise, sám p. dr. Kramár,
nemel dost síly nebo dost
chuti (podle nekterých jeho výroku se zdá, že nedostatek
chuti byl hlavní prícinou), aby tomu celil. Historie této
komise je dokladem,
že zákon sám není nic, není-Ii za
ním pevná vule jej provádet, a že litera zákona nepomuže
tolik jako chtení mužu.
Jak to dopadne s druhou úspornou komisí? Bylo by
možno spokojit se aktivováním
komise z r. 1921. Ale
to se zdá málo. jsou zde vlny, a musí se na ne vylíti
olej. Zrízení z!>rusu nové komise má pro koalici cenu
vetšího gesta. Ríká se tomu: ut aliquid fecisse videatur.
Koalice není tak slepá, aby na tvári verejnosti
nedovedla si precíst otázku:
A co bude s temi ostatními
vecmi, které ve vyšetrovacím
výboru
vyšly najevo?
Temi ostatními
vecmi se myslí pokoutní
financování
politických
stran. Kontrolní
a úsporná komise se tedy
zrizuje, aby se zdálo, že s temi ostatními vecmi se také
neco stane. Pravda je, že se stane tolik, že budou do
luna této komise uklizeny a tam bude nad nimi predseda s prísedícími spát. Koalice sama nikdy nehne s otázkou financování
stran. Zvykla si na dnešní systém, a
pouhá idea cistoty ji nerozplamení.
Kontrolní a úsporná
komise je patrne
nejnovejší
pláštík,
který si opatrila
pro svou lhostejnost.
Musíme priznat, že je to docela
hezký pláštík.

* * *

Co se tedy má státi a kdo to má vykonat?
Opakujeme,
že ve vyšetrovacím
výboru krome osobní
viny Jirího Stríbrného
také to se ukázalo, že strany se
dávají od státu neverejným
a mnohé okliky delajícím
zpusobem financovat.
Na verejnosti nyní jest, aby rekla,
co si chce s tímto faktem pocít. Vyšetrovací výbor soudil,
jak bylo jeho posláním,
jedince, který bral pro sebe.
Ale dalekým obloukem vyhnul se tento výbor otázce,
co delati se stranami,
které berou. V tom je vyšetrovací
výbor verným obrazem prirozené nálady v koalici, která
by se ovšem jen velmi težko dala prinutit,
aby vyrkla
soud sama nad sebou.
4.51

Pr{tomnos~
Od koalice at v té veci nikdo nic neceká. Nápravu by
tu mohlo privoditi jedine silné verejné mínení a nic jiného. To by byla ta pravá kontrolní a úsporná komise.
Bohužel je nutno konstatovat, že takového svobodného,
na stranách nezávislého verejného mínení skoro nemáme, nebo že je máme aspon v daleko menší míre než
v ostatních zemích. Strany pohltily už skoro všechen
svobodný tisk, nahradily jej partajními orgány a mlsne
se už olizují ješte nad temi zbytky svobodného tisku,
který ješte zbyl. Jsou také lidi, kterí rádi desertují od
služby verejnému mínení. Tak se místo jednotného
verejného mínení (jež musí být jednotné aspon v nekterých vecech) produkuje jen nekolikero mínení stranických, které mají vždy jen ubohý význam, pokud
jde o objektivní pravdu.
Bez silného verejného mínení budeme proti pocínání
politických stran bezmocní. To je jediná instituce, která
je schopna vštípit jim úctu a bázen. Úsporná komise
sama, jak jsme videli, muže býti také nulou a prestati
fungovati daleko dríve, než ješte zežloutne papír, na
nemž je její zrození oZnámeno. Je nám treba kontrolní
a úsporné komise, oprené o silné verejné mínení a nesené jím. At od tohoto úkolu sebevíce lidí desertuje:
tento úkol trvá.
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Bohemia.
Dlouhou radu let "Bohemia" a "Prager Tagblatt" predstavovaly
hlavni dvojici v nemeckém novinárstvi u nás. Po prevratu VY.1ikla
v Praze celá rada nemeckých listu; tak "Sozialdemokrat",
"Deutsche
Presse", "Deutsche
Landpost",
nehledíme-li k starému "Prager
Abendblatt", k poválecné "Prager Presse" a neprihližime-Ii i k nemecko-nacionální "Sudetendeu tsche Tageszeitung".
Tento rust nemeckého novinárstvi vedle "Prager Tagblatt" a "Bohemia" je dusledkem stranické diferenciace mezi našimi Nemci. - Bylo-Ii možno
pred válkou vzít do ruky "Prager Tagblatt" a "Bohemii", abychom
v ních obhlédli velký kus politických snah našich Nemcu, pak dnes
tyto dva listy jsou mluvcím jedné z nejmenších frakcí naších Nemcu;
jsou mluvcím nemeckého pracovniho a hospodárského sourucenstvi,
které vzníklo sloucením nemecké strany demokratické (jíž prinesla
do nového manželství m. j. "PragerTagblatt"
a "Bohemia"), a frakce
Dr. Roscheho, severoceského prumyslníka,
kterému se zprotivila
jalová neg'ltistická politika nemecké strany nacionální.
.
"Prager Tagblatt" ani "Bohemia" nejsou oficielními listy této
strany. Ale delají politiku této frakce, snažice se tváriti jako listy
nadstranícké, všenárodni; analogii v ceském novinárstvi
vidíme
v "Národní Politice", která deli politiku národní demokracie (senátu
Dr. Fácek), nebo i Stríbrného (prof. Nikolau).
Rozdíl mezi "Prager Tagblatt" a "Bohemia"? Linie je stejná; cesty se liší casto jen v odstínech. "Bohemia" je lidovejši než "Prager
Tagblatt". To: lidovejší znamená: ostreji nacionálni, vulgárnejši stylem, útocnejší. "Prager Tagblatt" je jemnejši, "Bohemia" útocnejší.
"Prager Tagblatt" pocítá s kruhy politíckými (dobré informace politické, zahranicni, diplomatické), pocítá s intelektuály, s vedoucími
predstaviteli života národohospodárského,
obchodniho, bankovniho ..
jeho hospodárská, bursovní cást má dobré styky s korespondujíci
cásti "Národních listu", o cemž ovšem pravoverný národní demokrat
nesmí ní ceho vedet. - "Bohemia" pocítá s ctenárem méne nárocným;
jeji nacionalismus je otevrenejší a ostrejší. - Rozdíl? asi takový, jaký
je mezi kavárnou a hostincem.
Oba listy musejí pocítat s proudem, který je mezi našimí Nemci daleko, daleko silnejší, než v ceském tábore. je to antísemitismus. U nás
vegetuje kdesi v "Stráži Ríše", v "Cechu" atd. Jíné listy u nás vzpomenou si na antisemitismus jen obcasne a to váhave. V ceské politice
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nehraje antisemitismus prakticky žádnou roli. jinak je tomu mezi
šimí Nemci, kde hakenkreuzleri ve svém pomíchaném p
maji antisemitismus na prvém míste; donucuji tak nemeckénad
a hlavne nemecké krestanské sociály, aby delaly antisemitskou
taci, na kterou si prisadi casem Bund der Landwirte, který
zkusil hodne proto, že pri posledních volbách vzal pod ochranu
Kafka & Rosche. Nemecké agrárníky to mrzí tím spíše, že na
spojenci nezískali; k rozvodu došlo záhy po snatku.
Tento proud našeho antisemitismu mezi Nemci smeruje hlavne
"Prager Tagblatt" a "Bohemii"
a frakci, jejiž politiku tyto
hati. To vede také k tomu, že tyto listy se tvárí tak nemecky,
nacionálne, aby celily této nálade antisemitské.
Tento nacionalismus v "Prager Tagblatt" a v "Bohemll"
ryzí. je agitacní. Politícký smer, který stojí za temito listy, hrál
velkou roli v politice našich Nemcu; nebyla to politíka zdravAa
umná; politika "pražského kasina" neprospela naším NemClD
pred válkou, ani za války. Vznikaly nové strany a nemectíd
stali se velmi malou politickou stranou; tak slabou, že by sama
stala ani zastoupeni do Národního ShromáždenÍ. To prispívalok
mrzelosti této frakce a jejich listu; staly se zatrpklými.
Krepek jednou uvedl, že nemecti demokraté meli býtí intel
avantgardou aktivismu. Nestalo se tak. Nemectí demokratésl
na dve žídle; recitovali o myšlence spolupráce, ale byla to I
mia", která podpalovala proticeskou zaujatost jak jen dovedla.
nebylo a není dosti malicherným, co by obrátila protí Cechdmj
celá ta léta nenašla jediné dobré vlastnosti na csl. republice."
mia" nebije jen do Cechu. Bije i do tech nemeckých stran, kt
hodlaji uznati jeji rady. Tak jednou kolovala zpráva - ne práve
lená "Bohemie" - o krivoprisežném poslanci, kterého ministr
vedlnosti (to byl Mayr-Harting) nechává na svobode. "Bohemia
vedla se ujímat Baerana, když ho již i jeho strana nechalapa
dovedla podporovat Mayera z Chebu, jen aby Bund der
z toho mel neprijemnosti. Dovedla se rozehrát, když licilane
Nemcu ve vláde, j en aby tím podráždíla Nemce proti nemeckým
ním stranám. Všechny finesy novinárské jsou jí jen k tomu,
zela klacky pod nohy aktivistum. Dovede kaliti vody i mezI
kou ceskoslovenskou a nemeckou.
jednu velkou lásku má "Bohemia". Madarsko. Tu se kryje
žímem v Madarsku, a když jednou vyšel v "Bohemii" cláneko
rech v Madarsku - který proti zvyklostem "Bohemíe" - se
pravde, ptali se lidé: co se deje s "Bohemii"? Má-li nemecká
Iistika u nás mnohé své prednosti, nutno poukázati i na jednu
málokdy akcentovanou. Podobne jako v Nemecku í u nás v
nemeckého tisku je ve sfére prumyslových i bankovních k
Unionbanka - ad vocem "Bohemie" - není jediné jméno,
bývá uvádeno. Je tu severoceský nemecký prumysl, který
vzoru prumyslu v Nemecku - dovede listum vypomáhati v
fInancních trampotách. Mluvi se o jednom prumyslníku, kt
velké pochopeni pro tisk nemecké strany ~nacionální i kreuzleru. Tato neviditelná a nekorigovatelná závislost ve1k6
nemeckého tisku u nás na alimentaci prumyslem a bankamije
našeho nemeckého tisku, i když tento druh financní base
yyšší úroven tisku. Nevime, jak dlouhý je tento stín za "Prager
blatt" a "Bohemia".
Úpadek nemeckých demokratu neni nepodobný - každé
náváni kulhá - s úpadkem národni demokracie, od dom'
postaveni mladoceské strany k dnešnímu stavu strany dra I(
která žije den ze dne. K úpadku frakce Kafka-Rosche prispívá!
tisku této skupiny. Váhavé stanovisko "Pr. Tagblattu" aneu
šovinísmus "Bohemie" nezíská této frakci prátele.

Paríž obdivuje naše živnostníky.
Do slavovence našeho národa pribyl nový list, tentokrát
ceskoslovenské strany živnostenské. Cteme o tom ve clánku
vecerníku, otišteném ]9. cervence s velikým titulem: "Záj
Pariže vykonaly kus propagacní práce." V podtitulu se

PtítomnosL
aejdrlv praví, že "Kolonlálnl výstava v Paríží je nejvetší
ího roku", v posledním podtitulku pak cteme jiný
rázem zajístí pozornost clánku, který by jínak byl asi
v!lmnut: "Úcastnící
živnostenské
výpravy
ImFrancouzum svým klidem."
tedy opet vyhráli! A opet na mezínárodním foru, v Parlžl,
sjiždejí cizinci ze všech koncin! Napjate sledujeme bližšl
významnéudálosti ve clánku, který je dokumentární po
Jtránkách: Obohacuje naše znalosti o živnostenské žurnaje s úspechem, jak vynikající rasou my Cechoslováci
prorazíme I za podmlnek neobycejne težkých, pri nejrencl, odhaluje však zvlášte stále ješte nedostatecne
význam politíckých stran, které se i pri zábavnlch a poletech do cizíny s Doležalem chovají tak bezvadne, že to
Imponuje.
va jsou však bezmocná u porovnáni se slovy žlvnostenlkáre."Jak známo, živnostenská strana usporádala zájezd
a ten se povedl tak dokonale a jeho úcastnlcl byli tak spoje strana nucena usporádati ješte jeden takový zájezd.
e se pánu, kterl organlsovall skvele zájezd, cemu lze detakový úspech výpravy. Bylo nám sdeleno obema pány,
dcel výpravy, to je shlédnutí koloniální výstavy, je velmi
• Nejen u nás ... " Po tomto konstatováni,
které nebylo
pením ani pro ctenáre Nového vecerní ku, pristupuje
významu Cechoslováku a jejich originálním dojmúm v Paledku toho, že letos tolik Cechoslovákú prljíždl do Paríže,
Francouzu
o Ceskoslovensku
znacne
stoupá.
!má každého Cechoslováka. Nejvetší pozornost budí ovšem
Elffelovavež, a to svojí mohutnou, tri sta metrú vysokou
ale I svými svetelnými ornamenty, když za noci se na ní
fontány svetel a reklam. V prvé výprave bylo jen málo lidí,
Je nebyli dali vytáhnout aspoií. do druhého patra, aby videli
Yýlky.Veliká Opera líbí se každému, trebaže málo lidi se šlo
Ivat. Zato kdekdo byl ve Folles-Bergere ... A Versailles!
jediného clena výpravy, který by byl chtel zustat v hotelu
t zrcadlový sál v Trlanonu, kde byla podepsána mírová
vníž po prvé po staletí byl znovu uznán'ceskoslovenský stát.
význam pro nás mela ovšem Koloniální' výstava, nebot my,
e nemáme, byli jsme ohromení. Už proto, že lze tam najít
nejkrásnejši, co kolonie skýtají."
krásná ta ceskoslovenská živnostnická Parlž s mohutnou
veží, do jejíhož aspoií. druhého patra se dostal zdviží každý
vy, s Velkou Operou, okolo niž úcastníci historického záiii do Folies-Bergere, s Versaillemi a Trlanonem! Toto
a nekonecné velkomesto je najednou prehledné a jednopomilování. Pisatel prístupuje k problému ceslwslovenKolik procent ze všech návštevnlku výstavy tvori Cechoaedalose zjístít. Rozhodne
však už dnes vedí všichni
De, že Ceši jsou národ
sympatický."
Zkušený ctenár
našich deníku pozná okamžite, že je to zásluhou strany
ké. "Výprava žívnostenské strany, která cltala 500 lidi,
u z nejvctších výprav na výstavu a byla proto komento. Francouzi ríkají o našich lidech, že jsou šetrnl a že peují, jako to cini bohatí príslušníci a šlechta jíných státú.
to k naší necti. Už proto ne, že Francouzí jsou rovnež nárosporivým. Výprava žívnostenské strany byla dobrým
m cinem i po jiné stránce. Všeobecne
totiž
rlkall
uzové, a to nejen úrednici
na nádražich,
že naše
byla vzorem disciplinovanosti
a že imponovali
•• tnící klidem. Ve výprave
totiž
oproti
výjiných národu - nebyla
nervoslta
a její úcastpresne drželi programu."
clánku, jehož propagacního významu
by si melo
mlnísterstvo zahranicí, se dovldáme další poutavé podrobclnách ímposantnlho dojmu Parížanu - nejenom nádražkt'll- z úcastníku živnostenského zájezdu: "Odchody
kil a z nádraží, ac dely se hromadne,
byly bez-

