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VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA



Dali bychom mnoho za to/ kdybychom věděli/ jak vypadal/ jak mluvil/ jak vystupoval
Poděbrad/ Komenský nebo jiný z vůdčích lidí našich dějin; rádi bychom je znali blíž

a lidštěji. Co nám chybívá v minulosti/ jsme my dlužni budoucím; uchovat pro ně, čeho

jsme svědky.

Poznámky/ jež následují/ nemají býti ničím víc-než snůškou drobných/ namátkou na

sbíraných a samozřejmě kusých postřehů nebo/ chcete-li/ fenomenologických záznamů

o T. G. Masarykovi intimním/ o jeho zvycích a zevnostech/ jak se nám jeví jako náš bližní.

Nechtějí být povahopisem ani pokusem o psychologický obraz; vyhýbají se všemu/ čemu

se říká synthesa/ hodnocení/ rozbor nebo výklad osoby; jsou to jen momentky/ jen hrst

mosaikových kamínků/ jen trocha drobného materiálu k biografii a charakteristice muže,

jehož jsme současníky.

Bůhví/ proč si malíři a sochaři vzali do hlavy zobrazovat ho v redingotu. Jakživ ho

nenosí/ leda když jde v den své volby přisahat do sněmovny/ když má audienci s vyslanci
nebo při podobných formálních příležitostech. Jak je rok dlouhý/ nosí ve svém soukromí

vysoké jezdecké boty/ jezdecké kalhoty s koženým podsazením/ kabát upjatý až po bradu
a na hlavě legionářskou furažku/ jenže šedou/ s drobnou červenobílou stužkou/ šikmo

připjatou; v jedné knoflíkově dírce uzounké stužky legií. Je to civil s jistou přísností
uniformy; nebo pracovní halena a sportovní dress v jednom. Je tó jeho vlastní/ osobní

fashion/ střih/ který s ním už srostl. Vysoký/ Štíhlý/ vzpřímený/ zdá se ještě větší v tom

upjatém kabátě a jaksi pádnější v těch vysokých botách; těžko byste pro tento osobní
odstín elegance našli slovo jiné než junáctví.

Jen v neděli nosí obyčejný civil/ snad proto/ že v neděli nejezdí na koni. A to už ne

vypadá jako stará a rovná sosna; zdá se subtilnější/ starší a nehmotnější; řekli byste/ že se

pan president tentokrát převlékl za pana profesora.



Sám o svém odění praví: »Pane, to je jenom pohodlí. Ten kabát až po bradu: nemusím
si vázat kravatku, nemusím pod ním nosit vestu, nemusím si vybírat látku na nové šaty,
nemusím jich zkoušet. — A ty vysoké boty? Aspoň nemám žádné šněrování. Natáhnu si

boty, a fertik, jsem ustrojen.« Zkrátka svého druhu racionalisace.

Těžko se loučí se starými šaty/ jsou mu jako staří kamarádi.
Měl vysoké boty z Washingtonu; ještě po deseti letech se od nich za živého boha

nechtěl odloučit.

Měl panama širák a na tom už samým zdravením prohmatal ve stříšce díru.

»Tato,« řekly mu jeho děti, »ten klobouk už nemůžeš nosit, je déravý.«
Pokusil se ho ještě uhájit. »Tož dejte tu pentličku dopředu, tím se ta díra schová.«

Každý z nás má svá ustálená zvyková gesta, o kterých ani nevíme. Jeho obvyklý
mechanický pohyb, zvláště když je zamyšlen, je, že se potahuje za knír. Je to pravý opak
toho, čemu se říká kroutit si vousy: tahá je rovně dolů, spíš jako by jim bránil, aby se

z nějaké svévole nezačaly kroutit samy. Krátce ©střižené vlasy, vousy narostlé tak, jak jim
káže jejich vlastní zákon. Tak říkajíc je mu až po poslední vlas cizí nějak opravovat a

překrucovat přírodu/ člověku stačí ji ovládat.

