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šiny. Je fen vernost k sobe. Ne k svému já, ale k svému
videní sveta, k svému zpusobu pretváret jej v rythmus,
obraz a podobenství.«

Josef tlora ukázal, jak po válce se priblížil spisovatel
k obcanskému životu. Umelecký individualism pominul.
Spisovatel se stád vášnivým straníkem kolektivních
ideí a toto stranict í jest mu inspiracním zdrojem, ne
jenom vecí politické príslušnosti. Básník se již nemuže
isolovat. »Zneklidnený duch tvurcí, zahledenÝ do zá
vrati v divadlo odpoutaných sil spolecenských: v revo
lucní aktivism davu, jež Vystupují z individuálního sou
kromí a na místo gesta lásky, rozkoše, souboje indivi
dualit a pohlaví, pokory, hamletovstvi a nadclovecství
poskytují pohled na zápasy státu, tríd a zmaterialiso
vaných ideologií, na zápasy zkonkretisované z abstrakta
politických theorií v krev, vraždu, heroism a opojení
býti nositelem dejin, nezbytne došel ku prolomení ume
leck~'ch konvencí a zákonu, zaktivisoval literaturu,
zaktivisoval i její tvúrce. Francouzský humanism rollan
dovskJ", italskJ" futurism, nemecký expressionism i so
cialistická poesie proletárská zapínají umení do služeb
novJ'rch koncepcí spolecensln"ch.« I tradicionalisté si tak
pocínají. Hora dovozuje svou thesi na príklade Macha
rove, Dykove, Olbrachtove, Neumannove, Šaldove
i Wolkerove. Ukazuje, jak toto pojetí musilo vždy zápasit
s krátkozrakým sektársks"m a sekretárským diletan
tismem, se šplhounstvím malých lidí, kterí by nejradeji
vše zmechanisovali a zbyrokratisovali. »V každém
umelci« - praví Josef Hora - »Ieží utajená touha po
dokonalosti, utopická vidina, za níž speje. Komunis
mus, trebaže založený na historicko-materialistickém
ucení Marxove, jde temto touhám vstríc práve tak jako
- katolicismus. V duši proletárských davu znamenú
Moskva totéž, co katolickým národum znamenú Rím.
Vzdálený, vznešenÝ, universální Rím. Komunisté pri
rozene protestují hrozive proti takovým prirovnáním.
Meštáci a socialisté užívaií jich k zesmešnení myšlenky
diktatury proletariátu. Ale pres to!" - Polbyro nemuže
ovšem potrebovat takových snílkú. Je príliš »praktické«.
Výsledek »Rudých dnu« ukazuje pak, kam taková »prak
ticnost« vede. Ale mne nebolí hlava konlllnistLI. Ale
i já jsem jeden z tech, který má svúj Rím, o nemž verím
pres všecky sekretárské intriky, že jest

»Urbs coelestis, Urbs beata
supra Petram collocata,
Urbs in portu satis tuto:
De longiQuo te saluto!«

V tom si dobre rozumím se svým protinožcem. Sub
jektivism v dnešní inteligenci jest prekonán. Nikdo dnes
již ntpiplá svou individualitu a nedeklamuje »Odi profa
llIlm vulgus et arceo«. Cteme-Ii dnes »Moderní revui«,
máme podobne allachronický pocit, jako cteme-Ii »Sla
vícka rajského na strome života postaven6ho«. Vše to na
nás pusobí jako povestná poštovní trubka, o které vy
pravuje baron Prášil, že v ní pusobením sibirské zimy
zamrzly všecky písne a že když byla povešena nad kam
naj písnicky. v ní rozmrzly a ona zacala sama hrát. Jsou
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1red Fuchs:

laximalisln" intelektuálu.
margine lIorovy »Literatury a politiky«.)

se ješte jednou k tomu, co napsal Ferdinand
routka ve svém clánku »Problém F. X. Šalda«.
• intclektufllové v politických stranách se kom
~ali tím, že kladli vždy maximalistické poža
Nemyslím, že by práve tato úloha byla nejvíce

itující. Nekdo musí být, kdo upozornuje ne
neú:lavnc na poslední cíle, jinak by se pro samé

misy a pro samé »zabranování vetšímu zlu«
;c k tomu, že by na hájení víry byli najímáni ne

a že by se k umravnení národa užívalo method,
'mi heslo, že úcel svetí prostredl~y, je ješte ex

mravním rigorismem.
no i'ckl peknou vec prof. Dr. Hromádka. Vzpo
na 0110 místo z proroka Ezechiela, I<de stojí psá
trúžce hradeb mestskj"ch I1lÚtroubit na svou pol
i se blíží neprítel. Kdyby se blížila neprátelská

str:ížcc brf1ny na svou polnici netroubil, pak by
krev padla na hlavu jeho, nebot nebyl tak bdelý,

jelio povinností. Kdyby však upozornil svým
obyvatele na nebezpecí, pak by snad padli

ale strflžce by nebyl vinen jejich krvL Právem
nal k tomu profesor Hromádka, že podobný

ipadfl církvím v sociálních otázkách. Mají trou
poplach všude tam, kde se jednú antisociálne.
ak vccí strážcovou, aby bojoval nebo aby tak

al, jako pracují ostatní. Kdyby tak jednal, za
I by SVLljvlastní úkol. Nikdo nežádá od církve,
tavila presnJ" sociální program, aby prímo za

do politici é vravy. Ale má býti i v sociálním
str<ÍžkYIlÍ,To, co rekl prof. Dr. Hromádka o cír
platí lI1utatis mutandis o poslání intelektuálu
e vubec. Jest pravda, že básníci, spisovatelé,
é, intclekluúlové, pokud jsou ve službách poli
stran, jsou casto nepohodlnými maximalisty. Ale

]est práve jejich íIlcoI, aby neustále, jako Vestálky
sil plamcn ideje, aby rovne plápolal k nebesum
. i svíte.
d o tomto poslání intelektuála v politické strane
v knizc Josefa Hory »Literatura a politika«, ve
í svuj spor s komunistickou stranou. Praví tam
ém výkladu o aktivite intelektuála v politice
m tOto: »V duchu mnoha verících nastává do
uzrí, že absolutní požadavek a praxe vedoucí
se nekryjí. Predem politicky myslící lidé (a

ci jako obcané) se dávají do práce. aby zlepšili
i. hrtsník jako básník umlká. Politik muže svet

vat i ctesorganisovat v komunistické strane
jiných, však musí nejprve poslouchat. Pojme-li
vní pravdu, je ztracen. V politice má pravdu vždy

II. Ale ve svete umení není žádné pravdy vet-
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to písnicky z anno dazumaI. Svetová válka vylécila do
konale nás všecky z tohoto koketování s esthétstvím, ro
mantismem, subjektivismem a fenomenalismem. Co bylo
platno si ríkat, že extramentální existenci jevu nelze
~ok~~ t, že celý svet je pouhá projekce našich smyslu,
Když ve svetové válce, v zákopech ta jevová skutecnost
doléhala na jednotlivce až príliš žive, takže bylo pre
velmi težko ji oddisputovat fenomenalistickou dialekti
kou a sofistikou? Co bylo platno vypestovati svou indi
vidualitu, když všecky tyto»jedinecné« individuality
byly obleceny do vojenských uniforem stejných a císlo
vaných a kdy nezbylo nic, než prizpusobit se kolektivu?
Pomer dnešních katolických intelektuálu na pr. k liturgii
je liiný, než byl pomer predválecných dekadentiL Dnes
nezkoumají, jak na ne pusobí klenba, kadidlo, svíce,
nýbrž dnešní liturgické hnutí (i v protestantismu!) má
podkladem snahu míti objektivní formu objektivní nor
my. Platí zde do jisté míry slovo Písma: »Kdo hledá
svou duši, ztratí ji, kdo ztratí duši svou pro Mne nalezne
jÍ«, Chceme sloužit, nehledáme svuj osobntlstkárský
extravurt. I náš »maximalism« vyplývá z této touhy po
službe. Tento »maximalism« neznamená, že zavrhujeme
v praktické politice kompromis a osobní toleranci, ale
znamená, že budeme na stráži tam, kde udelat kompro
mis znamená již prehodit výhybku na kolej, která vede
docela jinam než ke programovým cílum. Nebolí mne
hlava pro otázky sedmi komunistických intelektuálu. Ale
bolí nás všecky hlava proto, že Josef Ho'ra má až príliš
mnoho pravdy, pravdy, jež neplatí jenom pro jeho stranu
když praví: »Nechaf si polovzdelaní sekretári (a to ne~
jen u komunistu, ale všude) myslí o intelektuálech co
chtejí, prece jen je pravda, že intelektuál, jenž myslí
poctive, nemuže mlcet, když vidí, jak se myšlenka, pro
kterou pracoval, stává koristí tupcu, detinských fanatiku
a mazaných politiku ze remesla«.

Ing. Ka'reZ Krí.ž:

Kam smeruje politika nové
anglické vlády~

Berchtesgaden, 27. cervence.

Tal~é anglic0 polit,ikové jedou casem mezi »obycejný
hd« do nemeckych berchtesgadenských Alp na zo

tavenou. Ackoliv není snad prespríliš šetrné mluviti
Í na techto místech osvežení o politice, národním ho
spodárství a nadejích národLl, nelze zpravidla zabrá
niti i pri dobré vuli tomu, aby se rozhoVor nekdy ne
stocil na veci, jež obe strany zajím'l.jí. Tím spíše, že
taková rozprávka na lodce prekrásného Konigsee má
spíše ráz soukromý a není rozhodne žádnÝm »intervie
wem«. Nemužeme však presto odolat, abychom souhrne
nepodali nekolik zajímavých hledisek, která byla autoru
techto rádku objasnena. Tak vznikl tento clánek - ni
koliv interview - jako složb názoru nekolika lidí
z anglického hospodárství i politiky, kterí podle skrom
ného mínení autora vidí do vecí celkem dobre.