I

vadné,
níkdo

nikde nebylo
videt
se z nádraží
neztratil

aní predblhánl,
ani strkáni,
a odchod
z nádraží
del se

tak
rychle,
že se I -nádražní
úrednici
dlvilí."
A aby
této památné kroniCe nasadil korunu, jakož se na konec hodí, praví
autor: "Ve výprave
nebylo
historických
(sic) osob, jaké
u výprav
ostatnich
národu
zdržuji
casto celý provoz."
tk.
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B. Miiller:

I{ošúty.
Bratislavští
by skutecne
právo se
si stežovati na novinári
to, že v meli
posledních
trech letech
jim
"okurková saisona" kazí. Soudy jakoby naschvál projednávají vždy v léte veliké procesy: v léte 1929 proces
Tukuv, v léte 1930 proces Tukuv pred vrchním soudem
a proces Tukova spolecníka StOgra pred krajským soudem, roku 1931 v léte na krajském soude proces proti
poslanci Majorovi a u divisního soudu proces proti Vozárovi a spol. Trochu mnoho na mrtvou letní saisonu.
A co nejhoršího: Tuka se protáhl na 2 mesíce a Major
ze trí dnu vyrostl na 14. Jedine vrchní soud dodržel stanovenou krátkou lhutu a rovnež letos divisní soud.
Tuka a StOger jsou odbyti. Jejich pre projednaly už
všechny tri instance - rozsudek jest pravoplatný. Nejsou však tyto procesy odbyty úplne, vlastne - lépe receno - najednou jsme se letos setkali znova s tím, oc
se vedl zápas v procesu Tukove. Tentokráte se o politice
hovorilo také pred vojenským soudem, stejne, jako se
letos o politice jednalo na krajském soude.
Takmer se zdá, že takový proces jest vlastne už jen
excesem, který se provaliI. Uvnitr to hnije a mokvá, nekde
se objeví vrídek ci vred a chirurgové spravedlnosti vytáhnou nože a režou. Rána se zacelí - a záchranná stanice státního zastupitelství hledá tak dlouho, až zase
najde vrídek. A znova s ním na operacní stul spravedlnosti. Tak to s temi procesy nejak jest. A marne toužíš
po lékari, který by odvážne sáhl do organismu, rozrezal
ho, vyoperoval nákazu, aby se netvorily vrídky, vredy,
excesy, furunkle a karbunkle a jak se to ve vede lékarské
všechno jmenuje. Škoda, že nejsem spisovatelem. Snad
bych napsal román o tom, jak v Praze na dvou místech
se varí a vymýšlejí léky, jak temito léky v podobe paragrafu operují státní zastupitelstva a soudy Ipo celé republice, jak natírají zjevné neduhy - ale jak ten organismus
spolecnosti neustále churaví: není léku. To, cemu se
ríká lékarství spravedlnosti, je spíše jen mastickárství.

*

Okres galantský, ležící východne od Bratislavy, jest
krajem zemedelským. Ovšem zemedelským ve smyslu
velkostatku. Pred prevratem se tam rozkládal obrovský
velkostatek diósegský, po prevrate se tam rozkládá nekolik zbytkových statku, jejichž nominálními majiteli
jsou rozlicní vlastenci a skutecnými asi tri nájemci. Lid
je tam chudý a jest odkázán na zemedelskou práci práve
na techto velkostatcích, nebo ~ bude to receno lépe a
precisneji - na tomto velkostatku, který dle jména jest
rozparcelován, ve skutecnosti však jest tímtéž, címž
byl dríve: diósegský cukrovar (podnik hodne madarský,
ne-li úplne) nepotreboval a nepotrebuje pozemkové reformy, nýbrž takového okolí, které by mu dodávalo ve
velkém hospodárské plodiny. Byla-li provedena parcelace, byla provedena velmi šikovne: zbytkové statky,
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Prítomnost.,
které zustanou v zájmu.
Nestalo se tedy nic svetoborného. Ani zemedelský lid nedostal pudy. Avšak stalo se
prece jen neco: nynejší majitelé zbytkových
statku, dadouce své majetky
do nájmu, musí dostati nájemné.
Stalo se tedy to, že starý velkostatek
byl zatížen X statisíci Kc, kterýžto peníz plyne do kapes zbytkaru. Avšak
toto nájemné jest zatížením onoho hospodárství.
Nekde
se to nájemné ušetriti musí, nedá-Ii se vydelati.
A dnešní
zpusob šetrení je ten, že se snižují mzdy.

*

jsem z kraje, kde jest hodne delnictva
nejen továrního, ale i saisonního.
Pamatuji
se, že již pred válkou
snad každý z techto delníku mel domek, kousek pole,
kozu, krávu, slepice a na zimu si vykrmil prase. Nebylo
toho mnoho, ale pomoc to byla. Peníze, jež vydelal v továrne nebo na stavbe, byly jaksi skutecným
výdelkem:
neco se z nich dalo na dluh, neco se uložilo. A když nebyla práce - zima se už pretloukla. V Košútech a v okolních vesnicích tomu tak není. Tam jest jen zemedelské
delnictvo, které pracuje v saisone. Placeno jest bídne.
Vyrábí chléb a nemá ho.

*

Zemedelské delnictvo na Slovensku je špatne organisováno. Mnohde není organisováno
vubec. je také težko
organisovati
to delnictvo, které snad ani príspevky platiti nebude a nemuže. Proto všechny politické strany se
ho zrikají. jedine komunisté
mezi tímto delnictvem pracují. Proto se o tomto delnictvu ríká, že jest komunistické. Ani snad není. jen se bije o existenci,
o svoje lepší
na této zemi. A když mezi to delnictvo neprijde nikdo
jiný než komunistický
poslanec a komunistický
agitátor - mužeme se diviti, že toto delnictvo prilne k temto lidem?

*

Tak bolavé bylo telo v okrese galantském.
Až prišla
stávka. je pravda, že už predtim zemský úrad slovenský
vydal smernice, dle kterých práce zemedelského
delnictva mela býti honorována
a jest pravda,
že zemský
úrad naléhal na to, aby s delnictvem byly uzavreny
kolektivní smlouvy.
Ale to se nesplnilo. Poslanec Major
rekl ve svém procese, že administrativní
správa mela
tehdy poslati cetníky na zamestnavatele,
aby je donutila k uzavrení smluv. Možná, že mel také kus pravdy.
Ale to se nestalo, vypukla stávka, nedlouhá, která tesne
pred svatodušními
svátky byla skoncena a v níž delnictvo
získalo zvýšení mezd. Na den 25. kvetna svolávali komunisté schuze.
A tady, zdá se, jest casus belli.
Naše administrativní
úrady jsou trochu posedlé strachem z komunismu.
jakmile komunisté
neco podnikají,
hned je svoláváno cetnictvo a policie, dejí se dalekosáhlé
prípravy,
schuze jsou zakazovány,
celý bezpecnostní
i politický a administrativní
aparát jest v permanenci.
Nebot: komunistická
schuze je už státní prevrat a revoluce.
Mnoho hluku pro nic.
Predstavme
si, že v Košútech by komunistická
schuze
nebyla bývala zakázána,-že
by tam nebylo vysláno cetnictvo. Co by se stalo? Na košútské návsi by se bylo sešlo asi 200 lidí (maximální
odhad) a k nim by byl promluvil poslanec Major. Po schuzi bud by lidé šli do hostince a druhý den do práce, anebo - by v Košútech
skutecne
byli komunisté
proklamovali
sovetskou
republiku. Co by následovalo?
To, že na druhý den by do
Košút prijelo nekolik cetníku a bylo by jim to dalo za454

trolene starostí, aby sehnali se všech panských poli
stavitele košútské republiky.

*

Neco tady dobre neharmonuje.
Ústavní listina
cuje každému
shromaždovací
právo a nejaký .
VI. nebo V. platové stupnice bud u okresního
v Galante nebo na zemské správe politické v Brat
jednoduše toto právo škrtne a odejme. Zakazuje
Proc? je snad republika tak v úzkých, že musí za
vati i schuze v Košútech?
Clovek dobre nevl:
mnoho strachu nebo príliš mnoho touhy po zakazo
V každém prípade však malilinký rozhled.

*

Proces s poslancem Majorem - to byla také v
sebe. Na jedné strane cetníci, na druhé svedci,
také konec koncu nevedeli, jak to bylo. Marne se
snažili, aby se pravdy dopátrali. A proto také ro
- z celého prípadu to nejrozumnejší
- vyznel tak
8 mesícu a 2000 Kc pokuty. Vyšetrovací vazba
poCítává. Kdo by z nás rozsoudil jinak? Ale jed
smíme zapomenouti:
cetníci v tom procese si sy
neodnesli. Spíše poslanec Major. A mnozí, kterí si
videti poslance Majora mezi mrtvými na košútské
odcházejíce ze soudní síne si rekli: ono to s tím Maj
prece jen není tak nejhorší. Malé deti nejí.

*

Naši cetníci jsou moc, s níž se my, obyvatelé m
tkáváme málokdy. Zvykli jsme si na strážníky, poli
jsou jaksi lidštejší, sympatictejší.
Sousedštejši.
ne. To je skutecne
moc, státní moc. Když jsme
tom soude poslouchali,
došli jsme k záveru, že tit
jsou vychováváni
v tom vedomí, že kdo se jim zp
zprotiví. se státu, kdo se jich dotkne, dotýká se
Tito cetníci jsou pevne o sobe presvedceni, že j
presentanty
státní moci, a kdyby snad meli o so
riti, že jejich autorita jest podlomena, byli by pf
ceni, že jest podlomena i autorita státu. Je to sbor,
muž si ministerstvo
vnitra skutecne muže gratul
Sbor naprosto ukáznený,
naprosto poslušný, vedo
své duležitosti a nenávidející vše, co muže jen mlti
komunistický.
Ale jedno jim chybí: aby - a snad hl
na Slovensku - nebyli jen representanty
státní m
porádku, ale i rádci a práteli venkovského lidu. Kdy
dovedli získati více sympatií,
snad by již nikdy n
ke Košútám.
Snad tady by našla státní administ
onoho pomocníka,
který by lécil, anebo pomá
citi chorý organismus.

*

Že zemedelské delnictvo na Slovensku nemá na
ustláno, není treba dokazovati.
Ale tech, kterí na
ustláno nemají, jest více. Vzpomenme jen státních
mestnancu
v nejnižších platových
stupnicích. V
kati politický kapitál z bídy delného lidu tedy není
nejsprávnejší.
A mnohem nesprávnejší by bylo,
tento delný lid na cetnické bodáky. Obycejne pa
nevinní. jenže --,- kdo zavinil srážku v Košútech?
to delnictvo
anebo cetníci? Cetníci ríkali, že d
stranti, demonstranti
ríkali, že cetníci. Prokurátor
se snažil dokázati, že pro cetnictvo byla situace tak
ná, že skutecne musilo vystreliti.
V tomto bode t
jak nesouhlasilo. Ani cetníci ani svedci C'bhajoby ne
dokázati, že mají pravdu. Totiž na žádné strane
podán dukaz "rukolapný"
- jak ríkává Juriga. A
snad bylo možno se vyhnouti
obetem. Lidská kr
lidský život v každém prípade jsou veci vzácné. A
tím vzácnejší v tomto prípade, kdy komunistický t

Prítomnost.,
'1, aby republiku ukázal v nepríznivém
svetle
totéž se postarala i Liga pro lidská práva. A kome se snad starati všemi silami o to, abychom
eedlníky tam, kde jich není treba? AdministraS trpí zachmurenou
vážností:
delá se strašne
. Trochu ironie by neuškodilo ani jí. Predstavjeden prípad: po Košútech chtela komunistická
orádati projev v Bratislave.
A v predpokladu,
bude zakázána, nenajali si komunisté ani místDIžse schuze mela konati. Schuze však zakázána
a když policejní úredník se dostavil, aby schuzi
al, zjistil, že komunistická strana nemá ani reci masy - ani místnost.
Je v tom kus ironie.
bychom dnes byli, kdyby k podobné ironii bylo
V Košútech. Nebot stríleti
do lidí a procesovati
ancem Majorem ctrnáct dní prospeje jen komustrane.
me·1ivšechno, co jsme dosud rekli, nezbývá nám
acite zavrteti hlavou: nejak to neharmonuje,
CO, co by nemelo býti, je to všechno
nejak težkoa obycejne deláme to, co delati nechceme. A kosudek bude asi tento: že jak Košúty tak i prolancem Majorem byly veci zbytecné.
Sud jak
k tomu záveru se dostaneš.