Jednou přišel hrozně pořezán na tvářích i na krku. »tí mocný chalife,« smál se jeho
host, »dej utít hlavu nehodnému lazebníkovi, který té tak zřídil.«

Začervenal se: »Já se totiž holím sám.«

Má silně kostnaté ruce, velmi intelektuální, ale při tom šlachovitě pevné/ ukazovák

zakřivený jako šavle. Tolstoj prý kdysi, dívaje se na ten zkřivlý prst, vyhrkl: »Vy jste těžce

pracoval, s kladivem a železem, že?«

Charakteristické gesto při hovoru: vztyčený ukazovák. Ale není to poučující a káravý
prst učitele. Je to miniaturní gesto útočné/ je to pohyb, podtrhující slovo. Jiné obvyklé
gesto: zaťatá pěst, naznačující úder. Často v zamyšlení krouží rukou v zápěstí, jako když
si šermíř trenuje klouby.

Úhrnem přes intelektuální zjemnělost jsou to ruce význačné, ba urputně bojovné.

Každý člověk má své zvláštní podání ruky/ můžete o něm poznat mnoho podle toho,
jak vám potřese rukou. Jsou ruce nedůvěřivé a ruce, které se vlichocují/ někdo vás



podáním ruky jaksi odstrkuje, jiný si vás přitahuje jako chapadlem, třetí vás tak říkajíc bere

do dlaně a tak dále. T. G. M. podává ruku s jistou náhlostí (protože vždy přemáhá maličké

zaváhání), plně, otevřeně, se zcela krátkým stiskem: se stiskem, který si vás nepřisvojuje,
který vás nechce kaptivovat, ale je dost silný, aby navázal fysický vztah člověka k člověku/

při tom se celý vykloní, protože je větší než většina lidí a protože vždy vztahuje ruku
trochu z dálky, jako by nechtěl překročit tajemný kruh, uzavírající kohokoliv z nás.

Sám o sobě řekl několikrát, že by nemohl být bez tělocviku, »bez sokolování«, ale

nevěřte mu, že to dělá jen pro to zdraví. Má antický vztah k fysické síle a obratnosti/
rád ji vidí, líbí se mu, rozjařuje ho.

Jednou stál s hosty pod prastarým a rozsochatým dubiskem. »Na ten strom by se dalo

vylézt,« mínil jeden, takto Sokol borec. T. G. Masaryk byl hned a plně při věci: »Tak ano,

jen to zkuste.« Ukázalo se, že to nejde tak lehko/ ale T. G. M. nepovolil, popadl hosta za

kalhoty a vysadil ho do koruny dubu. »Tož ano,« řekl pak uspokojeně, »šlo by tam vylézt.«
Nebo měl u sebe amerického rejdaře, muže padesátníka, chlapíka tvrdého jako suk/

bylo to na pěkně lesní louce/ aby ukázal, co Amerika dovede, produkoval se loďař, chodě

po rukou. Nuže, tady šlo o čest národních barev/ a osmdesátiletý president se postavil
na ruce jako svíčka.

Málokdo mu stačí, jde-li pěšky/ udýchá důstojníky, kteří ho na manévrech doprová

zejí. »Nemají být tak tlustí,« praví kriticky.
Nejvyšší chvála, kterou o někom řekne, je: »To je krásný člověk.« V tom slově zní

antická kalokagathia.

»Proč jezdím na koni? Protože to je nejrychlejší tělocvik/ pane, to se cvičí najednou
celé tělo, ruce, nohy, plíce - jen to zkuste!« Ale nejde jen o to cvičení: jede rád tryskem,
a při tom už se najde nějaký příkop, přes který se dá skočit/ obyčejné uhoní i daleko
mladší spolujezdce. Tedy radost z výkonu/ ne jenom životospráva, ale i sportsmanship.

»Dobře jezdí, ale ne správně,« kritisoval ho zkušený koňař/ »nedrží dobře koně, ale

sebe, pane, sebe drží tak dobře jako málokdo.«

Říkají o něm, že se neohlíží vpravo ani vlevo. Zajímavě je, že se skutečné neohlíží

vpravo ani vlevo. Všimněte si ho, když jde: dívá se rovnou dopředu nebo do země, aniž by
se rozhlížel/ chce-li něco vidět, dá si na čas, aby se zastavil a prohlédl si to čelem proti čelu

a ne jenom mimochodem nebo úkosem.



Jako každý mnoho a soustavné pracující člověk zjednodušil si svůj denní život v řadu

zvyků/ zvyky jsou osobní normalisace života. Ale nestal se otrokem žádného z nich/ po
ruší je ochotně a někdy dokonce rád, je-li toho třeba nebo je-li k tomu aspoň záminka.