Anglická socialistická vláda nemá v parlamente vet
šiny a musí se opírati ve vecech zcela nesporných o ce
lou snemovnu - stalo se již, že i tretina konservativcu
pro ni hlasovala - a v podstate se opírá hhvne o libe
rály, s jejichž 60 hlasy má v dolní snemovne absolutní
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major~tu. Nadchází otázka, zda nebude toto oPU
zpevneno nejakou formou vlády, které u nás rík'
vláda koalicnÍ. Ale tato otázka není jediná. Konse
tivci sami nejsou ve strane jednotní, jedni jsou p
'lbsolutní ochranárství, druzí jsou pro volný obch
uvnitr anglického imperia a pro ochranárství jen
venek imperia, které považují za ekonomicky sobes
né. Podobná nejednotnost vládne také ve strane li
rální, kde jedni jsou pro naprosto volný obchod Vlt

vne i uvnitr imperia, druzí pak se domnívají - a
jsou blízcí levým konservativcllm - že je treba b'
pro freetradismus v obchodu z,'lhranicním a pro pr
tekcionismus v obchodu imperia.

I edá se tedy dosti dobre mluvit o podpore všechI
berálu - kterí jinak zatím jako jeden muž pro lal
ristickou vládu hlasují - ale I1edá se také dosti dob·
mluvit o odporu všech konservativcLl. Nekterí politi
kové, kterí znají již po léta vývoj vecí v liberální stran
jsou toho mínení, že není vylouceno rozpoltení liberáln
strany. Pri tom by snad jedna pLllka, ta volnoobchod
nická, protiprotekcionistická, p'l.trne vubec prešla
labouristické strany. Otázka je jen jedna: dojde-li k to
mu, jak velké budou obe ty »pulky« a zda tím nabu
strana práce vetšiny, to jest nadpolovicní majorit
v dolní snemovne. Že taková eventualita není vylou
cena, ukazují prechody cetných vedoucích osobnostíli
berální strany do soci<tlistické strany již nyní. Rovne·
je zajímavo, že je tato strana prijímá a dokonce velmi
brzy jim sveruje poslanecké mandáty nebo jiná vedou
místa ve strane, nekterým dokonce ve vláde.

Pocátkem cervence naznacil v poslanecké snemo
Mr. Amery, bývalý konservativní ministr pro koloni
tyto veci celkem dosti jasne a dosti uprímne. 5ko
by se d'l.lo ríci, že Amery nabízel labouristické stran
spojenectví s levým krídlem konservativcu, jichž .
vudcem, to jest s tím krídlem, které je pro ochranár
ství uvnitr anglického imperia a pro volný obchods
zinou. Amery pri tom pravil, že-podle jeho mínení
tech, kdož ho podporují, není propast mezi pokrokov:v
mi prllmyslníky a obchodníky a pracujícími lidmi t
velká, jak si myslí nekterí lidé, žijírí ješte v pun
ckárství éry královny Viktorie. To rekl se zlomysln'
pohledem na sedadlo páne Winston Churchillovo, kte
jako presvedcený a zarytý ochnnár opouští vždyc
snemovní sín, když Amery nebo nekdo z jeho li
mluví.

Toto tvrzení není tak nesmyslné, jak by se snad n
první pohled zdálo. Proc, ukáže tato malá príhoda.

Když se hlasovalo o trunní reci, v níž vyložila 1Iac
Donaldova vláda sVllj celý program, došlo t<tkék hla

sování o »amendments«, jak bychom u nás rekli, d
datcích cili resolucích. Pri tom dostala MacDonaldo
vláda nejen nadpolovicní vetšinu, ale o 120 hlastl více
než tato vetšina ciní. Hlasovalo pro ni nejen všech60
liberálu, ale ješte asi 90 konservativcu. V tomto amend
mentu šlo o prednostní cla pro celé imperium a proto
našla socialistická vláda takovou silnou vetšinu.

Mr. Amery neváhal ríci, že vláda by se o tuto vet
šinu mohla vždy opírati, kdyby prij'lla zásadu rekon
solidace britského imperia na bási imperiální ekonomi
cké protekcionistické organisace. Tato složka konser
vativní strany, která tak casto nabízí ruku labouristum,
chce provést velkou kampan na patriotické heslo »rekon
solidace britského imperia «, což se má státi tak, že by



nitr imperia byla bezcelnost a naopak, ješte urcité
pory (subsidies), kdežto pro zahranicní obchod by

atila zásada volného trhu, pokud se o tom dá mluvit,
dyž by kolkolem celého imperia byly nataženy jednot
e celní,šrallky. (To, že mnohá dominia s tím nesou
así, jako na pr. Kanada a do znacné míry i Již. Afri
a že jen Australie tuto myšlenku podporuje, je jiná

tázka, do níž se tentokráte nepustíme.)

Ostatne není tato myšlenka protekcionismu pro celé
ritské imperium nijak nová. Joseph Ch"l.mberlain ji
z"íjel již pred zraky minulé generace anglických po
iku a žádal tehdy celní unii, jednotné tarify a vše,

. tím vším souvisí. Jeho syn Neville ChamberJain
1, jaký odpor vzbuzuje v massách anglick)"Th kOl1SU

ntu pomyšlení na prednostní cla na všechny požíva
ny, jichž ceny by se tak neobycejne zvedly a ríká
oto, že sice Z':J.stávámyšlenku svého otce, ale nedo-
rucuje cla na potraviny. Tím avšem celá konstrukce
již jen hríckou, nebot pro dominia, která by o ta

0\'011 politiku stála, mají cenu práve jen protekcní ta
'fy na potraviny, které by dominia dovážela výhodne
velik~'mizisky sv)'ch latifundistick~rch agrárníkt"l do
nglie.

Ostatne není nezajímavo, že k temto nabídkám za
j'ib labouristická strana ihned odmítavé stanoviska.
dyž Amery mluvil o všech techto clech a o protekc
ch celních tarifech na potraviny, pozdvihl varovne
inistr financí, labouristický národohospodár Mr.
nowden, svi'tj dlouhý vyzáblý prst a pravil co nej
trejším rezav~'m hlasem: »1'0' je politik3, k níž nikdy
áme souhlas! ({Když pak Snowden sám mluvil, ha-

ril také o tom, že strana práce postupne odstraní
chnaochranná cla vi'tbec, predevším však cla na spo
bní statky (také spotrební dane budou co nejvíce
írriovány) a tím zmizí celá otázka imperiálních pre
ecnÍchcelních tarifu.

právne k tomu bylo nám podotcena, že tato cást
servativci'tvelmi dobre ví, že labouristi nikdy tako
ochranárskou poEtiku delat nebudou a že takové

'mluvy vedou tak nahlas jen proto, aby mezi hboLl
'stick)'mi volici lovili ochranárské hlasy. Mr. Snow

na to také upozornil a dodal, že ve všech volebních
re ech, kde se volilo pod heslem »volný obchod -
ní ochrana« byli delnick)"rm a konsumentským volic
em vždy ochranári jakékoliv barvy a strany po-
veni.

Je ledy zákhdní linie hospodárské politiky anglické
vé vlády freetradismus a ochrana konsumentu, cili
litika spotrebitelská. My mi'tžeme od této palitiky
kávat úlevu pro celou Evropu a také pro naši repu-

iku, kde pod vlivem vždy málo sytých zámožných
dcú agrární strany se stále mluví a ochranárství a
uzuje se težkými slovy, ale lehkými argumenty kon
entská politika. Príznivý vliv této politiky tedy po

r V dohledné dobe všechny státy; nelze ovšem po-
ybovatio tom, že tento základní princip, kter~r v da
h príp1.dech bude nová anglická vláda uplatnovat,
tká se se souhhsem jejích snemovních odpurcu. Pak

do jisté míry bude moci vláda strany práce spoléhat
na liberály. A to není podpora prespríliš jistá, ales

v zatím ne, kdy liberální strana stále ješte nejméne
desát procent neví, kde je její vlastní a její zeme
pech.

NÁRODNí HOSPODÁR

Lidé, peníze a automobily.
V nakladatelství liarper &. Brothers v New

Yorku vydali Theodore MacManus a Norman
Beasley knihu "Men, Monev and Motors«. Kniha
je strhující grafikou prílivu a odlivu osudu auto
mobilového prumyslu v Americe a jeho pionýri't
a vudcu. Ford, Durant, Dodge Chrys!er, Olds,
liupp, Packard, Studebaker, Couzens, Willys,
Buick, bratrí FisherovéJ a desítky jiných plní
svými osudy 270 stran knihy. Pouhá jejich jména
evokují dramatická vítezství a podžky prumyslu,
který je pulsem soucasné hospodárské Ameriky.
V rámci našeho clánku vybrali jsme nekteré po
drobnosti z knihy, již doporucujeme všem práte
lum automobilu.

Detroit, pozdeji proslulé stredisko automohilové' vý-roby, bylo kdysi malým, tichým provinciálním me
stem, kde drobné spolecenské pletky a intimní záleži
tosti místní honorace mírným vzrušením odmerovaly
zdlouhavou jednotvárnost.

Koncem století široká verejnost, bankéri i notáhlo
vé probouzeli se teprve k zájmu o nov)-, pr3.podivn~'
zpusob dopravy - vozidlo pDhánené motorem s vnitr
ním spalováním.

Roku 1893 byly ve Spojen)'ch státech .~ automobily.
Historie prvních samohybLI hyla nicméne y té dobe

již starou. Kapitán Mikuláš Josef Cugl1o'T sestrojil tri
taková »vozidla« mezi 1760-1770, a .'\merican Olí
vel' Evans dal si roku 1787 patentovat v :MarylancIn
parní vuz, jímž poprve privolal na rjy neMlveriv~'ch
obcanLI filadeIfsk~'ch v~-smešn~- pokrik »Knpte si
kone!«

Necelých sto let pozdeji, 1'. I879,vynalézav)' ad vo
kát z Rochestru, Jirí Baldwin Selden, potichu zajistil
patentní právo »vynálezu« majícímu již všechny i1ále
žitostí vozidla s výbušným motorem.

Konecne roku 188,S poknsil se Karel Benz s úspe
chem a rešení dopravních problémú ctihodného mesta
Ma,nnheimu automohilem. kter~' možno právem na
zvati praotcem onech 31,778.203 motorov~rch vehiklLI,
registrovan.Ých ve svete r. 1928.

Jedenáct let pozdeji Dureya, Ford, Haynes a \iVinton
okoušeli sladkosti prvních úspechu a -- zklamání.

Vítejme pion)rry'
Pocátkem století tešili se nejmenšímu zájmu pro

roci vozidla s výbušným motorem. Bylo jich 99 proti
106 stavitel LImvozidel parních a --40 elektrických.

