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odatecné poznámky.

snadno objeviti a uvésti stinné a nepríjemné
ky onoho plánu celní unie mezi Nemeckem a

em, který pocátkem minulého týdne tak ne
vzrušil evropské verejné mínení. je lehko na

y na tom, co nesporne má chyby. je lehko vy
lm vším se tato dohoda nepríznive dotýká na
u, nebot velmi mnohým se jich opravdu ne
dotýká, jak postrehne každý novácek v poli-

také možno i nutno kritisovat nemec'co-rakouský
který vskutku se nesnažil vy' J ovet ideál-

vldlum mezinárodní loyality. je možno ríkat
to, ceho ríkáním naše noviny už deset dní oplý
nenl možno na tom prestat. Zkritisovali jsme

a Schoberuv plán zpusobem opravdu prvo
fádná jeho slabina, žádná jeho záludnost ne
mu bystrozraku; naše kritické schopnosti stojí

doby. Jak se to má však s naší tvorivostí? Dnes
o, že Evropa odmítne ten první pokus o stržení
hradeb, s nímž prišly dva nemecké státy; to
bylo jisto od samého pocátku, a veru to není

I výsledek. Docela je však nejisto, co tato od
Evropa hodlá navrhnout. Vidíme, co nechce.

nám však postrehnout, co chce. Není to ná
labosti našeho zraku; kdyby tu byl plán, jiste
jej dovedli vnímat. Ale ješte tu není plán. Tisíc
° a mluvilo proti tomu, co bylo ohlášeno. Avšak
jsme si dávali dobrý pozor, neslyšeli jsme, že

nekdo z nich rekl: nikoliv toto, nýbrž ono; toto
tné, avšak ono by bylo dobré. Ústa umlkala
Ine dráhy, jež musí být predepsána stavitelum

kého porádku. Dozvedeli jsme se, co není pri
ale nebylo nám receno, co je nejen prijatelno,
nutno.

hujeme, abychom se na nemecko-rakouskou celní
ali jako na pochybnou vec, která muže miti
ásledky. Díváme se na celou aféru zatím príliš
ky, jako bychom byli národem právníku. Za
me se s uspokojením u pomyšlení, že podle toho
paragrafu mírové smlouvy a podle toho a toho
ého protokolu muže býti tato unie zakázána, a
I, abychom si odpocinuli a tešili se z výsledku.
opet není konec cesty; to je první zastávka. Ne
ec koncu možno ríci: my to zakazuj eme ~ a pak

dat hlubokému mlcení. Proti tomuto plánu musí
IIisován rozum, ne vojáci. je to lacinejší a mimo

jAl mobilisace. je jediné uspokojivé výcho-
lán proti plánu. Výrobci a konsumenti všech
ch zemí cíti, že se nedá už tak hospodarit, jak

darilo; že je nutna nejaká vyšší jednota evrop
hospodárství, aby všechny síly se mohly roz-

te evropské státy musí prestati býti temi cel
tulkami, jimiž jsou; že blahobyt a rozmach Spo
átu severoamerických byl' umožnen jen roz- .
jednotným celním územím; že musíme speti
podobnému, i když si to odnese ten neb onen

prumysl.

Vzhledem k tomu všemu bylo by nesmírne málo ber
línský celní spolek zakázat a pak složit ruce do klína.
Nechceme-li vstupovat do budoucnosti temito dvermi,
máme povinnost navrhnout jiné. Nemecko-rakouskou
celní unií, i když bude odmítnuta, neco prece se dalo do
pohybu a už se to nezastaví. Pravíme znovu, že nestací
zákaz; veríme, že se to cítí v Praze jako v Paríži. je
treb~ se umet na nemecký plán podívat jako na neco,
co sice asi pomine samo o sobe, co však bude míti po
s.itivní následky. Až se uklidní diplomatické zemetresení
a až. nemecký návrh projde krížovým ohnem návrhu
a protinávrhu, uvidíme, že veci už nestojí tak, jak stá
valy. Udá se zmena. A protože zmeny jest potrebí,
mužeme býti nemecko-rakouské unii vdecni i pres to
vše, co proti ní máme. její historický význam bude
v tom, že pohnula stojatými vodami, které odolaly za
ríkávání všech hospodárských konferencí. Politická pro
vokace - nebot je v tom provokativní živel - se možná
ukáže úcinnejší než dlouholeté dobrácké domlouvání
ekonomu.

*

Našemu panu ministru obchodu dru Matouškovi po
darilo se pronésti nejvhodnejší a nejsprávnejší slova, kte
rá mohou býti pronesena pri této príležitosti. Rekl:
Plán nemecko-rakouské celní unie znamená, že musíme
ve své obchodní politice nastoupiti nové cesty. To jest
pravé slovo na pravém míste a doznání chyb minulých
i dosavadních. Tato správná slova padají ovšem jako
žhavé uhlí na hlavu jeho dlouholetého predchudce v úra
de. Pan ing. L. Novák nezastupoval v ministerstvu ob
chodu jinou linii, než linii pohodlnosti a krátkozrakého
sobectví výrobcu. Prejete si za celní hradbou pohodlne,
bez tlaku konkurence, bez cistého povetrí souteže jíti
vyšlapanými cestickami? Prosíme, ministerstvo ob
chodu je vám v té veci k službám. Nekterí lidé myslívali,
že je to výhoáa, jestliže p. ministr obchodu sám patrí
k výrobním vrstvám. Patril bohužel k tem výrobním
vrstvám, které neprinášejí podnikavost, nýbrž úzkostli
vost a ustavicné prosby za ochranu. Co možností bylo
za tohoto systému ztraceno, vidíme teprve dnes, kdy
nekdo jiný dostal nápad organisovat strední Evropu.
Dnes vidíme, že se nám k tomuto cíli nepodarilo udelati
ani krok.

Ovšem, strach prumyslu pred konkurencí a špatný
príklad, který si z toho vzali agrárníci - to byla
težká bremena na této ceste. Myslívávali jsme, že bu
deme krystalisacním bodem v strední Evrope. K tomu
by bylo bývalo treba trochu velkorysosti a zrení do
budoucnosti. Místo toho jsme provozovali v celních
otázkách neco, co jest od barácnictví pouhým okem
k nerozeznání. Konecne tedy ministr obchodu praví,
že je treba nastoupit nové cesty. Toto slovo melo býti
proneseno už r. 1923, kdy Francie a Belgie zdráhaly
se uzavrít s námi obchodní smlouvy práve pro ty okol
nosti malicherného ochranárství, které nyní prý tedy
máme opustit. -/p-

193



Pr(tomnos~

194

stiku (Slavísche Rundschau 1928 s Gessemannem), dovede také
svým Nemcum: "Deutsche, lernet tschechisch!" Zná dobre ces
knihu, žije v Praze a zná ceské lidí. Tím dospívá k poznáni nutn
ale nejen nutnosti, také možnosti národnostniho smiru. Platí za vál

dan válecnému nadšení. Riká: "Wir wollen den Krieg gewinnen",
také po válce vidime Spinu casto v cele nemeckého radikalismu. J
13. prosince 1925 jménem Svazu nemeckých zemedelcu, nemecký
krest. sociálll, nem. nár. soc. a nemeckých živnostníku (podobneja
v senáte senátor Luksch) obnovuje na pocátku druhého zasedánísla
nostne protistátoprávní prohlášení. Ale to je dan dobe. Cim dále,t
více proniká strízlivejši povaha Spinova. je príliš živý, aby veril,
národnostni smir bude udelán u zeleného stolu, a nacházi celou
metafor, aby opsal psychologický vývoj, který povede k lep§
soužití.

V Teplicích mluví o spirálách, kterými jde vývoj. jako celný
tik své strany dovedl zlikvidovati nacionální oposíci ve své s
vyloucenim Mayra a Hanreicha, jejichž zloba se projevuje zpráv
o oposíci ve Svazu nemeckých zemedelcu. Ale i když neveríme p
temto zprávám, vime, že ve Svazu nemeckých zemedelcu jsou
kridla a že zejména v severnich Cechách nebo na Žatecku se ozve
spokojenost s pražským "profesorským" vedenim Svazu nemecký
zemedelcu. Ale Spina vi, že to je jen blýskáni na casy, že to je j
menši exkurse agitacní.

Protí Mayr-Hartingovi Spina je predstavítelem aktivismu ros
lého, žívého, který neni situacní taktíkou, který neváže se na
je-li vláda levicová nebo konservativni, jak do ní byl zamilo
dr. Mayr-Harting. jeho pomer k státu není konjunkturální. Ví,

nemecký sedlák nemuže se s pudou odstehovati jinam, podobne ja
Czech ví, že delnictvo nemuže jít pracovat do cizích továren. Nen!
situacní vypocítavost, ale klidná rozvaha, která Spínu vede k a
vistum. Zná-Ii duši ceského cloveka, zná také duši nemeckého ci

veka, pro kterého aktívistická politika, drobné intervence, tahání
vláde jest jediným východiskem. Czech neusnadnuje Spinovi
sici, a Spina stežuje si na mucirnu dnešni koalice, vuci niž byla
vejší koalice prý úplnou idylou. I tento Spina delá faux pas, afužto
postup Svazu nemeckých zemedelcu s nemeckými žívnostníky, k
byl záhy rozvázán, nebo pakt Svazu nemeckých zemedelcu s nem
kými demokraty a drem Roschem, na který Svaz nemeckých zem
delcu nerad vzpomíná.

Nutno zduraznit, ž~ Spina má velkou výhodu, že za ním stojí str
v celku jednotná, strana, která nevyniká velkým prCtmerempo
tických vudcu, kterí však pres to dobre zastupují jednotlivé sku
nové zájmy nebo dovedou tu i onde uplatniti jiný odstin agitacní, a
je to Hodina, který ve školských vecech vede reci radikálni, ne
jsou to B611mann, Zierhut, Heller atd., kterí úkosem se podíva
na pražské vedení nemeckých zemedelcu. Spina má dobré stoupence
dobré volice. jsou konservativnejši než cešti agrárnici, mají však
vinutý smysl zájmový, jsou spokojeni s vedenim strany, a také úst
orgán této strany "Deutsche Landpost" má lehkou práci. Mín

Spina pracuje dobre ve svém resortu, dov~de pro svoji cinnost na
vždy nejakou metamorfosu, a ríká se o nem, že svým úrednikum op
vuje gramatické chyby v ceských spisech. Dovede uplatnit svuj v
tam, kde jde o zájmy Nemcu, a ackoliv je mu nésti výtky profeso
politiky, je velmi dobrým politickým praktikem.

Teplický projev Spinuv ukázal, že nemely-li nemecké strany
prevratu mnoho vudcu, nastává potud zmena, že tito vudcove
vyrustají. V. G.

O módních referátech.

Máme nekolik casopisu, které jsou sice casopisy módni, ale nej
proto ješte casopisy ženské. Poslední pekná ženská revue zanikla
Zdenkou Wiedermaimovou. Naskytal by se tedy denním listum v
a krásný úkol intelektuelního povznesení ženy. Stali jsme se sou
niky velké doby, bohaté premenami hospodársko-sociálními, mno

složky životni jeví dukazy, jak hluboce zasahuje žena, její na
sklony, záliby, bohužel i její rozmary, do celého toho vrení a d
žena je smerodatnou hospodárskou a tedy i sociální složkou, jej
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Rust nemeckého aktivisty.
Svým nedávným projevem na sjezdu Svazu nemeckých zeme

delcu v Teplicích upozornil na sebe ministr dr. Spina daleko pres
hranice svého tábora. Vzbudil-li jeho projev takovou pozornost,
nebylo to jenom obsahem projevu, ale také tím, že tento projev byl
dukazem, že Nemcum vyrustají politikové velmi slušného formátu.

Nemci u nás nemeli do prevratu a po prevratu mnoho politiku vet
šího formátu. Chaos v nemecké politice od prevratu až k vstupu ne
meckých ministru do vlády ukázal, že jejich vUdcí nedovedli
se prihlásití k urcíté politické linii. Aktivismus byl dlouho ne
smelý, a bylo jen nekolik jednotlivcu, kteri se dovedli k nemu hlásiti
otevreneji. Dovedeme si také vysvetliti, proc nemecká politika u nás
nebyla nucena hledati silnou garnísonu vudcovskou. Její sítuace pred
válkou byla v celku pohodlnejší než naše. Nemcí v Rakousku byli
beati possídentes, mohli se opriti o celou radu cínítelu jíných (dvur,
aristokracíe, híerarchie) a tím se stalo, že do nových pomeru prišli
nepripraveni, desorientováni i ve svém souboru vudcovském. Nadto
je stihala neprízen osudu. Seliger zemrel drive, než se mohl uplatníti
v klidnejších pomerech. Je to osud ne nepodobný osuduTusarovu. Také
Lodgman, velká autoríta našich Nemcu, se pustil po cestách, které
nikam nevedly, a skoncil po své porážce na Lounsku v zastrcené po
merne kancelári svazu nemecké samosprávy.

Mezitím vyrustal Spina. Mel výhodu, že pracoval za nej a za nim
Krepek, kus nemecké historie, politický rutinér, politik, který ve
svém stári videl dále pres zvlnenou neklidnou dobu, Krepek byl clo
vek, který za národnostni smíreni pracoval již ve starém zemském
snemu. "Volal jsem - vzpomíná - jako mladý recník za nemeckou
stranu na starém zemském snemu: Ceterum auterr' censeo, Cartha
ginem esse delendam. Všechno vaše úsilí má jediný cil: vyrovnání
mezi obema národy musí býti zmareno." Tento Krtpek korespondo
val s Kudlichem a vídel Riegra. "Zrel jsem velikého národního vudce
a neohroženého hrdinu s rukama tresoucíma, placíáho, zlomeného."
Tento Krepek, který ve svém mládí dovedl se porvat s K. H. Wolfem,
v stári dospel k smírnému názoru, a maje autoritu, pracoval ve své
strane k myšlence, že jenom kladnou prací muže nemecký lid u nás
neceho získati. Hlásal neustále, že zemedelský lid musí žádati spolu
rozhodující vliv v tomto státe. Politika bez moci je nožem bez ostri.
Byl to Krepek, který na svých zádeCh vydržel útok nemecké negace,
a po predposledních volbách odchází do ústraní jako vítez. Lodgman
odchází do ústraní, jsa poražen.

Politickým vudcem nemeckých zemedelcu stává se Spina. V prvé
vláde cesko-nemecké representuje Nemce on a Mayr-Harting. Možno
rici, že Nemce tu representoval vlastne jen on, protcie politické vlast
nosti Mayr-Hartinga nebyly príliš representativní. Tomu stacilo ve
domí, že má ministerské kreslo, a jeho projevy byly neustále stejné.
Byla to parafráze slovo manželství z rozumu, ac dr. Mayr-Harting
jako dobrý katolik by nemel mluvit o manželství z rozumu. To už
daleko lepšiho partnera dostal Spina v Czechovi. Rikali o Czechovi,
že je halicský žid, ale on prošel ostrou školou brnenského delnického
života a svou prací v ministerstvu sociální péce si ziskal vážnosti,
což mu zejména usnadnil msgre ~rámek svým ministrováním pred
ním. Garnitura Spina-Czech je daleko lepší než garnitura Spina
Mayr-Hartíng. Spina byl predurcen prímo, aby po Krepkovi byl na
obcanské, nesocialistické strane hlasatelem csL-nemecké spolu
práce.