Je až divně, kde nabere času na všechno, co dělá. Má víc času pracovat, víc času číst,

studovat, stýkat se s lidmi, odpočívat, být venku, psát, vše to bez kvapu, jako by svůj čas

nabíral z nádrže hlubší a širší než my ostatní.

»Když má člověk pořádek, má na všechno dost času,« říkal ve Vídni před válkou jed
nomu novináři.

Ale to je jenom jedna stránka, ten pořádek. T. G. M. umí hospodařit s časem, aniž by

jím šetřil/ nikdy nemá naspěch a nikdy se neopozdí.
To je to: mnoho číst neznamená hltat knihy, nýbrž dobře si přečíst pár těch nejlepších.

Mnoho prohovořit neznamená nadělat mnoho řečí, nýbrž málo slovy dostat se k jádru
věci. Mnoho žít není honit se za mnohým, nýbrž žít pomalu a silné.

Ad vocem jeho zvyků. Vzdychl si jednou. »Nu, co plátno, teď musim udělat to a to.«
»Proč musíte?«

Zasmál se očima: »Protože oni si myslí, že jsem na to zvyklý. Tož jim to musím udělat.«
Ti »oni« jsou totiž jeho komorník, stolník, vrátný nebo kdokoliv jiný z těch, kdo

mu slouží.

Nebo byla řeč o drobných osobních zálibách, jako je na příklad záliba Švehlova na

rovnávat obrazy křivé visící.

»To zas já jsem vždycky moc rád špicoval tužky,« vzpomněl si T. G. M,

»A teď už je nešpicujete?«
»Ne. Když oni mně je dávají na stůl ořezané!«

»Jezdíte rád autem ?«

»Nerad. Snad bych jezdil rád, kdybych věděl, jak se to dělá.« A mávne rukou: »Tomu
se už učit nebudu.«

To, »jak se to dělá«, ho zajímá u všeho. Rád se podívá do pracujících strojů, upoutá
ho každá nová vymyšlenost, hledí přijít věci na kloub/ zdá se, že má sto chutí zkusit sám,

»jak se to dělá«, ale brání mu v tom filosofická zdrženlivost nebo to resignovaně »už se

tomu nebudu učit«. Ale při každé nové věci, která ho technicky překvapí, je jeho první
otázka: »A jak toto dělají ?«

Má totiž představu, že ti mladší musejí všemu novému a jim soudobému rozumět.



Má své vlastní nářečí/ jako ostatně skoro každý člověk/ ale jeho dialekt je složitější. Nej

spodnější vrstvou jeho řeči jsou slovakismyhodonského okolí/ stále ještě říká noži křivák/

potoku járek a tak dále/ celková kadence jeho mluvené řeči je moravská. V koncovkách

mísí bezděčně a dost libovolné a náhodné korektnější deklinaci jihomoravskou s lidovým
dialektem středočeským/ říká »to je pěknej pán« nebo »to je pěkný pán«/ jak kdy/ v sou

vislejší řeči z něho vždy mluví Moravan. Často užívá moravských lidových rčení a tvarů

jako vypetrachtoval jsem/ pápež/ Švyčary. Na Bystřičce nebo v rozmluvě se Slováky snadno

vplyne do slovenštiny. Jeho literní jazyk nese stopy osmdesátých let/ je v něčem trochu anti

kvovaný (na příklad záliba v instrumentálních predikátech) a prozrazuje puristickou kázeň.

Jeho slovní poklad je krajné demokratický. Vede třeba hosta na empirový balkon zá

mecký a povídá: »Pojďte si sednout na pavlač.«

Jedno z jeho charakteristických rčení: »četl jsem« nebo »slyšel jsem« nebo »oni říkají/
že«. Ti »oni« jsou učenci/ autoři/ odborníci a vůbec prameny. To/ co sám neviděl/ co sám

nenašel a neprozkoumal/ uvádí vždy jako citaci. My ostatní se rádi oháníme znalostmi/ které

jsme jenom četli nebo jinak koupili z druhé ruky/ jako svým duševním vlastnictvím.