*

oIútskou událost a jmenovite na proces s poslanjarem reagovala verejnost
svým zpusobem: její
menily se prubehem procesu. Strana komunisbo využívala pro sebe, strany obcanské též pro
trany socialistické nemohly plaidovati
za Majomohly se zastati ani cetníku. Ostatne cítily, že
l1ty nesou spoluzodpovednost.
O ráznejší projev
li se slovenští spisovatelé. Vydali manifest, který
Iisacl nebyl dalek komunistických
letáku a svou
ostl události pusobil trapne.
Spisovatelé,
žijící
ce svým sklenlkovým životem hlavního mesta a
jlcl nekolik kaváren za svet, chteli manifestoO vec, jíž neznali práve
tak, jako neznali lid, pro
anifestovali, a jeho bolesti. Vyznel proto tento
t pro poslance Majora a to bylo na veci nejtraptady se dostáváme soucasne k záveru košútské
i: k slovenské mládeži. Tato mládež, pokud není
odársky zabezpecena (a z toho duvodu se vzdala
lánu), v nejhrubších rysech se delí na dve skukomunisticky orientovanou
a nacionalistickou.
ismus jest dnes hodne modní vecí a patrí jaksi
kterístickým znakum dobyvacného
mládí. Po6 mládí vrhá se na tento moderní ci modní druh
tismu - pravdepodobne proto, jelikož nemá jiných
I. A - pochopitelne. Která politická strana dnes
ik prubojnosti, aby mládež lákala k sobe? Ve vetIitických stran odehrává se dnes tvrdý boj o sineprovádejí se vzdory, stranictví
a stranické zájmy
ad zájmy celku, socialismus a demokracie
se stákorem. Mládež, která ríká svoje pravdy a pravotevrene, bývá v politických
stranách
odsuzomlcení. Politické strany, které u nás po vetšine
uf vyrostly z let mládí, jsou príliš kostnaté a príé. Jejich zájmy vz<!áleny jsou nejen dnešní mláe i vlastního mládí. Zádná z nich neproklamuje
rest a zásadní zmenu sociálního porádku. A prece
ce - tot ideál každého mládí. Proto mládež syme s tou stranou, jíž všechna minulost a všechny
sady jsou jen balastem a predsudky.
Komunisdnes v mode. Komunismus je náhražkou roman-

Ale stejnou náhražkou jest i nacionalismus.
Jmenovite
na Slovensku, kde ten nacionalismus
(slovenský) vlastne
teprve dnes zacíná žíti a muže se teprve dnes svobodne
projevovati.
Tento nacionalismus
jde ovšem svými cestami. Jeho nejoblíbenejší
formou jest boj proticeský.
Peskovati
za to mládež by· nebylo spravedlivo:
vždyt
tomuto pobloudení propadli i lidé, které jinak bychom
mohli považovati
za plnoleté a rozumné. Tak, jako na
jedné strane-romantism
mládí se vybíjí v komunismu,
tak na druhé strane se vybíjí v slovenském nacionalismu.
O tom jasný dukaz podal proces pred divisním soudem
V Bratislave,
kde bylo souzeno pro zlocin úkladu o republiku 5 vojáku,
kterí jako studenti
spolu s dalšími
založili "Svaz slovenských
junáku",
jehož hlavním cílem bylo vyhnati Cechy ze Slovenska a Slovensko bud
pripojiti k Madarsku,
Polsku, Nemecku ci Rusku anebo
úplne osamostatniti.
Tento proces, který ukázal, kam
až vedla rozkladná cinnost Tukova, pusobil dnes spíše svou
komickou stránkou:
kdo však muže ríci, že odstranením
tohoto vrídku byl vylécen i chorý organismus?
Nákaza
tohoto tukovského
nacionalismu
žije na Slovensku dále,
snad v jiné forme, méne nápadné, méne romanticky
zabarvené a jest težko dnes usouditi, jak dalece jest organismus touto nákazou infikován.
Tak mládež na Slovensku v posledních týdnech ukázala nám svou dvojí tvár. Nevíme, pro kterou se spíše
rozhodnouti.
Zdá se, že obe ty tváre jsou podivné, jaksi
nevlastní,
chorobné,
kýmsi vnucené a vynucené. Zdají
se býti spíše maskami,
necím, ceho se chytáme tehdy,
nenacházíme-Ii
nic jiného a lepšího. Nejakou tvár míti
musíme. A když není nikoho, kdo by ji formoval, spokojíme se s tím, kdo ji deformuje. A tak se zdá, že na dnešní
mladé Slovensko hodí se v plném svém smyslu formálním i obsahovém
Goethova slova: "Propheten
rechts,
Propheten
Iinks, das Weltkind in der Mitte."

Obecenstvo Jirího Sti-íbrného.
Jako
štvaní
casopisu,

beží
ulicemi kameloti
s nákladem
zanechávajíce
za sebou
ozvenu ružového
expresní
sensace. Ruce se chtive vztahuji ke kameletove zásobe,
která bude za chvlli rozebrána.
Nestací-Ii k prodejnímu
úspechu samo objeveni casopisu na ulici a pronikave vykrikované tituly plné dryácnické krásy, má kamelot v reserve zarucený
prostredek
pro povzbuzení
koupechtivosti:
"Posledni
nekonfiskované
výtisky!"
Nebo: "Konfiskovaný Expres!"
Strážník muže být za rohem, je treba rychle jednat,
je treba dovedet se, pro co pikantního
byl zas Stríbrného
list konfiskován.
I kdyby se nic nedelo v zahranicí, kdyby.
se lístecek nepohnul a ani ptácek nezašvehoIiI na nivách
domoviny,
verný ctenár pevne verí, že najde zprávu,
která stoji za tricet haléru.
Spoléhá na osvedcenou
fantasii mužu, kterí delají jeho noviny. Co na tom, že
redakce bude donucena odvolat svá pozoruhodná
tvrzení, však to zltra nebude, a kdo by si za ctrnáct dní nebo
za mesic vzpomnel jak to vlastne bylo!? Ctenár je jako
divák: netouží tolik po pravde, jako po krásné podívané. Tomu Stríbrný a jeho lidé dokonale rozumejí, za
to jsou jim jejich ctenári vdecni. Ovšem nejen za to, jak
uvidíme. To je polovina novinárského
tajemství
a obchodniho úspechu Stribrného
tisku, to je jeho prednost
Iiterárni, mužeme ríci beletristická.
Tato potreba, ci st poutavé a napínavé noviny z domova i ciziny ••ve strucné a plastické forme, je všeobecná,
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Prltomnost,
zvlášte však je vžita lidu obecnému, tem, které zahrnujeme pod etiketu "prumerný ctenár". Stríbrný neudelal
v tomto smeru nic jiného, než že v moderních novinách
oživil ducha poutových písnickáru, kterí zpívali - nebo
vypráveli - pred udivenými posluchaci o tom posledním hruzostrašném mordu, který se stal v Cerveném
mlýne a jemuž za obet dva milenci padli, pri cemž se
úcin slova vypráveného nebo zpívaného zesiloval ukazováním hrozných událostí na ješte hroznejších obrazech, vymalovaných zpusobem nenechávajícím v pochybnostech. Tituly takových starých sensacních balad,
dryácnických popevku a strašidelných historií jsou tak
podobny titulum Pražského a Poledního listu a Expresu, že to vypadá, jako by jejich redaktori cerpali
z techto zapomenutých již pramenu.
Ani obecenstvo se nezmenilo tolik, jak rád verí moderní clovek, který s oblibou precenuje svou modernost.
Vášniví ctenári Stríbrného tisku, obdivovatelé jeho sen~acní beletrie - kouzlo politické nechejme prozatím
stranou - to jsou lidé, které bychom byli jiste našli
s otevrenými ústy a vykulenýma ocima pred stánkem
poutového troubadura. Nekterí, ti prostomyslnejší, stáli
rovnou pred atletem reci, sledujíce z bezprostrední
blízkosti sugestivní jeho grimasy a gestikulaci rukou.
Jiní se nechteli zbavit požitku, ale poslouchali zpovzdálí,
jako by je to ani dvakrát nebavilo, nebo jako by vubec
o takovou hloupost nestáli. Všimneme si ctenáru Stríbrného tisku, uvidíte predstavitele obou techto vrstev,
z nichž ti prostomyslnejší, riskující postavení prímo pred
boudou, tvorí asi jen zdánlivou vetšinu.
Pozorujete-li tyto lidi, dáváte si otázku, není-li
opravdu škoda každé poctivé uvedomovací verejné práce. Pohled na takové množství lidské primitivnosti a
hlouposti musí i vytrvalého optimistu casem odzbrojovat
a ponižovat. Stojí vubec za to ztrácet energii v boji
s takovou presilou zaostalosti, má smysl zdržovat se presvedcováním lidí, kterí jsou štastni a spokojeni ve svete
svých pover a predsudku? Není to konec koncu boj
marný, když se prirozenost prumerného cloveka brání
tak houževnate poznání lepšímu, protože pravde bližšímu?
Tyto pochybnosti, které musí nekdy prepadnout i nejpresvedcenejšího demokrata, dívá-li se kolem sebe po
skutecných lidecl], vznikají ovšem hlavne pri sledování
druhé složky vlivu Stríbrného, té, pri níž je sensacní
beletrie pouhou vedou pomocnou. Jde o politiku.
Pocátky samostatné existence Jirího Stríbrného - po
jeho vyloucení ze strany národne sociální - mely vlastne
základy žurnalistické. První jeho starostí bylo delat
noviny, aby se kupovaly a mohly konkurovat novinám
strany materské a macešské. Znamenalo to predevším
delat noviny po zmínené již stránce sensacní novinárské
beletrie. Je známo, že i na tu našel dosti ctenáru, což
není nic divného. Politicky se však Stríbrný teprve
hledal a dosti dlouho hledal. Jeho osobní povaha i vývoj
politických pomeru privádel ho pomalu ale stále jisteji
k nalezení jeho pravého politického místa, posice, v níž
mel nejlepší nadeji, že se bude moci státi opet vudcem.
Je u nás sice dosti lidí, kterí se dali zlákat i dvema
prvotními cestami samostatné Stríbrného politiky, nenávistí ke strane národne sociální a všeobecným kverulantstvím, k nemuž má náš národ nepopiratelný talent,
ale v té forme se nemohl stát nárocný Jirí hrdinou ceskoslovenské politiky, která provedla radikální pokus, obejít se ve svém dalším živote bez neho. Bylo treba stupnovat nespokojenost, zostrit a hlavne usmernit radikalismus dosud prázdný, mlhavý a tápající slepe od prí456

padu k prípadu. Bylo treba nalézt pevné politickéj
a zároven širší pudu, jinak hrozilo zrejmé nebezpe
se obecenstvo sice novinami dobre pobaví, ale poli
že z toho nic nebude. Opora tohoto výboje nale
jak známo, v postavení do fronty protihradní, daleko
protibenešovské než protimasarykovské.
Metody a úroven této politiky jsou proslavenéa
nutno komentovat je. Obecenstvo, na které Strlb
pocítá, uvítalo toto zdokonalení programu s povdek
který mu pomohl udržet nad vodou tisk, založenýZ
nez necestne získaných. Sympatií se Stríbrný d
také u lidí, na než puvodne nepocítal, a to je velké
dostiucinení vytrvale negativní politice. K sensacnl
letrii pribývaly v jeho novinách nové prvky: poml
vání, ostouzení, nactiutrhacství a vyhranená politi
linie. Z obecenstva puvodne jen ctenárského zacalo
malu vyrustat obecenstvo politické a z obchodníka,z
davatele novin se pomalu stával politický tribun
vudce. Stríbrný sám jiste dlouho pochyboval, bud
toto politické zmrtvýchvstání
vubec možné, a p
jeho nervosity pri hledání politického terénu po j
vyloucení z národne sociální strany se dá soudit, že
kou víru ve vzkríšení nemel. Prece však nezoufal,p
jen se držel svého instinktivního presvedcení, že j
v republice lidé, kterí v nem vidí nebo poznají spasit
jenom že se prozatím ješte bojí verejného doznáni
nebo že k nim dosud nenalezl tu pravou cestu.
Víra ta ho nezklamala. Jsou lidé, kterí mysli,že n
aktuální mluvit o tom práve dnes, když se podarilo
tlacit Jirího Stríbrnéh'o aspon ve dvou prípadech ke
a kdy je pro verejnost - trebas jen tu soudnejšíticky vyrízen. Ti, kterí došli k takovému záveru,j
nezkušení idealisté, jimž schází skutecný politickýsm
Je to hlavne poslední a prozatím nejvetší Stríbro
aféra, která osvetlila jasneji než kdy jindy jeho
censtvo, jeho pocet a charakter. Musíme ríci: št
že se našli lidé, kterí se odvážili Stríbrného obvinitzc
necestných a nezalekli se práce spojené s usvedcová
cloveka tolika mastmi mazaného a s tolika stran
ticky i osobne krytého, štestí, že umeli prece jen
nutit k pythickému vyjádrení váženou koalici, kteri
zas jednou zaskvela ve svých prírodních barvách.
musíme také ríci, že by toto pracne dobyté štestl
menalo jen polovicní úspech, kdyby si politictí r .
neuvedomili politickou skutecnost, jak se rýsuje na
rokém pozadí Stríbrného poslední aféry. Nechcip
zovat situaci ani tak podle novinárských projevu, kt
mohou být jako projevy politických profesionálup
zrívány z umelého aranžování a skreslování skutec
verejného mínení. Jde mi práve o to obecenstvoJi
Stríbrného, jež vidíme kolem sebe ve meste, ve vI
a na venkove, o lidi, s nimiž pricházíme do bezprost
ního styku a jejichž mínení nám nezustává tajemst
Meli jste je videt ve smíchovském Národním do
toho vecera, kdy se práve snemovna odhodlala vtiskn
Jirímu Stríbrnému na celo znamení hanby, jemnea
nejopatrneji, aby se kuže nepripálila! Kdyby šloo c
politický boj, o persekuci odpovedného a mužného
tivníka, nebylo by cloveku pri takové podívané tra
A také ješte v tom okamžiku, kdy Jirí Stríbrný,
cený do predvolebne skromných šedivých šatu,
od predsednického stolku, aby se ujal s napetím oc
vaného slova, nebyla vyloucena možnost, zachovat
projevu aspon cástecne reservu, vystoupit aspon
tuto chvíli v roli muže, kterému jde o vec a který
v moci svuj žlucník pres to, že mu podle jeho názorub
ukrivdeno. Ale to je práve jen teorie, v praksi to m