Je rolnického puvodu, není papírový sedlák, dovedl se starat
o svuj statek. Je z jazykového ostrova na cesk~h hranicích. jeho
rodná vesnice je dvojjazycná a Spina sám prošel utrakvistickou ško
lou a v mládí poznal ve své vesnici ne nacionální boj, ale národnostni
klid. jeho postavení vysokoškolského profesora mu tískává ve strane
autoritu, a obsah jeho povolání byl mu mostem k ó:ské duši. Je sla
vistou a má rád nejen starou slavistíku, ale i moderní ceské autory.
Brezina, Bezruc, Sova, Machar atd. jako dovede organisovat slav i-
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NZhodováním prochází velká cást národního jmení.
, které jsou z oblastí této pusobnosti vynaty 

JI ceské ženy ZÍlsluhy ani víny, objedná-li švýcarská
lMa více cí ménc luxusních vagonu pro svoje dráhy

, prípadne nedá zamestnání Rínghofferovým díl
írlné obory na poli výroby, které vznikly a zaníkly
- jmenují jen namátkou moravský prumysl perle-

nemíním nikterak velebit, ale který vznikl proto, že
knoflíky na šatech mít chtely, a po case zanikl z du

t nechtely. V chudém kraji kunštátských perletáru je
flUtnéhovedlejšího výdelku, nebot težko se najde, kdo
zapracoval v jíném odvetví domácího prumyslu, je-li

pospas neustálým vrtochum módy. Vim o kraji mo
, kde ženy nejchudších vrstev pracují tak zv. toledo,

,pracné vyšívání pozustávající z filigránských dírek
cli dírek platí faktor 70 hal.! Pri usilovné pili a desíti-

vydelá delnice denne nejvýš 10 Kc. Znicený zrak je
bldy- jen proto, že móda káže toledo. Delnice ovšem
ku, ale nebylo by možno zamestnat je výnosneji, Uži

fl? Nerada slýchám zastánce prepychového šacení ma
lovovatí názor o nutném zamestnání chudých dev-

Chudádevcátka s upichanýmí prsty, nici~í zdravi nepre
praci, dala by se pri logicky a humánne promyšleném

módy upotrebiti mnohými jinými vhodnejšími
,s materiálem, s lidskou prací bude nutno v budouc-

ti vzhledem k mravním a hospodárským požadavkum
ti módy.

lovo cherchez la femme nachází v dnešním hospo
11m svoje oprávnení; její stopy jsou rozvratné a níkoliv

~c1 a budující. A v tom práve hreší naše noviny.

!ty prímo utvrzují ženy v lehkomyslnosti a nevážnosti
Na utvrzování ženy v její ne pouze ženské, ale i lidské

uplatnování jejího tvorivého významu v hospodárské
nenl v ženských prílohách pamatováno ani v nej-

jako humoristícko-utopistícká stat. Tak prý máme
stfevicky z kuže krokodíli, cili jak se nyní odborne

roko, po obede z rybí a vecer tuším z ještercí, nebo z po
politování hodného zvírátka, na které si mrška móda

kabelku kroko hned ráno k nákupu, odpoledne
181I10 sebou se rozumí ještercí a ke všem tem krásným

paraplícko, podle toho jakou barvu má zvirátko.
ae pri ctení této dobromyslné módní rady trpce usmeje,
tfevicky z hnedé kozínky - gumové podpatky zací

tdw1é, bude treba nahradit je novými, posedet v krá
provedenou opravu, kabelka nezapre tri léta svého

I pfeleUít do barvirny kuže, bude jako nová a vydrží
p1lcko máme jediné, hnedé, a to pro celou rodinu,
potkal obvyklý osud - byly poztráceny jednotli
cnosti. Práve tak šaty. 80% ctenáre k nemá zájem

Ise bolerko posunuté k pravému ci spíše k levému
y by byly vdecny za upozornení, že ta a ta továrna
slušnost vychrliti ze svých stroju stohy dobrých

7 a 11 Kc, kterážto cena látky odpovídá prumerné
I našich ctenárek; byly by vdecny za upozornení,
ech lze podobné látky koupíti. Dále by se mely
ty - pokud už je jejích existence nutna - zabý

chovou odberatele, ale i výrobce: nechápu na pr.,
zároven nevkusné, proc má levná látka ošklivou
a nevkusný vzorek. Tento prapodivný úkaz není

jiným, než naprostým nedostatkem mravní úrovne

feny, její povznášení k odpovednosti v oblastech jí
h, její probuzení z dosavadni pasivity v otázkách

ch - tot jedine moudrý podklad existence príloh
denních lístech. Božena Krdlíková.

S cím souhlasíme.

J alov á in tern acíonála. "Ve snaze o mezistátní úpravu obchod
dních styku v Evrope projevila tak zv. agrární internacionála doko
nalou impotenci, aspon kloudnou radou prispetí evropskému zemc
delstvÍ na pomoc. Cekal-Ii nekdo spásnou myšlenku od posledního

sjezdu agrární in~ernacíonály, v Praze odbývaného, musil býti nutne
zklamán. A jsou to práve hlavne zájmy zemedelstvi ruzných státu
evropských i zemí zámorských, z nÍchž pramení nejvetši procento
obtíži v mezinárodním dohodování. Dalo by se tedy cekat že bude
to práve representace mezínárodního sloucení zemedelský~h stran
která se priciní o hladké vyrovnání sporných zájmu a bude tak oká~
zalým zpusobem manifestovat solidaritu zemedelského stavu všech
státu a národu. Nic tak necharakterisuje rozdílnost zemedelských
zájmu z toho kterého státního územi a nemohoucnost tak zvané
agrární internacionály platne nejak prispeti k dorozumení, jako
prohlášení o celní unii nemecko-rakouské. První príspechala strana
nemeckých agrárníku (z ríše) s prohlášením, že jako nemectí obcané
tuto snahu po užším spojení Nemcu by vítali, ale jsou trápeni obavou,
aby Rakouskem nebyly otevreny do Nemecka hranice snadnejšímu
dovozu zemedelských výrobku z východních státu evropských. Bal

ká,nské trhy by Nemecko potrebovalo, ale jen tak, aby balkánské
staty kupovaly z Nemecka. Své prebytky výroby zemedelské mohly
by sí vyvážet jínam. Nemecká agrární strana a rakouská agrární

straníc.k~, jak ješte dále z povolanejších úst uslyšíme, jsou cleny
agrárnl mternacionály, jako jimí jsou agrární strany rumunská a
bulharská a jako jím byla selská strana chorvatská až do svého roz
pušteni. Nemohoucnost agrárni internacionály tkvi v povaze veci.
Uvážime-Ii, jak težko se reší sporné otázky na mezistátnich zeme
delských evropských konferencich, uvážíme-Ii, jak obtižnou prácí
koná mezí národní agrární úrad, dovedeme si udelati také predstavu
o tom, jaký vliv muže miti tak zv. agrární internacionála na úpravu
mezistátních hospodárských pomeru. Že svetem hýbati nebude - je
jisto." "Lidové listy".

NÁRODNí HOSPODÁR

Anketa o Batovi.
Záverem k ankete o Batoví položili jsme dve z anket

ních otázek samotnému p. Tomáši Batovi. Uverejnu
jeme jeho odpoved, jak nám ji laskave poslal.

Naše ~áv~dy js.ou díl~113je,dnotlivce práve tak mnoho
nebo malo, jako je dnesm vyrob a žárovek dílem Ediso
novým. ,Nikdy již po Eqisonovi nezvítezí petrolejka
nebo sVlcka nad elektrickou žárovkou' a na tom záleží

a na nic.em jiném. ,N.ikdy již po rozrešení nescetných
problému v naši pracI neupadne výroba oprava a dis
!ribuce a ~éce oylids~ou nohu na takový stupen, jaký
jsme nalezlI v tacátclch své práce.

Pro?lém s~~ho zástupce jsem pocal rešiti pred 36 lety,
k?yž js~m pnzval ~ svému verpánku prvniho pomoc
mka. N~k~y bych SI nebyl prizval pomocniky a mnoho
pomo:~lk~, kdybych orgamsoval svou práci tak, abych
?yl pn m. ~epostradatelným. Práce, kterou organisu
jeme, ne~uze po!rebov.ayti lidi, kteri touži po nepostra
dat~!nost~ ..,St~jne !1e~uze, tato práce potrebovati tech,
kten chtejl tustatI nademky. Propustil jsem pred lety
p~mocnika ve sklade, který nosil baliky na zádech
mlstyo a.by se postar~l o jejich dopravu samospádem;
kdyz ml odpovedel, ze to je starost a práce reditelská
kd~~to ~n chce.tustati vždycky jen poctivým delnikem:

Zadny podmk nevyroste k velikosti, pokud si ne
vynalezne zpusob, jak meniti nádeniky v reditele. V ten
den, kdy se nám podarilo rozrešit tento problém, roz-
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Francouzští spisovatelé o ceské
literature.

II.
Myslím, že nic není tak duležité pro literární map

Evropy, jako fakt, .že musí býti vyplneny ty absurd
a urážlivé mezery, jejichž vinou neprišlo ke slovu n
jedno chef-doeuvre a nejedna originální myšlen
z toho jediného duvodu, že byla tlumocena jazyke
málo rozšíreným. Na štestí nejnovejší antologie, pub
kované u Kra a v Revue Nouvelle, obhájilysv
kým úspechem literaturu ceskou ve Francii. jejím ne
l~pším representantem je, myslím, divadelní hra
Capku, jejichž humor a esprit - dve vlastnosti, kte
se tak zrídkakdy setkají na jednom míste - a hla
jejich obdivuhodný smysl pro universálnost jiste bud
francouzským publikem oceneny. Luc Durfain.

*

jeho Alkména oplývá sloucením povinnosti a lás
obdivuje mozek svého jednoduchého muže tisíckr
víc než schopnosti všemohoucího jupitera. Božské stv
rení sveta podléhá negativní kritice jejích mile zasl
pených úst, která zustávají otevrena údivem a obdive
nad švestkou, kterou štepuje její manžel. Podlehne J
piterovi jenom a jiste jenom proto, že vzal na sebe p
dobu jejího manžela Amfitryona, a kdyby tento zemr
jiste by jeho podobu prijímal i ten následující, kdy
ješte nejaký prišel, treba by k tomu nemel božské I
a všemohoucnosti.

Giraudoux si jiste vybral tuto starou a ohranou lát
jen proto, že monogamnost ženy je v ní nejvíc zesm
nena situací a oslavena vírou.

Krásne je tu vystižen i motiv, jímž fysická never
se stává vedlejší a bezvýznamnou, protože se nedotý
jejího vedomí a je oprena o vernost duševní. Alkmé
podlehne jupiterovi, protože on je moc a ona clove
ale není neyerna svému muži, protože její duše o to
nic neví. A když pouhé a nejasné podezrení zneklid
její vedomí vernosti, vymodlí si ženským rozoumkem n
pánu bohu vecné a praktické zapomenutí, aby mohlafl
klidne dál, nebot bílý den jejího štestí nesnese ani jed
ného zkaleného okamžiku, jak ríká. Pojem nevery i
u ní spiat s výsledkem smrti, bez pathosu, s veselo
samozrejmostí. Nemuže se jí nic stát, protože je verná
nedala by svého manžela v pravém slova smyslu ani
boha.

je to krásné, protože to napsal Giraudo~x, a ješt
krásnejší, že to napsal ve Francii. Snad tím trochu p
kazil vyzkoušenou záruku vývozní znacky, ale dneš
divadlo už mu to odpustí. Obecenstvo tolika zemi
chodí na "Amfitryona" dívat, a co je potešitelné, II
se to.

V Berlíne to hrají jako velkou legraci, u nás se sp
hledelo na to, aby konec vyznel k oslave nových s!uže
do nichž vstoupil básník jean Giraudoux, ponechávaj
francouzské komedii pri tom to, co její jest: lehko
morské peny a pikantnost vecnou jako ona zeme, vti
a erotické napetí, úsmev bez krecí, ženskou lstivost
výhru i v tomto prípade. Galantnost bohu jako mužu
nekonecnou kouzelnost.

Achard, Sarment, Passeur, Pagnol, Giraudoux, dl
vám jménem poctivých francouzských holek, peclivýc
maminek a vroucích Alkmén, za to, že je zbavujet
dlouholeté krivdy a nevkusu, i když dlouholetá a osve
cená vývozní znacka se snad ocítá v nebezpecí.

Olga ScheinpIlugová:

Francouzský dramatik ve službách
vernosti.

Trojúhelníky a komedie nevery vynášely desítkylet Francii slušné tantiemy. Obecenstvo se hrnulo
na exportní veselohry s jasným vedomím, co jej od
sedmi do deseti ocekává - a prece vždycky nakloneno
popráti pozorne sluchu vždycky stejné roztomilosti
krásných panicek, které ukrývají elegantního milence
v ložnici a v jídelne hladí pleš staršímu manželu, hrají
címu léta a léta trpelive a vytrvale roli hlupáka, dodá
vajícího své žene peníze na pyjamas pro milence - za
shovívavý titul "cher ami". Stereotypnost sujetu fran
couzských veseloher neunavovala, jako neunavují par
fumy této zeme. Obecenstvo, rozhorcované na cajích a
rodinných sjezdech krisí domácích manželských sta
tistik štestí, chodilo vecer tleskat pikantní a vtipné ne
vere v ranním negližé nebo ve vecerním hermelínu.

již tenkrát se tu a tam propašovalo pres hranice ta
jemství, že to s tou neverou nevypadá ve slavné Francii
hur než v jiných státech s lidskými obyvateli, naopak
že francouzská panicka je vlastne tvor krotký a rodinný,
milující a pestující své deti, a tedy s jejich literárního
hlediska krajne nezajímavý a nepotrebný. jen snad
Porto-Riche napsal svoji "Zamilovanou" a Fleurs'a
Caillavet líbivou a konvencní: "Láska bdí", kde obe
censtvo prominulo, že se láska hrdincina vyplýtvává na
jediná mužná prsa.

A ted, v dobe ochabnutí francouzské velkovýroby ve
selých hrícek o trech lidech, prinesl jean Giraudoux
kulturní Evrope svého "Amfitryona". je to oslava ver
nosti ve svetle helénského slunce - snad ji prenesl do
mytologie jen proto, aby se nesetkala v dnešním spo
lecenském prostredí s neduverivým údivem svého
okolí, zvyklého na oslavy mondénního polosveta. Tento
jemný básník, "Siegfrieda", snad presycen atmosférou
dramatické lehkomyslnosti, napsal obhajobu manželské
lásky, byt se k její oslave prokousal satirickým a lehko
myslným zpusobem.
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rešili jsme také otázku vedení našeho závodu v budouc
nosti.

Muže se náš zpusob práce uplatniti také v jiných
oborech?

Náš zpusob práce proniká do všech oboru,
protože n31še práce tvorí nový život a nového
cloveka. Cloveka, který je v jednom oboru sluhou,
hrdým na svou službu lidské spolecnosti, v tisíci obo
rech pánem a králem, jemuž slouží statisíce jiných lidí.
Cloveka, který je odhodlán sloužit celému svetu a pri
jímat služby celého sveta. Ve státech, Kde lidé v mnoha
oborech dop.racovali se k tomuto pojetí organisované
služby, šírí se jak blahobyt a zámožnost do širokých
vrstev lidu, tak také vedomí státní síly a moci. Státy,
které nepochopí tyto nové myšlenky a nezužitkují jich,
jsou odsouzeny k závislosti nebo k zániku. Clovek je sice
nositelem státní myšlenky, ale ješte více v nem žije
touha, dopracovati se blahobytu. Tou merou, jak budou
víteziti naše zásady organisované služby také v jiných
oborech, pozvedne se také blahobyt obyvatelstva na
šeho státu a tím jeho pevnost, vážnost a síla.

Tomáš Bata.
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jsem pouze preklady: "Žalár nejtemnejší" od
ta a "Anglické listy" od K. Capka, pak Anto
ké poesie 'od H. Jelínka, která je velmi zdarilá.

ám ceskou literaturu z originálu, a to z poesie:
Erbena, Vrchlického, Nerudu, Theera, Wolkra,

UJ Durycha, z prózy Komenského, Husa, Havlíc
mcovou, Jiráska, Capka, Vancuru, Masaryka.
jeden fakt, který musí býti každému nápadný,
dli mezi prózou a poesií. Nejvíce prekvapující

le ceská próza v XV 1. a XV I I. stoI. byla tak do
fe dosahovala niveau kterékoliv literatury zá

Dnes je sice zjevné její úsilí, velmi plodné, do
znovu na toto niveau, ale doposud se jí to zcela
10. Zajímavé je, že ceští mladí romanopisci zá
svým vlastním jazykem, nedovedou si z neho

Itl dokonalý nástroj vyjadrovací.
emám dojem, že by ceská literatura mela ráz

p6vodnl. Konecne je to chybou, snaží-Ii se o prí
originalitu. Chce-Ii se rozšíriti a trvati, musí státi
adech široce lidských. Literatura ceská je prede-
roto tak zajímavá, že Cechy jsou srdcem Evropy

v nich stékaly myšlenkové proudy. Myslím, že
okolnost je naopak velmi príznivá.