T. G. M. neopomene nikdy avisovat své laictví mluvě o čemkoliv/ v čem se musí spoléhat
na poznání jiných.

Nedovede si odpustit údaj nepřesný nebo ledabylý/ nelenuje si vstát a najít v knihovně

příslušný pramen: tak a tak je to/ tak nebo onak se ten autor jmenuje.

»Tož to nevím«: to rčení se u něho vrací přímo typicky. Ať jde o poslední otázky meta

fysické nebo o taje lidského srdce/ o vědecké problémy nebo o výklad lidských činů/ zaráží

se před vyslovením jakéhokoliv dohadu a zahloubané povídá své »nevím«. Skoro nikdy ne

užívá slov/ kterými si pomáháme k břitkým tvrzením/ generalisacím/ soudům a řešením/ těch

různých »snad«/ »asi«/ »patrně«/ »podle všeho«/ »zdá se«/ »myslím/ že« a tak dále; nikdy
nemluví v termínech polopravdy/ polovíry/ pouhé možnosti/ přibližnosti nebo pravdě
podobnosti/ vysloví jen to/ za čím plně stojí jako za poznaným faktem nebo jako za svou

vírou nebo přesvědčením. V jeho způsobu vyjadřování najdete často cosi jako ostych/ pla
chost nebo váhavost/ jeho řeč se zdá tísněna tím stálým pocitem odpovědnosti a oprav
dovosti/ aby neřekl více a nic jiného/ než za co ručí svým celým svědomím. Proto mluví

málo/ ne lehce/ s uvážlivými zámlkami/ často hledaje to pravé slovo/ rád užívá svých ustá

lených aforistických formulací/ ale nikdy oněch řečnických obratů/ které nic neříkají a

jen pomáhají mluvícímu/ jak se říká/ s fleku.



Jeho řeč je naprosto beze všech metafor, příkras, hyperbol a pathosu: neboř cokoliv,

čím se řeč přizdobí nebo nadnáší, zastírá její jádro před poctivou, přesnou analysí a kon

trolou. Nanejvýš užije lidového přísloví, ale jen pro jeho jasnost, stručnost a humor.

Jeho řeči, ani jeho řeči veřejné, nejsou zrovna příkladem souvislosti. Jen verbalista

může být souvislý,- lze vázat slova a věty, ale myšlenky se vynořují podle vztahů skrytých
a příliš složitých, než aby se rovnou vázaly jedna k druhé. Myslíme v anakoluthech, v celých
trsech myšlenek,-jen kde máme myšlenku před očima jako cílový praporek, jako řečnickou

pointu, můžeme si k ní vybudovati plynulý slovní přechod,- ale myslíme-li na to, co říkáme

právě teď, a nikoliv na; to, co zamýšlíme říci až na konec, nepoteče naše výřečnost tak

hladce a běhutě,- bude to řeč těžší k mluvení i naslouchání, ale bude to řeč muže, který

myslí i tehdy, když mluví.

Nejen při veřejném vystoupení, i při běžném hovoru je jeho hlas ze začátku trochu

zastřený, sevřený, »nerozmluvený«. Stojí ho jistou námahu, aby vyšel ze svého mlčení,
z jakési samoty,- činí to ochotné, ale ne snadno. Jen ponenáhlu nabývá jeho hlas zvučnosti,
hrudní resonance a poněkud nosového zbarvení: váhavý hlas, který není zvyklý křičet ani

šeptat, poroučet ani domlouvat, nýbrž bez chvatu a se zamyšlenými prodlevami probírat
otázky a formulovat myšlenky.

Je pln otázek, ale nikdy se nevyptává,- má zvláštní respekt k mezím, které si ukládá

kdokoliv druhý: nechceš-li o tom nebo onom mluvit sám, tož se do tebe nebudu dobývat.
Nevím, je-li to zásada, životní zvyk nebo podivná osobní jemnost vůči komukoliv: ni

koho neomezovat, nikomu nevnikat do jeho privatissim, nikomu neukládat, jak má žít nebo

co má dělat, -
nechat každému jeho svobodnou vůli, respektovat kteroukoliv osobnost jako

svéprávnou a nedotknutelnou, nemistrovat, neučitelovat, neosobovat si práva na duši dru

hého. A přece po celý život učila chtěl, chce, vždy bude chtít převychovat duši svého národa.