Prítomnost,
venské armáde a jehož názory nebyly fašistické,
uvidíte bankovní
úredníky,
techniky,
príslušníky
vrstev,
kde jsou dány urcité predpoklady
ke vzdelání a rozhledu, k utvorení samostatného
úsudku.
Zvlášte však se zastavíte
pohledem
a myšlenkami
u lidí, kterí sem prišli
ulice, špatne oblecení, až otrhaní,
e si to dovolit, protože zná své obecenstvo,
nejen
ré zasedlo ke stolum v prízemí a naplnHo galerie
nezamestnaní,
ztroskotanci,
snad príbuzní
kamelotu,
ubožáci, kterým nikdo nic nedá a vzít nemuže. Tuto
vského sálu, ale i ty, kterí jsou roztroušeni
po
a venkove. Protože zná ty, kterí rozebírají zvýsložku Stríbrného
obecenstva
považuji
za· povážlivý
náklady jeho kamelotum, nedockaví na nové dra'zjev, kterému
by se mela venovat
pozornost
vubec,
zvlášte však v dnešní dobe ostré hospodárské
krise.
é obraty boje svého hrdiny s hradní presilou.
el Výborne! Tak je to, ale to je ješte slabý!"
Stríbrný je si dobre vedom možností uložených v této
Ito bodrí lidé nad svými sklenicemi, když Stríbrný
vrstve a nikdy na ne nezapomíná,
ani ve svém tisku,
ani v recech. Vedle politiky protihradní
a šovinistické
JI pln pochopitelné
nenávisti
svou demagogii pripestuj e zcela primitivní,
ale úspešnou
politiku proleho agitátora, když místo aby vyvracel obvinení
társkou, které si ku podivu dosud nikdo porádne nenemu vznesená, pronáší obvinení na své bývalé
všimnu\. Jako ze sebe delá obet Hradu a slovanského
a spilá jill'l jmény, za které se sami musíme
I slyšíme-li je z úst muže, který zastával
kdysi
reka, tak také zachovává pózu ochránce tech nejchudších a nejponíženejších.
Ze ve skutecnosti
o žádnou
I funkce ve státe. "Výborne, jen do nich, do tech
ch lumpu, do té chamrade!"
Nadšení nad staproletárskou
politiku
nejde, na tom certa záleží, jde
hlavne o efekt, na nejž je obecenstvo velm.i citlivé a ktefrazeologií neporaženého vudce se stupnuje,
rev
rému nakonec
mnozí z n.ejhure priskrípnutých
uverí.
sálem, recník sladce unaven utírá pot s cela,
Jen si vzpomente
na prípad vagonové kolonie u Edenu,
je nové bonbony oddanému obecenstvu.
na rychlou pomoc invalidovi,
který umírá hlady a je
u to ti lidé, kterí vám reknou, že je žádná politika
ovšem legionár, vyvolejte si v pameti zpusob, jakým se
I, že je to tam nahore všechno jedna pakáž, ale
techto soust ujal Stríbrného
tisk a jak obratne a nekdy
mají pres to své skalopevné
politické
principy
opravdu
štastne
zasáhl,
dríve, než ostatní
napadlo
chž budou vecne moci žít Jiri Stríbrní. Je težko
hnout prstem.
nout jediným slovem nebo jedinou
vetou spoPomery pracují v tomto smeru Stríbrnému
neobycharakter techto lidí, ackoliv je jiste k sobe
cejne do rukou, v bíde se jde za tím, u koho se zdá
Stríbrnému poutá neco spolecného.
Je také nepomoc nejbližší a toto zdání umí Stríbrný sociálne slao urcit jednotnejší formulí jejich sociální rozni, protože není jednotné.
Jsou
tu majitelé
bým dokonale vsugerovat.
Vedle tech, kdo opravdu trpí
a jimž v dnešních pomerech nikdo nemuže pomoci, je
u a živností se zlatými retezy na vestách,
se
manželkami, u nichž se velkomestská
móda
spousta méne sociálne zasažených,
ale nespokojených.
ikání ujímá teprve s nekolikaletým
zpoždením,
Také ti jsou u Stríbrného
vítáni, také to je positivní
politický program. Po svém posledním procesu mel Jirí
máme živý dojem predmestské spolecnosti zahradStríbrný jenom dve cesty: odstoupit
do ústraní, nebo
restaurací v nedeli. Jsou tu lidé ocividne spokojení
m pozemským údelem, rozvážní
tátové,
kterí
jít do dusledku na linii své nejnovejší politiky. Posílen
sensacním
úspechem
svého odsouzení,
rozhodl se pro
vzrušující politickou podívanou
jako druh arécestu druhou. "Budou se ti páni o mne radit a domnívají
zábavy. Nekterí mají sokolské
odznaky,
jiní
se, že Jirí Stríbrný
bude skromný
- naopak,"
kricel
sportovní, pri cemž vzpomenete,
že Stríbrný
Stríbrný
na smíchovské
schuzi, "on bude ted prímo
den z prvních politiku, kterí pochopili
význam
provokovat!
. .. Jirí Stríbrný
by bez mandátu
zustal
ace politiky se sportem zakládáním
ruzných souJirím Stríbrným!
...
Umožnilo-li
mi neco, abych tu
darováním poháru a prijímáním
cestných funkcí
rafinovane
kalkulovanou
štvanici
porádanou
na me
rtovních spolcích. Najdete v tom obecenstvu
stutemi, kdo mají plná ústa humanity,
vydržel, pak to
, které už znáte odjinud, a to ze schuzí národne
atických a jiných všenárodních
podniku. Rozebyla dojemná láska clenu Ligy ... Jak denne vzrustá
odbyt našeho tisku! ... Varujeme
pred težkými nálehce tváre zájemcu z povinnosti,
delegáty polisledky, varujeme
pred násilím. Lid je roztrpcen exisreportéry, zpravodaje,
neuj dou vám lidé, kterí
tencne a hospodársky,
ale také politicky!"
hajl zdánlive jen na pul ucha. To jsou ti, kterí
Ano, v dnešních pomerech, neutešených
hospodársky
na poutích sledovali kejklíre a písnickáre ze studu
a politicky, je výhodná kalkulace, zarídit se na katastroovzdáli, aby si nezadali. Vetšina
takových
se
fální politiku. Jirí Stríbrný,
který sotva tušil, že vyjde
neodvážila riskovat svou osobní, nápadne
vidiz boje o svuj život jen se dvema nepatrnými
jizvami
úcast na schuzi porádané clovekem, s kterým to
a za sympatisujícího
mlcení tolika zástupcu
národa,
e jen možná nahnutejší,
než prizná ve svém
'pochopil znamenite
situaci. Muže být spokojen s dosa•• Vetšina takových zustala doma nebo v kavadními výsledky a doufat i do budoucna ve své obe\'yckává novinárské zprávy, o jejíž obšírnosti,
censtvo, které denne bere do rukou jeho noviny s poI a štavnatosti se nepochybuj e.
citem lidí, jimž je servírována
jenom smetana.
"Ten
techto lidí, jejichž prítomnost
nás nemuže nijak
jim to zas dává!" pochvaluje
si nadšený ctenár, zaIt, zahlédneme v obecenstvu
Jirího Stríbrného
sedaje
k jeho novinám
jako k hostine.
"Tam
ti
di, které nemužeme zaradit paušálne mezi vylípáni na Hrade a v ministerstvech
j~0u pekní ptáckové,
radikály, jejichž nejrevolucnejší
projev je vyto se podívejme,
jenom tak kdyby na ne pustili Stríbiografu, do nichž nejradeji chodí, a zazpívání
brného, to by byl cirkus!" Ne, obecenstvu
Jirího Stríované. Zpozorujete i tváre premýšlivé,
poznáte
brného nevadí a nebude nikdy vadit, že je Stríbrný
o spolužáka, kterého ješte prede dvema lety
jeden z tech pozde, ale prece chycených a usvedcených
apadlo vyznávat
ideály Stríbrného,
poznáte
ptácku.
Jeho obecenstvo
na nem také nebude chtít,
ka v civilu, pod nímž jste sloužili v ceskosloI tak, jak to bylo: clovek, kterému byly verejne
ny ciny, za než by se každý slušný obcan videl
eji na pustém ostrove, predstupuje
pred shroni sebevedome, jako nevinný
clovek, který se

í
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aby prokázal
svou nevinu, taková už je· psychologie
techto lidí. Obecenstvo
mu zustane verno, bude-Ii mu
ve všem tak vyhovovat,
jak dosud a hlavne, neprestane-Ii útocit na Hrad a všechny, kdo k nemu jakkoliv
patrí. Toho dne, kdy by Jirí Stríbrný zapomnel na tuto
povinnost,
která ho znovu postavila
politicky na nohy,
nebo kdyby se odvrátil od své nynejší linie, ztratil by
své politické postavení
vudce a stal by se opet jen
novinárem.
Jirí Stríbrný je v jednom ohledu jako jeho obecenstvo:
nic na neho neplatí, nic se s ním nedá delat, je to zlo,
proti kterému jsme skoro bezmocní. Pokud jde o Stríbrného, neco pomuže aspon presná diagnosa, rozpoznání
síly a dosahu jeho vlivu. A pokud jde o jeho obecenstvo,
pomuže
jedine
lepší, lidovejší
a poctivejší
politika
jiných stran.
Dr. F. K.
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Mirko Ocadlík:

Gramofonový repertoir.
IV. Šlágr.

Nejvetší
pocetcelkový
vyrobených
gramofonových
desek
spadá pod
rámec, který
mužeme oznaciti
po stránce repertoirové
za šlágr. Pojem šlágru není sice
nijak presne urcen, ale prece jsou jistá vymezení kategorií, o nichž je jasno, že jejich umelecká povaha nenJ
bezvýhradná,
a že tyto hudebnické
kategorie zastupují
druhy hudbe sloužící. Je jedno, je-Ii to hudba užitá
v bežném smyslu slova, ci hudba, jejíž užitost spocívá
v její zábavnosti
a populárnosti.
V tom smyslu spadá
pod obor šlágru
hudba
tanecní,
chanson,
skladba
interpretovaná
speciálním
orchestrem
šramlovým,
dechovým, ci skladba solistická,
spadající
do kategorie
lehkého prednesu. MLlže to být skladba komponovaná
k úcelu urcitému (skladba tanecní) , muže to být i výnatek nebo úprava
jisté umelecké
hodnoty
v kopii
méne, nebo docela nic kvalitní,
asi jako nedokonalá
reprodukce vysoce kvalitního
obrazu.
Šlágru lze upríti
individuálnost,
Za to je mu nutno
priznati
základní
schematicnost
strukturální,
jistou strojovost
a mechanicnost výrobní.
Temito
remeslnými
znaky odlišíme
šlágr od umelecké koncepce lehcího genrového
útvaru
hudebního.
Nebude tedy pro nás šlágrem
koncertní
valcík J. Strausse v originálním
znení, nebude pro nás
šlágrem ani chanson Yvetty
Guilbertové,
ani skladba
Gerschwinova.
Šlágrem pak bude i Milhaudovo
Tango
des Fratelini, klavírní kreace Wienerova
a Doucetova,
a písnicka zpívaná tenoristou
Fletou.
Pocet šlágru na gramofonových
deskách je nezjistitelný.
Katalogy
jednotlivých
firem a skladu
mají
vesmes prevahu
techto
skladeb.
Jednotlivá
šlágrová
skladba muže se vyskytnouti
ve všech možných zneních a úpravách.
Na pr. Dvorákova
Humoreska
je nahrána klavírem, houslemi a klavírem, klavírním triem,
smyccovým
kvartetem,
smyccovým,
symfonickým,
šramlovým,
dechovým,
mandolinovým,
cikánským
orchestrem,
solovou
harmonikou,
okarinou,
flétnou,
klarinetem,
lesním rohem, xylofonem,
zpívající pilou,
elektrickými
varhanami,
ensemblem
kytar, harmonik,
a buh ví jakých nástroju, je nazpívána všemi možnými
hlasy zpeváckými,
je' interpretována
jako moderní
tanec, ci jako sentimentální
rozvlecený
riihrstlick,
je
nazpívána
hlasem šeptaným,
a konecne i jakýmsi zpe458

váckým ensemblem.
Tento výcet si ovšem nedelá
roku na úplnost, je jen náhodnou ukázkou mn
možností a variací, kterými skladba na gramofon
deskách prochází.
Stejne mužeme jmenovati Pibl
Poem, a kde kterou populární
skladbu jinou. V I
pretaci techto skladeb se vystrídávají
nejruznejší
lity reprodukcní,
pocínaje virtuosem svetového j
a konce bezejmenným
šramlistou posledního
Kvantum
techto desek je ohromné. Lze tu jen
menouti predválecné
knížky O. Nejedlého o mali
ceste do Indie, kde je vtipne vylíceno, jak byl cestu
malír neustále pronásledován
melodií z "Veselé vd
ve všech možných zneních a ve všech možných sv
dílech. Platí tedy pro vyjádrení
množství vyroben
desek tohoto druhu jen pojem hojnosti, nebo od
na tuny a metrické centy.
Šlágr bývá sezon ní, krátkodobý,
a jen nekolik skla
si udržuj e život po desítiletí. Šlágrem se stává skla
kterou interpretuje
oblíbený umelec, nebo artista,
skladba, jíž se náhodou dostane priléhavého a casov
jména, nebo skladba vnucená. Zní to sice podivne,
popularitu
šlágru lze vynutiti. Velmi casto se to s
metodami
násilnickými.
Tak na pr. se daji 'lyr
válce pro kolovrátky,
nebo matrice pro fonoly a j
mechanické
hudební stroje a jejich odber je nuc
podmínkou
pri nákupu
nástroje, nebo pri opatfo
jistého repertoiru.
Repertoir
pro nástroje mechan
je vesmes seriový a proto lze vnutiti jistou skla
i tam, kde po ní nikdo netouží. Mechanickým ode
váním se prece tato podvržená
skladba vžívá a
se pozvolna
skladbou
vyhledávanou.
Že se tak
i pri gramofonových
deskách, je ocividno a pochopit
už z toho duvodu, že vetšinou každá deska ob
dve skladby, z nichž jedna je šlágrem již panuji
a druhá v mnoha prípadech šlágrem, jenž se teprve
ujmout. Z tohoto duvodu vyplývá, že a proc je mn
skladeb šlágrových
a zpopulárnelých
tak nízké úr
a je jen dokladem
naprosté pasivity obecenstva,
dává takto vnucovat
veci nehodnotné. Abychom
príklad tohoto postupu,
mužeme uvésti obnoveni"
selé vdovy" a nekterých
predválecných
operet do
a lesku našich dnu.
Úcelnost a užitost šlágru je dvojí povahy, hoví
predpokladum
racionalistickým
nebo citovým. Je
komické toto delidlo, ale vyplývá samo sebou z
šlágroyých
skladeb.
Skladba tanecní je povahy
podpurné a je vyžadována
pro svou rytmickou pr
a podstatnou
strukturu,
která je duvodem exist
a obliby jejího použití. Jej í zrod a funkce je podml
požadavkem
úcelnosti, a její forma je rozumove
vodnována.
Jedná se tu tedy o skutecnou hudbu uf'
obdobu jakéhokoliv
jiného užitkového zarízeni.
poklady koncepce jisté tanecní formy, kterou si vy
jistý smerodatný
tanecní pár a sestaví ji v kr
soustavu
pravidelnou
skoro telocvicne, jsou zár
predpoklady
vzniku takové hudby. Za to šlágr
mentální, citový, vzniká hodne obdobne národní p
Liší se od tohoto primérního
estetického útvaru p
vším svou schematicností
a množností, v níž se vy
permanentních
figur záverecných
i exposicních, jej
povaha je dána základní náladou, jíž sentiment p
buje. Jsou to predevším
všechny možné barka
serenady,
dostavenícka,
písnicky vojenské o pad
a trampské
o starém kamarádu,
písnicky sentime
nich služek o vesnickách
pod Šumavou, nebo mil
dvojzpevy
o mesícku, travicce, postýlce a jiných
lostných akvisicích.
Rozdíl mezi obema temito typ
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jevl se nejen v povaze sujetu, ale i ve výzbroji
efektnosti jednotlivých skladeb.
ágry na gramofonových
deskách platí toto
!'Ženi šJágrové literatury.
je pochopitelno,
volbe repertoiru, i ve volbe interpretacních
JI podstatnou úlohu pomery místní. Úspešný
ncouzský se zrídka kdy ujme u nás, a sotva
ch chansonu zabloudí do ciziny, aby to tam
na delší dobu. Pri tom padá ovšem v úvahu
kulturního prostredí, pro který je šlágr urcen.
vo sledovati v nekterých sporých statistikách
h okolnosti odberu šlágru. Plyne z nich pose tu skutecne vyhražují pro sebe jednotlivé
nicené presne kastovnicky,
a že jen $poradocházl k splynutí vkusu. U nás mužeme se
o malé empirie: vyslechneme
muzikál ní
velkokavárny, která používá elektrické repromofonové, poslechneme si gramofonové
proIvnic, a konecne i putyk a lokálu pribuzných.