Co se týce hlavní tendence, 1. j. poslání nacio-
o, byl tím umelecký vývoj ceské prózy znacne
án; tato tíha se uvolnila teprve po skoncení války.

fO toto poslání, který byl nutný na zacátku XX.
tal se neplodným a dokonce nebezpecným ted,

národ si už upevnil svou existenci. V této dobe se
ne mohly uplatnit myšlenky Masarykovy o po
tech národa a následkem toho i o povinnostech

tury. Idea Masarykovská, která zamítla drívejší prí
onálnl koncepci, uvolnila tyto retezy, které dosud

u literaturu svíraly. Ovšem, je zde nové nebez-
fe by se Vaši autorové mohli príliš pouštet do

ln sujetu a zanedbávali pri tom formu a že by se
mohli státi moralisti a profesori. Práve o úskalí

y si nejcasteji rozbijí hlavy. Meli by si uvedomiti,
ji býti nejdríve umelci a pak teprv vychovateli,

umelecké dilo dokáže víc než prostrední kázání.
Ani za svého pobytu v Praze jsem nepoznal
sociální fakt speciálne ceský. Což je pochopitelné,
e C.S.R. je soucástí sveta západního a muže
tedy vzniknouti jen takové sociální hnutí jako
ecku nebo ve Francii. V poesii máte jedno dílo,

ované sociální ideou, které je naprosto dokonalé.
to Bezrucovy "Slezské písne". Škoda, že i nejlep
prekladateli se nepodarí víc než slabý reflex ori-.
Tato otázka je delikátní a nemá smyslu pokou

o hierarchii v literature. Nicméne je nutno ale
rozeznávati individuální prednost: V poesii vzbu
e mne nežnost Wolker a nekteré puvabné a sensi
verše Durychovy. Myslím, že i v próze je Du-
elmi kvalitní. Ponekud jsem váhal ve volbe mezi
bem a Vancurou, ale Durych nemá té vrtkavosti
která hyzdí u Vancury práve jinak nejlepší pa-

minim predevším "Pole orná a válecná"). A mimo
couzský ctenár by jim vytkl predevším, že je

mány nedodržují proporce. Místo aby zkonstruo
monickou stavbu, vystaví komplex staveb.

Znalost ceské literatury by byla užitecná stu
chologických a sociálních otázek evropských.
I správné snažiti se o nejvetší pocet prekladu.
eratura získá snáze domovské právo ve Francii
dilem nepopiratelné ceny než nekolika, byt

dobrými.

Co se týce poesie, mely by se vydávati jen ukázky
z ní. Je to kvetina príliš krehká, aby snesla presazení.

joseph Gagnaire.*
Myslím, že jsme vydavatelství, které se v Paríži nej

více stará o rozšírení ceské literatury, zahájivše se svým
kolegou Štorchem-Marienem publikace prekladu ceské
literatury. Vydali jsme: "Turbina" od Capka-Choda,
"Žalár nejtemnejší" od Olbrachta, "Anglické listy" od
Capka a "Žasnoucí voják" od Šrámka. Podle našeho
názoru je nejzajímavejší ta poslední lmiha, zároven je
charakteristická pro mentalitu ceskou a lící válku ve
svetle docela novém.

Príští publikací bude román Durychuv, který zde
vyjde témer soubežne s Prahou.

S úspechem našich publikací, ctenárstvem a tiskem
jsme spokojeni a jsme odhodláni pokracovati v této
cinnosti. Bernard Grasset.

*
Cetl jsem jen v preklaq,u "Les tetes de Chien" od

Jiráska, "La Turbine" od Capka-Choda, od tohoto také
"La fille de Jaire", dále "Bara" od B. Nemcové a "Les
philosophes" od Jiráska, pak "Anthologii ceské poesie"
od H. Jelínka.

Zamlouvá se mi z toho nejvíce historický román a
folklor. Rozšírení Vaší literatury jest možné pod pod
mínkou, že bude vydávána ve Francii. Precetl jsem si
"Divou Báru" a "Filosofskou historii" jen dík milé po
zornosti, že mi byly zaslány. Francouzští ctenári si ne
mohou povšimnouti vecí, vydaných v cizine. Z autoru,
o nichž jsem se zmínil, mne zaujal Jirásek svým skve
lým románem chodským. Capek-Chod má velkou schop
nost analysy a komposice, ale nejvetší faible mám pro
Arbesa, pro jeho obdivuhodnou obrazotvornost. Jeho
novely "Le sang, qui rajeunit" a "Le cerveau de New
ton" zanechaly ve mne hluboký dojem. Vaši spisovatelé
obohatí naši znalost lidské povahy, umožní-Ii nám po
znati mentalitu Vaší rasy. Našim mladým lidem by se
melo umožnit studium ceštiny. První krok byl ucinen
v Koleji pro jazyky orientální na Sorbonne a na nekte
rých universitách provinciálnícr. Melo by se však pro
to uciniti ješte více, abyste si tak zaopatrili semenište
prekladatelu, kterí by nás seznámili s vaší literaturou,
tak živoucí a originelní. Hughes Lapaire.*

Jako kritik sledoval jsem ceské publikace preložené.
Ale je nesnadno posouditi literaturu, známe-Ii ji jen
úryvkovite.

Za svého pobytu v Praze, kde jsem prednášel, nejvíc
mne prekvapil prímý kontakt s mladými literáty. Jsou
plni života a schopnosti porozumení, poznal jsem, jak
velké jsou intelektuální sympatie mezi Iiteráty ceskými
a francouzskými.

Hlubší znalost ceské literatury se mne zdá možnou
jen užším stykem obou literárních skupin. Cesty Fran
couzu do CSR. et vice versa budou nejlépe podporovati
obapolné poznání prostredí. Léon Pierre-Quint.

*
.Jsem presvedcen, že Vaše anketa v Prítomnosti vzbudí

nejživejší zájem. Cetl jsem vubec vše, co bylo preloženo
do francouzštiny i anglictiny z Vaší literatury a témer
30 let ji pozorne sleduji a znám všechny hlavní a snad
i vedlejší spisovatele. Rozepíši se Vám tedy o ceské lite
rature vubec a nebudu se držeti Vašeho dotazníku.

Co se týce Vaší poesie, jež je tak originelní a v níž se
tak odráží duše národa, ta je témer nepreložitelna, a
mimo to je u nás ted málo ctenáru poesie.

197



Pt{tomnOSL

Prózu representuje vždy román a novela, proto se
zde nezmíním o "Anglických listech" Capkových a pro
mluvím tedy jen o prekladech: "Psohlavci" od Jiráska,
"Zalár nejtemnejší" od Olbrachta, "Žasnoucí voják"
od Šrámka, "Turbina" a "Dcera jairova" od Capka
Choda a "Svet v plamenech" od Cestmíra jerábka.Kým
byly vybrány k prekladu práve tyto romány? Vetšina
jich byla vybrána Cechy. "Dcera jairova" byla vybrána
proto, že byla jednak urcena nakladatelstvím "Aven
tinum" ajednak já sám jsem chtel zpracovati dílo méne
obsáhlé než" Turbina".

Je pochopitelné, že vybírá-Ii to Cech, rídí se pri tom
jiným vkusem než je vkus francouzský. To je asi první
duvod nedostatecného úspechu. Druhý je, že to bylo
vydáno s podporou Prahy, takže vydavatelé fran
couzští se príliš nenamáhali tyto preklady lancírovat.
Mluvím-Ii o neúspechu, musíte tomu rozumet. Chci jen
ríci, že se sice nesetkaly s nejakým nápadným úspe
chem, ale nekteré z nich docilují velmi slušného odbytu.
Doufám, že literatura ceská se vžije sama, pres to, že
je dosud ve stavu zeleného mládí, a že se nechá unášeti
cizími proudy, je pestrá a bohatá.

Který z autoru by vzbudil nejvetší zájem? Možná,
že by to byl zrovna autor, který je prezírán svými
kompatrioty.

Jsem presvedcen, že Francii by mohla ceská litera
tura obohatiti, ale musíte jí nechati, by si ji sama vy
bírala, tak, jako Ceši si také sami vybírají, co se jim
líbí. To je nejlepší prostredek k rozšírení. A je nutna
trpelivost, a hlavne byste meli dovoliti prekladatelum
škrtati, co uznají za vhodné; ruská literatura se také
vžila dík zkráceným prekladum. A pak by snad bylo
výhodou, utvoriti literární skupinu francouzskou s ce
nami urcenými pro preklady a vydavatele.

Prenechávám to vše Vašemu uvážení 1
Jules Pichon (Chopin.)*

Vážený pane,
omluvte mne, že se nemohu zúcastniti Vaší ankety,

ponevadž nejsem dosti "au courant" Vaší literatury
z posledních publikací.

Racte prijmout nejsrdecnejší projevy mé sympatie.
Henri de Regrier.*

Cetl jsem všechny preklady z literatury ceské a
všechny mne zaujaly svou velkou duševní svobodou,
s jakou dovedou zpracovati sujety, at už filosofické, nebo
poetické etc., v cemž se projevuje hluboká síla ceská,
schopnost praktikovati své ideály a vyjádriti život své
rasy.

Ovšem, nejradeji mám Capka. A také antologie mne
zajímaly. Jsem hluboce vdecen p. Pichonovi, který
mi tyto všechny krásné preklady zaslal.

Koncím práním, aby literatura ceská pokracovala
cestou, kterou se dosud brala: pozorováním prírody
a lidí, humorem, láskou ke stylu. j. H. Rosny ml.*

Mne na ceské literature nejvíc zaujala vitalita její
poesie. A to proto, že témer v celé ostatní Evrope je
poesie v úpadku. Chci tím ríci, že jen málo mladých
Iiterátu se o ni zajímá. Co mne se týce, mám mínení
ponekud o dlišné od ceského kritika p. Peroutky (který,
mimochodem receno, prohlašuje, že francouzská lite
ratura pro nej koncí panem Mauros), já se totiž domní
vám, že se ceská soucasná literatura nesoustreduje jen
v Karlu Capkovi.

Nechci zde citovati jména, protože nemá smyslu se-
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stavovati nejaký "seznam premiantu". Ale pres to se
nemohu vyhnouti jménu Vít. Nezvala. Ve Franciisíc
ješte málo známe tohoto výborného poetu, ale víme
o jeho existenci a jsme velmi citliví k jeho osobnosti.

Tato vitalita je zjevná nejen v literature, ale v Praze
samé. Kritika ceská, at prohlašuje cokoliv, ví prece,ie
je nemožno umlceti básníka, který se narodil jako vecný
revolucionár a nonkonformista. Práve pro tuto vecnou
revoltu mne ceská literatura pritahuje. Nemáte ani
ponetí, jak se všech stran se všichni snaží nás drážditi
a vzíti nám náš elán. Proti tomu bojujeme tím, že mezi
sebe prijímáme jen ty, kterí representují nejen nejaký
národ, nýbrž predevším nadání.

*

Prosím, abyste mne omluvil, že Vám nepíši o tom
více, chci odpovedeti ješte jen na otázku, které pro
stredky k rozšírení literatury ceské pokládám za nej.
úcinnejší. Myslím, že by se nemela míchati do litera·
tury politika, a že byste meli venovat pozornost vždy
hlavne tomu, kdo chce zustat sebou samým. A predevším
myslím, že je lépe zajímat se více o prítomnost než omi·
nulost. Nemelo by se Vám jednat o to, abyste nás se·
známili se svými slavnými, nýbrž abychom mohli
poznati nové proudy, rodící se v Praze, a dýchati
živoucí dech Vaší zeme. Philippe Soupault.

*

Jsem spolupracovník "L'Europe centrale" a psal jsem
nedávno v "L'Opinion" o Antologii' od H. Jelínka,
svého prítele. Navštívil jsem také Prahu a napsal jsem
nekolik clánku op. Benešovi, Masarykovi, Olbrachtovi
atd. Podle mého mínení Ceskoslovensko, tento mladý
a zároven starý národ má obdivuhodnou duši, a ceká
nan jiste vetší poslání než na mnohý jiný národ. Ne

souhlasím pouze s literárním snobismem nekterých
mladých ceských autoru. '

Melo by se však predkládati mnohem více, než dopo
sud. Nakladatelství "Aventinum" má v tom tempo
velmi pomalé. Melo by se tím více prekládati, že sám
paralelismus politický mezi Francií a Ceskoslovenskem
má za následek velké naše sympatie k Cechum.

André Thérive.
*

Osoby odpovídajících:

jean-Richard Bloch, romancier, essayista, požívající velk~
autority; autor tragedie Poslední císar, díla dávno ješte plne nedoce
neného; spisovatel onech vskutku velkých knih jako "Kurdské noci"
a" ... & Spol.", jejiž ceský preklad nedávno vyšel.

Benjamin Crémieux, kritik, romancíer, prekladatel zejména
z italštiny, autor znamenitého Panoramatu i talské li teraturYi
essaye, shrnuté v knihu "XX. století", tvorí jedno z nejvýznacnej
ších kritických del poslednich let; tam první pokus o syntetickf
pohled na dílo Marcela Prousta.

joseph Delteil, romancíer, jehož nekteré knihy preloženy
ceštiny; autor podivuhodných "Životopisných románu" o SvatéJo
hance, o Lafayettovi, o Donu juanovi atd.

Emile Dermenghen, jeden z nejlepších mladých znalcu isla
ského sveta, zejména mystických arabských básníku; autor cetný
spísu o dejinách mystiky vubec, autor velikého životopiSUMoha
dova, kníhy preložené do cetných cízích reci.

F. Dominois, profesor ceštíny na parížské škole živých vých
ních jazyku; dojista jeden z nejpoucenejšich a nejhlubších znal
ceského a slovenského písemníctví; ve Francíí a - mimo Fran
vychoval radu vynikajících ceštínáru, kterí nejen vedí, nýbrž ta
znají. Neni svým žákum jen profesorem ceštiny, je jim také vyk
dacem ceskoslovenského života.
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rtain byl kdysi tesne sdružen se skupinou unanimistu.
ch cest po Americe, po sovetském Rusku, po Indocine
beletristických knih, jejichž úspech byl znacný, ale
pronikavé, hluboké a na universální lidské problémy
vní reportáže" prosluly zejména. Durtaín píše však

imaginativní a preložil s drem Gustavem Wintrem
tele" Bratri Capkll.

Oagnaire, klasický filolog, posluchac ceských kurslt
is na Škole východnich recí, s J. Aucouturíerem je dotud

žákem; prekládá tou dobou Komenského Labyrint.
Orasset, šéf jednoho z nejvetších parižských naklada

hodný essayista (Úvahy o nesmrtelností, predmluva
ánu prekladu Sieburgovy kníhy Herrgott ín Frank
nakladatelem kolekce cs. písemníctví "Grasset-Aven-

Lapaire, clen výboru Allíances Fran~aises; regionalis
a povídkár; autor vynikajících prací o folkloru kraje
je jevištem vetšiny selských románu George Sandové.

lerre-Quínt, vyníkající mladý kritik; autor první velké
kritické studie o Proustoví, která tvorí základ nescetné
literatury; autor neméne podstatného essaye o dile hra-

onta. .
Ichon, básník (Jules Chopin), býv. lektor francouzštíny.
universite; uverejnil dlouhou radu úvah o ceském písem

preklady z ceské literatury; jeden z nejzasloužilejších
dl znalcu cs. písemnictví.
e Régnier, clen Francouzské akademie, slavný básník-

o ny mladší, clen Akademie Goncourtu, autor cetných
nichž "Vyžádaná" (La Désirée), inspírovaný cestou po

Soupault, básník, romancíer, kritik, jeden z nejzná
vatelu mladé generace, rada jeho knih preložena do

nedávno velmi pozoruhodnou knihu o Baudelairu. .
Thérive, kritík, romacíér; nástupce Pavla Soudaye v Ii-

ce deníku Le Temps; autor rady osobitých románu.
ve je krome toho bystrým novinárským kronikárem.