A často od něho slyšíte: »Tož to už nevím, to jsem zapomněl.« Při tom jeho paměť je

nadprůměrná,- nezahrnuje jenom fakta a zkušenosti, nýbrž i přečtené knihy a studium,
celé děje románů, celé argumentace myslitelů,- ale zeptáte-li se ho, co kdy dělal sám, mávne

jen rukou. »Tož to už nevím.«
Jeho paměť je výběr,-

dovede se jaksi zbavit všeho zbytečného a nahodilého balastu, vší

privátní veteše a takového toho bezúčelného nánosu. Jeho paměť se podobá knihovně, ve



které nechybí ani koš na papír/ koš/ do kterého zahazuje vše, co si sám vyřídil a s čím je hotov.
»Já mám svou metodu i v zapomínáním řekl Častěji. Pamatuje si to/ co trvá/ je to

objektivní/ neosobní a nehistorická paměť/ která podržuje věci a zříká se času.

Ať se mu položí kterákoliv otázka/ řekne poctivé a otevřeně/ co v té věci má na mysli.
Ne z potřeby svěřovat se/ ale z naprosté potřeby nelhat/ nekličkovat/ nezamlčovap nevy
táčet se. Není to ani nadbytečná důvěřivost k lidem/ je to prostě vnitřní zákon pravdy
a přímosti/ buď co buď. I za cenu mrzutostí. Nemá vůbec potřebu mluvit/ má jen po
třebu mluvit pravdu.

Není s to lhát ani žertem/ následkem toho neumí vypravovat. Jednou si vnouček
Leno vzpomněl: »Dědečku/ povídej mi pohádku!«

Dědeček se zamyšleně potahoval za vousy/ co honem povídat? — »Tak poslouchejm
řekl konečné. »Jednou jsem byl v Zoo — a tam byl takhle veliký pták — měl růžové

peří — a takový ohnutý zobák — a ten pták se jmenoval Plameňák.«
»A co dál?« vyhrkl Leno s očima navrch hlavy.
»No/ dál už niC/« odpověděl T. G. M. rozpačitě.

Příznačné jsou jeho dopisy. Ne že by je psal výslovně nerad — napíše někdy psaní
lidem/ kteří by se toho ve snu nenadáli/ ale když už píše/ je to přímo stenogram/ samé

zkratky a nápovědi/ věty zhuštěné v hesla/ nakupené otázky/ odstavce uťaté kusým »atd.«
na konec »Váš Masaryk« a dost. Jeho potřeba stručnosti jde tak daleko/ že někdy bez

děky vynechá slabiku/ půl slova/ půl věty. Říci vše ; ale co nejkratčeji. Mohlo by se říci:

dopisy téměř beze slov/ nápovědi pro toho/ kdo si je chce a dovede domyslet. Masarykova
brachylogie: střední cesta mezi mlčením a sdělováním/ navlas vyvážené vyrovnání mezi

potřebou říci/ co má na srdci/ a stejně silnou potřebou nechat si to pro sebe/ řečeno jeho
slovem/ nevnucovat se.

Jak čte knížky/ je viděr na knihách/ které přečetl: totiž s tužkou v ruce. Typické jsou
jeho čtenářské notace k románům: podtrhuje na okraji/ ale ne všeobecné myšlenky/ nýbrž
psychologické postřehy/ připisuje otazníky/ vykřičníky/ a na titulní straně zaznamená
stručnou sumaci románového obsahu obyčejně s polemikou: na té a oné stránce si autor

odporuje/ to a to nejde/ to je nemožné/ nejasné/ nemotivované a tak dále. Čte knížky stejné
vážně a účastně/ se stejným zjišťováním pravdy/ jako bere život/ jde mu v nich o realism



nebo naturalism nebo něco podobně literátského, jde mu jen — ale za to přísně — o jejich

pravdivost a opravdovost.

Žádné formality/ žádné konvenční okolky. Proto mu je do jisté míry trýzní seznamovat
se s novými lidmi a být nucen poslouchat nebo říkat ty obvyklé seznamovací formule.
Zdá se, jako by v první chvíli váhal/ ale není to nedůvěra/ nýbrž až mučivé intensivní úsilí

zvážit toho nového člověka/ aniž by se ho vyptával nebo ho nápadně pozoroval/ spíše je
obrácen do sebe/ jako by očekával informaci o novém člověku od jakéhosi velmi tichého
hlasu ve svém nitru.