Isou
a ukazují
, K ohromné
presnejšímu
zjištenína

vyhranenost
každého
by mohly posloužiti
a statistiky Ochranného sdružení autorského,
jiste ukázaly toto trídní rozvrstvení
hudbyo obecenstva. Teprve z tohoto
poznání
je
ochopit i pestrost a ruznorodost
celého gramomateriálu i jeho odvetví, nad kterým
trne
pozorovatel v nemém úžasu.
bývejme se nejprve hudbou užitou: zaujme nás
m celé odvetví hudby tanecní.
Množství
maje tu nepreberné. Mužeme jít od lidových forem
'nulého století až k nejnovejším
výstrelkum
taodya nebude jediného typu, z nejž by se nedalo
nekolik ukázek. Tanecní hudba na gramofonokách má nekolik typických vlastností,
jakých
I tanecní hudba nemá. V tom smyslu bylo zapozorovat rozdíly mezi hrou orchestru
Hyltoebo Savoyen Orpheans Bandu pri hre originální
mofonové reprodukci: Obe tato telesa mají pri
reprodukci tanecní skladby jisté typické
proinstrumentální povahy. Pri nástupu jisté sku~
strumentální, nebo v okamžicích,
kdy nastává
vah a v ensemblu, zretelne rozpoznáme tempové
I at už ritardanda, ci stringenda. Metronomické
jsou tu až petistupnové.
Podstatou
tohoto
Jsou jisté pohybové
evoluce,
které
provádejí
ivl instrumentalisté pri hre, a následkem je pak
uálnl zvolnení tempa tanecního.
Toho však není
rodukci gramofonové desky, která je obycejne
ána s vyloucením
verejnosti,
takže
tu není
bl jakýchkoli c10wnských exhibicí. Rozdíl mezi
typy provedení pak zjistí nejlépe tanecníci,
ajl radeji prednost tempove presné a fixní interna gramofonové desce. Toto pozorování
platí
tanecních hudbách a je prícinou, že francouzské
e nich i mnohé jiné jmenovite
pak orientální
vyradily své orchestry, a místo nich používají
onových desek zesílených
elektrickými
zesil 0Tlm vyhovují požadavkum
tanecníku,
aby temvýkyvy hudební interpretace
byly minimální,
tu bylo dosaženo potrebné
presnosti rytmické,
I pro tanec. Strucný rozmer desky a možnost
o vypetí ensemblu na krátkou
dobu, v níž se
onový zápis porizuje, je pak predpokladem
dokovnomernosti tempové.
mofonová deska s hudbou tanecní je tedy vzorprlkladem užitého druhu šlágrového
repertoiru.
aUta je však velmi rozdílná a závisí na mnoha

okolnostech.
Skutecnost,
že· nekterá
firma natácí týž
tanecní
šlágr nekolika
ruznými
ensembly
v témže
instrumentálním
sestavení, poucuje nás o tom, že gramofonovému
obchodu
záleží na diferenciaci
jednotlivých prednesu.
Tanecníci z profese, nebo vášniví tanecní amatéri by mohli vysvetliti
tento stav, jenž netancící
muže vysvetlovati
pouhými
domnenkami
a
odhady. Zdá se, že požadavky
tanecníku
na gramofonovou desku .jsou nekolikerého
druhu, že se nekdy spoléhají na vedoucf melodický hlas, jindy pak na accompagnato,
udávající
presný rytmický
a tempový
tvar
skladby. Skoro by se dalo souditi, že druhý typ desky
má být tanecne instruktivní,
a má vésti k správnému
zvládnutí
tanecního
rytmu,
kdežto
melodický
typ
desky umožnuje
aplikace
individuálních
figur tanecních tanecníkum
vyspelým.
Lec to muže odhadnouti
jen tanecník praktický
- pozorovatel
tance muže vésti
jen takovou
hypothesu.
V hudbe tanecní prevládají šlágry sezonní, které jdou
do tanecních
hodin, k cajum a do dancing.u a baru
z nejruznejších
míst a prostredí.
jsou to nyní zejména
ozvuky zvukových
filmu, nekterých
operet a revuí.
je zajlmavo, že gramofonová
produkce pripravila svým
vyspelejším
odberatelum
i nekolik
velmi artistních
kousku.
Tak na pr. existují jisté tanecní
parodie a
variacní formy na daná slavná temata
ve forme moderních tancu. Mužete si zahráti
lsoldinu smrt, nebo
parafrázi
z Troubadoura
ve velmi
vtipné
jazzové
úprave. Zrídka však dochází k zápisu kreace tanecní
vyššího stylu. Whiteman
je ovšem zastoupen
takrka
úplne, ze skladeb I. Berlina je nahráno aosti, ale není
vy težen dostatecne tanecní typ Gerschwinuv.
Za to jsou
nekteré
formy
tanecní
prevedeny
do mimotanecní
oblasti, a predstavují
nekolikerý typ chansonu. Platí to
zejména o chansonu anglickém,
který je napodobován
v poslední
dobe chansonem
nemeckým.
Revellers,
Layton a johnson
a vubec cernošští zpeváci provádejí
své zajímavé stylisace tanecních forem v typické útvary
chansonu.
je to asi totéž, jako úprava našich lidových
tancu pro sborový zpev, a jen novost tohoto prostredí,
jmenovite pak novost prvku hudebních, tu ciní z tohoto
oboru predmet vyššího zájmu.
Náladovými
šlágry jsou vesmes skladby provádené
v jistém instrumentálním
zabarvení.
U nás je nejvítanejším ensemblem na gramofonové desce dechová hudba,
typický,
takrka
národní Znak obecné ceské muzikálnosti. Nezáleží tu na ensemblech
a na jejich jmenech.
Skladby pak se deli zase v nekolik skupin. Predevším
jsou to skladby pochodové,
které známe z ulice z vojenských defilfrek, ruzných oslava pod. jejich patricné
štram-tempo
zachycují
nejlépe orchestry
vojenské, jejichž úroven u nás je znacná. Obor hudby tanecní v ensemblech dechových
zastupují
pak kapely, jejichž úroven je velmi ruzná. Ale repertoir tu je velmi zajímavý,
typický pro poznání ceské hudební mentality.
jsou to
predevším
skladby
Kmochovy
s typickými
trii, které
se vžily jako národní písne. Tento repertoir se rekrutuje
od venkovských
muzik a z predmestských
tanecních síní.
Bývává doprovázen zpívaným refrénem a je krajne oblíbeným císlem predmestských
pavlací a mestských dvorku.
Ostatní typ náladových
skladeb interpretují
ruzná
telesa, stojící v rade za tím, co nazýváme
orchestrem
a pred šramlem. To se hrají "Klášterní
zvonky", "Modlitba panny"
(z gramofonových
seZnamu je jisto, že
tahle skladba má ješte velký kurs, mnohem vetší, než
by se dalo souditi vzhledem k jejímu stárí), písen o mesícku z Rusalky, kde zpevný hlas je nahrazen krídlov459

Pt{tomnos~
kou, a podobné krásné veci. Náladovost
techto skladeb
je jejich hlavní atraktivností
- proto si vyložíme nemožná jejich tempa, rozvleklá do banálnosti, jako nutný
prívlastek
techto skladeb, jimž preje náš lid stredostavovský.
Kategorií samou o sobe je chanson. Mluvíme-li o chansonu francouzském,
pak se ocitáme ve sfére vysoce umelecké - máme-li na mysli chanson nemecký, bude to
neco mírne banálního,
- myslíme-li na chanson ceský,
pak je možno roztrhnout
šat svuj a posypat tvár svou
popelem,
nebot valná cást našeho chansonu
je pod
úrovní. Lze vzít pouze dve kategorie našeho chansonu,
jak je zastoupen na gramofonových
deskách, v úvahu;
jednak jsou to jemné dadaismy druhu ježek-VoskovecWerich, jednak jsou to odvozeniny národních písní. The
rest is silence podle Hamleta, t. j. nestojí Za rec.
Odvozeniny národních písní plynou prímo z melodiky
lidové, obvykle jsou staveny na tempu rychlém, nebo
na nekterých
príznacných
strofických
útvarech
melodiky slovácké. jejich vadou bývá text, jenž ve vetšine
prípadu táhne k sentimentalite
a banálnosti. Velmi casto
dochází
k vytvorení
takového
chansonového
typu
v rámci smesí národních písní, kde se stává nová nenárocná melodie spojovací cástí, nacež teprve ex post bývá
prokomponována
k samostatnému
celku. Máme-li srovnávat tuto snahu s obdobnými
pokusy cizími, pak stojíme silne za Francií, a hodne pred Nemeckem,
jehož
písnová lidová mentalita
se nadmerne
blíží k nevkusnému jodlování.
Typ ceského chansonu tohoto druhu,
representovaný
Bal1ingem a Gollwellem,
pokud není
reprodukcne
snížen a pokažen, je naprosto
prijatelný.
Bohužel je velmi málo snímku tohoto druhu.
Chanson artistický je vzácností na svete, tedy i u nás.
Spocítali bychom na prstech nekolik málo císel kvalitních, z nichž mužeme s gustem vyslechnouti
vtipný
prednes
písnový.
Dobrým
gramofonovým
zpevákem
tohoto druhu je vlastne jen Fr. Smolík z Vinohradského
divadla a jar. Gleich. Voskovec s Werichem mají bohužel hlasové potíže. Ale celkove dá se tato sporá skupina
ceských chansonových
desek prirovnati
k nejdokonalejšímu typu chansonovému,
k deskám anglickým.
Ty
jsou repertoirove
a jmenovite
pak reprodukcne
nadmerne vysoko. Zpeváci a jmenovite zpevacky (Jeannette
Mac Donaldová na pr.) by mohli od hodiny zpívati nejseriosnejší
partie v nejvelebnejších
oratoriích.
jejich
umelecká i hlasová kultura je prvotrídní,
a veškeré jejich
produkce jsou vzácne vytríbené
a podávány jsou s nadmerným
vkusem.
Práve v této spojitosti
nacházíme
tertium comparationis
s ceskými deskami a nahráním
artistického
chansonu.
- je nepochopitelné,
jak muže
být srovnáván
s pevci anglickými
M. Chevalier
nebo
Marlene Diettrichová,
jejichž gramofonový
prednes stojí
hodne pod úrovní jejich snímku filmových,
jmenovite
u Chevaliera, jehož parlando je vecí težko snesitelnou.
Výborným
nemeckým
pevcem sentimentálních
chansonu je tenorista
Richard Tauber, jenž však v neznalosti citové míry úplne propadává
banalite.
Konstatoval
jsem o zbývající cásti ceského chansonu
na gramofon. deskách, že nestojí za rec. Ale je to pres to
prevažující
cást ceských desek. Nelze tedy prejít pres
toto pole jen tak snadno. Kdo by se domníval, že naše
nízká úroven bude mít pendanty
u jiných národnostních skupin, byl by na omylu. Nelze ovšem tvrditi, že
by ostatní národnosti
mely gramofonový
repertoir jen
a jen dobrý. jiste i u Anglicanu,
Nemcu a Francouzú
jsou na gramofonu
nahrány projevy a melodie námornických prístavních
krcem. Ale neznáme tento repertoir
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a v cizích seZnamech není nic takového vedeno. C
chanson sám o sobe je ubohost. Pokud není cllabou
podobeninou
útvaru cizích, bývá hrozne ubohý. I
kde je potence skladatelova
prece jakž-takž vypest
prípravnou
prací ucebnou,
nebývá dosaženo úro
Tu pozorujeme
základní
rys ceského chansonu: n
statecnost,
která, spojena s banalitou, vydává hodn
zvlášt nedokonalé.
Nelze tu v notách demonstro
ukázky
banality
hudební
stránky
ceského chans
Mohou snad postaciti
ukázky textu:
Refrain:
Na tom našem dvorku
stála husa v horku,
koukala se na Hradcana
a na Daliborku!
jiný refrain:
I utrhnu si hlavu a hodím kockám,
já pockám,
to mne nedráždí.
jiný refrain:
je to vul, je to kun, je to kráva?
Slunícko ta hory zapadá.
V celém množství
cizojazycných
desek, které pr
mýma rukama,
nenalezl jsem podobných "slušný
veršu. To však cituji jen verše nezasahující
do obl
popisu
sexuálne-exkrementálních,
obsahujících sp
toty, které by u nás nemohly být ani vytišteny. J
novite pak desky s vtipy na staré panny jsou príkladn
ukázkou hrubosti, se kterou se jinde nesetkáme.
Interpretace
tohoto oboru "skladeb"
je ve vet
prípadu
hrozná.
Zpeváci
kategorie nejhorších paj
prednášejí
tyto nevkusnosti
s takovou mírou sprost
že sám jejich prednes odpuzuje. Že jejich zpev je hroZ
vecí, o tom není zapotrebí pochybovat. Tito lidé, z ni
vetšina ani nebývá jmenována,
jsou také herci t.
gramofonových
scén. je, na pr. scéna "V masérsk
salonu", rozhovory plný sprosté pikanterie, jenž by
mohl vyjít ani v Sejdrem a je prednášen takovým
sobem, že i nerozumející
tu rozpozná, že z desky v
pují veci hrozné!
Podnikli jsme pokus o pruhled do gramofonového
pertoiru.
Ukázalo se to, co bylo tvrzeno na pocát
tohoto
pruvodcovského
uvažování:
gramofonový
pertoir je neco bez hranic a mezí, neco sotva zvlád
telného. Pokus o celkové druhové utrídení mater
mel ukázati alespon základní
kontury toho, co fO
okolo nás bez kontroly a povšimnutí tech, kdo by
dávati pozor. Uvážíme-li jen možnosti archivální, Id
gramofonová
deska predstavuje,
divíme se, že není ne
pri ministerstvu
nebo universitní
knihovne zal
archiv desek a že není uzákoneno povinné odvád
exempláru,
tak jako je tomu v oboru tiskovin. O
jsou poslední chvíle, kdy se dá neco podobného
tovat, protože dnes je ješte nadeje na alespon cást
zachycení starého materiálu
deskového, jenž muže
pro budoucnost
nejvetším
pokladem.
Ovšem, tak
archiv by vyžadoval
dúkladného
odborného vedeni
zvláštní erudice svého vudce. To však u nás není mo
protože oboru mechanické hudby nevenuje takrka nik
pozornosti.
Když se na jednom hudebním ucilišti po
uvažovati
o zarízení mechanického
oddelení ucebn
zasáhl do debaty jeden muzikální pedagog: ,,00
koupíme gramofon a pár desek a budeme to poslu
cúm hrát." A pri tomto návrhu zústalo. - Organ'
ceského fonoarchivu
chtela porídit Akademie ved.
stalo pri prvém kroku a pri nakousnutí celého problé
Zdá se, že na dlouho nedojde k pokusu novému a my
deme pozdeji se závistí hledet na ústav Pernotuv v
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skvelý archiv Exneruv ve Vídni a na množství
menších. A pro nejbližší budoucnost
vývoje a
ánl gramofonové desky zbývá perspektiva
dosti
I že totiž konsum bude dirigován lidmi málo
i, znalými a schopnými, takže nám nadále bude
hypertrofie gramofonové hudby špatné.