OFIE A PSYCHOLOGIE

-tismusjako hysterie národu. *)

Isemitismus lze se jako na všechno lidské po
I dlvati ruzne. Lze jej oslavovati jako spásu,
oklinati jako mor; možno jej potírati, možno
ávati; mužeme obhajovati židy, mužeme dá
avdu antisemitum. Avšak mužeme se na nej
vedecky; mužeme studovati zákony, které

o vznik a rozvoj; mužeme zejména užíti na
n)' moderní psychologie skupin. O to se chci

'ti.
I. Popis.

to antisemitismus?
'tismus není, jak by naznacovalo jméno, ne
proti semitum, nýbrž neprátelství proti

elíšl se však od jiných neprátelství pouze svým
; má ješte docela speciální zabarvení; není

ádriti toto zabarvení slovy; ale témer vždy
typická smes opovržení, avšak prece také

enávisti a prece také obdivu, povýšenosti a

Jako rukopis. Autor, nemecký filosof, prednášel nedávno
v Praze. .

prece také ~strachu, pocitu blízkosti a prece také ci
zosti. Toto zabarvení je tak specifické, že casto se
cítíme svádeni nazývati podobne zabarvená neprátel
ství antisemitismem, i když nesmerují proti židum.

Je tedy všem antisemitským citum spolecný pred
met (žid) a specifické zabarvení, které jsem se práve po
kusil popsati. To je spolecné jádro, které se vyskytuje
v rozmanitém obalu a v ruzných tvarech. Tato ruznost
závisí na rozlicných okolnostech: na dobe, na povaze
národa, v jehož stredu židé žijí, na kulturní výši a
úrovni vzdelání, na sociální strukture, na politické
situaci atd.

Na základe toho pokusíme se zde o dvojí trídení:
a) podle prostredku antisemitismu a podle zpusobu

jeho uplatnování, a b) podle povahy dotycného ná
roda.

a) Podle prostredku uplatnování lze rozeznávati:
1. krvavý antisemitismus, t. j. antisemitismus po

gromu, který se vybíjí vraždením a zabíjením, mrza
cením a prznením:

2. hrubý antisemitismus, který se projevuje mlá·
cením, týráním, poškozováním majetku, pustošením,
vytloukáním oken;

3. utrhacný antisemitismus, který židum pripisuje
typické zlociny; na prvém míste je to rituální povera;
v drívejších dobách mela neméne nebezpecného
bratra: poveru o otravování studní. V novejší dobe
zmodernisovaly se tyto metody a mluví se tedy o cíle
vedomém mezinárodním spiknutí židu za úcelem sve
tové nadvlády; klasickým dílem je tu kniha, pozdeji
jako padelek odhalená, "Mudrci sionští", na niž navá
zala zejména v Nemecku obrovská pseudoliteratura;

4. politický antisemitismus; jeho hlavním prostred
kem bylo vypovídání, neprekonatelný nástroj v rukách
panovníku a vlád, kterým se jim snadno podarilo honiti
židy po svete a vydírati na nich stále nové a nové vý
kupní dane, metoda, která byla pestována po celý
stredovek a v novoveku až do XV I I I. stol. a kterou
ješte dovedla ovládati s neumdlévající energií velká
antisemitka na trune, Marie Terezie. Dalším prostred
kem politického antisemitismu jest rayonování, pro
slulá metoda carismu. Zcela moderním prostredkem
je zamezování pristehovalectví, které, ackoliv má ná
ter neutrální, smeruje z 95% proti židum; je to ja
kési záporné pronásledování židu. Zacala s tím svobodná
Amerika a nyní již následovaly témer všechny státy.
Tak vznikla postava moderního Ahasvéra, jemuž bylo
znemožneno bloudení; smí se sice vystehovat, nesmí
se však nikam pristehovat; zlý to osud národa, jenž
nemá vlasti. Rayonování je príbuzný onen rovnež
velmi moderní a oblíbený prostredek numeru c\ausu ve
všech možných oborech, nekdy oficielní, nekdy za
strený, nekdy pouze de facto provádený.

5. hospodárský antisemitismus, vyskytující se rov
než v nejrozmanitejších odstínech uprímnosti, od oficiel
ní ho bojkotu až k heslu: "Nekupujte u židu!" Mo
derní hospodárský vývoj zarucuje tomuto antisemi
tismu velmi príznivou budoucnost; ceká jej velká kari
éra; doba, která prechází od hospodárského individua
lismu ke kolektivismu, je pro židy velmi nepríznivá.
Nebot zde platí zákon: slouciti znamená vylouciti.
Vytvorí-li se hospodárská skupina, bývá žid docela
automaticky, i když po prípade s pocátku spolupusobil,
vytlacen; platí to ve velkém jako v malém. O príklady
není nouze.

Zvláštním druhem jest:
6. spolecenský antisemitismus. Je zajímavé, že
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je silne rOZS1fen práve v onech zemích, kde jsou
ostatní" druhy slabeji zastoupeny, na pr. v Americe.
je dosti známo, že se zde brány mezi židy a krestany
zavírají teprve po skoncení obchodní doby, po 5. hod.
odpoledne. Stává se casto, že žid a krestan, kterí jsou
obchodními spolecníky, se spolecensky vubec neznají.

7. jako poslední uvádím antisemitismus kulturní.
Chce chrániti cistotu kultury, rasy, nebo morálky proti
rozkladným vlivum židovství.

b) Charakterologicky lze rozeznávati:
1. tupe-explosivní antisemitismus (vraždy, zvírec

kosti a pod.);
2. zlomyslne-frivolní (nadávky, podezrívání a pod.);
3. vedecky-systematický, který snaží se oduvodniti

sebe sama vedeckým zpusobem;
4. potlacený antisemitismus, který se neprojevuje

otevrene a vedome, nýbrž pracuje skryte a tajne;
5. konecne chtel bych zmíniti se o zajímavé odrude;

nazývám ji presunutým antisemitismem; žid není ne

náviden proto, že je židem, nýbrž proto, že ie jakožid kapitalistou nebo bolševikem, Nemcem nebo Cechem,
bigotní nebo svobodný zednár. Snese se na pr. v Cechách
mnohem snáze, mluví-li nemecky arijský Nemec, než
ciní-li tak nemecky vychovaný žid. Je to také anti
semitismus, jenže nesmeruje prímo, je jakoby pre
sunut na jinou kolej.

II. Sociologie a psychologie.

Chceme-li nalézti zákony antisemitismu, UCIOlme
dobre, budeme-li postupovati na dvou frontách; t. j.
budeme zkoumati zvencí, ciste empiricky zpusob jeho
vzniku; tak nalezneme sociologické zákony; a pak bu
deme hledati zvnitrku, duvod a prícinu jeho vzniku,
t. j. tedy jeho zákony psychologické.

Nejdríve tedy sociologické zákony: tážeme se, kdy
podle zkušenosti vzniká antisemitismus? Abychom
mohli odpovedeti na tuto otázku, doporucuje se polo
žiti si nejdríve otázku opacnou: kdy nevzniká antisemi
tismus? Tu mužeme konstatovati: antisemitismus je
slabší v onech zemích, národech nebo spolecenských
vrstvách, kde se židé témer neliší od ostatního obyva
telstva; kde ztratili svuj svéráz, jako na pr. v !talii
nebo ve vyšší anglické spolecnosti. je slabší také tam,
kde jsou židé málo pocetní (na pr. v severských zemích).
Z toho vyplývají již dva zákony: aby mohl antisemi
tismus vzniknouti, je potrebí: 1. aby se židé znacne
lišili od ostatního obyvatelstva (vzezrením, zvyky, ná
boženstvím, svetovým názorem, hospodárskou cin
ností, vedomím vlastního já atd.) a 2. aby se vyskyto
vali v jistém procentu. Nebylo by snad težké stanoviti
empiricky takovýto práh, který by musil býti prekro
cen, aby antisemitismus vznikl, práve tak jako jisté
procento soli presolí polévku.

K temto dvema zákonum pristupuje nejduležitejší:
antisemitismus vzniká nebo sílí tehdy, když se dotycná
skupina nebo národ, v jehož stredu židé žijí, octne
v tísni, tedy na pr. po prohrané válce, v hospodárské
depresi, za doby hladu, za epidemií, po obcanských
válkách a pod. Naproti tomu p.0 vyhrané válce, za ho
spodárského rozkvetu antisemitismus ochabuje; dejiny
ukazují to zcela zretelne: dnešní Nemecko, Francie po
roce 1871, Polsko za hospodárské krise po válce, a v nej
novejší dobe dokonce Amerika v její hospodárské tísni.

Pamatujme si tento zákon, pristoupíme-li nyní k zá
kladní otázce, po vnitrní prícine, po vlastním duvodu,
po smyslu antisemitismu. O této otázce se již dosti
premýšlelo, nebot je to otázka nejen nejpodstatnejší,
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nýbrž také nejbližší, a nelze se proto ani diviti, exi
stuje-li již celá rada teorií jako odpoved. Nejbežnejší
teorie byla dríve náboženská: židé ukrižovali Krista
- proto jsou prokletí. Dlouhá století byla tato teorie
vládnoucí; dnes víme, že nestací - i když tento motiv
ješte dnes vedome nebo nevedome spolupusobí. Pres
to tato teorie vetšine našich dnešních antisemitu ne
stací.

jiná teorie je hospodárská: židé jsou v hospodárském
zápase nepríjemnými souperi pro své vlastnosti, svou
vytrvalost a houževnatost a rychlé tempo reakce; po
nevadž to, že jsou židy, je dobrým prostredkem boje,
používá se ho. Samozrejme vzniká otázka: proc je
antisemitismus tak dobrým prostredkem v hospodárském
boji?

Tím se vracíme k puvodní otázce. Ostatne by hospo
dárský zápas nikdy nemohl vysvetliti zabarvení anti
semitské zášti.

Existuje také estetická teorie: židé vzbuzují ne
návist svým nápadným, hlasitým a vyzývavým cho
váním. Také tato teorie niceho nevysvetluje, nebot mu
síme se opet ptáti: proc je pocitováno nepríjemne
zrovna chování židu? Proc nevzniká antisemitismus
proti jiným národum, kterí jsou pri nejmenším práve
tak hlasití a pohybliví jako židovský? Krome toho je
dosti židu, kterí se svým chováním velmi prizpusobili,
a prece neuniknou nenávisti. Musí tedy býti za tlm
neco jiného než estetická citlivost.

Velmi rozšírena jest teorie kulturní a rasové obrany.
Antisemitismus není nicím jiným než obranou proti
kažení rasy, kultury nebo morálky židy. Každá rasa a
každá kultura brání se totiž vlivum ménecenných ele
mentu. A proto se bojuje proti požidovštení tisku a
divadla, literatury a politiky, vedy a filosofie. Tato teorie
spocívá na bežné chybe myšlení: pokládá se za samo
zrejmé, že býti jiným znamená býti horším. Proc však
zdá se antisemitovi samozrejmé, že zde býti jiným
znamená býti horším? To muže vysvetliti zase jen anti
semitismus. A proto nemuže býti vysvetlen touto teorií.
Nadto je tato teorie zrejme myšlenkovou nadstavbou
mnohem hlubšího motivu. Nebot antisemitismus sku

piny a davu sotva dá se vysvetliti takovýmito jem
nejšími starostmi o cistotu rasy a kultury.

Existuje ovšem také zcela jednoduchá teorie, která
odvozuje nenávist k židum z instinktivního odporu.
Židé jsou nenávideni, ponevadž je práve nelze vystát.
Nac potom tolik premítati? To prirozene není žádné
vysvetlení, nýbrž vzdání se jakéhokoli vysvetlování.
Kdo však chce prece nejaké vysvetlení, musí se prece
zase ptáti: proc tento instinktivní odpor? Proc jsou práve
židé tímto urcitým zpusObem nenávideni a nikoli také
jiní národové, kterí se též od ostatních zretelne liší?

Mužeme tedy konstatovati: na všech techto teoriích
jest neco správného, avšak zrejme nevystihují jádro
veci. jsem toho názoru, že moderní, na metodách psy
choanalysy založená psychologie skupin jest s to pro
niknouti k jádru veci. Nejvetší význam mají zde dve
dila: F. Bernstein: "Der Antisemitismus als Gruppen
erscheinung" a Arnold Zweig: "Caliban". Obe tato díla,
která vyšla skoro soucasne, jsou základní pro psycho
logii skupin. Bernstein dokazuje, že se každá nelibost
pretvárí v pocity neprátelství. Toto neprátelství si
hledá teprve dodatecne predmet. V tomto hledání po
máhá práve skupina, která není nicím jiným než ne
postradatelnou organisací pro praktické rozdelení prá
telských a neprátelských citu. Podrobné další psycho
logické pro zkoumání skupiny ukazuje konecne, jak se
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vajl židé nejvhodnejším predmetem tohoto nahro
deného neprátelství. Podobne argumentuje Arnold
eig. Nastává otázka, proc práve se pretvárí každá
Ibost v neprátelství, proc toto neprátelství se kupí

hledá dodatecne predmet a proc tvorí židé jeho nej
odnejšl predmet.
Moje odpoved na tuto otázku zní takto: antisemitis
s nen! nicím jiným než hysterickou reakcí nejaké
piny na urcité odpory. Tuto thesi chci nyní vysvet
. Všechno dení v lidském živote i v živote prírody má
o strukturu: pudy setkávají se s odpory. Koren
omu narazí na skálu; živocichu hrozí hlad; clovek
kává se s obtížemi všeho druhu, s nedostatkem vý

vy, s nemocí, se smrtí. Všem našim pudum, snahám
I, milovati se kladou rozmanité prekážky a odpory.

reaguje nyní clovek na tyto odpory, které se tycí
cestu jeho pudum? jsou ctyri typy takové reakce:
gativnl, positivní, hysterická a tvurcí.
I. Negativní reakce: clovek uhýbá odporu; vzdává
své vule; dává se na útek; pud uhasne.

2. Positivní reakce: clovek prekoná odpor a prosadí
ou vuli; vule je tak silná nebo odpor tak slabý, že
le jej zmuže.
3. Jsou však také odpory - a je jich vetšina - kterých

elze zmoci prímou cestou.
Co se stane? Síla pudu nebo vule se kupí pred od
rem. Tím se zhuštuje" sbírá, stupnuje se. Za techto

kolnostl muže nynl nastati výbušný prulom v docela
ovém smeru; prekážka není sice odklizena, jest však
oražena nová cesta; jest stvoreno neco nového, tak
a neco tretího, co není obsaženo ani v pudu ani v pre

ce. To je tvurcí reakce. jí, myslím, dekujeme za
echny velké kulturní a duchovní ciny: clovek nedo

ede prekonati svoji nemohoucnost vuci prírode a
vetu, ale stvorí náboženství; nemuže prekonati ci
ost mezi 1idmi, ale stvorí rec: nemuže rozrešiti záhady
vota, ale stvorí vedu; nemuže zahnati nárkem ne
estl se sveta, nemuže zvecniti jásotem štestí, ale stvorí
menl. To je tvurcí reakce.
4. Kupení pudu pred odporem muže se však vybíti

ným zpusobem. Kotel, ve kterém je uzavrena pára,
ÍlŽe explodovati na slabém míste; muže se otevríti

ejaký ventil, kterým pára.unikne. Práve tak nakupený
ud muže explodovati na míste nejmenšího odporu,
Me si najíti ventil, kterým unikne. To nazývám hy
erickou reakcí.

Pri tvurcí reakci vybíjí se napetí tím, že si najde vý
odisko, kterým se vytvorí neco nového, cenného. Pri

ysterické reakci vybíjí se napetí tím, že unikne venti
m nejmenšího odporu a nejen že netvorí nic cenného,
ýbrž pusobí škodlive a nicive, snižujíc stav existujících
odnot. Nazývám tuto reakci hysterickou, ponevadž
povídá ve velké míre onomu mechanismu, který zjis
a psychoanalysa pri vzniku hysterie.' Nebot také tu

pud, bud sexuální nebo egoistický, brzden odporem,
tento brzdený nebo potlacený pud se vyvíjí tím, že
ori príznaky nemoci: koktání, agorafobii, nucená
nánl, nespavost atd.