A za pár minut může být každý u něho jako doma/ neboř najde na druhé straně schopnost/
která je daleko vzácnější/ než si obyčejně myslíme; umění poslouchat. Říkám umění/ pro
tože je k tomu třeba zvláštní šikovnosti/ taktu/ kázně a ne naposledy i lidské sympatie.

Je nesmírně skoupý/ skoro ostýchavý v citových projevech. Viděl jsem/ jak vítal člo

věka/ kterého měl velmi rád a na kterého dlouho čekal. Podal mu ruku/ zasmál se a řekl:

»Tož... jste tady.« A vyřízeno. Pak už se mu smály jen oči, ale o tom asi nevěděl.

Nebo přišel potěšit člověka, kterého postihla veliká ztráta. Chtěl něco říci, ale místo
toho mu jen pohladil rameno. A dost/ ani slovo dál.

Můžete poznat/ které lidi má rád, nebo se kterými je mu dobře/ podle neklamné známky:
jak živé a temperamentně s nimi debatuje/ plana zájmem o všechny věci a plné ponořen
v hovor/ ať je to politika/ náboženství/ věda nebo co chcete.

Mohlo by se říci: objektivace citu/ i radost i láska se u něho projevuje zvýšeným,
silně zaktivovaným zájmem o svět, lidi a jejich životní problémy.

Přijdou mu i hodiny a dny smutku a deprese/ nikdo není ušetřen zlých zklamání,
v takových chvílích se až strašné uzavírá v sebe sama/ nepostěžuje si, nežaluje, prokousává
se sám a sám svou trampotou.

Ještě dobře, když se může zlobit, to už bojuje a jedná.
Vlastně nikdy si na nikoho a na nic nestěžuje. Neřekne: ten a ten mne zklamal, ne

dobře se ke mně zachoval, tak nebo onak mně ublížil. Nýbrž ten v tom a v tom chybuje,
v tom neb onom nemá pravdu, neinformoval se, vzal si takovou hloupost do hlavy,
nedovede pozorovat to nebo to, a tomu podobně.

Všimněte si, jak rádi lidé dávají důraz na své já, když mluví o svých odpůrcích:
T. G. M. nikdy.



Je bojovný/ ale není výbušný; i jeho rozhořčení/ je-li k němu důvod/ v něm pracuje
pomalu/ uvážlivě/ s vážením pro i contra. Je to celé procesní řízení/ končící se verdiktem.
Jeho hněv není citový; je to určitý poznatek/ který má i míru i trvalost poznání.

Říká se o něm/ že nemá valného smyslu pro humor. Není to správné. Směje se rád/

a když už/ tedy na celé kolo; zřídka se usměje/ a to ještě spíš očima než ústy. Chybí-li mu

CO/ je to normální dávka zlomyslnosti. Nehledá na lidech jejich směšné stránky a nedává

je k lepšímu v jejich slabostech a škobrtnutích; vypravuje-li o někom komickou episodu/
tedy jen sám o sobě. A chybí mu jistá slovní nezávaznost/ která si pohrává se slovními
hříčkami a verbálními pointami. Slovo je věc vážná/ nástroj myšlení a lidského styku;
není to míč k pohazování a kejklířství.

Hraje se Beethoven/ Smetana nebo jiná veliká hudba. V těch chvílích se jeho oči zastrou
něčím vzdáleným/ zapadnou v nepřítomnosti/ a ještě dlouho potom je zamlklý a jaksi ne

přítomný. Jako by v tu dobu mu byla nablízku/ blíže než vše ostatní/ hudební žena/ se

kterou šel životem.
Jinou hudbu poslouchá spíš motoricky/ neauditivně; nevědomky přiznává rukou nebo

nohou takt/ a spustí-li muzika starou českou polku/ má co dělat/ aby nevyskočil a neza

dupal v junáckém tanci/ ruku nad hlavou a luskaje prsty.