Thomas S. vVhite Company, výrobci šicích strojLl,
koleckavých bruslí a bicyklL't, staveli raku 1901 3 parní
automobily týdne a zvýšili svoji výrobu na IS00 VOzLl
v r. 1906. To byl vrcholek a konec p:trního automo
bilu. Téhož roku pokoušel se White sehnati penežní
oporu nabídkou spolecného využití svých patentu 
ale nebylo již zájemcu. Rok poté zacala jeho spolec
nost s výrobou - vozu na gasolin.

První elektrický VLIZzhotovil Wil1iam 1\Jorrisson
z Des Moines v Iowe r. 1891 a v desíti následujících
letech rozmnožil se stejne pocet spolecností zabývají
CÍch se výrobou zdokonalených typL't, jako jich použití.

Zatím Ford pracoval jako vrchní inženýr v Detroit
. Edison Company a zajímal se o - automobil pohánený

gasolinem,
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President této spolecnO'sti, Alexandr Dow, nabízel
v té dobe Fordovi místo vrchního správce továrny, za
nechá-li gasolinu a venuje se elektrine, jako pohonné
látce techto nových vozidel. Ale Ford neveril v tento
malý, zajištený zisk.

Nelze mluviti o automohilech bez zmínky o Fordovi.
Detroit Automobile Company, »narozená,( !899.

hyla z prvních spolecností pro výrobu gasolinového
vO'zidla. Ford byl 13t)rm jejím spolecníkem. Dal plány,
ostatních dvanáct - 10.000 dolaru. Lidé poverciví, na
klonení víre v neblahé vlivy provázející císlo J 3, nebyli
zklamáni výsledkem. Motor selhal, spO'lecnost prodelala
na Fordových pokusech 86.000 cklarLl a "vynálezcl«
nabídnutO' k refundaci podílu 1800 $, práve tolik, kolik
stál "karburátor« patentovaný Fordovým jménem.

Detroit Automobile Company zmenila se pozdeji
v Cadillac Motor Car Co., jež, ješte pozdeji, stala se
soucástí - General Motors.

V lednu roku 1901 porádala se v New Yorku první
automobilová výstava a prodejní reditel Cadillacu W.
E. Metzger prodal tu 2286 "lutomobilu, vybrav po
10 dolarech zálohou na každý. Tímto ZpLlsobem finan
covala se výroba automobil LIv pocátcích.

V listopadu téhož roku pokusil se Ford poznovu.
Henry Ford Automobile Company inkorporovala
v Michiganu kapitál 38.000 S, z toho 10.000 kredito
váno Fordovi.

Na první automobilové a sportovní výstave v De
troitu 1902 vystavovala tato spolecnost závodní aut;)
Ford-Tom Cooper a Ford do ud vzpomíná dob, kdy
pomáhal svým výrobkum na nohy - závodením. V ro
ce 1902 bylo ve státe N ew Y orku registrováno celkem
900 ruzných samoh ybn)'ch vozidel; parn í a elektrická
držela ješte pole.

Henry Ford Automobile Company nemela dlouhého
trvání. Dá práci nalézti kongeniální spolupracovníky.
Spolecnost rozešla se téhož roku. Hlavním dllvodem
byly Fordovy neshody s akcionári. Ford uplatnoval
požadavek laciného vozu, akcionári videl i hudoucnost
v »Iepších typech«.

Dominující postavení v automobilovém prumyslu
prísluší tomu, kdo vede ve výrobe laciného vozu.

Nebýti nechuti R. E. Oldse rváti se se spolecníky,
nebylo možná této Fordovy prednosti. V 1899 uveril
lansingský bankér Sparrow v Oldsova strojnického ge
ni a, zainteresoval Henry Russella a Freda L. Smitha,
»confrery« z Detroitu, a R. E. Olds zvolen byl pre
sidentem Olds Motor W orks, korporace o 350.000 S
kapitálu. Oldsmobil nemel zustati jediným automobi
lem nesoucím jméno tohoto pionýra autoprLlmyslu.

Nedlouho po své inkorporaci prodelala spolecnost
80.000 S v puvodní v~'robe, a Olds, uvažuje o cene svéllo
výrobku (1250 S), sestrojil jednoválec o 500 libr:ích vá
hy, a rozpocet jeho cenu 500 S. Ani váhy, ani ceny
nebylo dosaženo. Vuz vážil 750 liber a cena rovnala se
- libra za. dolar - váze. Stál 750 S.

V 1901, kdy Ford ješte laboroval, a po modelu T
nebylo ani potuchy, rozjelo se 400 techto Oldsov)'ch
VOZLldo všech koncin 5pojených státu a továrna ohlá
sila úmysl vyrobiti v roce 1902 4000.

Roy D. Chapin, který roku 191 I stal se presidentem
Hudson Motor Car Co., byl tehdy testorem u Oldse,
a podnikl m novém typu hotov~r závod z Detroit do
New Yorku k otevrení auto-salonu. P:lll Chapin stal
se tak nositelem dálkového rekordu v jízde automo!Ji-
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lem. Snad proto je dnes zástupcem al1to111obilo"rob·
chodní komory v "Silnicní výchovné rade.

Z Detroit do ew Yorku! 1902!

Olds Motor Co. prodala do mesta New larku 7':;0
vozu a roku [903 stonpla její v~r]"(lbana 10.00b rocnc.
Tehdy odpor akcionárl't proti »lid0vé káre« zabil tenttl
první pokus o širokou distribuci automohilll, a pripra
vil pLldu »Plechové Lízince« Fordove.

16. cervna 1903 inkorporoval detroitský notár sJlO°
lecnost, jejíž model T rozešel se clo všech koncin sveta
v 15,000.000 exemplárích a udelal z Forda bilionáre
-- Ford Motor Company. V této spolecnosti bylo "cet
ne Forda spolecníkLl dvanáct a Fon;l držel 255 podílu,
trebaže nejvetším prínosem hotov)rch penez - TO.SOO .

vykazoval se bankér John S. Gray. Bratrí John a Ho
race Dodge, v)Tobci Fordova motoru, meli v této kor
poraci po 50 podílech.

Ford se tu pop rve setkal s James Comensem, I)b

chodujícím v uhlí, majícim 900 S na hotovosti, a za
miliony schopností, jež konecne povedou k vvtvoreJli
rodinného patrimonia - Ford J\Iotor Company - a
premení automobilového podnikatele v sen:'ttora Sl~l
jených státLl, H onorable ] ames Couzense.

vVilliam C. Durant, vnuk bývalého guvernéra jli
chiganu, pcslícek, prodavac v obchode smíšen)'m z1J,l

žím, prášek ve mlirne, prodawlc patentních léku a
doutníku, výrobce vozu a kocáru a konecne prtlmysio
vý magnát, oc;vedcuje v této dobe svou víru ve sboru
penežníkLl: »Prijde cas, kdy v této zemi bude kúd,'
rocne vyrábeno a prodáno pLl1 milionu automobilu.
George W. Perkins, povcstný hankér a spolecník I
Pierponta Morgana, )'znechucen « touto bláhovostí,
k tomu poznamenává »Mi-li (Durant) všech pet po·
hromade, ponechá si tyto nápady pro sebe, bude-Ii
se kdy pokoušet vypújcit si peníze" . .'\ na této Perkin
sove nedLlvere, ztratí pozdeji Morganova. banka 200
milionlt dolaru!

Zatím Durant zorganisoval General ~lotors, spojiv
koupí továrny Buick, Cadil1ac, Oldsmobile a Oakland.
Ale to se stalo teprve 16. zárí 1908. A noviny neph
nesly o tom tehdy žádné zprávy!

26. ríjna 1909 setkali se v newyorském hotelu tri
muži: Ford, Couzens a Durant. Jeden z nich.·- Ford
-, postižen »houserem', rovnal si .kríŽ., leže IH
podlaze.

Pocet spolecníku ve Ford Motor Co., zmenšil se
pred 3 lety nekolika výkupy z 12 na 7 a Ford s Cou
zensem, generilním svým reditelem, ovládal témer 70

procent akcií. Akciový kapitál pácil <;ena 2 miliony do
larLl, reservní fondy na T, 180.000 S, nehlede k cene
firmy a patent lI. Její ohrat cinil v roce 1908 devet mi
lionu dolarLl a zisk 2,684.000 S. Osm milionll dolaru
považovali Ford a Durant za cenu primerenou. Cou
zens smluvil 2 miliony hotove, zbytek do dvou let.
Ford nevidel do budoucna!

Nebýt bankéru, kterí tehdy neverili v osmimilionovou
hodnotu Fordovy spolecnosti, nebylo dnes Forda, byla

jen General Motors -- nejvetší jeho konkurent. ,\
Ford, Couzens a jiní, byli by bývali byli ochuzeni o mi
liony, jimiž H ornblower a Weeks byli ochotni doplnit
techto S milionLl Dur:mtov)rch na 1.000,000.000 ~ 31.

prosince 1926!
Zmínili jsme se již o advokátu Se1denovi. 4. listo

padu 1899 vešel ve smlouvu s \!Vi!liam C. Whitney-m,
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kterému zajistil V) hrauní právo na svuj patent. Auto
mobilovému prllmyslu nadešla doba pophtná.

Opíraje se o Seldemh patent, podal \i\Thitney žalobu
na Winton Motor Carriage Co., v Clevelandu a svoji
pri d\'akrite vyhrál. .

To wdlo k založení Sdružení licensovaných výrobcu
automobilli, které poplatkem I a ctvrt procenta z ceny
bždého prodaného vozu zajistilo si v)rhraclní právo na
Seldemh patent. \Vhitney vr'lcel z tohoto poplatku
2/5 Sdružení, které opet vyplácelo z této cástky jisté
procento Selclenovi.

. Ford j fr;tor Company odolala svodu státi se clenem
Sdružení a trvala na svém, že její v)Tobek je odlišn)'
od Seldenova vynálezl!. V}'sledkem bvla rada soudních
zákrnh"tproti Fordovi, jež konecne v"lednu 1911 vedly
k rozhodnutí, potvrzujíCímu sice Seldenova práva, sou
casnevšak prohhšujícímu, že Ford sv)rm motorem tato
prúva neporušuje.

COl1zensovatvrdohlavost triumfovala.