Tento hysterický symptom jest v tomto prípade
áve cestou nejmenšího odporu; a vzniká jím neco, co
prosto není hodnotou, nýbrž nehodnotou, snižující

lsti a výkonnost dotycného individua. Nazývám-li
I tuto reakci hysterickou, chci ji prece docela presne

išovati od hysterie; nemluvím. ani o nemoci, ani o ne
ém abnormálním zjevu; mluvíme o hysterii, vyskyt
li se príznak nemoci, tedy neco, co je mimo životní
rmy; co nazývám hysterickou reakcí, jest však prí-

pad zcela normální; je to, smím-Ii tak ríci, hysterie
zdravých; je to onen druh reakce, s níž máme stále co
ciniti v živote a která je prícinou všech onech malých
zlob a všedních nenávistí, ješitnosti a nespokojenosti,
neklidu a nervosity, ale také znacné cásti "velkého" zla
na svete.

Budtež uvedeny jako príklad dva typické prípady
denní zkušenosti; šéf, který mel doma nepríjemnost,
vybíjí svou zlost tím, že trápí svuj personál. Žena, která
není v manželství eroticky uspokojena, trýzní služku.
V obou prípadech vybíjí se pud, nahromadený nejakým
odporem, smerem nejmenšího odporu. Takovým nej
menším odporem jest personál a služka. Tentýž jest
mechanismus antisemitismu. Kdo klade národum nej
menší odpor? Onen národ, který zretelne se odlišuje a
jsa v mnohém nápadným, mezi nimi bydlí, všude jest
v menšine, nikde není suverenní, nikde nemá domova,
a který možno všude pomerne beztrestne pronásle
dovati: židé.

Vzpomínáme si nyní, že jsme pri sociologii anti
semitismu zjistili jako hlavní zákon jeho vzniku prítom
nost tísne v urcité skupine. Nyní tomu rozumíme. Tato
tísen není nicím jiným než odporem, který se staví
v cestu prirozenému vývoji a rozmachu dotycného
národa. Také národ chce žíti a býti štastným; je-li
tento pud rušen znatelne nejakou prekážkou, vzniká
již známé jeho kupení, které vede k hysterické reakci.
Hledá se východisko, ventil, místo nejmenšího odporu,
obetní beránek, služka; a takovým vhodným pred
metem nejmenšího odporu) všude prítomným a vždy po
ruce ... jsou židé. Tot smysl antisemitismu.

Všechny ostatní motivy pristupují jen jako vedlejší.
Také ona paní dovede konec koncu uvésti celou radu
chyb dotycné služky. Avšak jádro veci leží prece jinde.
A práve tak si vymyslili národové proti židum všemožné
motivy a teorie, a Nemci vybudovali dokonce celou
vedu antisemitismu. Avšak to vše jest jen nadstavba.
jádro antisemitské reakce spocívá mnohem hloubeji
než jeho vedecké oduvodnení. jest založen na psycho
logickém zákone, který jest zakotven hluboce a pevne
v duši cloveka jako individua a daleko hloubeji ješte
v duši cloveka jakožto clena nejaké skupiny, nejakého
národa, nebo dokonce davu.

A práve tak jako vdecí lidstvo za všechno velké a
dobré, které vytvorIio, tvurcí reakci, tato hysterická
reakce jest prícinou vetšiny zla na svete. jest nebez
pecím pro lidský vývoj. A je-li vubec nejaký velký úkol
výchovy, je to tento: brániti, pokud možno, hyste
rickým reakcím a napomáhati tvurcím. jak jsou blízké
svým vznikem, tak jsou protikladné svým pusobením.

III. Mravní dusledky.

jest snad dovoleno vyvoditi z techto poznatku ne
kolik dusledku. jest nesprávné dívati se na antisemi
tismus jako na vec pouhého nedostatku kultury; jest
nesprávné domnívati se, že antisemitismus zmizí s po
krokem civilisace nebo osvety. Takovýto pokrok ne
dotkne se jeho jádra; snad jej zušlechtí v jeho proje
vech a cinech; dostane snad jiné formy, bude se snad
chovati jemneji; ale zustane ve své podstate, dokud se
nezmení psychologie lidí.

je také nesprávné, domnívají-li se židé, že mohou
úcinne a úspešne popírati antisemitismus výklady a
duvody. Zajisté má tento zpusob potírání antisemi
tismu také svoji cenu - ztežuje jeho cestu, muže jej
snad také zmeniti v jeho projevech - avšak podstaty
antisemitismu se nedotýká. Proti pudttm neplatí obha-
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joba, proti hysterickým ventilum neplatí morální ká
zání, a predevším: proti psychologickým zákonum ne
platí žádné rozumové duvody. Zbývá vubec jen jedna
cesta k záchrane, zde jako všude: reagovati tvorive
místo hystericky. A tento mravní zákon platí práve tak
pro židy, kterí žijí mezi národy, jako pro národy, mezi
kterými židé žijí.

Nebot antisemitismus není pro židy nic jiného než
odpor pro jejich vuli k životu, prekážka jejich vývoje
a nicitel jejich štestí. A židé reagují na antisemitismus
nejinak, než reagují národové ostatní na nejaký odpor,
1. j. reagují na antisemitismus, vzniklý z hysterické
reakce, zase hystericky. Chovají se v tísni, do níž je
privádí antisemitismus národu, nejinak, než se chovají
národové, když v nejaké tísni reagují antisemitsky.
Židovský život jest pln takovýchto hysterických reakcí
na antisemitismus, a tím jest vysvetlitelno mnohé
z chování židu, co se casto jinak pripisuje vlastnostem
jejich povahy: predevším výstrelky v nejrozmani
tejších oborech, v politice, v umení, ve vede, ve spolec
nosti, v hospodárství, v denním živote; pokusy o útek
ze židovství, od pokrtení až ke zmene jména a operací
nosu; od prímého popírání puvodu až k stydlivému
zastírání; predevším proslulý židovský antisemitismus;
pokusy o znehodnocení nebo prehodnocení židovství;
pokusy asimilacní všeho druhu; bezmocný úlek pred
vlastními chybami, zrada vlastních ideálu a asimilace
k cizím ideálum; videní cizíma ocima; podlízavist nebo
drzost; príliš zakriknuté nebo príliš hlasité chování atd.
To vše jsou hysterické reakce.

Také pro židy existuje jen jeden slušný, dustojný a
cenný postoj vuci antisemitismu: tvurcí reakce; vytvo
riti z nouze a trýzne, do níž vrhá židy antisemitismus,
z napetí techto tlaku neco nového, celého, cenného; ne
staveti proti útokum antisemitismu ani bázen, ani
protiútok, ani žalobu, ani argument, nýbrž mravní cin
židovstva. Jsou v židovstvu nábehy k takové reakci,
a jako jeden nejpodstatnejší z nich mohu snad uvésti
sionismus. Nebot tento nereaguje na antisemitismus
tím, že by pred ním zavíral liberálne optimisticky oci,
tím, že by jej potíral argumenty nebo morálním kázáním,
tím, že by se utíkal do hysterického pocitu ménecen
nosti, nýbrž tím, že staví proti nemu neco nového a
hodnotného, obnovu židovského národa, odevzdání se
úkolu privésti tento národ do takové politické a sociální
situace, aby mohl uplatniti a vyžíti své vlohy ve zdravém
spolecenství a zpusobem pro lidstvo nejcennejším.

Chtejí-li však národové také prekonati antisemitis
mus, existuje i pro ne jen ta jediná cesta, poznati jej
jako hysterickou reakci a vzíti na se královskou úlohu:
uciniti z hysterické reakce tvurcí. .

ŽiVOT A INSTITUCE

Gel:

Zákon proti neviditelnému nepríteli.
II.

V prvé cásti tohoto p'rehledu bylo reprodukováno,ceho chteli dosáhnout ti, kterí prosadili "zákon
o potírání pohlavních chorob" cili, prosteji receno, zru
šení reglementacních opatrení a reglementace vubec.
Bylo dále uvedeno, co bylo pohnutkou k vydání tohoto
zákona. Pohnutky k reforme urcitého oboru bývají kri
tikou dosavadního stavu.
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Pochodila-li policie, jako výkonný orgán státu pri
provádení reglementacních opatrení v "pohnutkách k re
forme" zle, je spravedlivo, aby policie byla slyšena zase
tam, kde jde o posudek dnešní situace. Provádecí narí
zení k zákonu ze dne 11. cervence 1922 (o potírání po
hlavních nemocí) bylo vydáno 9. ríjna 1923.

Úredníci námi dotázaní jsou svým postavením a men
taiitou nad každým .podezrením z podjatosti, a bylo-Ii
v jejich odpovedích neco ironie, jde to na vrub skutec
nosti, že ironie je za urcitých predpokladu nevyhnutelná
psychická reakce.

Pro policii je situace nyní v praksi taková: prosti
tuce je volná. Každá osoba ženského rodu starší šest
nácti let jí muže provozovat, pokud se tím neprovinuje
proti trestnímu zákonu nebo zákonu o potírání pohlav
ních nemocí. To znamená ve skutecnosti: pokud ji nekdo
neudá, že ho obtežovala (vybízením, provozováním pro
stituce v sousedním nebo jinak spojeném bytu) nebo
že nekoho nakazila, nebo pokud takovéto skutecnosti
se z jiného duvodu nestanou predmetem úredního jed
nání.

Na dotaz vyjádril se úredník sociálního odboru
pražské policie:

"Abolice vzala nám, a nejen nám, ale hlavne rodinám,
jednu z nejúcinnejších zbraní. Byla to zbran zlá, pri
znávám. Bylo v ní mnoho nebezpecí, ale zlo, které
v mnoha prípadech odvrátila, bylo jiste menší, než to,
které zpusobila. Poslední duševní prekážkou mezi dev
cetem na šikmé ploše a mezi ulicí byla vedomost, že po
prvém pristižení dostane její otec nebo matka predvolání,
aby si pro dceru prišli na komisarství. Pri druhém nebo
tretím opakování už jí hrozila žlutá knížka. Znám jeden
prípad, to je pravda, kde otce ranila mrtvice, když
dostal obsílku; jedna matka se z téhož duvodu obesila.
To jsou dve tragedie. Ovšem za víc než dvacet let mé
prakse. A zdá se mi skoro pravdepodobné, že by toho
otce a tu matku bylo stejne usmrtilo sdelení od fysikátu,
že mají sedmnáctiletou dceru, pristiženou v hotelu, dát
na venerické oddelení.

. Naproti tomu zase znám desítky - nepreháním,
reknu-li sta prípadu, kde se obsílka projevila blahodárne.
Bití od tatínka nebo maminky, drakonicky dodržovaný
príkaz chodit z domu do práce a z práce rovnou zase
domu, jsou opatrení, jež stát nic nestojí a jež zachovávají
národu ženy.

A nejlacinejší prostredek byl zadarmo: strach pred
temi obsílkami a hruza pred tou knížkou. Tento pro
stredek fungoval bez obtežování rodin, pretížených
ostatne dnes víc než kdy starostmi o živobytí, nemají
cích dost casu, aby hlídaly své dospívající dcery.

Mohl bych mít už sám dospelé deti a nebylo by to ono
povestné "bití na policii", kdybych poslechl hlasu svého
srdce nebo ruky. Bylo by to otcovsky míneno a snad
by to i otcovsky pusobilo. Ale místo toho musím ríci:
"dekuji, všechno v porádku, racte prominout, že jsem
vyrušoval", když za sebou pri štáre zavírám dvere ho
telového pelechu, za nimiž mladé devce, švadlena, úred
nice, vychovatelka, delnice nebo dcerka, o kterou se
doma starají jako oko v hlave, utrácí život svuj a 
sto proti jedné - životy dalších generací. Je prihlášená,
je podle zákona dost stará, hledaná zatykacem není.
"Všechno v porádku, racte prominout, že jsem vyru
šoval." - Kdybys, holka, šla v zime, a bylo 30 pod
nulou a led na dva metry tlustý, pres Vltavu tam, kde
není vyznaceno klužište, mohu te sebrat. Na základe
vyhlášky dostaneš treba i 48 hodin. Protože "uvádíš
svuj život lehkomyslne v nebezpecí." Kdybych byl ve
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tné nálade, mohu te sebrat, i když skocíš z elektriky,
ké je to nebezpecné jen pro tebe. Mužeš si rozbít nos.
když jsi tak hloupá, že riskuješ syfilis za sebe a za
Ikoho ješte - "odpustte, vše v porádku". Tohle

abotice. *

olicejní lékar: Naši kolegové právníci by rekli:
tice je beztrestná, protože je to pokus nezpusobilými

fedky. Že prostituce je jako kvetina perenna, o tom
I sporu. Zákon se vždycky jenom muže starat o to,

y nebujela víc, než už je jaksi treba, a aby nebujela
, kde muže šírit zhoubu vetší, než je - zní to para

xne - než je nezbytne treba. Názor policejního lékare
abolici nedá se umlcet právnickou sentencí o beztrest

i. Lékari jde o víc. A s toho stanoviska je abolice
le našeho názoru - mohu klidne ríci, že v tom se
ou souhlasí, byt i mlcky, všichni kolegové - za da

tch okolností vecí kardinálne pochybenou.
enom detaily: zákon o p'otírání pohlavních nemocí
ádá lékari, aby vedl presný seznam svých venerických
ientu a aby každého takového pacienta, jenž mu
ce nevylécen z ošetrování, oznámil magistrátu. Nechci
omu sahat do svedomí a já sám mám malinko sou
mé prakse - ale který lékar muže takového neco
ledne riskovat. Žádat po pacientovi osobní legitimaci,

resu overenou konskripcním listem a potom ho ozná
't úradum. I zákon musí pocítat s psychologií prumer-

iho cloveka. Prumerný clovek se za pohlavní chorobu
yd!. Stud je psychická záležitost a rozumem - ješte
tomu rozumem zneklidnených vážnou 'chorobou 
dobre potlacit nedá. K lékari, o nemž by se rozkriklo,
pacienta písemne upomíná, aby zas prišel, nebo že

kolik lidí, kterí zavcas neprišli do ordinace, dá pred
t na magistrát, by lidé s neuveritelnou rychlostí

festali chodit. A ješte nad to: prící se poslání lékare,
nemuž pacient dobrovolne prichází (tedy k lékari
ukromému), aby žádal pas ci obcanskou legitimaci.

Pacient je clovek, prípad císlo tolik a toUk. Ani knez
pri zpovedi neptá po adrese.
Ale když už zákon rekl A a provádecí narízení reklo
,musi skutecnostríciC. A toCneríká. Není uzavrených
deleni v nemocnicích, není lužek. A tajná prostituce

uji, nikdo neuverí, jak hrozne bují. A jsme bezmocni.
Pohlavnich chorob pribývá hrozivoumerou. To za
u reglementace - korigujeme-Ii statistiku skutecností

ových therapeutických metod - nebylo. S hygienou
hygienicností byl spojen úzce a nerozlucne zájem ma-

tele podniku. Bylo to vecí jeho dobré obchodní povesti.
'mitky, ukazující na ožebracení nevestek a na jejich
tigacni zotrocení (zadlužení za šatstvo atd.), lze vy
tit prostým poukazem na to, že existují ustanovení,

odle kterých lze zamestnavateli zakázat, aby cokoliv
rodával lidem od neho odvislým. Ale to už není vecí
karovou. Lékar si muže leda vzpomenout na desnou
lnu, bídu, zoufalá stadia nemocí, které najde skoro

dého rána na komisarství, kam dodaly za noci
IIdky nevestky sebrané podle zákona o potulce. Patrilo

prfliš mnoho fantasie videt v techto hnusných chu-rách obcanky osvobozené zákonem z otroctví "cest
Ria."