8880

a slepá ulicka moderního

malíi·stvÍ.

tativní výstava Picassových del je otevrena v galerii
der Reida Lefevre. Vybrali si nejlepši okamžik. Picassovi
t let, jeho dráha je usmernena. je více než jisto, že bude
ti. Aleje znacne nepravdepodobno, že stvori novou velkou
v umení. Prišel cas, abychom nan hledeli ne jako na pladeri avantgardy,
nýbrž jako na nejvýznacnejši meznik
ní mínulosti.
ddležíté, nebot kritici jsou stále ješte nakloneni tomu, aby
a o druhém malíri, s kterým bývá casto spojován na poli
moderností- Matissovi, psali jako o nezvedených mládense lomoznevypravuji do života. Malá knižka o Matissovi,
"Studiem", vyvolala práve v techto dnech novinárský clánek,
rjehruzou bez sebe nad opovážlivými novotami tohoto staého, šedesátiletého pána. To je asi tak, jako kdybyctlOm se
doDarwinapod dojmem, že práve vydal svúj "Origin of Species".
kritika nedelá cest svému privlastku, pohlíží-Ii ješte nyni
ející generací jako na nezralé chlapce, nastavuje uši pozáchvatum nadšení a prijimá ponekud zastaralé zpúsoby,
et t,usí kuži. Konec koncú je první ctvrt století, se všemí
bertés nouvelles, ta tam. Ruský balet je mrtev, a dokonce
Cocteau nemuže být vecne mlád. Skladatelé, po dívokém
nárucijazzu, zase zacínají (malicko zaraženi) koketovat s meIná, že prichází "sedm dobrých let" ve smyslu evangelia.
,moderní"a "poválecný" dostávají prichut konce. Útoky i obve své duverné mrazívosti se také prežily. Prožil dobu vestává se hístoríckou události. Zdá se, že jest již dovoleno mu
, nebo alespon ho vykládat, jako kteroukoliv historickou udájako produkt nekolika sil, spojivšich se v jistém úseku casu.
representuje predevšim internacionalisovaný
charakter své
lVými vlastními mezinárodními zpúsoby a charakterem. je
Malagy,vyrvaný ze své rodné jižní púdy. Ztrávil své mládí
ené Barcelone, nejpokrokovejším a nejméne španelském
kých mest, kde žije nemecká architektura, temperovaná
výstredníhO baroku, a odkud moderní pracovní metody
vetšinu místních podivností života. Pak odešel, aby kraParíži, spojenecké vládkyni mezinárodní tlaceníce umelcú,
ch ze všech koutú sveta leskem tohoto slunce umení. Snad
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vtipy na jeho úlohu ho primely k tomu, že zmenil své pochybfipouštející španelské Ruiz na materské Picasso, jehož slaJI esperantskou príchut, a napovídají púvod spiše fannež prírozený.
Intemacíonál neukazuje ve svých dilech žádné sounekterými místy nebo vecmi. je pristupný dojmúm, citnikoliv ke krajínám, budovám nebo tvárim kolem sebe, nýa myšlenkám pokroku a strakaté komuny, v jejimž stredu
I. jeho casné práce ukazují na jeho schopnosti, schopnosti
zné vlivy se propletají v jeho dile, vlivy jiných maIírú,
retuje s brílantní a namnoze pohrdavou zrucnosti. MaToulouse-Lautrec emfatická, svúdná plátna, ženy se zvlrty, hedonický úšklebek devadesátých let. Existuje obrázek
v bílém na zeleném pozadí, s jedinou skvrnou cerven i na
ferni na vlasech, který by mohl být docela dobre plakátem od
Cézannea Van Gogh mají na vlivu svúj podíl. Než Pícasso
dobítelelll. V petadvacátém roce u neho pocíná proces
se od teplého, spletítého, individualistického
sveta sku-

tecnosti. Opustiv poznenáhlu pole malirství, jak se mu pred tím rozumelo, stal se nikoli primítivem, nebot tím se nemúže "déraciné"
stát ní kdy, nýbrž jakýmsi neprimitivním primítivem. jeho názor
se stává prísným tváre, které maluje, hledi zoufale a bez nadeje do
prázdna, koženi šaškové s rukama tresouCÍma se a krecovite sevrenýma na souchotínárských bOCÍch,starí, zamyšleni v mlhách nad beznadejnými mori. Ty zsinalé figury, trcíCÍ v sychravém polosvetie, znaciCÍm svitáni nebo smrt, nejsou tvory z masa a kostí. Nemaji váhy.
Šaškové nejsou skutecnými šašky. jsou abstrakcemi melancholie,
zemrelými smrtelniky na pobrežích chaosu. Cítite, jak Picasso sám,
stoje pred nimi, uvažuje o ceste do neznáma, na kterou se ješte nikdo
nevydal. Primitiv se vyjadruje známými slovy, pod kterými obycejne
rozumime pri rodu. Van Gogh maluje neotesané, drsné tvary ženy,
nebo, veden sžíravou vášni pro vše hmotné, škeble a stébla trávy v rohu louky, s jistotou, prameniCÍ z jeho vedeni a z jeho vlastní exístence,
z techto materiálných vecí. Ale Picasso, neprimitivní primitiv, se
poušti za dobrodružstvím do prírody ješte prvotnejší, té, která ješte
nebyla objevena, do prirody, které neporozumí smrtelník aní ten,
kdo miluje svet.
V tom okamžiku prestává být malirem, jak byl znám a prijímán
tak dlouhý cas. Z téhož dúvodu také rázem pretrhne francouzskou
tradici, která má hodne národní prichuti, a která byla po celé devatenácté stoleti udržována malírí s pevnýmí koreny, kterí se nevznášeli príliš vysoko nad touto zemí. Stává se vedouCÍm estétem, lovíCÍm záchvevy prúmyslového a vedeckého vývoje doby, a vysilajíCÍm svetu bezdrátové depeše ve forme, která se zdá mnohým strašlivou, ba strašidelnou; vidítelné ekvivalenty mechanismú, laboratori, podivuhodné koncepce prostoru a casu.
Prí skládání svého hymnu ke chvále pokroku, kterému ríkáme kubísmus, ve svém neúnavném tekání od predmetu k predmetu, jeví
Picasso povrchovou podrobnost s Leonardem da Vinci. Než Leonardo
byl skutecným vedcem, badatelem, kterého zajímala cesta, jíž se ubírají veci, máváni netopýrích kridel, stromovité rozvetveni krevniho
. obehu, principy letu. Picasso, nejsa vedcem takto doslovne, ínterpretuje objevy fysikú a vynálezy inženýrú, vírívý pohyb atomú, posuny
pistonového táhla, úžasné tvary predmetú pozorovaných mikroskopem, nedúsledné usporádáni hvezd.
jest snad polovedeckým, tot vše, co lze ríCÍ, ne zcela vedeckým
hledacem. A nekdy se sám odvraCÍ od roztrídeného chaosu ploch a
úhlú, a maluje obrovské soli dni fígury, nehybné a okrouhlé jako skály
a balvany. Když je v této nálade, pozorujeme vliv monolitú z Easther
Islandu (Velikonocníh o Ostrova), a negerských plastik, které se staly
v Paríži módou - cástí to -všeobecného cernošského vlivu (také vyrvaného z rodného prostredí a ucineného predmetem falšování),
který zaplavil prvních petadvacet let tohoto století.
Vlákna moderního života jsou bez poctu a Picasso, odmitaje evoluci, je rozmarne príjímá nebo zavrhuje. V žádné fázi nejsou jeho obrazy dúslednýmí. O extremni brutality a promyšleného nesouladu,
jaký nalézáme v jeho abstraktních zátiších, vyšvíhne se prímo k takrka klasické jemnosti linie i barvy.
A i se všemi temíto príkrými a náhlými premety, temito podivuhodnými obraty sem i tam, podává nám Picasso neprimo popisující
zprávu, ale skutecný pocít doby, kterou jsme práve prošli, doby, se
které veda odplavila hloubku, k'dy válka stvorila touhu po praskání
strun, zmatku a hektické sensací, kdy clovek se pocal oproštovat od
místních vztahú a publicita nahradila tradici. Kdybychom pokládali
jen vliv za kvantitativní
merítko velikosti, byl by Picasso nesmírne
velikým mužem, nebot ony obrazy, ve kterých dokázal být jedine
malirem, maji obdívuhodnou silu a intensitu.
Ackoliv byl Picassúv vliv obrovský, nebyl prece jen veskrze dobrý.
Na malirství samo byl skutecne zhoubný. Motivy jeho del (pakli je
možno tak je nazývati), byly horlive kopírovány po celém svete.
Brzy se pustili žácí akademií v New Yorkl.!, Praze, Berline, Vídni,
v Londýne i v samé Paríži do nekonecných mandolin, výtiskú Figara, sádrových kostek a heroldíckých figur, snažíce se získat dovednost mistrovu stálým opakováním. Svoboda, s kterou on dovedl
odmítat každý zákon a prolomít každé pravidlo, s kterou horoval
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pro právo umelce pracovat jak se mu zachce a jak cítí, se stala opojným vínem, které stouplo do hlav slabších následovníkú a privedlo
je k nesmyslné prostrednosti.
Ten, který, chce-li, je tak dokonalým technikem, znásilnil techniku. Spatrí-li prllmerný clovek nekterou z onech lehkých kreseb
tužkou, mnohdy nakreslených, aniž tužka opustila papír, zvolá zcela
urcite: "Cože, tohle bych dovedl také." Odpoved zcela prijatelná:
"Proc ne? Proc byste nezkusil vlastni rukou, nechávaje ji prenášet
na papír v jakkoli neotesané forme dojem, jaký na vás cini viditelné
predmety?" jisto ovšem je, že by takový clovek na sebe nemel hned
hledet jako na mistra, nebo se pokládat za sproštena nutnosti práce
a discipliny. Picasso Osvoboditel byl také Picassem Boritelem. Vznikla
celá škola, nekolik škol, jimž se zdá, že postací mazat nebo škrábat
podle zásad kubismu, aby sklidily hromový potlesk. Vyjímajíc umelecké remeslniky, tvrdé vytrvalce z akademií, neni nikde standardního protejšku k "správnému"
kreslení, neni aprobovaného zpúsobu, kterak malovati. Neni dokonce ani spolehlivého kriteria pro
to, není-li malirství cimkoliv, cím sí je práve prejete mit.
A tak v Anglií cerstve pecený oportunísta a genius z Bloomsbury
objevil zpúsob, jak vyzrát na snoby. je jako Picasso. To stací. Podobné soubory pánú geniu, kteri jsou ve skutecnosti neschopnými
amatéry, vyvrely všude, živeny domnelou nesrozumitelnosti umeni a napodobujice onu prezíravou vzdálenost od vecí, kterou se odel Picasso.
"Nehledám, nýbrž nalézám," je jeden z jeho vlastních výroku,
znacici, že Picasso neexperimentuje,
což o nem lidé strašlive rádi
rikají, nýbrž že jemu je malování samo o sobe ukoncenou záležítostí.
Nesnáz spocivá práve v tom, že došel ke konci. Zatlacoval malírstvi
"do nej sama" tak dlouho, až, byvší privedeno na pokraj abstrakce,
se obrátilo k necemu jínému.
Emocionální kapacita disharmonie byla tak tuze zpracována, že
prestává vzrušovati. Abstrakce je dokonalá, a protože je dokonalá,
odepírá rozum a smysly bojovat s ní na jedné fronte, nebot toliko
smysly rády prijímaji ponekud triviální šimráni šablon z orientálnich kobercú.
Tady je slepá ulicka moderního malírství. Ucinilo jedinou vec,
kterou si malírství nemuže dovolit. Zaprelo život. Kubista podobá
se v tomto odmitáni fysického a organického sveta Mohamedánovi,
a podobá se po prípade Mohamedánovi i v tom, že netvori nic, než
dekoraci.
Picassova abstraktni dila jsou obrovskými experimenty, jakkoli
by se ten výraz jemu nelíbil; experimenty, jichž nemuže opakovat
škola živouciho malírství. Na druhé strane mohou být adaptovány
a obráceny k hmotnému užitku. jak se uvádi, mrzelo Picassa, že
byl cinen zodpovedným za typ nábytku, který uciníl tak mocný
vpád parížskou výstavou r. 1925. Nicméne práve zde byl jeho vliv
nejblahodárnejší. Architektura, nábytek, jevíšte, film, reklama, dokonce i formát knih byly uhneteny Picassovou invencí. jeho abstrakce byla uhelným kamenem, kterého užilo spousta schopných
a praktických kreslicu k práve takovému množství praktických
návrhu. Picasso stvoril "moderni styl", který vzplanul jako požár
v jedné zemi za druhou, a jest nyni prijímán ve své tuctové aplíkaci
(tak na pr. na podzemní dráze) lidmi, které by uvedla v zurívost
plátna, ze kterých pochází.
To má Picasso spolecné s Leonardem - dvojitou úlohu. jest
umelcem, a charakteristickou
postavou své epochy, dokonce charakteristictejši než Stravinsky v hudbe a james joyce v literature.
Zatím nekterá z jeho posledních del jsou prapodivná, a jiná se vracejí
k lidštejší forme. je jisto, že Picassovy abstraktní obrazy budou
vždy ceneny jako púvodní gramatika ornamentu doby. Už v dílech
surrealistú se vrací sujet i perspektiva s romantickou a oneiro-kritickou pri chutí. V Paríži ted vidíme jakési nesnáze pri zachranování
domácí tradice, touhu, nalézt v zemi zrozeného Pope-a pro estetickou kazatelnu. Nevyhnutelný výkyv svetového kyvadla se opet
uplatnil.
(" The Studio".)
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Alex. Pra§:

BuršáctvÍ

V

ceském rouše.