Automobilový prumysl si oddechl.
Od té doby však datuje se roztržka mezi Fordem a

o.tatními mag-náty prumyslu, suružen,"mi v Automo
bilovéobchodní komore. Ford nezapomíná.

Leden [()08 byl štastn)rm mesícem Johna J ortha
":il!yse. WiIIys byl obchodníkem sportovními potreba
mI v mestecku Elmíre v New Yorku a na ceste do
C1e~'elan~uroku 1900 uvidel pop rve automobil. Bylo to
vomllo.'.)ehož ri:l.ic odmí\1 zastavit obávaje se, že by
s~~llUXZ nepodan,lo spustit motor ... Ale pionýri jsou
VISlOnan.PlukQv11lkCharles Clifton, president Pierce-

rrnw Company, hránil se sec mohl \Villysovu na
léhání. aby mu spolecnost predala prodej sV)'ch \'oziL
Konecnevhk privoJiI prodati Willysovi príští svuj V)'
rohek.Roku 1902 prodal \VilIys 2 vozy, roku 1903 20,
roku 1905 tolik, že Pierce-Arrow a Rambler nemohly
již dodati t:lkového množství. Príštího roku sjednal
s Overland Co., že odebére celou její v)Tobu v roce
1907-Ale 1907 byl rokem financní paniky, jíž znacn~
utrpelmladý automobilový prumysl. \Villys, který s ob
jednávkami investoval v Overhnd CO. IO.OOO$, za
chránilspolecnost pred úpadkem 350 dolary, kterých se
pokladníkovi nedostávalo k výplate. V lednu príštího
roh! byl zvolen presidentem, pokladníkem, generálním
reditelem,prodejním reditelem a tiskov)Tm ma113.gerem
nové, reorganisované Overland Co.

• T oc pred otevrením detroitské v)'stavy' v roce 1908
dol'oncili IIupp a Ha tings model auta, které pohltilo
v\'(hny jejich financní prostredky - 3's00 8. l\lodel
alljal na v)'stave širokou pozornost, ale vynálezci ne

meli penez k další v~Tohe. Padesát dolarel s loždou
objc<!núvkollvyne~lo téhož dne 2.1.000 $ alf upp Motor
Car Lompany vešla v živoL

Pozoruhodné veci odehrávají se nckdy v ne1l1ucnu
naprosté anonymity. Na chicagské automobilové V)'
t'lYerokli 190:; vyskytl se neoclhytn)' návštcvník. Dva

náctkráte položil jistému prodavaci tutéž otázku, dva
náclkr(lte dostalo se mu téže odpovedi: "Pet tisíc do
'J.rÍ1 .

Prodíraje se konecne k v\"Chodu mlad\' ten muž
pit., .tajemstvím« automobiiu. v;lh~l ješte v myšlen:

kách mezi ženou a dítetem a petitisícovým vozidlem.
rokemk telegrafnímu úradu vykristalisovalo rozhou-
lití. V mesteckn Oelweinu v lc'\\'e, kde tento muž b'l
amestnán jako superintendent v hlavních dílnách

Great Western Railroad, ukryta byla v místní b,l11ce
netušená páka k milionLlm. Nekolik hodin pozdeji po
ukazovala oelweinská banka 700 dolarll rodinných
úspor do Chicaga, a dobrí známí v reditelství Great
\iVestern garantovali smenky na 4300 $. dJ

Prodavac vozu mel jisté pochyby 0 kupci, jehož dva
náctkráte odmrštil 5000 $ ceny jakO' delovou kulí, ale
p~níze nebyly padelány a smenky nesly hodnotné pod
PISY· .

Do konce roku prodelal »automobil v Oelweinu «

osmkráte podivuhodnou zkušenost » znovuzrození «.

Jeho majitel jej tolikráte rozebral a znovu složil, pá
traje po principu jeho pohybu. Našel jej a s ním pre
svedcení, že je schopen zdoko113.lit jej výrobou lepších
vozu. Jmenoval se \VaIter P. Chrysler.

Durantuv úspech v automobilech zapocal tam, kde
Buickuv koncil. V roce 1900 vyrábel David Buick ze
medelské stroje, a zajímal se O'výbušné motory. Spo
lecne se svÝm veritelem p. Briscoe inkorporovali roku
1903 Buick Motor Company, na níž se pozdeji Briscoe
desinteresoval. Spolecnost Flint Wagon \Vorks pre
vzala jí roku 1904 Z<Lúcasti bank. Z kapitálu 75.000 $
polovice byla splacena a Buick obdržel za 15.000 akcií.
Ani tato spolecnost nemela úspechu a veritelé naléhali
záhy na \iVilliama Crapo Durant<L, úspešného výrobce
kocárl'1, aby se za ne chopil správy podniku.

Neomezená pravomoc byla Durantovou podmínkou.
Jeho vítezný pochod automobilovou Via Apia tak za
pocal. Kapitál spÚ'lecnosti byl zvýšen na 500.000 $ <L
opet roku 1905 na 1,5°0.000. 673 aut vyrobených toho
roku rozrostlo se do 229S vozu roku 1906.

Témer soucasne dostavila se splatnost smenek, jimiž
David Buick zaplatil svoje akcie. Smenky propadly,
akcie propadly, a s nimi lozplynula se i budoucnost
Dwida Buicka. Jeho jménO' je dodnes chloubou jed
noho z výrobku General Motors, již \iV. C. Durant
zbudoval na troskách Buickovy spolecnosti.

V cervnn 1qO~ investovali v dolarech: lames Cou
zens 2400, Rósetta Couzens IOO, John vi. Anderson
5000, Horace FL n.ackham 5000, John Dodge 5000,
Horace E. Dodge 5000, John S. Gray IO..e;oo, ve Ford
Motor Campany, jež Jindrichu Fordovi stanovila 3°00
dolarLI rocního platu.

Šestnáct let pozdeji, roku J919, primel je Ford
obratn~'m ma\'erem k prodeji techto podílu, a propla
til je takto v dolarech: James Couzens 29,.308.858, Rc
setta Couzens 260.000, John H. Anderson 12,.100.000,
Horace H. Rackham 12,500.000, John a Horace Dod
ze-ové 25,000.000, John S. Gray 26, 2.10.000.

Na dividendách vynesly puvodní vklady John.a Ho
raci Doclgoe-ovým, Rackhamovi a Andersonovi p()
4,935.750 S a John S. Gray-ovi 10,335.075 $.

T3.ková a podobná byla minulost.
Prítomnost je tato:
Z 24.3 továren v roce 1901 zbylo necel)Th 50 pod

niklI.

Hoku 192t; bylú ve Spojen)'Ch st:ltech a Kanade vy
robeno 4,60L130 automohilových vozidel. Velkoob
chodní cena vcetne náhradních soucástek a pneumatik
pácila se na 4.74o,27Ó.904 $.

Všech registrovaných vozu bylo ve Spojený-ch stá
tech 24,493.124, na zahranicních trzích prodáno v tém
že roce 825.II3 amerických vozu.
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Prítomnost..,

Prumysl zamestn:l\Tal 4,341.138 delníkt\ jimž ln
mzdách a platech vyplaceno 712,567.699 S. Na movitém
jmení bylo v nem investováno 1,965.310.508.

V obdélníku 20 X 8 mil, streženo 2,000.000 obyva
teli, bU$[:'srdce automobilového prtnnyslu - Detroit.

-je- (New York.)

LITERATURA A UMENí

R. IV eiller:

Malír moderní.
J o s e f Š í m a.

Paríž, cervenec 1929.

predmety. které vyst.avuje Šíma a jeho drnzi v uliciBonaparte, nazveme k vúli pohodlí umením. Zaští
teni tímto recnickÝm úskokem, budeme moci, nerdíce
se. ríci to. co ná~leduje: Šímovo umení (a umení jeho
druhll) není »krásné«. je hrozné. K tomu dodáme, že
slova »hrozné« neužíváme ve smyslu obvyklém. "J.Ieli
bychom napsat spíš »hrozivé «. Ale je-li normální ríkat
»hrozí mu nehezpecí·'. rcení »hrozí mu štestí«. »hrozí
mu blaženost". »hrozí mu svatost« je jím sotva. 1\'111..1

více však o této v~'stave, chceme ríci práveto ci cos t")
mu velmi blízkéhn. Proto také jsme se odhodlali psáti
místo hroziv)T »h l' o z n ý«, slovo to, kterým je veta de
terminována méne jednoznacne. Je tedy· ono urnení
umením hrozn)'m: protože vás odsuzuje k absolutní
svobode, t. j, ke stavu, kde není žádné volby. S tímto
umením, které není osamoceno, jste jako v meziplane
tárních prostorách mimo »svobodu", kterou vám pone
chává pritažlivost, kde »nahore'- a "dole « mají stejne
málo smyslu jako všechny ostatní distinkce, jež nejs('u
nicím jin)'m než konvencemi idealistické kontradikce.
V tomto smyslu jde o umení netecné. -