Není založen příliš visuálně; snad tu spolupůsobí jeho krátkozrakost/ ale hlavně je příliš
obrácen do sebe/ než aby bez ustání reagoval na smyslové a hlavně zrakové dojmy. Nej

raději má hodně široký a volný rozhled/ který mu dává pocit volnosti; rád vidí veliké

staré stromy/ vůbec staré památky/ a velké kolektivní děje přírodní/ jako nástup jara/
letní zrání a barvy zlatého podzimu. Jednotlivostí si příliš nevšímá; a když/ tedy obyčejné
z intelektuálního zájmu/ proč to je/ jak to přijde a s čím to souvisí.

Přesto/ že je opticky spíše roztržitý a nevšímavý/ chová silné sympatie nebo antipatie
visuální. Má velmi nerad věci zdobené/ strojené a neúčelné. »Mně se auta nelíbila/ pokud
chtěla napodobit ekvipáže; teď už vypadají jako stroje/ a to je na nich krásné.« Jako do

cent ve Vídni si nechal udělat nábytek z měkkého dříví podle své vlastní hlavy. »Tož

to byla jen hladce ohoblovaná a sroubená prkna — mám hrozně nerad takové ty ciráty
a cifrování.« Stejně nemá rád v parcích pravidelné záhony/ stříhané keře/ ronda a jiné
takové kumšty. »To je samá scholastika/« říká s odporem.



Jeho osobní vkus se nejvíc zrcadlí v úpravách pražského Hradu. »To dá hodně práce/«

praví/ »pfedělat císařský hrad na hrad demokratický.« Můžete tam sledovat/ v čem vidí

ten styl demokracie: je to světlo/ prostornost/ přísná hladkost — a zvláštní důstojnost.
A ovšem žádné dráty/ trety a zbytečnosti.



SEZNAM OBRAZŮ

1. V křesle na Lánech 1930 Centropress
2. V Táboře 1918 Otto Dítě
3. Na sokolském sletě s chotí 1920 ČTK
4. Na Lánech u pultu 1930 Centropress
5. Na Lánech v halle 1930 Centropress
6. Po třetí presidentem; S předsedou vlády Švehlou 27. května 1927 »Legie«
7. O manévrech v Kroměříži s ministerským předsedou Udržalem 1929 MNO
8. Na projížďce na Bílé hoře 1928 Tomáš Vojta
9. Na vyjížďce s králem jugoslávským v lánských lesích 1929 .

. Tomáš Vojta
10. Na Lánech s králem bulharským v halle 1929 ČTK
11. V původní knihovně na pražském hradě 1920 Tomáš Vojta
12. V Topolčiankách s ministrem Benešem na podzim 1928 . .

. »Tatra«/Trenčín
13. Čestná promoce záhřebské university 1921 Tomáš Vojta
14. V knihovně na hradě 1930 Centropress
15. Na Lánech se spisovatelem J. Galsworthym 1926 Centropress
16. Poprsí 1931 Karel Plicka
17. Poprsí 1931 Karel Plicka

18. Ruce 1931 Karel Plicka

19. Levá ruka 1931 Karel Plicka
20. U černé kávy v Topolčiankách 1930 Karel Čapek
21. Vzpomínající/ Topolcianky na podzim 1930 Karel Čapek
22. V zamyšlení/ Topolcianky/ na podzim 1930 Karel Čapek



23. V rozhovoru/Topolčianky 1930 Karel Čapek
24. V parku topolčianském 1930 Karel Čapek
25. V zahradním křesle v Židlochovicích 1931 Karel Plicka