Vysoký úredník výkonné služby policejní:
naucil jsem se kritisovat zákony a predpisy. Prestal
m - protože na to proste nemám kdy - hledat vý-
odiska. Delám, co je prikázáno, a snažím se, delat to
bre. S abolicí soukrome nesouhlasím, ale neptali se

kteri jsme byli léta páne výkonnými orgány státu

i v tomto"'neutešeném odvetví, a tak nemáme odpo
vednost za to, co z toho vzniklo. -

je z toho chaos. Prostituce je víc, než si vubec trou
fám priznat sám sobe a potichu. je jí i relativne víc,
než jí bylo pred zrušením reglementace. Protože od
padla prícina strachu. Odpadl strach pred úredne zjiš
tenou hanbou.

Žehralo se na to, že majitelé bordelu byli na nás zá
vislí a že tancovali, jak jsme my pískali. My jsme toho
tolik nenapískali a pokud jsme pískali, bylo to do noty
zákona. Ríkám vám, že pet majitelu bordelu udelalo pro
bezpecnostní službu zadarmo víc než padesát draze
placených konfidentu. (Ted máme místo majitelu bor
delu jenom majitele putyk a konfidenty nemáme,
protože není penez ani na dostatecný pocet úredníku a
detektivu.)

Malý príklad: jednou v noci (je tomu nejaký rok, už
po abolici) telefonuje jedna strážnice, že hlídka byla
upozornena majitelem baru, že jim tam utrácí nejaký
podezrelý cizinec mnoho penez. Pošlu tam civilního a
ten milého cizince sebral. Poznal v nem hledaného de
fraúdanta ze zahranicí. U chlapa jsme našli - ješte než
tam byl civilní, už mu vrchní vzal peníze za útt'atu 
asi dve ste korun. Ukázalo se potom tohle: ten chlap
byl v tom baru šest dní za sebou. Po každé tam nechal
prumerne pet tisíc Kc za samé šampanské. Poslední den
už objednával jenom obycejné, nacež se promptne hnulo
svedomí pana majitele baru. Myslel si asi, že host už ani
tu útratu nezaplatí. Predtím mu podezrelý nebyl. Stát
se to za reglementace, bude majitel za tri dny bez
koncese. Pan majitel baru se dožadoval ješte podeko
vání, že upozornil.

Ale to tanguje jaksi jen prímo zájem verejnosti.
Zájmem verejnosti je, mít co možno nejméne trestaných
lidí mezi sebou. S lidmi je to jako se zuby. Malý kaz, za
plombuje se a nejakých tricet let to zas vydrží. Když
nekdo pred válkou šel ke Goldschmidtum a nechal tam
pet zlatých, byl to flám ohromný. A ten clovek našel,
co chtel. - My od policie to bereme se stránky prak
tické a nesentimentální. Pet zlatých, to je dne~s deset
korun krát sedm, podle relace. Máme sedmdesát korun.
Za sedmdesát korun dnes v baru nikdo dlouho neposedí.
O ostatním ani nemluve. Kompletní návšteva baru pri
jde dnes, jak jsem mel príležitost zjistit u nekonecné
rady výslechu - na nejakých tisíc korun. A to ješte
není nejprvotrídnejší podnik.

Když nekdo pred válkou vydal pet zlatých a nemel
na to, mel vždycky možnost bud je vyškemrat za vy
držení nejaké facky od tatínka nebo od maminky a
honem je v závode dát do kasy se známkami, než se na
se na to prišlo, nebo chodit ctrnáct dní na dluh na
obedy.

Dnes to vypadá tak, že kluk osmnáctiletý nebo treba
dvaadvacetiletý jde do baru, utratí tam hromadu stovek,
nic z toho nemá, naleje se, rozdráždí se, na ceste domu
si ho podá nejaká bludicka. Bilance: tady ze ctverky ho
dáme na Pankrác s poznámkou: do vezenské nemocnice.
Má na krku nemoc, má na krku kriminál. Každý poli
cista výkonné služby bezpecnostní vám potvrdí, že roz
mach baru je vykoupen kriminalitou mladistvých rodu
mužského a depravací (tajnou prostitucí) mladistvých
rodu ženského.

Od této skutecnosti vedou, abych to rekl naší han
týrkou, spolehlivé stopy k abolicnímu zákonu.
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Služba jazyku.

Bylo by snad možno príti se o to, je-li vubec trebasloužit jazyku. Jsou lidé, kterí se dívají na jazyk
jednostranne jako na pouhý prostredek dorozumívací,
a tem postacuje, plní-li jazyk proste svou komunikacní
funkci. Pri tom se nestarají o to, jaký je. Pro ne správ
nost jazyková není nic jiného než srozumitelnost. Jsou
to materialisté, jejichž názor na jazyk bývá jenom vý
sledkem jejich pomeru k duchovním hodnotám lid
ského života vubec. Avšak, kdo pochopil, že jazyk je
víc než nástroj dorozumívací, že je nejosobitejším pro
stredkem, jímž vyjadrujeme svou národní, umeleckou
i osobní kulturu, ten už tím uznal, že není možné služby
jazyka jenom prijímat, nýbrž že je treba sloužit také
jemu. Definice jazyka jakožto prostredku dorozumí
vacího muže 'platit nejvýš ve všedním, praktickém
životel v kterém mají hmotné zájmy nespravedlive
velký podíl. Ale nevystacíme s ní už v slovesném umení.
Tam není jazyk pouhým prostredkem nebo nástrojem,
nýbrž látkou, z níž se tvorí a na níž všechna práce umel
cova závisí. Jeho dokonalost je jedním z umeleckých
cílu, proto se ml uvívá o kráse jazyka. Styl a jazyk 
to jsou dve ruzná pojetí téže veci. Nemuže být dobrého
stylu, kde není dobrého jazyka. Domnení, že stylis
tické umení je neco, co dávají sudicky nekterým lidem
vínkem, je naivní. U nás je bohužel velmi rozšíreno 
a proto je u nás tolik stylistického umení jenom zdán
livého. Povrch, pozlátko, ale pod ním se nenajdou trvalé
hodnoty. A prece je to tak" prirozené, že, chci-li vy težit
z jazyka co nejvíce krásy, musím znát dokonale všechny
možnosti, které mi k tomu nabízí, musím umet obsá
hnout celou bohatost jeho výrazových nuancí, roz
umet jeho potrebám, cítit nejen v nem, ale i s ním 
zkrátka, že jej musím všestranne znát. To je ta služba
jazyku.

Jak se má ta služba jazyku konat, ukazuje už skoro
patnáct let mesícník "Naše rec", jejíž vedlejší titul
zní "Listy pro vzdelávání a tríbení jazyka ceského".
Zrození "Naší reci" by melo být národní legendou.
Vznikla v tom období svetové války, v nemž se nejvíce
pochybovalo o štastném rozuzlení našeho národního
osudu. "Naše rec" tehdy beze zbraní, bez prostredku
priš:a bojovat za to, proti cemu hlavne byl soustreden
neprátelský útok. Snad by byla prohrála v nerovném
boji, kdyby jí sám Osud nebyl prispel na pomoc, ale
to bohatýrské gesto její zustalo. Myšlenka založit casopis
na obranu ceské reci vyšla od práve zemrelého presidenta
Ceské akademie profesora Jos. Zubatého, jednoho ze
starých šlechticu ducha, kterí svými koreny tkví ješte
v buditelském nadšení pro ceský jazyk a korunou svého
života vzrustají do doby moderní. Prof. Zubatý zpuso
bil, že se úkolu vydávat "Naší rec" ujala Ceská akademie,
a zajistil tak novému casopisu oficielní ráz. Název na
yrhl prof. Flajšhans podle známé básne Sv. Cecha.
Cleny první redakcní rady byli Fr. Bílý, E. Smetánka,
J. Vlcek a J. Zubatý, druhým rocníkem pocínajíc k nim
pribyl ješte V. Ertl. S pocátku byl verným pomocníkem
prof. Zubatého, zvlášte v odpoíU k rozlicným prestrel
kum starších "brusu", také univ. prof. Jos. Král. Ze
všech tech prukopníku zbyl jen jeden, profesor Smetánka,
ostatní jsou mrtvi. Ctrnáctý rocník "Naší reci" byl
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Jirí Haller:
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veden jen jím a pres. Zubatým, pro letošní si pribrali
do redakcní rady prof. O. Hujera a dva mladší filology,
takže se v ní sešla tri pokolení, jak poznamenaly Lid.
noviny: pokolení dedu, synu a vnuku. Tím je zajištena
kontinuita ducha i metody. Náklad "Naší reci" od po
cátku obstarává nakladatelství Šolcovo a Šimáckovo.

To je v strucných rysech vnejší historie "Naší reci".
S ní ovšem tesne souvisí i vývoj vnitrní. "Naše rec"
vstoupila v život s programem dvojím: vzdelávat ceský
jazyk a tríbit jej. To znamená, že nechtela být jen caso
pisem puristickým (a ani nikdy nebyla), nýbrž že chtela
prispívat k poznání nové ceštiny vubec. Od pocátku se
proto na jejích stránkách strídají odborné výklady
teoretické (arci snadno srozumitelné) s praktickými
výklady o správnosti rozlicných výrazu a s jazykovými
referáty o ceských knihách. Nápadné je, že se v tech
cláncích "Naší reci" najde mnohem více výkladu ve
prospech výrazu do té doby vytýkaných než proti nim.
To proto, že bylo treba definitivne likvidovat dedictví
po staré generaci brusicské, která udelala z jazykové
správnosti labyrint svých individuálních sklonu a roz
maru. Z její klatby vysvobodila "Naše rec" mnohá
dobrá a potrebná slova, na pr. považovati, majitel, jeden
z nejlepších lidí, skrz naskrz, co je to za cloveka, starý
strom nedá se ohnouti atd. Toto rehabilitacní úsilí, které
stále ješte není u konce, samo jiste svedcí o tom, že
byla "Naše rec" vždy vedena potrebami jazyka, nikoli
snad utkvelou ideou brusicskou. Ale at už "Naše rec"
schvalovala nejaký výraz, at jej zavrhovala, vždy opí·
rala své výklady o jeho podrobnou historii a o presný
rozbor jeho významové stránky. Metodu takových
analys ukazují zvlášte clánky, v nichž se zjištují vý
znamové rozdíly slov a rcení na pohled souznacných,
na pr. výklady o který a jenž, mám cas a mám kdy,
leda a lec, konecne a posléze, musím jíti a jest mi jíti,
po druhé a za druhé atd. Z nich nemluví pedantická
úzkostlivost, nýbrž oduvodnená starost, aby nebyl náš
jazyk zbytecne ochuzován o významné finesy, v kte
rých práve záleží dokonalost a bohatost kultivované
reci.

Vedle této positivní stránky se "Naše rec" ovšem ne·
mohla vyhnouti cinnosti negativní, t. j. potírání vý·
razu chybných, a to starých i nove vznikajících. Tato
cást její práce se soustredovala predevším v referátech
o knihách puvodních i preložených a v obcasných po
známkách o jazyku našich novin. Za tu dobu, po kte·
rou vychází, nashromáždila "Naše rec" v techto rub
rikách takrka všechno jazykové býlí, od kterého by
bylo treba dnešní ceštinu osvobodit, a dala tím základ
budoucí knize ceské frazeologie. Takové systematické
prírucky, co možná úplné a spolehlivé, potrebujeme pro
svou denní praxi nutne, a bude-li v dohledné dobe na
psána, bude to jen zásluhou "Naší reci", která k ní
poskytne hlavní materiál.

Je prirozené, že se cinnost "Naší reci" nesetkala se
souhlasem vždycky a ve všem. Vytýká se jí promenli
vost ucení, nedostatek smyslu pro kladné stránky ja
zyka a pro styl, prílišný sklon k historismu a nedosta
tek pochopení pro jazyk živý. Odpovídal jsem na tyto
liché námitky nekolikrát už jinde a nechci se opako
vati znova. Sám jsem presvedcen, že "Naše rec" opra
vila behem své existence v svých metodách všechno,
co nápravy zasluhovalo, a že se ani dalšímu zdokonalení
nebude bránit. Nejsem autoritárem, ale mám pro svou
osobu absolutní duveru v její duševní vudce, v profe
sora Z u b a té ho, nevyrovnatelného znalce' jazyku a
skutecného mistra jazyka našeho, znajícího všechny
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o klepetáí~ovské g'eneracL
I.

Na jare 1928 stál pred porotou v Aix-en-Provence mladý marseilleský lékar Pierre Bougrat. Nadprumerne
inteligentní muž, korektní, vecný, sympatický, obža
lovaný z otrávení svého prítele Rumeba, jehož mrtvola
byla nalezena v Bougratove byte. Obžaloba uvádela za

ÉoIlAABoo
Franta Kocoure/<:

jazyku a proti jejím následkum. Všechny stavy a všechny
obory našeho verejného podnikání se jeden po druhém
obracely na stát o pomoc, když se octly v krisi. "Naše
rec" tak neucinila ani jednou a bojovala proti krisi
jazyka sama. Dobyla-li nekde pudy a probudila-li
v nekom jazykové vedomí, je to jen její úspech. Ale
ukazuje se, že to nestací, že bude treba prostredku sil
nejších. Bez prispení státní moci zustane všechna ta
ocistná práce stále jen ideálním pocínáním bez vetších
praktických výsledku. Vždyt je náš jazyk také jeden
z rakouských "poškozencu", a to ten, který trpel nej
déle a kterému by se melo pomoci nejdríve. Nejvydat
nejší pomocí by jiste byl státní ústav jazykový, jehož
úkolem by bylo prakticky uskutecnovat program "Naší
reci".

Koncím zase tím, o cem jsem se v tomto liste už jednou
zmínil a co je v tesné souvislosti se službou jazyku.
Chtel bych k tomu jenom pripojit ješte jednu po
známku. b krásné literature se ríkává, že je nejvyšší
vrchol národní kultury a nejdokonalejší projev národ
ního ducha. Nadto má ceský národ k své literature
mnohem intimnejší vztah než na pr. národ nemecký
nebo anglický. Vidí v ní právem jeden z hlavních pro
stredku, který jej pomáhal udržet na živu. Nemuže se
tedy pochybovati o národní duležitosti naší literatury.
Stejne je však nepochybné, že nezbytným jejím tlu
mocníkem je náš jazyk, tak nezbytným jako hudební
nástroj výkonnému umelci. Paralela umení slovesného
a umení jiných je tu tak dokonalá, že se clovek diví,
proc není uskutecnena také v praksi. Máme odborné
a vysoké školy pro výchovu hudebníku, mallru, so
charu, stavitelu, novináru - u tech u všech se uznává
potreba technického výcviku. jenom u našich umelcu
slovesných, kterí by práve toho technického výcviku
snad ze všech nejvíc potrebovali, se ponechává úplná
volnost dobré náhode a divoce rostoucím talentum.
Nelze jim ani míti za zlé, že si rostou, jak chtejí, a že
delají, co dovedou. jsou jako mallr, který by po celý
život maloval tak, jak se tomu naucil na strední nebo
meštanské škole. Proto u nás jen výjimkou preroste
nekdo tu lakýrnickou úroven slovesného umení. Bývají
takoví silní duchové, pro které neplatí zákony prostredí
a kterí dovedou rust rovne sami a bez cizí pomoci, ale .
nejsou pravidlem. jazykový ústav ceský by mel i zde
plné ruce práce. Neplodil by básníky, to by snad také
nikdo od neho nežádal, ale ucil by je cesky. Mnohé z nich
by naucil stylu, t. j. vyšší forme vyjadrovací. Radil by,
káral i ukazoval. A tak by ve velkých rozmerech reali
soval všechno to, co je cílem "Naší reci". Snad by vy
choval také nové pracovníky, kterí by se venovali
praktickým stránkám jazyka, a toho je nám také velmi
treba.