Napsal-li jsem, že Šímovo dílo není krásné (mluvím
o a b l' a z ech. jež jsou címsi bytostne jiným než gra
fika), chtel jsem predne ríci, že rozvázalo nájemní
smlouvu se statickou estetikou, s tou, které se ríká ba
nálne recko-rímská ci estetika stredozemního more, a
která je z dialektiky Bytová krise sáhá daleko. Po
pravde treba ríci, že právní vztah mezi onou estetikou
a »umením:< nebyl nikdy docela jasný. Odjakživa byly
i v umení cetné rodiny, cetné a pocetné, které spávaly
pod mosty: prípad všech outsiderLl, kletých básníku,
mys tikLl a bláznLl, které policie sbírala ::t. posílala do
šatlav, z nichž se pozdeji stávaly kaple. Vyznavaci
techto kaplí byli tím horlivejší, cím podezrelejší (z ka
cí rství) byli jejich svatí. Ale skutecná tradice pravé
víry postupuje po zádech individuí »neadaptovaných ,(,
nekonIormistl't, t. j. kacíru. Rozvázání smlouvy s re
cenou estetikou není ani nevcasné ani nevhodné _. už
pa'oto, že není ani zdaleka prvním prípadem toho dr u
lm. toliko je dnes úkazem hromadnejším, jednak ná
sledke n jistých, velmi sice znám)Tch, ale v spiritualisti
ck)'ch SV~'c11konsekvencích dávno ješte nedomyšlených
jevll sociálne revolucních, jednak proto - vedlejší dll
sledek príciny první, která je hlavní - že se pro
misknita v "dome statické estetiky" stává nesnesitel
nou: je v nem plno konformistické spreže, která si do
dává slušného vzhledu tím, že se dovolává oné estetiky,
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snad ani netušíc, že ji zbaviLa smyslu, degradovavši ji

na »zpusob« (procédé). Nebot ona estetika byla a je ne
zasloužene pomlouvána. Ve skutecnosti není ani libo
volnou, ani lichou. Není libovolnou, nebot porídila si
SVLljk á n o n z prvku vzatých z nauk, kde ony prvky
jsou realitami (trigonometrie, optika, mechanlk:h není
lichou, protože nic-li nás neopravnuje prohlašovat zá
kony onech nauk za matematický V)TaZ opravdových
kosmických realit, stejne nám nic nebrání - ac-li zu
staneme duslednými - míti je za V'Íc než za pouhé
koncepty. Estetika, o níž mluvíme, není tedy ani libo
volnou, ani lichou. Ale je jednostrannou; ci spíše není
jediné myslitelnou. - JeupÍráme jí schopnosti "é ti
k exaltaci a k jakémusito až mystickému vytržení, na
opak, pokud potrvá civilisace. jejíž i ona projevem (a
civilisace ona, treba jiste nebyla vecnou, vydrží pres
odzvánenÍ dlouho ješte), bude emotivní život »prumcr
ného« Evropana determinován jí:l jen jí, (lle je treba
míti dobre na mysli, že reagovat na ni mLlže jel1iné
clovek jakožto odlišenÝ a h -odno t í c í, ale nikoliv
clovek jakožto kolektivum a participující (na živllte
zvírat, vecí, zkrátka na Živote). - Je trochu trapno
uvádet na dokl::.tdtoho, že ona estetika (nejen formálne,
n)'brž i konceptuálne) není jediné myslitelnou, indické
skalní chrámy na príklad, umení predkolombijské a
cernošské ... Cítíme velmi dobre, že jsou navzájem
neúmerné .. \ je-li i v našich podnebích vedle zástupu
na ono cizí umení nereagujících tolik a tolik jin)'ch,
kterí reagují, budme ubezpeceni, že tu jde mnohem
méne o následek estetické (a emocní) pre v Ýc h o v y,

a mnohem spíše o atavistické rozpomínání na veky, kdy
to tem i c k á par t i c i p a c e :111i v techto zemepil
sech nebyla ješte zatlacena individualistní diferenciaci
civilisace "stredozemnÍ« ... Jenom že civih ace umí
rají ... Jenomže pokracující sociální kolektivismus 
sám možná sobe neuvedomuje všechny své dusledky, 3.

hned na pr. ten, že alsi se i metafysicky holedbal mate
rialismem, vede k mysticismu (,1. nejen sociálnímu),
k mysticismu ne ani tak »novému«, jako spíše zapome
nutému - podkopává estetiku »oficielní« a disponuje
cím dál tím šíreji a intensivneji k tvorení a vnímání
"umení" svoboclnejšího (v tom smyslu, jak uvedeno na
pocátku tohoto clánku). Dnes však jde ješte, jak Nemci
ríkají, o Zukunftmusik Šíma a lidé jako Šíma - aé-li
pripustíme, že by dovedli delat "neco jiného« než co
delají - jsou, dne s, jakoby odríkavci, askety. 
Chodíme všichni ješte v starých botách. Budto se jejicf,
dílo »cítí«, budto se necítí. V díle jejich trídy nelze tou
dobou na hierarchickou klasifikaci vllbec ani pomýšlet.
protože ke klasifikaci takové bylo by treba srovnávat
»hodnoty«, které jsou dnešními vyjadrovacími pro
stredky nesdelitelné: nebOl my, jakkoliv bychom cítili
a myslili, jsme, jakmile jde o sdelení, nuceni k metode
diskursivnÍ, a takové dílo jako ŠÍmovo je všude spí;.
než t:un, kde by se ho tímto ZpLlsobem stihlo. Stejnc
tak, šlo-li by o to, jak jeho dílo "popsat", definovat a
- nebojme se slova, musíme posléze na zemi - pro
pagovat! - Jak ocekávat, že hych vám o ŠÍmov~ch
obrazech ml u v i I? Pisatel predmluyy katalogu Cil
bert-Lecomte pokouší se ríci, »cím Šímovo dílo bude.
proc na nem "participuje«. Ale teprve tam - »./1. tGl
Síma« - krle se spouští myšlenky diskursivnÍ, které ,t
m':lrne snaží zhostit, pokud se pokollší zasvetit ctenárt
objektivne, kde s intuicí a vidoucností opravdu bratr
skou podává verbální transkripci, stejne logicky vyose
nou, stejne zaryte básnickou, stejne slepe vidomou a
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katelé, bude vecerní posezení v Pr,ne znacne zprí jem
neno i pro toho, kdo se nasytil pohledu na hradcanské
panorama (které ostatne není tak fádní pochoutkou,
když se k vuli nemu vystehovává dokonce z RudoJfina
galerie). Jestliže však cizinec skutecne neví si mtlohdy
radv s otázkou »Kam dnes vecer?", a nemá práve chut
prohlížet si všelijaká pochybná »streaiska inteligence«,
pak hlavní prícinou toho je nikoli to, že by pro neho
v Praze nic: nebylo, nýbrž že mu nikdo neporadí, kam
se má podívat. Proc by se divadla, koncerty a seriosní
podniky nemohly dohodnout a vydávat pro informaci
cizinct"l letácek, dávaný k disposici cestovním kancelá
rím a hotelum' s radami, vysvetlením a poucením?
Kdyby takový letácek, objasnující cizincum, co muže
kde najíti, byl kontrolován a podpisován korporací, jež
by byla s to vzbudit u cizince duveru, na príklad Cizi
neckým Svazem, vedel by cizinec, že se nestane obetí
neseriosní reklamy a mel by vítanou pomtlcku, které
mll nenahradí pražská napodobenina parížské týdenní
brožury »Semaine a Paris'«, nenahradí proto, že Paríž
má svou standardne evropskou známost, kdežto v ne
známé Praze si cizinec rekne: »Kozel tomu ver". Jen
vzít vec porádne do ruky a být podnikavejší! Ostatnc
stran té podnikavosti: všimnete si, kolik výkla cltl je
u nás udelánO' s ohledem na cizince! Spocít'1li hyste je
na prstech. Onehdy povšíml jsem si na jedné z hlavních'
pražských tríd výkladu jedné z nejrenomovanejších ce
ských skláren. která by mohla udivit krásou svÝch v5'
robku každého cizince - kdyby na ne dovedla uoozo:'
nit. Té1kov~rchprípadu je více. A prece i obchod mMe
mít z cizineckého ruchu velk~r prospech, ale m!lc;í mu
též nahídnollt neco, cd se mu naráz zalíbí. Zmínený le
tácek mohl by i zde být na prO'spech. Konecne ješte
a jedné veci bych se rád zmínil. NekterÝm cizincum,
zejmém Nemcum, nelíbí se náš systém zpronitného.
Což nejde opravdu zavést desetiDrocentní systém? Na
Slovensku e~istuje a jde to velmi dobre. Byl jsem pre
kvapen v rozmluve s jedním Nemcem, kterému jsem
se zmínil ° tom, že u nás je asi pro ríšskonemecké
návštevníky velmi lacino, a on mi rekL že hy ta ani la
cinejší nebylo, Dokud ide o stravování, protože u nás
prý se vydá tolik zpropitného, že to nakonec vyide stei
ne: zrejme dával zDrooitné abnormální, neveda si s tím
to problémem rady. Taková vec je velmi nepríjemná.

VIII.
!Veco o autocarech.

Jestliže nesporne bude pr,avda. že dnes (iešte, dodá
vám) nejezdí se do Ceskoslovenska, ale projíždí se te
skoslovenskem, pak je naším zá irnem, abychom zde ~i
zince zadrželi a upoutali jeho zájem. Ukázal jsem již,
že nebudeme-li cizinci tvrdit, že si Prahu prohlédne za
pul dne, ale ukážeme mu ji ve trech dnech, hude sku
tecne míti po celé tri dny príležitost videt spoustu za
jímavých a skutecne hodnotných vecí. Ale je ješte jiný
zpusob, 5,'1kudržet cizince. Praha není krásná sama,
Praha má také své krásné okolí. Kdyby existovaly au
tocarové výlety do pražského okolí. uvítala by to vetši
na cizincu s radostí. Kdybychom na príklad udelali tý
denní program takových výletu: I. Praha-Sv. Tan pod
Skalou-Karlštejn, 2. Cernokostelecké lesy-Konopi
šte, 3. Brdské lesy-údolí Berounky, 4. Kutná Hora-~
Cáslav-Podebrady, 5. Bezdez-Doksy--Melník. 6; Do
bríš-Príbram, 7. Posázaví (ta vše vybírám jen na
mátkou), byly by to jiste exkurse úspešné i u praž
ského obyvatelstva a domácích návštevníkLl Prahy. vý-
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tav Koenig:

Cizinci a CSR.
VII.

Kam dnes vecer?

mínil jsem se již o tom, že prumerný cizinec, jak)1
ám prichází, nepotrpí si na drahé rozkoše aspo
'j sr príjemným posezením vecer. Snad nyní, kdy po

adu Domu inženýru a Manesa chopí se snad my
y pobrežních restaurací a kaváren také jiní podni-

jne »hroznou«, pod jeho pérem Šímovo ume11l
ivlo. Ale to, že tehdy Gilbert-Lecomte už o nem
e p í š e, nýbrž že, stržen sympatií, pocíná malovat ;->0

ovi, atsi slovy. --
Tu však dospívám k bodu, o nemž nelze mlcet: chci
i, jak že me na v)'stave v rue Bonaparte náhle byl
án jakoby klíc k záhade, odkud že dnešní prestyž
tick)'ch umení: Šíma sveden byl se svými druhy

Le Grand len náhodou. Neon, oni to byli, kdo for
lovali ideu - pokud naší diskursivní recí formulo

telnávubec je - kterou se sloucili (ac-li nebyli pre
tinováni). Ale tato »myšlenka«, stejne jako nadrea
ická, vubec stejne jako kterákoliv myšlenka n i k 0-.