PanípsalaOlgasvého
Fastrová,
známá ceská spisovatelka,
casu nekolikrát
do "Nár. poli'
obhaj obu venkovanství.
Chtel tehdy nekdo prel
hospodárskou
akademii
z Tábora, vysokou školu
skou z Príbrame
a lesnickou školu (neví se odkud),
Prahy. Vždyt malé mesto, to je hotová idyla! Ta
Litomyšl,
Tábor, Príbram,
nemecký starý Heidel
(viz film!), Jena, Erlangen, Ti.ibingen! V malém
klid a soustredení,
ve velkém student "hyne ned
kem vzduchu a klidu ve špatných bytech."
Nuže, budiž. Dejme se dnes my vésti, a násled
pí. Fastrovou
do král. horního mesta Príbrame, v
kosti Svaté Hory, mesta s velikou a slavnou minu
upadající prítomností
a záhadnou budoucnosti. Je
vysoká škola bánská, pred rokem 1918 "Montanist
Hochschule in Pribram".
O této vysoké škole proni
do sveta zprávy, zvolí-li se nový rektor, nebo porá
mesto spolu s okolními obcemi, všemi politickými
nami, hasici, remeslnickými
besedami, rezníky a
nári, pekari, krejcími,
holici, hostinskými, smlšen
remesly, atd. a div ne s príbramskými
dívkami, z d6
zajisté ideových, nejaký verejný projev proti prel
školy do Prahy. Pri tom verejnost nemá o škole
kého ponetí.
Stejne tajemný
jest i život "bán
akademiku",
jak jim dodnes ríká mírumilovné
bramské
obcanstvo.
Škola mela od r. 1849, kdy
založena do r. 1919 nemecký jazyk vyucovací; ani V
vote studentstva
nebylo rozdílu mezi Cechy a Ne
Pres to, ~e casto bylo mezi nimi (studenty a prof
napetí, Ceši záhy prejali nemecké zvyky a tak y,
nemeckého
buršáctví
vyvinulo se tradicní, staré
šáetví ceské. Není divu, že život príbramského
dentstva byl pestrejší, než studentstva pražského.
"hornický stav" nebyla pouhým heslem, jak uslyšíme
Podnikneme
nejprve exkursi do stredoveku. Stu
ský život na vysokých
školách byl jiný než dnes.
dent, než se dal zapsat na universitu, byl "beanus",
pískle, holopište.
Již sám S o k r a t e s ve starov
byl prý po svém príchodu do Athén do lázní vlecen;
tvári pomazán a bídne týrán, a tak nucen dáti zna
veliké trpelivosti,
kterýžto príklad i mládeži stredo
byl velikou
potrebou,
jak vypravuje
Z i k mu
W i n t e r. Sám dekan fakulty psal verejnou vyhl
kde klade duraz na rozdíl mezi laicky obhroublý
lidmi ucenými. Pri universitní
slavnosti mel vždy j
ze studentu úvodní rec, vítal hosty vlastne "ke kv
pri tom upozornil
na "beana"
špinavého, pokále
s velikými
rohy, jenž prý postaral se o náklad
kvasu.
Dalšími verši student
vítající oznámil o
dnešního "spectacula";
prý drevo hrozné budou dr
hrubého sedláka hoblovati,
co krivého, to ohnou,
do výše vystrkuje,
osekají. A pak se zacalo týránI.
prve slovem. Studenti
pravili, že tu nekdo smrdl.
se ví, že to byl beán, ponevadž je beán zvíre smr
Jali se mu s nadávkami
slibovat, že ho ocistí, rohy
kou, zuby vyrazí, což také kus po kuse verne prov
nástroji, které s sebou prinesli, nástroji hrubými, z
se uvádejí pila, hoblík, dláto, vidle, palice, hreben
kera, vše ve formách vetších, premrštených. Dreven
meci usekávalj mu z kukly dlouhé uši na znamenl,
odkládá hloupost, a s napomenutím,
aby studoval

Prítomnost,
oslem; usekli mu rohy, vyrazili mu veliký zub
ji mu predtím byli vpravili do úst; nekde ten zub
ali drevenými kleštemi,
jinde
zase trepali
tak dlouho, až zub vypadl sám. Pak beána polavici a hoblovali ho i cesali; pak mu zašpinenou
li. Nekde pedel byl k tomu zrízen, aby beánovi
. I to se delo, že oblékali a svlékali beána
volské, stríhali mu vlasy velikými
nužkami,
U uši palicí hrubou, posypávali
ho solí na ocistu
ali vlnem (Heidelberg),
jako by posvecovali
u iivotu.
ceremonie propleteny byly recmi a žerty netrní. Na príklad v Mariboru depositor, dav beálIcek, ptal se: "Mels matku?"
Rekl-li, že mel,
uhý s vysvetlením: "Ne, šelmo, ona mela tebe."
elmi necudné hovory o zmrhání
devcat cpány
do uší, profesorum oznamováno,
že ten beán
O vlno a utratí všechny peníze,
jež mu dal otec,
mu dala matka, ukradnuvši
je manželu.
nec trpelivé zkoušky studenti zvolali "Profidat
ohannes!" Pak predstoupil profesor, a promluviv
napomlnání ke všem, prohlásil beány za deponostudenty, a zapsal je do knihy. Poté se pilo
vium". - Na ruzných universitách
byly ruzné
V Lipsku tahali beány za vlasy, polévali mocí,
vali popelem, jinde po tvári mazáni plícemi,
lezli cervi, droždím, tekutou smolou. V Praze
ali na dreveného kozla. - Bez tohoto "krtu"
možno dosíci akademického
gradu. Tyto zvyky
rý odpor jemnejší mládeže - a pozdeji zanikly.
i se kdysi lidé L u t her a, co soudl o techto
• "Cvicí mládež v trpelivosti,"
povídá Luther.
vote zakusí každý horších vecí daleko víc; až sesereže ho manželka; až bude v úrade, co tu prijde
I, aby mu rohy navesili a otloukli."
- Ano, byly
é zvyky, a je jich velká škoda; ale mužeme být
aspon nekde u nás se podobné tradicní zvyky
dodnes.
ezdem studentu do Príbrame po hlavních prázh zaclná hlavní starost: horlivá príprava pro travnost " s k o k pre s k u ž i " (Ledersprung).
avnost, na níž jsou noví studenti
prijímáni
do
hornického. Dokud nepreskocí
kuži (hornický
kuže na zadní cásti tela), jsou fu c h s i, I iceské názvy se však neujaly. Aby však clovek
toupiti do stavu hornického,
je k tomu treba
výchovy. V hostinci pri pullitrech
sejdou se
vé a za vedení fuchsmajora
(nadlišáka)
koná se
(tak zvaný hornický vecer). Hodnostári
jsou:
um, dva adláti, dve kontrávia
("protitecky"),
,fuchsmajor. Fuchsové mají zvláštní stul (tabdto starí páni (starší semestri) sedí u presidiální
Nemohli jsme se nikde dopátrat hlubší podstaty
lachtáku. Víme jen, že duležitým artiklem je pri
i v o. Také vše závisí na tom, dovede-li nebohý
orádne pít. "Fuchse, sil se!", je pokárání presidia,
chs na pr. špatne oslovil tablici. Oslovení je toto:
vysoké a neomylné predisium, slavné a vysoké
lum, slavná tablice!" Sílení, vetší nebo menší,
pitfm piva. Pije se podle presne vypracovaného
I h o z á k ona.
Pri "pivních
soubojích",
zbraní jsou pullitry piva, merí se vítezství bomnožstvím vypitého piva. Cas se pocítá na
inuty (minuty jsou šrum
minuty
ubehly).
e m nazývá se nejhloupejší
rec, kterou fuchs
pronésti. Zvláštní neuposlechnutí
trestá se dá"v e r s c h i e s s u" (pivní zasrání). Pri šach-

=

táku se mluví, zpívají se hornické písne, pije se, a švéfluje; cím hloupeji, tím lépe. Šachtáku
zúcasní se také
pro f e s o r i. Ano, to jest demokratický
hornický stav!
Predstavme
si nekterého
bohorovného
universitního
profesora ve spolecnosti
studentu!
Po šachtácích
v povznesené
nálade
organisovaly
se nocní výpravy
po
meste. Prevešovaly
se vývesní štíty obchodníkum,
nebo
se házely do rybníka; odbrzdily se vozy a prevezl~ se na
jiná místa; nenávideným
nemeckým
i ceským. profesorum porádaly
se žabí koncerty,
pri nichž ten napodobuje vepre, onen psa, ten krávu, onen slepici; a nemeckým profesorum
zpívá se "Kde domov muj"; zvonilo se na domy, a burcovali
obyvatelé;
zhasínaly se
lucerny; a zpívalo se devcatum ... Mestská policie z úcty
k akademickým
obcanum nenápadne
mizela, nebo primhurovala
oci. Teprve po prevrate prý (ta republika!)
nastal prísnejší režim.
Byli prý i lidé, kterí nechodili na tyto pitky, a mluvili
proti nemeckému
buršáetví,
ale marnost nad marnost!;
nebot, není-liž pravda: "je treba pestovat národní uvedomení a nepodléhat
Nemcum. Nebot jak se Nemcum
povolí ... "
Ve válce buršáetví
trochu upadlo; bylo drahé pivo,
starí byli na fronte a scházeli vudcové. Ale hned po prevrate, za spoluúcinkování
zástupcu ministerstva
školství
starý zvyk zase ožil, a dnes je v plném rozkvetu. "Škoda,
že j sem tak starý, skákal bych také," pravil ministr.
Habrman.
Vlastní
s k o k pre s k u ž i koná se obycejne
v prosinci v Sokolovne. Zúcastní se ho starí páni z praxe,
profesorský
sbor v cele s rektorem vysoké školy, místní
honorace
(ženy pripušteny
jen na galerii). Vecer se
shromáždí v. sále všichni hosté a starší studenti,
až na
fuchsy, kterí zatím, vedeni fuchsmajorem
s lišcím ocasem na cepici, chodí s rozsvícenými
kahanci,
samozrejme všichni v hornickém kroji, z hospody do hospody,
zpívajíce
jednotvárnou
melodiii:
"At žije nadlišákl'.
Potom pricházejí teprve fuchsové, podroušeni,
do sálu,
A zacíná hlavní slavnost.
Rektor s nekterým
pánem
z praxe drží flek a fuchsové, jeden po druhém,
vystupují na židli, reknou své heslo, napijí se z pullitru piva
a preskocí kuži. A zase se mluví, zpívá, pronášejí se proslovy. Po "úrední"
cásti je volné pití; jen lidé, kterí nesnesou mnoho piva, odcházejí dríve.
Dopoledne
po skoku (v nedeli) procházejí
se fuchsi
s fuchsmarojem
na námestí príbramském,
okukování
príbramskými
slecinkami; a odpoledne jedou do Brezové
Hory u Príbrame.
Pivovar dá sudy piva a na vozech,
tažených voly, ubírá se pruvod, vedený fuchsmajorem
na koni, staroslavným
mestem. Na Brezových Horách
pokracuje se v pití ("ulk").
A ta vychvalovaná
solidarita
hornického
stavu?
Sotva jinde najdeme
vetší. Každý fuchs má svého
kmotra, který si bere svého sverence na starost po celý
život - dobrá stránka nemeckého studentského
života,
o níž u nás t. zv. studentský
život pražský nemá ani
tušení.
O tomto tradicním
zvyku je možno mít ruzné názory.
Slavnost vypadá tak, .že do stavu hornického je možno
vstoupiti jen ve stavu opilosti, s rozumem zatemneným.
I mají zde ruzné životní smery príležitost, aby na tomto
prípade rešily ruzné problémy.
A b s t in e n t i mohou
tu rozširovat své abstinentní
letáky, aby premohli starodávný zvyk, mohou porádat verejné schuze proti alkoholismu, na než jim jiste prijdou starí pensisté a babky.
R e g i o n a I i sté
mohou zkoumat
otázku
malého
mesta a výhody vysoké školy na malém meste. Z a463

Prítomnost,
stá n ci žen
mají príležitost uvažovati o významu
studentu vysoké školy pro malomestské dívky, nebot,
jak psáno jest v místním Iiste: .

k6nnen. Hler wii.re der Hebel anzusetzen. In diesem Punkte 1st
deutscher Seite besonders viel nachzuholen. Man kommt da I

A zvlášte "p r a c o v n i s c h u z e pro rod n Ý
j a z y k a n á rod ní k u I t u r u " muže zde uplatnit
své horlení pro cistotu jazyka a národních zvyku, nevidí-Ii ovšem ceskost i v ceském pive. P o k r o k o v c i
pak, vydávající sbírky knih O tradicích, mohou zkoumati problém staré, neomylné tradice, kterou je treba

mit der Phrase, daB Deutsch eine Weltsprache ist, was auchgarnl
bezweifelt wird. Aber wenn ich einen Nachbam habe, mít dem
mich verstii.ndigen wilI, so muB ich mlch auch bemiihen sein I
zu sprechen. Man verlangt auf tschechischer Seite gar nlcht
perfekte 1(enntnls des Tschechischen, sondem was man ver
ist mehr die Bereitwilligkeit tschechisch sprechen zu wolten. Ich
selbst die Beobachtung gemacht, daB der Tscheche niemalsiiber
Deutschen lachen wird, wenn er seine Sprache nicht gut behe
Auf tschechlscher Seite wird wieder durch elne biirokratische

udržovat. že
My,
se pak
jen
radovati,
je vobycejní
Cecháchsmrtelníci,
ješte mestomužeme
s vysokou
školou,
kde je nejaký svérázný studentský život, kde studenti
mají uniformy, kde profesori i studenti drží dohromady
a kde veda je tak krásne spjata s praxi ...

chenpraxis bei den ii.mtemden Deutschen das Tschechische
leidet. Dazu kommen noch dle Schikanen untergeordneter O
die mehr schaden als eln jedes Sprachengesetz.
Wie ist nun diesen Obelstii.nden entgegenzuarbeiten?
Mlt der der Schule entwachsenen Generation ist nichts anzuf

"kolik zdejších dívek, ponejvíce z chudých rodin, provdalo
se za pány od hor, a tak docílilo dobrého zaopatrení."

o

o

p

I

s

y

Jsou Ceši s Nemci vyrovnáni?
Sehr geehrte Redaktion!
Anknupfend 'In die Artikelreihe in der Zeitschrift "Pritomnost"
solIen im folgenden einlge Winke gegeben werden, wie man leichter
zu elner Verstii.ndlgung kommen k6nnte. Erste Vorbedingung ist, daB
man auf tschechlscher Seite uberhaupt eine solche Verstii.ndlgung
wunscht. DaB vom grunen Tisch eine Verstii.ndigung nicht zu erwarten ist, bewiesen zur Genuge dle vielen Versuche im alten Osterreich. Oas alte Osterreich ist nicht mehr und ich glaube nicht der einzige zu seln, wenn ich behaupte, daB man ihm im deutschen Gebiete
der Republik keine Trii.ne nachweint. Wenn wir dle Lage im deutschen
Gebiete betrachten, so muB man sagen, daB es nicht so schlecht steht,
wie man nach den Berichten mancher Blii.tter, ob es nun tschechische
oder deutsche sind, glauben k6nnte. Es werden auf beiden Seiten
Fehler gemacht und in unser nationalpolitisches Leben ist noch nicht
die Ruhe und Mii.Bigung eingekehrt, welche im Zeitalter Paneuropas
und des VOlkerbundes n6tig wii.re. Es ist eine moralische Abrustung der
Geister auf beiden Seiten n6tig, daB das aber keine leichte Sache ist
nach elnem so langen Strelte der beiden V6lker, ist klar. Hler fehlt
es 'In Mut und Offenheit, denn jeder, der fiir Verstii.ndigung elntritt,
kommt in den Ruf eines schlechten Deutschen oder Tschechen. Auf
deutscher Selte slnd es die beiden Agrarpolitiker Min. Spina und
Krepek, welche offen einer Verstii.ndigung das Wort reden. Bel den
Tschechen kann man nur Presidenten Masaryk einer Verstii.ndigung
offen das Wort reden h6ren. Die ubrigen Politi ker lassen nur hie und
da elnige kurze Bemerkungen uber diese sehr wichtige Frage falIen.
Oas ist sehr zu bedauem. Einmal muB doch Ordnung geschaffen
werden, wenn man nicht in das Geleise des alten Osterreichs kommen wilI und es bei einem Fortwursteln lassen wiIl. Man kann nicht
von. Konsolidation sprechen, wenn diese Frage ungeI6st bleibt. DaB
auch President Masaryk die Nationalitii.tenfrage als Lebensfrage des
Staates bezeichnet, solIte den Politikem 'lm grunen Tisch zu denken
geben, und die Pers6nlichkeit des Presidenten erfreut sich auch bei
der breiten deutschen Volksschichten der gr6Bten Hochachtung und
Beliebtheit.
0'1 nun in absehbarer Zeit von Selte der Politi ker kein entscheidender Schritt in der Nationalitii.tenfrage zu erwarten ist, so muBte
der Versuch wo anders gemacht werden. Ich glaube, es wii.re dles
besonders Sache der Intelligenz auf beiden Seiten mit den alten Vorurteilen aufzurii.umen und es einmal anders zu versuchen. Von den
alten Generationen laBt sich nichts mehr erwarten, denn wer durch
jahrzehnte in einer gewissen Ideologie aufgewachsen ist, kann sich
nicht so leicht mehr umstelIen. Es muBte praktische Arbeit geleistet
werden. Nur keine Sitzungen und Enqueten. 0'1 kommt sicher nichts
dabei heraus.
Wenn man sich kennen lemen wilI, so muB man sich verstii.ndigen