o problémy takrka na dno, a v profesora S m e tán k u,
nemž se zdravý smysl pro realitu a pro potreby dnešní

xe jazykové pojí s neuveritelnou znalostí všech
dobl ve vývoji našeho jazyka i jeho nárecí. Mám tu
veru k nim proto, že jsem mel príležitost videti je

rráci; pod jejich vedením nelze chybit. A když sek nim pripojil O. H uj er, nástupce prof. Zuba
O na universite, je ta jistota tím vetší. Nevím, proc
u nás tak málo duvery k filologum toho rázu, jako
u Zubatý, Smetánka, Hujer. Snad proto, že choroby

ka nebolí a nedesí tolik jako choroby telesné a že
oto se lidé tolik nestarají o lékare reci, nevyhledávají
neznají je a necítí potrebu budit v sobe duveru k nim
o k lékarum skutecným. A prece by toho bylo tolik
ba. Nemám v úmyslu psát apologii "Naší reci" ani
hci zakládat pro ni církev pravoverných; jenom bych

d dosáhl toho, aby se o této veci u nás trochu premýš
10.Vždyt k tomu témer nutí už to faktum, že prak
cké výsledky vlivu, kterým chtela "Naše rec" pusobit,

u pranepatrné. Po patnácti letech její existence a
jedenácti letech naší samostatnosti jsme se s tím
konalováním jazyka nedostali kupredu ani o sle

ci krok. Naše úrední, obchodní, školská, novinárská,
i ovatelská i vedecká ceština je tam, kde byla dríve.
aré vady zustaly a nových pribylo. Toho, co se "Naší
i" podarilo vypleti z rozmanitých nevkusností

ndnl ceštiny, je velmi málo. Snad je chyba ve zpu
bu, jimž se "Naše rec" k verejnosti obracela. Byla
ad pflliš rozvážná a málo útocná, nelákala sensacemi.
e hlavni prícinou, proc mela její cinnost tak málo
ivu na ceskou praxi jazykovou, byl nedostatek zájmu
jazyk vubec. Doba, v níž zacala "Naše rec" vychá
, byla vyplnena starostmi z války, po prevrate pak
10 tolik nových událostí, že se .všechen lidský zájem
otfeboval jen na ne. Tím by se dalo vysvetlit, že
aše rec", jediný casopis venovaný ceskému jazyku

urcený svým rázem nejširším vrstvám, nenašla mezi
kolika miliony Cechu ani 5000 odberatelu.
Zdá se, že se aspon dnes zacíná projevovat smysl
O otázky jazyka. Nezáleží na tom, lze-li v tom hledat
ké pusobení "Naší reci" ci je-li to pri'rozený následek
rodnlho pudu. Ale bylo by opravdu na case, aby se

anketový a parádní zájem promenil ve skutecnou

áci pro jazyk. Nám je predevším treba víc se jazyku. Ceská mluvnice bývala dosud nejméne milou kni
U školnl, a kdo ze školy jednou vyšel, rozloucil se s ní

I hkým srdcem nadosmrti. A prece je to vec tak pri
ená, že bez studia jazyka nemuže nikdo dobre psát a
uvit. To málo, cemu naucí škola svou nynejší ne
lnou metodou, se zapomene velmi rychle. Ale i kdyby
nezapomnelo, nemel by se nikdo v dospelém veku
kojovati tím nepatrným množstvím vedomostí
zyku, které mu postacovalo jako školákovi, a nej
e už ovšem spisovatel. Mysllm však, že by nebylo
tak težké uhodnout, jak by asi dopadla statistika

kých spisovatelu, kterí si pravidelne ctou v ceské
uvnici, jediné to pomucce, kterou k své práci mají.

nské ankete Lidových novin byla taková bílá vlaš
i priznávám se, že blesk z cista jasna me nemohl

dy vlee prekvapit než ten jediný krátký rádek, na
ceský spisovatel jako nejmilejší svou knihu jme

al Gebaurovu-Trávníckovu Prírucní mluvnici ja
ceského. A je dokonce možné, že se leckdo nad tím
em útrpne pousmál.
kové jsou pomery u nás. Co tu mohla svést "Naše

Udelala, co jediné bylo v její moci: vytrvala a
dále svuj dobrý boj proti lhostejnosti k našemu
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hlavní motiv vraždy odcizení nekolika tisíc franku; tedy
loupežná vražda. Když Rumebe prišel s penezi do
ordinace (Bougrat už delší dobu Rumeba lécil), dostal
od neho jako obvykle injekci, byla to však injekce vra
žedná, smrtelná, tvrdila obžaloba. Bougrat, kterého ne
bylo možno prímo a nezvratne usvedcit, ovládal proces,
nejvetší proces Francie v poslední dobe. Sensacní ne
poctem obetí, jako v prípade Landruho, ale spolecen
ským postavením obžalovaného, záhadností Rumebovy
smrti a komplikacemi neobycejne rozrostlými dlouhým
vyšetrováním. Vedecké autority v oboru lékarství a che
mie, universitní znalci si pred porotou vehlasne odporo
vali v posudku o možnostech vraždy jedem, jehož stopy
bylo pretežké objevit v dávno již rozložených pozu
statcích obeti. Rozpory expertu znamenaly vlastne pro
obvineného okolnost polehcující a ve spojení s uznáním
príkladné udatnosti a jiných válecných zásluh vynesla
doktoru Bougratovi místo trestu smrti odsouzení k do
doživotním galejím na Dábelských ostrovech.

Desetidenní sledování Bougratova procesu v porotní
síni aixského Paláce spravedlnosti: jaké to poucení
o Francii, zlocinu a vražde, o marseiIleských vezeních,
o policii a mašinerii spravedlnosti, o spolehlivosti sved
ku, schopnostech soudcu a poroty, jaké poucení o lidech,
o cloveku! Mluvilo a psalo se ovšem o úpadku inteligen
ce. Noviny se uprímne divily, jak je možno, že se stu
dovaný clovek a dokonce lékar dopustil neceho po
dobného, jako kdyby vražda byla výsadou lidí bez
akademického diplomu.

Trestance Bougrata nalodili v Marseille na povestný
parník, jehož pasažéri se nikdy nevracejí, a aixští soud
cové se pripravovali na jiné, bohudíky menší procesy,
když mi prišly z Prahy noviny, na než nezapomenu.
Byla to odpolední pošta, šedivá slecna Marie mi ji
prinesla na zahradu. Prolistoval jsem "Lidové Noviny",
otevrel "Právo Lidu" a na tretí stránce uderila do ocí
fotografie prítele Jana Klepetáre, který se stal doktorem
od našeho posledního setkání v Praze. Pri ctení pod
titulku se mi zatmelo v ocích: "Obvin~ný ze spolu
úcasti na vražde Margit Vorosmartyové."
Z fotografie, která mela dole v rohu císlo, snad poradové
císlo Jana z policejního alba, se na me podívaly oci
doktora Bougrata ze znavené, uštvané tváre, kterou
jsem videl deset dnu nad bodáky senegalských vojáku,
mezi dvema cetníky na lavici obžalovaných.

Vražda, která je pro nás pri veškeré znalosti detailú
címsi teoretickým a dalekým, se mi procesem Bougra
tovým se známými svedky ve známém prostredí kon
kretne priblížila. Pri zpráve o úcasti Klepetáre na kri
vánském prípade se navršila tesne nade mnou, v celé
své tíži, hruze a nepochopitelnosti. Dva dny, v nichž
jsem cekal další zprávy z Prahy, byly jediné dva dny,
kdy jsem neveril ani svým ocím, ani skutecnosti.*

Bougratovi se podarilo prchnout na voru z Dábel-
ských ostrovu na Venezuelu, kde provozuje dál svou
lékarskou praksi a teší se velké úcte obyvatelstva.
Klepetár si odbývá svuj trest ve vezni ci a soustreduje
své myšlenky k dalekému, ale dosažitelnému dni, kdy
bude propušten. Nejvetší proces republiky se pomalu
zapomíná, noviny prinášejí už jen v dlouhých prestáv
kách informace o úmyslu dra Kostecky obnovit rízení
nebo 9 chování jednotlivých úcastníku vraždy ve ve
zení. Zijí tam za vysokými zdmi a mrížemi, zatím co
my si žijeme tady dál svuj obvyklý život, se zmenami,
které jsou pri veskeré rOZmanitosti a intensite nepatrné
proti zmene jejich života.
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Krivánský proces je vyrízen. Prípad Klepetáruv zu·
stává s právnického stanoviska sporný, trebas logika
a rada neprímých dukazu nasvedcovala správnosti ob·
žaloby a rozsudku. 'To je sousto pro odborníky, my se
podíváme jinam: na Klepetáre, jak jsem ho poznal
behem tríIetých prátelských styku a literární spolupráce.
S veškerou objektivitou možnou v prípade, který se
dotýká tak bezprostredne mne jako Klepetárova kaM
maráda a príslušníka stejné generace. Od odhalení
vraždy pod Krivánem až do dnešního dne jsem neuve
rejnil jediný rádek o té veci, ze strachu, abych se ani
z dálky nepriblížil všem gentlemanum, jichž se tolik
vyrojilo behem procesu a kterí v projevech o Klepe
tárovi prokazovali úctyhodnou bezúhonnost a prisnost
mravních zásad. Pomyšlení na to, že bych se mohl jak
koliv zaradit mezi tyto kritiky, mi zahánela dokonale
chut na jakýkoliv komentár. Zdá se, že je k nemu cas
ted, když utichlo rozhorcení spravedlivých i farizeu,
když máme urcitý odstup a možnost klidnejšího po
hledu. Nejde jen o Klepetáre, jde také o generaci, jejímž
byl nazván hrdinou. O generaci, Z níž vyšel a k níž patrí
vetšinou svých rysu, i když se ho tato generace vzdává.
Jde o rozpoznání, co má s ní Klepetár spolecného, cím je
pro ni typický. Tím se vyloucí prvky, které patrí vý
hradne Klepetárovi, k jeho osobnosti, abnormalite,
pathologii, prvky, které jeho generace právem odmítá
jako své charakteristikon.

Není toho málo, co jsem tu nasliboval. Nebude to
jiste všechno,. co cekáte, nenajdete leccos z toho, co
hledáte, co sami znáte lépe a úplneji. Ale je to prožité,
je to velký kus živou ci minulosti, naší minulosti, roz
pomínání na deník vlastní i deník jiných, retrospektiva,
pri níž vystupují s nestejnou urcitostí hlavní obrysy,
prokreslené místy nekolika nezapomenutelnými detaily.

*

Klepetár byl svou povahou v podstate vell<é díte.
Meli jsme se dvema, tremi známými casto príležitost
presvedcit se o tom. Nesmeli jste se dát splést jeho ne
obycejnou pohotovostí ve styku s lidmi, jeho formou,

. zvlášte ne písemnou: byl z tech, kdo vynikají formální
dovedností, ale nikdo za ní nestojí. Šlo tu o schopnost
pochytit na jediné poslechnutí tón, výrazy, rytmus a
hned nato jím mluvit a psát, i myslit. V letech 1924
až 1927, kdy jsem se s ním velmi casto stýkal, patril
Klepetár k lidem, jejichž životní zkušenost byla v po
divném rozporu se zkušeností, kterou oplývaly jejich
clánky a ostatní verejné projevy. Zdálo se, že tu a tu
vec zná dobre, ale neznal jí, ackoliv ji videl a ackoliv
o ní mluvil nebo psal. A vetšinou dobre psal, perem
rozeného žurnalisty, stylem, který na první pohled
chytne, pohyblivostí, kaleidoskopickou barevnosti a strí
dáním krátkodobých rytmu, které vyhovují soucas
nému tempu. Vedle tohoto daru, prevážne, ale ne vý
hradne formálního, vedle rychlého postrehu, bezdecné
prizpusobivosti a snadného vyjadrování prekvapovala
intensita a rychlost pracovní i schopnost kombinacní.
Dva príklady: jistou hru, již se jisté nikoliv nejmenší
naše divadlo rozhodlo narychlo uvést na scénu, preložil
Klepetár z nemciny za tri noci. Byl jsem na premiére.
Nemohu tvrdit, byl-li Klepetáruv preklad správný,
protože jsem nesrovnával s originálem, ale znel na je
višti dobre, žive. (Jinou hru pro jiné divadlo preložil
rovnež v krátké lhute Z jazyka, který rozhodne ne
ovládal, ale dopadlo to nad mé ocekávání. Což je spíše
dokladem dobrodružných osudu nekterých divadelních
prekladu, než ilustrací vlastního našeho tematu.) Pa·



Pt(tomnos~

knihu, kterou Klepetár dostal do rukou
prítomnosti. Byl téhož dne pBžádán, aby

al do jistého casopisu, který nebudu jme
eJného duvodu, jako jsem nejmenoval ona

Sedli jsme si do kavárny a Klepetár knihu
listoval, potom se podíval zbežne na nekolik
Jcil mi knihu s ujištením, že mu to k referátu

jsem nic, vzpomnel jsem si jen na re
cného casopisu, který si tolik zakládá na
ana ani nenapadlo, aby k tomu pripojil
etlivku, v cemž se ostatne nelišil od ne

ážených kritiku a referentu, kterým také
pro nával práce cas jen k listování. Precetl
u a za nekolik dní nato jsem si pro zají
etl i Klepetáruv dosti obšírný referát,

jnený. Musil jsem uznat, že z toho mála
etár mnoho a dobre. Byli byste. prisahali,
u celou, tak obratne a spojite byl referát

ete, že je to povrchnost. Ale uvádím to
rychlého sumárního pohledu a daru kom-

- tak jsem mu ríkal pro jeho vytáhlou

byl díte co do opravdových životních zkudlte i svým srdcem. Nemám na mysli neja
ci dítete, k níž bezdecne svádí slovo samo.
e dychtivé, lacné vecného pohybu a videní,
ni formou poznání, ale není pravým pozná
e utkvívá na povrchu casto klamném. Srdce,
uverí všemu, co se ho dotkne, které se roz
beru, preletave a náhodne. Klepetár, kte

znal, nebyl zlý, nebyl úmyslne zlý, nebyl
yslne hodný, práve jako díte. Vedelo ethice,
ony a dovedl by o nich jiste napsat radu
uvedomoval si jejich dosah jen teoreticky,

ve, jako jiní nevidí barvy. Zlo a dobro pro
valy jen jako abstraktní pojmy, prakticky
ebyla zretelná jejich hranice, jejíž znalost
lnfch lidí predpokládá, trebas není delimi
mezi dobrem a zlem· necím matematicky
bsolutním, trebas se s postupem doby jedno
dy pozoruhodne presunují. Ve zlatých do
ého redigování "Apollona" jsme o tom
nejednou otevrene hovorili, zvlášte dogma

Frank Tetauer mel k Velkému Janovi ko
pffsne nabádavé epištoly o tom, co je prí

mdll od toho, co se rozhodne nesmí. Koho
krát napadlo, že se epilog k temto debatám
vat v porotní síni!
ku schopnosti rozeznávat vždycky a presne
0, o níž bude treba mluvit více v kapitole

fistupovala u Klepetáre jiná vlastnost, do
nichž byla již zmínka. Je težko predstavit
hotnejšího. S výjimkou jistého mladého
át zcela neznámého, který prišel se svým
O redakce Apollona a kterého Klepetár
e jsme ho s Tetauerem musili chlácholit,
vždy a ke každému príkladne ochotný.

I, že zduraznuji takový rys, ale má svuj
omfte-li si Klepetárovy cetné styky s lidmi
druhu a jeho úžasnou prizpusobivost.

erou vyslovil redaktor réto revue), že je-li
em, stal se jím z ochoty ke dvema spo

není pres svou paradoxnost bezpodstatná.

eho povaze prvky, které by nasvedcovaly
dy, je práce snadná jenom jistému, dosti

druhu lidí. Zaradili se mezi ne nekterí

novinári, právníci a svedkové v krivánském procesu.
Jejich dedukce mely jedinou chybu: byly konstruovány
zpetne, post festum. Není težké prorokovat, že prijde
boure, když už uhodilo. Nic jiného nebylo všechno to
povídání o Klepetárove typu, o tvaru jeho hlavy,
o príznacích grafologických a tomu podobne. Kdo to
vedel už dávno, mel to ríci, možná že by Margit Vo
rosmartyová žila a Klepetár by byl uchránen ztrosko
tání.

Nechci ríci, že tu nebyly žádné zjistitelné predpoklady
pro zlocin, nebo aspon pro úcast vedomosti o nem. Ná
hodou se jméno Klepetárovo vedle jména Michálkova
a Sikorského nedostalo a dají se najít logické nitky
spojující období, v nemž jsem Klepetáre znal, s obdobím
krivánským i pri zachování reservy. Pokusil jsem se
nacrtnout hlavní rysy Klepetárova portretu podle de
níku, z doby, kdy se nikomu, ani jeho nejbližším prá
telum nemohlo zdát o tom, co prijde. Pokusím se na
crtnout i období další, kdy se mi Klepetár zacal ztrácet
s obzoru.