V d i ale k t i c k á, k o mp I e x n í, je prirozene ta
ou, že transkripce slovní - orální ci grafická
ce príliš jednoznacné, podávají leda její relief. Pla

cká umení, totiž malba a socharství, a spíš malba,
tože je fikcí, dovedou vyjádrit komplexy jako kom
xy a nikoliv jen jejich analysu. Hnutí jako surrealis
s, jako Le Grand len byla, jsou puvodu ideologi
'ho - lze-li tak ríci - ale drív ci pozdeji skupí se
emtoho onoho pred urceného výtv<l.rníka, který, pro

v y)'tvarník vyjadruje jejich aspirace nejúplneji, to
nejcelistveji, se zradou nejmenší: jest akumulátorem
pinného potenciálu. Dnešní spiritualistický prestyž
varnictví jest mi mimo jiné príznakem myšlenkové

voluce(lze-li v tomto vztahu o myš 1 e n k o v é re-
lIcimluvit; snad jde spíš o vznik nového druhu clo
a). Gilbert-Lecomte uzavírá svou predmluvu (ac-li

správne cetl), tak jakoby oznacoval Šímu jako
ního mezi sobe rovnými ve skupine Le Grand len.
to r e vou s malíre-askety (viz VÝše) stojí za to;
~íza to tím spíše, že je poskytována gestem, jež tlu
'í prátelství jeho soudruhu a svedcí o tom, jak málo
11 marnivÝmi.
epsal js~m tu o Šímových obrazech, nebudu tedy

'ti ani o kresbách Maurice Henry, Artura Harfauxe
Mayo.To, co jsem napsal o k o 1 o onech obrazl!, pl.':ltí
'rozene i o onech kresbách, s jistou v)rhradou nic
'ne: kresba je písmem, je proto, jakožto písmo, do
é míry analytická, nemuže hráti ideologickou úlohu

razu nebo skulptury. Ale tyto kresby nejsou v oné
stave ani nadbytecnými, ani marnými: naopak, svou
'jemnou rozlicností a tím, že predstavují jakoby
Iysu »komplexu« le Grand len, jejž syntetisuje Ší
, pusobí k tomu, že lze v rue Bonaparte v techto
h spatrit cosi, co je címsi lepším, totiž hroznejším

ž >výstava«: jedno ze svedectví pro tuto pomlou
ou dobu.



IX.

Jak na toP

IVlt"lže se mi namítnout, že stále ríkám ;,melo hy e
"kdyby bylo tak ci nnak", ale neríkám, kdo ln m~lpr
vést. To je ovšem do velké míry pravd;],. Predev;Íln
ovšem myslím, že by temto otáz.kám mely venovat
zornost existující cestovní kanceláre, ale vím, že
není všechno. Aby bylo možno ze všeho, co je u n
dáno, vy težit príznivé a žádoucí v~'sledky, bylo hy k
mu tre1;a rozsáhlé l)ríuravy a organisace .. \utomohi
vá turistika vyžadl;je "dobdch silnic a dohr)'Ch hotel
První je vec celostátní, druhá otázk,1. je vec podni'
vosti. r\ vecí podnikavosti také je chopiti se myšlen
autocarov)'ch exkursi v rihn)'ch krajích, koopera
mezi stredisky této turistiky, organisace újezdlt .
To jsou veci, které vyžadují mnoho práce a mnoho o
vahy pracovat i pro huuoucnost. Težko lze ocek~lv
že hy u nás našlo se dost zájemcu, kterí by meli cit
investovat do techto vecí kapitál a organisacní n;l1
hu, když peníze lz.e vydelávat také snadneji. A tu ne
kláda] bych za liché nadhodit otázku, zda nemohla
na jíti v cizineckém ruchu velmi široké a V)'hodné pd

solJište - n,'-tše železnicní správa, které se musí •.
znat, že dovede projevovat nekdy zcela peknou ;:>odu
kavost. Bylo na príklad velmi správné, když po ptIV

ním naríkání na konkurenci autobusových tratí pri·
na to, že l11tlže se tohotO' druhu dopravy chopit sa
Proc by nemohla chopit se t.aké cizineckého ruchu
M ohlo by se namítnout, že by to byla konkurence 50

kromé živnosti v tomto oboru. L\le konkurence ta by

by oprávnena potud, pokud byla by s to poskytn
více než soukromé podnikání, nehledíc na to, že ci
necký ruch není jen vecí v5rdelku cestovních bncelf
ale vecí celostátní. Ve Francii jsou celé rozsáhlé rajoo
velmi živé autocarové turistiky, kter[t je organisov;
a provozována železnicními podniky. Naopak z'
u nás železni.ce dosud pocitují konkurenci autocaro~
dopravy; :letos na príklad sešlo z nekolika Z1.hranicnÍC
výprav autocarových do C'eskoslovenska vzhledem k t
mu, fe ministerstvo financí požadovalo na podnikat
dopravní dan, l!avedenou vzhledem ke konkurenci ;'llt
mohilové dopravy s dopr,'J.vou železnicní. Jenže to .
snad úcinné, pokud jde O' trvalé autobusové linky. 1
je to nemožné 11 obcasné e"kurse: zájezd z ciziny 1>y

tím zdražil tak, 7..f' podnikatel radeji od neh1l 1l]llbt
takže na konec nemáme ani cizince, kterí by s v)prav
prijeli, ani onu. dávku. ackoli n5rodohospodársk~ pr
spech, který by melo Ceskoslovensko z takové v"pravy
prevyšov'1l by zajisté znacnt požadovanou fiskalní dál'
ku. Železnice mají zájem na cizineckém ruchu prímí
ponevadž to je jejich úkol. aby dopravovaly co nejvíce
Ostatne mohly hy n[lvštevu z ciziny podporovat tak
slevami. Kelyby na príklad poskytly slevu cizinci, kt·:r.
by podnikl zájezd clo LYrahy s trídenním programem
našlo hy se mnohcm vice cizinCl\ kterí by k núm pri
jíždeli. Myslím, že by st[t1o za to, uvažovat (1 této ,cci

V k3.ždém prípade zdá se mi, že podstatné a proni.
kavé zlepšení predpokladú pro zvýšení a udržení cizi
neckého ruchu u nás muže se státi v našich pomcrech
jen tehdy, bude-li organisace pri nejmenším, pokudjd
o iniciativu, vedena s míst, jimž prísluší starost o ve
rejné zájmy. Bylo by dobre, kdyby byl;1 vybudována
urcitá, morálne i právne silná instituce, která by n

r.í'm bude spokojen. A bylo hy na case všimnouti si t·
této veci.
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lety autocarem jsou velmi pn]cmnýun osvežením a ci
zinec je rád podniká, zejména uciní-li se mu už SV5'111
názvem zajímavými: Kutnou Horu bylo by možno na
zvat mestem stredovekého havírství, Bezdez a lVlclník
(Kokorín by se tam také mohl zaradit) 11rady a z~lmky
v Polabí ,'1 podobne. Kdyby ve všech hotelích, na ná
dražích, ve vlacích, tramvajích visely plalótky v cizích
jazycích, UpOZOr11ujících na tyto exkurse a doporucují
cích l2.pjd~{rne jeJ·ich lJuvau a krásy, úsr-ech mohl by
se pokláclat za iajištený. '

Ale pro takové v~'lety a exkurse není jen Praha
vnodn.\'m v}·ch0diskem. Všechm, v5'znacnejší mesta'
.Ts(m u nás v takové štastné poloóe. Platí to zejména
o Ernu. Brno s::m1Cl'prO' pdll11erného cizince není lá
kavé. Je WKhoprtelné, že proud cizincu smeruje prede
\'ším clo Prahy, která je známejší a která rná výhodu
hlavního mesta repuhliky. Ale pTece bylo by l11ožn, I
tam zavést z Prahy siušn5' pocet n[lvštcvníl<tt kdyhy
v Praze' nabyli dob'l"ého dojmu .a kdyby ;;e jirn Zdé
vhodne Brno doporucilo. Brno hy mohlo mít dve hlav
nJ atrakc.e: slavkovské bojište a Macochu. Slavkov iJY
mohl lákat velmi mnohé. BohHŽel, dnes by tam cizincc
mnoho ncuvi-c1eL ale prece bylo by možné to usp0rádat.
Sám krásný slavkovský z~und{jiste stojí za pr8hlí dk LI,

ale bylo by treba ješte postarat se o rádnÝ 'v~'klad celé
slavkovs.ké bitv,y. Kdyby nekde v blízkosti mohyly
slavkewské byla postavena. cbat1. s plasti-ckou ma,pOLl
hojište a znázornen.ými pos.icemi ;VGjsk, líbilo by se to
cizindlm náramne: lidé se rádi dívají, na tuk-ové hrac
ky. Príliš mnoho by to nestálo, ale rucím za to, že žád
n~r cizinec by tuto podívanou nev ynec,ha1. O· Macoše
netr-eba mluvit 1)1"0 nás, treb:t jen zv~'Šit reklamu Pl'O
tuto. jedinecnou atrakci a presvedcit ciiÚnoe, Ž.e skutec
ne tyto jeskyne jsou velkolepejší než svetoz·námá Po
stojna. A okolí ,Brna posky;t:uje tak nev;yoorpatdné
množství krás) že autocarowé výletnictví má zajišteJ.l0H
pr,osperitu samo sebou i bez velkého c.izineckéhG ruclm.

Jen autocary mohou pri;vésti velký ruch do krajú
rnálo znám)~d). pro cizince. VhodnÝm výletním krajem
je prec Ceský ráj a jeho okolí. Vzpomínám si m j~delJ
a lltocarový v)rlet z Parí že: F ontainebleau. Dopole.dne
zámek, odpoledne fontainebleauský les. J a konci odpo
ledního v~rJetu jako yrcholná sensace DhlaŠ.t.ljí se fontai
nebleauské skály. V auj:ocaru jdo velké množst;ví Pá
rížanu a když spatrili ubohou pískovcovou skalku nad
údolím, ozval se v jejich zástupu povzdech údivu. Po
myslil jsem si tenkrát, jaký výkrik by se ozval, kdyby
se byl ten autocal' zavezl do našich Prachovsk)Th skl1.
A tu si zase vzpomínám, že ktel')'si z n;a.šich turistll
v jednom casopise hrozil s,e nebezpecí, že Prachov
ských skal lljme se Jakési podnikatelství. Je ovšeFll
pravda, že nesvedomitý podnikatel. muže cel~r pllvalJ
zkazit, ale pi:ec jen nebyla by to r,eodliyodnená s,peJ<11í';i
ce. A takových vecí je u nás více.