wie ich schon bemerkt habe. Also die jugend. Als Mittelschull
'In deutscllen und tschechoslowakischen Anstalten habe ich Gel
heit gehabt, dle psychologische Abneigung der Schiiler gegen
Sprachen zu beobachten und es ist unter dlesen Umstanden keln
neidenswertes Los Deutsch 'In einer tschechoslowakischen undT
chisch 'In einer deutschen Mittelschule zu unterrichten. Wenn
schon nichts fur die BeIiebtheit eines Unterrichtsgegenstandes
solIte man doch nichts dagegen tun und so den Lehrern ihrese
Position noch erschweren. Man muB bei der Schule anfangen,
den Unterbau des ganzen Unterrichtswesens bildet und das 1st
Volksschule. Dort solIten die beiden Landessprachen wenígstensv
4. Schuljahre 'In obIigat sein. Es wii.ren dann auch sicher die Erf
'In den hOheren Schulen besser. An LehrkrMten wird in kurzer
kein Mangel sein, denn 'In den deutschen Schulen haben dieJungl
wenigstens alIe eine entsprechende Vorbildung. AlIes geht, wenn
nur wilI. An den Mittelschulen kii.me der Schiileraustausch iiber
Ferlen und Schiilerkorrespondenzen
in Betracht. Auch AusflOge
die Stii.dte des anderen Sprachgebietes sind zu empfehlen. Dann
es nicht vor, daB die Schuler zwar alIes m6gliche aus der Geograp
wlssen, aber kelne Ahnung haben, wle Pardubice oder Plzen,
Eger und Reichenberg aussehen. Es wii.reeine Vertiefung des Deu
bzw. Tschechischunterrichtes
anzustreben. AlIe diese Ausfliige
ten natiirlich frel sein von jedweder Provokation. Diese Ausfloge
besonders eln sehr heikles Kapltel, im dem auch von tschechi
Selte sehr vlel gesundigt wird. Wenn es heiBt, daB sie zur Starkung
Mlnderhelt untemommen werden, so ist das TrugschluB, denn dle
sucher verlassen die Stadt wieder und dle Mlnderheit bleíbt zurii
sie muB mit den deutschen Mitburgem weiter leben und hat nur
Schaden durch das provokatorische Auftreten elnlger weniger.Es
h6rt das in das Kapltel der Artikelserie "Warum sie uns nicht
haben". 0'1 auch vemunftige K6pfe auf tschechischer Seite
die Exkurslonen sich aussprechen, so solIte man zur Einsicht ko
und einmal daruber nachdenken, ob es wirkIich eine UnterstO
der Minderheiten bedeutet. Gegen wurdevolIe Besuche wird man
deutscher Seite sicher nichts einzuwenden haben.
Nach dieser Abschweifung wollen wir wieder zu unserem Thema
ruckkehren. Die Zusammenarbeit 'In den Hochschulen solttegefO
und noch welter ausgebaut werden. Auch auf dem Gebiete
Volksbildung muBten dlese Richtlinien zur Geltung kommen.
sollte Obersetzungen deutscher und tschechlscher Dlchter in den
meindebuchereien einstellen und so zum gegenseitigen Kennenl
beitragen. Ebenso wii.re dle Veranstaltung gemelnsamer Ausstel
gen der beiden V61ker anzuregen.
ln dlesem Sinne muBte man auf die jugend einwlrken und
neue Generation heranziehen, welche nicht mlt HaB und Verach
auf das Nachbarvolk sieht, sondem mit Achtung vor den Leis
des Anderen. DaB es keine leichte Arbeit werden wlrd, ist selb
stii.ndlich, aber es wii.rewert versucht zu werden. Der Preis ist ke/n
ringer und der Muhe wert. Ich bin bereit auch weiter iiber dle Sa
zu diskutieren, denn der Gegenstand erschelnt mlr sehr wichtig
das Leben der belden V6lker in diesem Staate.
Professor
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K NI H Y.
ké es en ce. V nové své knize "Tvuj

hlas"
Borového, 1931) priblížil se Josef Hora k jakékému absolutnu. Kdybychom s tak velikou
sti nevážili tohoto slova, troufali bychom
se bllzkost vrcholného cíle na nekterých mísdá odhadnout na pavucinový zlomek praka že i ta prolínavá hráz je dvakrát nebo triržena šlehajícím žárem duchovního poznání
slového prožitku zároven. Pojmová svrchoorovy poesie ovšem se velmi odlišuje od názobsolutismu nekolika význacných
typu nokého básnictví, jako je mysticky zasvecený
fezina, tvrdý služebník velitelské vule k osookar Theer a treba i schematický konstruktér
ho nadživotí Jan z Wojkowicz. Horova niterná
nesmeruje nad život anebo stranou od neho,
nevede k myslitelské isolaci; práve naopak
je v mužné vernosti zemi a cloveku, v duveruti s celou empiricky pojatelnou mnohostí
by se arci ješte mnoho nepovedelo o zvláštní
poesii jedinecné situaci, které si Hora po svehu za cistým Iyrismem ve sbírce" Italie" dobyl
,Struny ve vetru" a kterou nyní skvele upevtranným rozvinutím a zjemnením štastne naelecké metody. Horuv básnický cin záleží
zde síla lyrického vjemu a zrení povýšila
impresivní látkový živel do cerstvé niterné
dovedla kyprou a bohatou prírodu citu a vášní
vat v cirou vitální esenci, f:ík obemkla barvitý
I souhrn zjevu neporušenou jednotou rytmicru.

'

ce motivické náplne, bylo by možno posuzovat
6j hlas" - aspon v její podstatné cásti lšl etapu básníkova návratu z verných a neých služeb myšlence. Vecné projevy hmotného
O byt! znovu oživují osobní lidskou interprevá nevycerpatelnost sezonního kolobehu
paradoxní totožnost mocné rozkoše se smuthajlclho casu, konfrontace iluse s poznáním,
lné spolecenství blaha a bolesti, rozkvetlé
á nadra, hvezdy, potulný pud lásky, smírná
smrti - jak videt, poetický majetek, od veku
fejlmaný pokoleními, tu a tam pres hlavu
dvou vyšinutých generací. Až k disharmožovaným polotónum sladce sebetrýznivého
u jde lyrické zduvernení Horovo a nedostala
y asi jenom náhodou kouzelne zveršovanGÍna Máchu, ceského predchudce všech marcít souladu jednoho srdce s veškerým svetem.
ku nejaká posloupnost v existenci duchovních
Ž se podobá pravde
pres obcasnou cizotu
etnl tvárnosti, jak Josef Hora nadobro osoJe rust a kvet tvárné ideje, jejíž smer v rozproudu našeho básnického vývoje nejvýznacdva velcí mistri, Ant. Sova a Karel Toman.
se poesie knížky "Tvuj hlas" primyká
jasným pudorysem lyrické stavby. Na Sovu
témem úžasne pružné rytmické tkáne. S poového vlastnictví hospodarí však Hora hlua mení je osobite tvorivou prací v hodnoty
ni, že by dnes representovaly vÍC než jenom
ého puvodce. Hora totiž poznal, procítil
jádril osudové drama srdce, duše a smyslu
!té dosud jeho plynulosti a v nejširším zalIstvého životního deje. Básníkove knize
etru" se zjevil cas jako síla, jako vec úplne
sebe tajemnejší. A ted mu zase veškerou
osti overené veci lidstvi a prírody roztáproudivý živel a jeho alchymistická zve-

davost zkouší zdokonalit roztok na poslední výtažek,
v nemž hmota trvá už jen ve stavu prchavé vzdušiny.
Tu pak se Horovy verše chvejí krehkou hrou pruhledne
prekrývaných tvaru a barev a vzdouvají se opojným
cerením snu pronikave vidoucího do složitosti vztahu
mezi clovekem a svetem. "A jenom vítr všecko ví," tak
shrnuje název jedné básne filosofii nejlehcí pohyblivosti
ve vnímání životního jsoucna a obrazy vlavého a tekutého jádra látky hojnou obmenou dokládají naléhavou
intensitu poznatku. Poznatku, který sám sebou již je
slovem, to jest telesne oživenou konstrukcí vjemu, barvou, melodii, teplým organickým tvarem. Nebot Horuv
mistrovsky vypracovaný verš, lehký jako pírko, prepisuje s bezprostrední rukopisnou cistotou dej pomyslného
zjevení a nezustává co do živoucí názornosti nic dlužen
ani nejsmelejší experimentaci s rytmickým zapojováním
pojmu o sobe, ciste abstraktních.
K trem cyklum zvonivé melodické lyriky a k oddilu
s trojicí mekkých prekladu z Hofmannsthala jsou pripojeny ctyri básne, pretištené ze sbírky "Mít krídla".
Každá zaujme nekterou vynikající vlastností Horova
básnického názoru a veršového umení, at jde o vášnivou
horkost reflexe nad Husovým pomníkem, o dramatickou kresbu ovzduší v zákoutí velkomestského smetište, o plamennou výzvu po justicním zavraždení Sacca
a Vanzettiho a konecne o silné videní ruské historie.
Zvlášt tato široce klenutá básen dejinného osudu, nazvaná" Ivan a Lenin", uciní mocný dojem a opet potvrdí Horovu povest skutecného poety bojovne rozpražené myšlenky. Slohovou celistvost krásné knížky prece
však tento hutný prídavek porušuje.
Literární
noviny
c. 12. Boh. Polan.
Jindrich
Plachta: Puc á Ik o v i cAm i n a. S ilustracemi O. Sekory. Vydal Fr. Borový 1931. Str. 136. Brož.
Kc

15·-.

Na samém pocátku letní sezony objevuje se na knižním trhu knížka, která je velmi úspešným debutem nadaného feuilletonisty, filmare a populárního komika Burianova divadla Jindricha Plachty. Rozmarná historie
pražské úrednické rodiny, která necekaným prírustkem
štenete-žirafy je úplne privedena z kolejí, tešila se již
zaslouženému a nedockavému z~jmu ctenárÍl pondelníku
Lidových novin. Uchlácholující pohled autoruv na bláhovost celého našeho lidského hemžení je zde neméne
vtipne dokreslen ilustracním doprovodem
Ondreje Sekory, který dokáže s úspechem, všude kde toho je treba,
pomoci ctenárove slábnoucí fantasii do sedla. Je to knížka, jejíž cetba vám poskytne nejen príjemné rozptýlení,
ale i úlevu.
N á rod n í I i sty. Ve c e r ní vyd á n í.
Karel Engliš: K r i s e a cen y. Vydal Fr. Borový 1931.
Stran 48. Brož. Kc 4·-.
Zustane trvalou zásluhou univ. prof. dra Karla Engliše, že své zkušenosti, získané vykonáváním resortu
ministerstva financí, tedy jiste v dukladné praksi, neponechává pro sebe a dovedl až dosud vždy vynalézt
cas, aby je bud formou novinárských clánku, neb knižne
sdelil naši verejnosti. V brožure, kterou máme pred sebou
shrnul své pojednání z roku 1930 až 1931, uverejnovaná
v Lidových novinách do techto ctyr kapitol: 1. Rozbor
cenové struktury hospodárské, 2. Svetová deflace a
zvýšená produktivita prícinami dnešní hospodárské krise, 3. Úkoly státu pri rešení deflacní krise hospodárské,
4. Dvojí kapitalismus. V techto kapitolách na vedeckém
podklade, ale zpusobem srozumitelným dovodil, že dnešní
svetová a z ní plynoucí naše hospodárská krise, tkví
v podstate svými koreny v problému cenovém. Je to
knížka, po níž s prospechem sáhne každý, kdo jakýmkoliv zpusobem se úcastní procesu, kterým je náš hospoFb.
dárský život.
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Ní NOVÝCH SIL, NESNAŽíTE-LI SE ZNÁSOBITI SVÉ VESELÉ CHvíL
SPONTANNI
SMlcM
OSVOBOZUJE
DUŠI A CASU
OSVEŽUJE
TEL
VYUŽíVÁTE RACIONELNE
SVÉHO VOLNÉHO
K NACERP
Ed. Bass:

Klapzubova jedenáctka.
Povfdky pro kluky malé i velké.
S kresbami Jos. Capka. Brož. Kc 15'-,

Jindrich Plachta:

Ed. Bass:

Pucálkovic Amina.

pflpad clsla128 a jiné historky.
Brož. Kc

S ilustracemi
Brož. Kc

18'-

a obálkou O. Sekory.
Kc 25'-.

15'-, váz.

Ed. Bass:
Karel Polácek:

lest devcat Williamsonových
a jiné historky.

Povldky

s obálkou

a v úprave Jos. Capka.
Brož. Kc 20'-, váz. Kc 30'-.

pana Kockodána.
Brož. Kc

I

K. R. G. Browne:

Honba za Annou.
Prel. Ma-Fa. S obálkou O. Mrkvicky.
Brož. Kc 20'-, váz. Kc 28'-.

Karel Polácek:

Na prahu neznáma.
Kouzelná šunka.
Brož. Kc

12'-.

Karel Polácek:

K. R. G. Browne:

Hráci.

Rytlf jednoho dne.

S ilustracemi a obálkou O. Mrkvicky.
Brož. Kc 25'-, váz. Kc 37'-.

Prel. Ma-Fa. S obálkou O. Mrkvicky.
Brož. Kc 20.-, váz. Kc 28'-.

Karel Polácek:

Frank Heller:

Muži v oHsidu.

Miliony Marka Pola.
Prel. M. Lesná-Krausová. S obálkou O. Mrkvicky.
Brož. Kc 18'-, váz. Kc 26'-.

S ilustracemi
Brož. Kc

a obálkou A. Pelce.
35'-, váz. Kc 47'-.

H. G. Wells:

.G. K. Chesterton:

Otec Kristýny Albert,.

Neduvera otce Browna.
Prel. St. Jilovská. Brož. Kc

14'-.

Prel.

21'-.

B. Králfková-Stránská.

Brož. Kc 30'-.

U všech knihkupcu a v nakladatels

FR. BOROVÝ, PRAHA

II.,
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