Videl jsem se s ním naposledy koncem ríjna 1927,
nekolik dnu pred svým odjezdem do Aix-en-Provence.
Sešli jsme se v kavárne Slavii, kde jsem ho nekolikrát
videl ve spolecnosti jistého cloveka, o nemž jsem pre
svedcen, že byl Klepetárovým zlým duchem, ackoliv se
nejmenoval Michalko ani Sikorský. Pamatuji se, že se
mne tenkrát Klepetár zeptal, jak myslím že by mohl
udelat nejrychleji kariéru, když mne pred tím rekl
s chlapeckou radostí, že vydelal na banánech. Poradil
jsem mu, aby si dokoncil medicinu, když tak lehce
studuje, to že bude kariéra nejrychlejší a nejlepší.
Teprve z titulu pod fotografií v novinách v Aix jsem
se dovedel, že doktorát skutecne udelal. Je-li pravda,
co obžaloba tvrdila a pro co byl také odsouzen, nosil
Klepetár již pri tomto posledním setkání své osudné
tajemství.

OTÁZKY A ODPOVEDI

Demokracie je diskuse, a co z toho
vyplývá.

Vážený pane redaktore,

zpytoval jsem svedomí, zdali -buržoasní "Prítomnost" s koketním
socíálním nádechem mohla otisknout moje ponekud rvavé poznámky
k clánku dra Schieszla. V Ceskoslovensku se nerado píše o dikta
ture bratrské Jugoslavie, o zverstvech režimu Pilsudského, o fran
couzských koloniálnich pomerech a o fašistickém ráji na Liparských
ostrovech. Zato pusobí na naše šosáky dobre, píše-li se jen a jen
o nicemnostech bolševiku (kdy bude toto slovo zbaveno malomeštácké
príhany?) a nepíše-li se zásadne o nejakých tech kladech nového
Ruska.

Vidím, že tu hrst poznámek uprímného demokrata "Pritomnost"
otisknouti nemohla. Byla by tim zbavena kouzla své usedlosti. Ani
mne nenapadá, vážený pane redaktore, abych se proto na Vás osobne
zlobil. Byl jsem asi 10 let v žurnalistice a v nekterých jiných oborech
dukladne a blbe umlcován. První tri roky jsem zuril. Za další tri roky
jsem nedovedl toto duševní násilí omlouvat a chápat. A hledte, za
nekolik dalších let jsem si na tento zpusob demokratické volnosti pro
jevu tak zvykl, že jsem byl primo prekvapen, když se vyskytla obcas
výjimka. Je to neco podobného, jako když vyvedou na svetlo dill
ního kone, který potom div neoslepne.

Dnes, kdy mám k disposicí sloupce nekolika casopisu, se smiruji,
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vážený pane redaktore, úplne s tím, že pro drtivou vetšinu našich
casopisu inklusive "Prítomnosti"

demokracie není diskuse.

Vážený pane,

zpytoval jsem také svedomí, zdali buržoasní "Pritomnost" s ko
ketním sociálním nádechem mohla otisknout Vaše ponekud rvavé po
známky k clánku dra Schíeszla, a shledávám znovu, že bohužel ne

mohla. To ovšem samo o sobe ješte není vec, o níž jsem povhlen
vykládati si s Vámi tiskem. Ale používám této príležitosti, abych se
pres Vás omluvíl všem tem, jejíchž dopisy a poznámky k clánkum
v "Prítomnosti" také jsem nemohl a ješte nebudu moci otisknouti.
Pokud Vás osobne se týká, vyznamenáváte se, zdá se mi, takovou

dávkou subjektivismu, že se pokládáte za osamocený prípag krivdy a
útlaku v casu a prostoru; deláte ponekud rvavé poznámky o duševním
násílí, nad nímž jste tri roky zuríl, které jste další tri roky omlouval
a na než jste si za další tri neblahé roky zvykl. Musíte odpustit, jestli
že redaktorovým ocím se to jeví trochu jinak. Kdybyste sedel pul roku
za redakcním stolkem, také byste to pochopíl. Redaktorovým ocím
se tedy jevite jen jako jeden prípad z rady, byt i trochu hlucný a ke

zlomyslností naklonený prípad. Ale uznávám, že nemohou býti vši:hni
lidé stejní.

Duvodem, proc jsem neotískl Vaše, podle Vašeho vlastního mínení
statecné poznámky, nebyl strach, že by zbortily rámec usedlostí to
hoto casopisu. Mám-li se 'príznat, aní jsem takového nebezpecí ne
videl; nenacházel jsem v nich nic tak nadmerne pozoruhodného, ani
bortívého. Ale možné, že jsem se mýlil, a že jsem považoval za pouhý
vánek, co je vichrem. Ale at tak, ci onak, je jisto, že neprišlo na mne
žádné chvení, a byl bych ty poznámky, jakož i nekteré jiné, které
osobne mám za lepší, rád otiskl, kdyby mi v tom nebránily nízké tech
nické duvody, takové nepríjemné detaily z redaktorského života,
jako je na pr. ohled na rozsah casopisu. Prosim tedy, abyste nemyslil,
že jsem Váš dopis neotískl z duvodu nízkých a necestných. Staciž Vám
moje priznáni, že jsem jej neotiskl z duvodu nízkých a všedních, t. j.
technických. Krátce receno: nemel jsem místa. A to je práve ta omlu
va, kterou bych jednou provždy chtel prednésti svým ctenárum,
aby se nehoršili, jestliže není možno všechno uverejnit, co napíši.
Pokud Vašeho pripadu, vážený pane, se týká, je situace taková:
krome Vašeho dopísu neuverejnil jsem o té otázce, proc nás nemají
rádi, ješte jedenatrícet dopisu jiných, jak ted zjištuji. Dohromady
by tech dvaatrícet dopisu vydalo, pocitám, dve a pul císla "Prítom
nosti". Zajisté jest demokracíe dískuse, ale poradte mi, jak to mám
udelat, aby na každého došlo. Ostatní prece mají stejné právo jako
Vy, není-liž pravda? Kdybych vždy mel otískovat celou diskusi,
která mne dojde, musil bych pravidelne ke každému císlu "Prítom
nosti" pridati ješte jedno diskusní císlo, aby všichní byli spokojeni.
Rád bych odvedl Vaši pozornost od podezrení útlaku a duševního
násilí a pripoutal jí k temto okolnostem.

Náhodou práve v poslední dobe se casto deje, že ctenárí, jejichž
diskusní príspevky jsem nemohl otisknout, mne prísne upozornuji,
že demokracíe jest dískuse. Ovšem že jest, ale myslím, že tato zásada
je ponekud omezena místem, které má casopis k dísposíci. S tím se asi
nedá nic delat. Vy prece, jenž máte nyní k dísposíci sloupce nekolika

Praha, dne 20. brezna 1931.

*

S veškerou úctou

R. H.
Praha-Bubenec.

casopisu, k cemuž Vám srdecne blahopreji, mužete se dosyta vydís
kutovati a nemusite zásadu "demokracíe je diskuse" považovat za

zrušenu, když jeden casopis nemá dost místa, aby Vaše vývody otisk!.
"Demokracie je dískuse" nemuže znamenati, že každý casopísmá
povinnost otisknouti všechno, co kdokoliv a kdykoli mu pošle: Toby
casopisy vubec nemohly existovat. Dovoluji si tedy tvrdít, že z toho
truchlivého faktu, že Vaše ponekud rvavé poznámky nebyly uverej
neny, nelze vyvozovat, že zásada "demokracie jest diskuse" byla
v této republice zrušena. K takovým záverum Vás pudí jen bojovná
nátura. Vaše bojovnost je sílnejší než Váš cit pro spravedlívost. Jínak
byste práve v prípadu "Prítomnosti" uznal, že tento casopis pro ve
rejnou diskusi první u nás zavedl rubriku "Dopísu" a níkdy ji neza.
nedbával, a že práve v poslední dobe venoval debate o pacifismu
hodne pres ctyricet sloupcC! a dískusi o mladých a starých ne mnohem
méne. Nemýlím-li se, také s Vámí už jsem debatovalloni v této rub

rice. Toto vše však pro Vás neexístuje, jste-li rozmrzen. Musím bohu·
žel diskusní rubriku v "Prítomnosti" i dále vésti dle rozsahových
možností a nikoliv podle osobních zvláštností jedíncu. Nemohu na pr.,
uverejním-li clánek o Esperantu, otiskovati rozhorcené protesty pri
vržencu jíných umelých jazyku. Nemohu, otisknu-li clánek jednohO
autora o potrebe predvádeni avantgardních filmu, uverejnovati ner·
vosní projev jiného autora, který reklamuje, že sám už dríve v neja
kém casopise o této potrebe pojednal, a který si preje, aby to svetu
bylo oznámeno. Na to všechno není místa. Verím, že klídnejší lidé
to snadno odpustí; rozcílenejší si to ovšem na mne budou dlouho pa
matovat. Ty klidnejší tedy uprímne prosím, aby se nemrzeli, ne
mohu-li nekdy i dobrý jejich clánek z nedostatku místa otísknouti.

Jinak Vám srdecne dekuji za to, co jste mi oznámíl o nedostatcich
vlád v Jugoslavii, Polsku a Italii, jakož i za sdelení, že nové Rusko
také má "nejaké ty klady". Patrne se mi to jen zdálo, že "Prítom
nost" také už o techto vecech pojednávala. Clovek si nemá nikdy
býti príliš jist svou vecí.

V dokonalé úcte -jp-

NOVÉ KNIHY.
Maurice Maeferlinck: Ž i v o t m l' a ven c U. Preložíla dr. E.

, Polívková. Vydáno v Topicových Bilých knihách s puvodním
drevorytem na obálce a v grafické úprave Cyríla Boudy. Tato
kniha je již tretí, v níž se obirá slavný Belgícan spolecen
ským hmyzem. Po vcelách a všekazích jsou to tentokráte
mravenci, kterí upoutali svou inteligenci k tomu, aby život

• jejich ucinil predmetem pozorného studia a pak napsal o nich
knihu. Dokonale plastický obraz sociálních pomeru v mrave·
ništi a jeho podivuhodného zrízení státního. Cena Kc 28'-.
Nakladatel F. Topic, Praha, Národní tr. 11.

SPAcí POHOVKA
dle systému red. Jana Vanka poskytne Vám

soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro

obytné, pánské i jiné pokoje nepostradatelná.

S. B. S. SPOLECNOST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní ti. 10.

9

Velký
výber
crayonu, zápi3níku, soenecken a pod. psacích souprava podložek; aktovek
a jiných nepostradatelnýc~ pomucek kanc. i techuických má na sklade:

plniclch per
(ParkeT, Wag-neT, Waterman,
Astoria, Mont Blanc atd.),
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PRAHA, Palác lucerna - BRNO, Josefská 16 - BRATISLAVA, Štefáni
kova 15 - PARDUBICE. Wilsonova 68 - OLOMOUC, Havlíckova 19
MORAVSKA OSTRAVA, Ulice 28. ríjna C. 6·8 - OPAVA, J3ktarská
ulice C. 11 - KOŠICE, Hlavná ullca C. 77.

SPOJENÉ U·p ZÁVODY

LOŽNICE POPULARA ZA POUZE Kc 3.950

.Úplná ložnice z krásného kvetovaného gabonu. Elegantní, útulná

a solidne zpracovaná, jak odpovídá povesti nábytku U·P. Nikdy

dosud nebylo možno opatriti si nábytek vysoké U·p kvality

za tak nízkou cenu. Teprve prohlédnutím ložnice POPULARY

v našich prodejnách seznáte, jakou v Ý jim e c n o u prí' e žit o s t

tato nízká cena predstavuje. Využijte jí, dokud je cas.

LEPší NÁBYTEKZAMÉNE PENEZ

UP

ce~ez~r~vlv~átl,.osv~žl 1~'Inn 1,,~~j)n";lJn RO:J'lleSj'1 SporlJ'lIdea/ni ceske /azne ItIUIIH~ItI"Hu~url~(I Salsona od 15./4.

rodnrlázne kyselino-uhlicité - k úspešné lécbe chorob srdce, nervu, obehu krevního.

By(v, prospek(v, informace: Správa lázní.



K VE L I K O NOC U M.

59.-

~Druh 9875-38
Líbivé modní strevíckyv
laku neb cerném semišu
a ve svetlých jarních
barvách zdobené imita·
cí ještercí k]lia.

Cís. 9-1~~Druh 3672-22
(27-34)

Chlapcum pro školnído
cházky šnerovací boty I
cerného neb hnedéhob0
xu. ::'llná podešev, gumo
vý podpatek.

49.-

59.'

29.-

Cis. 9-1~~Druh 3922-08
(27-34)

Doprejte svým detem
po chuti se vydovádet.
Kupte jim mokasiny s
gumovou podešví, která
je k neroztrhání. .

~Druh 9895-66
Strevícky s nártovou
sponkou uprostred, zdo
bené bílocernou imitací
ještercí kuže. Jsou ele
gantní. Hodí se na ulici i
do spolecnosti.

59.-

~Druh 9845-03
Strevícky, jež nosí cel~'·
svet., Elegantní, lehoucké
pro ulici i do spolecnosti.
Jsou lakové, cerné i hne
dé semišov j.

Ois. 3-8~~Druh 3661-00
(19-26)

Pro jarní mesíce opatrte
detem šnerovací botícky.
Jsou z mekounké kuže
cerné i hnedé barvy, neb
kombinované s lakem.

25..

59.-

~Druh 4625-76
SnerovacÍ hnedé polobot
ky s nízkým podpatkem
Jsou pohodlné a úcelné
pto ::elodennÍ-vycházky.
Praktické pro každý
den

Ois. 3-8~ ~Druh 2851-12
(19-26) /

Pro každého jiný vzor.
Zdobené perforacÍ a I'UZ-

nobarevnou podložkou.
Jsou lakové a v ruzných.
svetlých barvách.

19.-

89.-

59.-

::;Druh 9677-21
Snerovaci z cerného te
lecího boxu se silnou po
dešví. Pološpicatý tvar
velmi elegantní. Vyrábí
me je v nekolika š1rkách.

19~.

~Druh 2645·77
Apartni vycházkovéstre
vícky z cerného mattbo
xu s lakem, neb hnedé
semišové, kombinované
s lesklou hnedou kuží.

59.-

89.-

~Druh 7837-21
Elegantní typ pánských
polobotek ušlechtilých
linií. Špicatý tvar. Lako
vé a cerné boxové do spo
lecnosti, hnedé. pro vy
cházky.

~Druh 1805-15
Naše lodicky sluší každé
nožce. Jsou pohodlné a
elegantní. Lakové neb se
mišové v barve cerné a
hnedé. Spony lze vyme·
niti.

89.-

;~Druh 3935-18
Pr' pochuzky a nákupy,
velmi trvanlivé a pohodl
né šnerovací polobotky s
nízkým podpatkem s gu
mou.

49.-

~Druh 7945-59
Lidové sandálové stre
vícky pohodlné s peknou
dírkovanou ozdobou ve
svetlých barvách nekoli
ka odstínu. Jsou le'lr.é a
pohodlné.

39.-

~Druh 1937-22 ~Druh 3527-24
Polobotky pro denní no- Cerné ševrové polobotky,
šení z cerného neb hIIi'!· široké v prstech, velmi
dého boxu s trvanlivou pohodlné s orthopedic
gumovou podeŠví. Dor-o- kou vložkou pro ploché
:ucujeme používati naše a choré nohy. Podpatek
tufové vložky. s gumou.

Velikonocní náhidy není bez nové obuvi. Predkládá
me Vám další ukázku z naší bohaté jarní kolekce. 
Pro každého to nejlepší. Prohlédnete. si je v našich
výkladech. Navštivte naše prodejny ješte· dnes. -

Jsou ,jarními druhy plne zásobeny.

59.-