Ceský ráj s Prachovskými skala ..m.i, Adrsbacl1.em, N á
chodsko, Podkrkonoší, sev.erní Cechy, ,Šumava, všechno
je vhodné prostredí pro vybudO'vání autQcarové turisti
ky. Opakuji, že ta nemusí pocítat jen s cizinci,. a našla
by jiste ohlas i u našeho obecenstv.a. Vlakové v5rlety,
porádané železnicní správou, jsou dókazem, že predpo
klady jsou pro to velmi dobré. Tímto zpúsobem bylo by
možno zprístupniti i taková nádherná místa) která trpí
co do návštevy špatným spojením, jako jsou Jihoceská
ložmberská mesta a zámky. Opakuji, že u nás všude
najdeme kraje, kde se za ceny, jež pocítá s normálním
výdelkem, muže dát turi~tovj cil:inci potešení, se kte-



hla di,vat organisacní popudy, usnadnovat jejich pro
vildení, sledovat sOl1stwne vývoj cizineckého ruchu a
starat se o jeho nejvhodnejší a nejúcinnejší využití.

.v. ,1lell1iková-Papoušková:

Touha po cnosti.
Kdybychom položili otázku: »Nerest ci cnost? . bu-dou lidé na ni odpovídat spíše podle svého temp~
ramentu než presvedcení. Na úklade temperamentu
podrizují se zpravidla tem ci oncm myšlnk[uTI a potom
Ir již nepodrobují ualší kontrole rozumu. Tak vznikají
I'cžné,1ustálené n[,zory, se kter~'mi hojov:o.t je nejtežší,
nehot se nesnadno poddáv,1jí logick:)m dukazem] a udr
žují se v cloveku témer fysiologicky. Proto bylo by vel
mi nesnadné dovedet se skutecné mí není vetšinyo- tom,
co v živote hraje vetší ulohu, nerest ci cnost, kterou
z nich treLa se ríditi, abycholll prožili dobre život.
Vetšina dala by ovšem, abych tak rekla. oficiální oc1p'l
"ccJ',že vlldcí úloha cnosti v živote je nesporná. ~-e
smíme však zapomínat, že v každém z lidí žije byt jen
neveliká dávk::t Tartuffa, prikr)'vajícího- se slovní 1110

r;t1koujako štítem, pod jehož ochranou lze delat své
veci,které neodpovídají vždy v plné míre slovne uzná
\'an)'m principllm. V daném prípade neroZ\1mím tím
ani krádež, ani podvod, ale prostil životní fakt:t. která
se opakují dcn co den. Ono prísné a rigorosní merítko,
které lidé vytycují jak abstraktne, tak i v{'lci jednntii
v)'m osobám, nemllže se priložit témer nikdy k jejici1
"'astnímu pocínání - neobstáli by v této zkoušet,
v žádném prípade. Markantním príkladem je L Tol
stoj, clovek nadprLlInern)"; podle neho mužeme si preel-,
stavit, kolik kompromislt musí denn~ delat se SV)'!11ofi
ciúlnímmínením prllmerný obo3.11.Ale ten si tak navykl
!l'JÍtc1vanázory, jeden pro sebe. druhý pro jiné, že ani
nepozoruje, že pokaždé mení své merí tko.

Dúleje nutno vzít v úvahu ve skutecnosti velmi roz,
sáhlouskupinu, kterú vydražcruje nebo alespoJ1 se tvárí,
te vydražcfuje široké verejné mínení tím, že otevrene
priznávit nejen prevahu, ale i puvab neresti. Vetšina
není o\'~em v:\'hradními zlocinci a v živote se vyrov
nává s predešlou skupinou. Ale jsou i další stadia. Vé

kter)'ch lidé postupne precházejí oJ slovního siláctví
k \':lžnejším cinllm, ukolébávajíce se nebo správneji v)'
hicovávajíce se toutéž fikti"ní predstwou boje s nehylJ
n)mi. šosáck)'mi názory a životem. Jemalou úlohu pri
\'Zniku techto hezúceln~'ch obetí a mucedníkl't sehrúlo
umcní, v minulosti zejména literatura, a v naší dobe ki
nematograf. Dále musí se k tomu pripojit i pu"est. kte
r;l ohklopuje umelce každého druhu a která tvrdí, že
t\'urri a umelecké individuum nejen má prúvo, ale t::lk
rka i povinnost pohrdat ..1 popírat úkony morálky,
které prý sc hodí jen pro šosáky, ale pro neho jsou jen
pouty. Taše epocha, () které by se zdálo. že cele sme
ruje k racionalisaci. nejen neotrásla touto legendou,
n)'brž naopak rozšírila ji v širokých vrstvách. Kdežto
praví umelci žijí buržoasne, nebot se presvedcili, že
excessy prekúžejí tvorbe a škodí talentu, massy, které
nemají s nimi prímého styku, predst,wují si je ješte na
zpusob romantických hrdinlt, vyžívajících svúj život
zplna a usilovne. Po pravde receno, nemá na tomto

ŽiVOT A INSTITUCE

názoru vmu Jen c1av: gros malírl!, SI}isovatelll a žur
nalistll, kterí nemají vynikajíciho talentu, nahražují
skutecne jeho nedostatek ronnntick~rmi dut~'mi dekora
cemi, které mají zakr)'t prázdnr.)tu jak pr d samotn:)'m
tVllrcem, tak pred ohecenstvem. »Nemohut< ~whražuje
se casto podvedome hrd~'m "nec1lCi". Ješte nižší kalihr
techto lidí už na tI) spekuluje jak v prímém životním
pnmeru, tak v profesionálním. Objevují se ti nekva
lifikovaní spisovatelé, kterí práve, bohužel, vyt yártji
literaturu pro 'široké massy. Ty touží si precíst. spatrit
na plátne nebo jevíšti život. l<ter.\' se podohá jejich
životu, to jest pll1~' lesku a hohatství. Tu vedle knížat.
baronL1, milion~lrtl predstavuje se jim jako neco v;,bné
ho velik~' spisovatel. herec, malí r. ha i ucenec; že jej ich
zobrazeni je zcela falešné, že v žádné míre neodpovídá
skutecnosti, ale je vytvoreno podle jednostranne ro
mantické š'3.blonY, je jasne vidct na kterémkoli z hul
várních romál1lt jejichž zvláštní kategorii tvorí litera
tura ženských žurn ftlII a filmy z tak zvaného umel
ckéhó života.

Dav vss{lvá lacnc do sehe tyto neohycejné vášne. bez
uzdnou prostopášnost, které domncle vždy sO,uscdí
s rrenialitou a bohatstvím a nikdo neríká. že tento ohru
m~ljící ve všech smyslech život, i když b)"vá, pak je dra
ze zaphcen zkázou talentu, kter)" se vyvíjí jen vytrva
lou prací. A práci by sotva kdo napodoboval, té je bez
tak mnoho v každém živote, a tu každému se chce vy
tvorit neco aspoJ1 fiktivne podobného takové atmosfére
- to baví, mení alespoJ1 ve fantasii »šedivou všednost·.
Samotn\' tento sklon nevznikl ovšem ted' ,3.nepochází
z tech ])ramenl1, o- kter~'ch jsme práve mluvili - je
hluhší. jeho koreny jsou v názorech vetšiny na život.
»Všední život je nudn)'« - rekne vám na potkání zná
mý i neznám)', položíte-Ii mu takovou otúzku. Ráno a
casto i odpoledne práce, vecer rodina, obvyklý byt a
není nic neocekávaného, to jest není velké vášne ani
kataklismatu, ani cest do exotic1ách zemí, slovem 11i
ceho, co pro svou nedostupnost, casto ryze m3.teriáli1í,
nabývá lákavé aureoly. Jakoby život byl zábavní pod
nik. jak si to lJredstavu je jeden mlad)" básník, který
podepsal politické prohl~,šení, protože jeho »neprítel'
podepsal opak, a hlavne z psiny. Co z toho vzchá.t.Í a
múže vyjít, na to nikdo nemyslí - každ)' se baví pro
stredky dostllpn)'mi jeho myšlenkovÝm schopnostem.
Dívka flirtllje s mladíkem, nemyslíc na to. že se mLlže
do ní zamilovat a potom trpet z tohoto zahrávání;;
drobl1~' podvodník pro ukojení rllzných náklonností, 
jako je hra v karty nebo pestré kravaty delá sJ1atkové
a jiné podvody: politik na schúzi neodvažuje slovo, za
pomínaje. že v dalším slovo to prinese plod v podobe
požadavku, kterému nelze vyhovet; a tak dále do neko
necna na každém kroku. Zdálo by se, že krome rozumu.
který m;l b~·t presn~'m kontroln Ím aparátem. je ješte
srdce - brzda, která zastavuje alesJ on v poslední
chvíli nespravedliv~' a krut~, cin. , le lidé milují sebe
tak, jak by meli milovat všechny s\'é hližní, to jest jed
nají práve naopak, než je receno v prikitzání, Lidé po
žadují nejen v materiálním, ale i v morálním ohledu
pro sebe všechno, zapomínajíce platit okolním stejne
hodnotnou mincí. Proto se cítí stále uraženi, nespoiw
jeni a unudeni, proto život den ode dne zdil se jim od
porne monotonním a vyžadujícím zmeny stllj co stuj.
Verejné mínení je daleké od n{,zoru, kter}' vyslovil D.
Rl1skin: » Lidskou svou práci musíme konat poctive a
bezvadne bez ohledu na to, zda doufáme, že se jednou
staneme andely, ci veríme, že jsme kdysi byli slimáky«.
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Zapomenuta je síla práce, dející se a úcinné jen pri ne
pretržitosti, kterou je snadné nazvat nudnou monoton
nastí. Dakonce A. Cechov, ten rozumný spisovatel,
který naprasta neidealisuje svých duševne vyvinutých
hrdinu, tvrdí, že nezná nic smutnejšího a nudnejšíha
než je pohled na radinu, sedící pri lampe u stolu. A
prece rodina sedí tak práve po práci, tešíc se tichu a
vzájemnému styku, nemajíc ani sen sací, ani zábav, ani
otresu. Bylo by krásné, kdyb se slova básníka rozší
rila na jehO' ctenáre:

Dne svého jsem já pánem,
s porádkem rozum sprátelen.