26. Uvítání chlebem a solí v Poštorné 1928 ČTK

27. Na Moravě s děvčátkem ČTK

28. S vnukem Herbertem v Topolčiankách 1926 Jindřich Vaněk

29. S vnuky v Topolčiankách 1926 Jindřich Vaněk

30. S dcerou Olgou a vnuky, Topolčianky 1926 Jindřich Vaněk

31. S vnuky v Topolčiankách ČTK

32. S arcibiskupem Prečanem v Kroměříži 1928 ČTK

33. V sadě na Bystřičce 1931 Karel Plicka

34. V průvodu selského banderia ČTK

35. Ve rzi ČTK

36. U slovenských vápníků 1926 ČTK

37. Na polích u Bystřičky 1926 ČTK

38. S dělníky ve Vítkovicích 1924 ČTK

39. Se spolužáky v Hodoníně 1924 ČTK

40. V průvodu Sokolů 1926 Tomáš Vojta
41. S náčelníkem Sokola drem Vaníčkem 1926 ČTK

42. V rozmluvě v Topolčiankách 1930 Karel Čapek
43. Pohled vzhůru 1931 Karel Plicka

44. Na Hrušově s Karlem Čapkem a O. Španielem 1928 Vasil Škrach

45. Před vyjížďkou v Lánech 1926
46. Siesta v Židlochovicích 1931 Vasil Škrach

47. S Karlem Čapkem na Bystřičce 1931 Karel Plicka

48. V Židlochovicích při siestě 1931 Karel Plicka

49. V kolonii Beth Alfa v Palestině 1927

50. Návrat z vyjížďky: Na Prašném mostě 1926 Centropress
51. Na vyjížďku z Lánského zámku 1923 Tomáš Vojta
52. S H. G. Wellsem v Topolčiankách 1923 ČTK

53. S ministerským předsedou Macdonaldem na pražském Hradě 1925 .
ČTK

54. Pod jabloní na Bystřičce 1931 Karel Čapek
55. S ministerským předsedou Ljapčevem na Lánech 1930 . .

.
. ČTK

56. S rodinou dra Revillioda 1925 ČTK



57. Na výletě z Topolčianek 1926 .
Vasil Škrach

58. U spisovatele Herbena v Hostišově 1929 ČTK

59- S poslanci drem Lvem Wintrem a Josefem Stivínem 1928 .
. . ČTK

60. Při sjezdu legionářů v Praze 1928 Centropress
61. U římských vykopávek v Mušově na Moravě 1928 ČTK
62. Na ostrově Aegině 1927 Josef Hůza (ČTK)
63. V Bethlehem 1927

64. Na Moravě v Čejkovicích 1924 ČTK

65. Vítán Chody v Domažlicích 1923 ČTK
66. Mezi hosty na Lánech 1924 ČTK

67. Prohlídka chrámu Amonova v Karnaku u Luxoru 1927 . . . ČTK

68. U vykopávek v Olympu 1927 ČTK

69. S předsedou vlády Udržalem/ předsedou senátu Hrubanem a ministrem

Dostálkem 1929 ČTK

70. Po prohlášení míru Čsl. Červeného kříže 1932 Centropress
71. S předsedou vlády Udržalem na manévrech na Moravě 1929 . . . Centropress
72. Jihoslovanská delegace vojenská na Lánech 1928 ČTK

73. Na manévrech 1922 ČTK
74. S generálem Vojciechovským na manévrech 1929 MNO
75. Na letišti ve Kbelích 1922 ČTK

76. U strojních pušek Tomáš Vojta
77. Na přehlídce na Vypichu 1929 Tomáš Vojta
78. Na manévrech na Sedlčansku 1922 Tomáš Vojta
79. V Židlochovicích s generálem Mittelhauserem 1923 ČTK
80. V Klatovech na přehlídce 1923 ČTK
81. Jízda Prahou 1924 Centropress
82. Na Vypichu při přehlídce 1927 ČTK
83. Na Bystřičce 1931 Karel Plicka
84. S anglickým vyslancem sirem Georgem Clerkem 1925 ČTK
85. Židlochovice 1931 Vasil Škrach

86. Na Lánech 1928 Tomáš Vojta
87. Na Bystřičce 1931 Karel Plicka
88. Podobizna z r. 1934 fotografie Státní grafické Školy v Praze

89. Stálá rada Malé dohody u presidenta na Lánech 1933 ČTK



90. V důvěrném rozhovoru s francouzským ministrem zahraničních věcí

Barthou Centropress
v

91. T. G. Masaryk po čtvrtě zvolen presidentem republiky 1934 . . . CTK
v

<

92. Ph vyjížďce se synem Janem na Lánech 1934 CTK
93. Ph přednášce o Washingtonovi pro americký rozhlas 1932 . . . ČTK

94. Podobizna z roku 1935 ČTK

95. Při abdikačním aktu na Lánech dne 14. prosince 1935 za přítomnosti
předsedy vlády dra Milana Hodži, předsedy poslanecké sněmovny
Jana Malypetra, předsedy senátu dra Fr. Soukupa a kancléře dra

Přemysla Šámala ČTK

96. Po abdikačním aktu se svojí rodinou ČTK

97. S presidentem drem E, Benešem na Lánech dne 18. prosince 1935 ČTK
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