Bez d:tlších oklik receno, jak v uvedených citátech,
tak i ve všem, ca jsme napsali. mluví se o cnosti, jejíž
pouh'<' název vzbuzuje 11/1 tvárích lidí zívání nebo gri
massu, pratože to není cnast parádní, není to CHost
civis romani, ale naše, domácí, kterou je nutno stand
ardisavat tak jaka príbytek a nábytek. .I'.Je v lidských
hlavách, apakuji, sedí pevne názor, že cnast je nudn:'!,
šedivá, ale nerest skvelá a vábivá. Pro príklad nemusí
se chodit daleko - vezmeme trehas tak zvané démoni
cké ženy, které podle módy a doby mení svuj název a
manýry. Za stredoveku se soudilo, že bleclJ.y a myši se
radí samy sebou z prachu a špinavého prádla; je nepo
chybné. že z necinnosti, nudy, ale také z uctívání bez
zásadavého egoismu, odeného do svCldné formy, rodí se
»démonické·( a »osudové" ženy, které prinášejí mnoho
zla, kazí svu i i cizí život a jestliže tím nevydeláva jí ka
pitál (jest také tento druh), pak umírají vysílením nebo
zoufalou ranou, snažíce se zakoncit parádne svou cestu
jedovaté jepice. Heda Gab!erová, která nejprve vytvo
rila v liter;lture celou radu sobe podobn)'ch individua
lit, zacala. pak pllsobit naopak na život, zpllsobujíc tím
nemálo škody. Je zajímavé, že at schválne, ci mimodek
staly se proslulými negativní vlastnosti, ve kterých spo
cívá daný typ a které podle toho, jak známe jeho ná
zory, Ibsen postavil m. scénu pro odstrašení divákll.
Vec šla ješte dále, ponevadž Heda Gablerová a její spo
lecnost zmenily se nejprve v typy zajímavé, a pazdeji
zacaly b),t napodobovány, ta jest z negativních zmenily
se ve fiktivne positivní. Opet zvítezila formule: cm,st
je nudná - nerest skvVlá a zajímavá.

.,-\ tak se lidé nudí a hledají lehké zábavy, trebas na
cizí úcet, zapomínajíce, že clavek nemLtže být cloveku
prostredkem, nýbrž jen úcelem. Lidé se nudí, protože
nepracují, netvorí, ale táhnou své hríme jako pri do
nucavacích pracích. Vina spocívá z cásti v tom, že pri
výberu práce, kterou bude treba delat pa celý život,
mládež i její rádcové hledí spíše na všelikou v)'hodu
než na skutecné pavolání k práci a nadání. Práce jen
za peníze neteší. Pa jejím skoncení chce clovek zapa
menout na ni, rozpt)'lit se a ponevadž má v rukou "po
ctive vydelané peníze«. soudívá casto, že má právo ku
pavat za ne jiné lidi, tak jakO' pradává sebe. Chtel by se
duševne pratáhnout, jak to delává fysicky po dni težké
a nemilované práce a ježto myslí jen na sebe, nepozo
ruje, jak vráží a šlape po svém okolí. Tocíme se v blud
ném kruhu a nepozorujeme, že pahrdajíce abchodem
živÝm masem a zavrhujíce jej, sami casto provádíme
obchod duchem.

Ale po cnosti háže se casto ješte jeden kámen, kter)'
mllže zastraši.t mnohé, ten totiž, že cnost je príznakerT1
šosáctví a hodí se jen pra tutO' tupou vrstvu lidí. Že
šasák v plném tohO' sleva smyslu v prírode existuje, je
nesparné, ale že se prevážne odlišuje od ostatních lidí
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nadprLlmerne vyvinutými cnostmi, to už je pochybné.
Co je to ve skutecnosti, šosák a ne buržoa, se ktedm
se casto smešuje? Predevším je ta clovek melký, nekul
turní, cenící si nade všechno svuj osobní klid a blaho
byt, ale neschopný zv.\,šit tento SVCljblahobyt myšlením
a iniciativou. V otázkách duchovních je stejne nehyhný
jako v materiálních a proto na každou zmenu pohlíží
nikoli s hlediska verejného a lidskéhO' prospechu. n)'brž
jen potud, pokud se týká jeho osoby. Prota dává pred
nost vžité neresti pred navou a vybojovanau cnostÍ,
která by jej mohla prinutit k myšlenkovému nebo fy
sickému pohybu. Jak vidíme, všechno to je nesmírne
daleké od toha, co se mu pripisu je pres to, že slovy je
nejhorlivejším a nejvytrvalejším obhájcem star.\'ch, tra
dicních cností, které staví v protiklad stále rostoucÍ)n
novým nerestem. Ale tato antithese je vecná, opakuje
se v ústech cásti každého stárnoucího pakalení, kdežto
v živote to, proti cemu se staví, je ve zcela jiné ploše.
V podstate každá skupina nalézá nejvhodnejší hesla prl)
sebe, jejichž pomocí svaluje vinu na jiné a aspravedl
l1uje své neresti.

Cnost je vec dosti nepohodlná -- vyžaduje. odrÍ
k,wosti, stálé kontroly sebe sama a hlavne neustálého
myšlení, nebot i clovek s absolutne krásným srdcem
mllže upadnout do nesprávnosti. Cím menší je cnost,
cím je všednejší, tím težší a pohodlnejší je, splnovat Ji.

Zradit stát je na príklad težší než zradit ženu. Aby
chom se zbavili této doterné kontroly, jejíž nezbytnost
se ve vetšine prípadll v hloubi duše prec jen uznává,
dává se do obehu znamení hanby v podobe "šosáctví,.
Je zajímavé povšimnout si, jak)'m vlastnostem se vetši
nau pridává prívlastek "šosácký«. Na prvém míste je
všechno, co je spojeno s pohlavní otázkou a cím možno
omluvit jak jistou nevázanost pred snatkem. tak i vol
nost pa jeho uzavrení. Dále vernost danému slovu.
Lehkost, se kterou se porušuje slib, daný jedním clove
kem druhému nebo skupinou skupine, bývá mnohdy
v pravde prekvapující. Omluva je hned po ruce: ale to
hyla jen psina, a bylo hy šosácké, zlohit se na to nebe,se
urážet. Slovo "psina« je vubec pasvátné, otevírá dvere,
které ješte nezapadly pred šosáctvím. Výcet mohl by se
pokracovat dosti dlouho, ale skoncíme jej tím, že rek
neme, že v jistých kruzích v nynejším Rusku pokládá
se za šosáctví cistota a porádek bytu nebo toalety, rOl

mll1va, ve které se nevyskytú za každjm druh)'m slo
vem povestná nadávln, zdvorilé zachazenÍ se ženou a
tak dále. Všechno to je dusledek falešne pochopené
svobody, šírícího se bohémství a presvedcení, že pokoj
ný život, který vypracovává organicky positivní vlast
nosti, je nudný. fádní a proti.vn)' a že bujnost a neresti
jsou lepší a vábnejší.

Pravé šosáctví je brzdou na ceste vývoje jak celé
spolecnosti, tak jednotlivých jejích clenll, ale zápasit
s ním pomocí argie není možné. Zlo se zlem neznicí.
ŠosáctvÍ nemlI že být premoženo vyzýWl.VOUnerestí,
ale vnitrní vla tní cenou hojujícího s ním individua,
jeho sebezdokonalováním, ta jest cností. Leckdy je
treba ríkat staré známé pravdy jako je ta, že príklad
pllsobí silneji než sto nejplamennejších r.ecí, že dríve,
než zacneme lécit a ucit jiné, musíme totéž prodelat
sami na sobe. Pokroku, kter)' jde cestou sebezdokom.
lování, je zvykem, ne-li se vysmát, pak se usmát; podle
názoru mnohých lidí je to také šosácký vynález. Nemy
slím. V každém pi:ípade ne111l1ženikomu uškodit. Cím
více bude dobrých lidí, vedoucích rozumne svuj život,
tím více, už pouhou svou existencí budou paralysovat
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je\' a rozvoj neresti, kterou všichni s objektivního
diska mu í uznat za škodlivou.
Pesimisté, at se dívají na cokoli, vidí jen zlo a zhor
í. to jest, kdyby jejich pesimismus vznik::J.lz ryze Ii
ofickélll svetového názoru a ne z osobních neprí
no tÍ, na jejichž konec prec jen každý se spoléhá,

u ili hy dobrovolne skoncit život. To se stává, zaplat
uh. zrídka. ale prec jen pesimisté nejsou tVLlrcím eie-
ntem. ,\by se neco udelalo, nutno predevším verit
amo dílo. slovem. je treba být optimistou, nezaví

jícím oci pred prekážkami. ale vidícím pres ne defi
ti"ní cíl. Ješte malou poznámku, už optimistické po
hy: pesimisté jsou vylécitelní, optimisté nevylécitel
: byt se na ne sesypáwtla neštestí toho nejosobnejšího
Zlt. naleznou vždy odLlvodnení pro svtij názor, opíra-
ce ~ev nejhorším prípade o statistiku, tu nejfrivol
ejší z »exaktních ved «.

Predpokládejme, že nevíme, proc jsme se narodili.
zjistit, proc žijeme, je již úplne v naší moci. A tak

ud musíme odejít z arény a neprekážet jiným nebo po
ivepracovat, jak praví Ruskin. Pres these, které jsem
slovilav}'še, správneji. pres množství prekážek, které
lidstvo st'l.ví samo sohe v podobe neresti a jejího
elého ku1tivování, lze pozorovat práve v naší spo-

·nosti zdravejší a normálnejší úchylku k rehabilitaci
osti. Bylo by ahsurdní tvrdit, že od zacátku Svet8.
Olt lidské veci stále hure, že to tak dál nemllže jít a
musí prijít bud konec sveta nebo zmena od základu.

okud jde () konec sveta, nevíme ovšem "dne ani ho
'ny, kdy prijde Syn Cloveka": ale zmenu od základu
lzepripustit. nebot prerod lidské prirozenosti je mož-

'\ .:en dlouhou evolucí. Vlldcové revolucí zpravidla
uclí\'ají.že pred prevratem byli všichni d'ábly, po nem
"šichni zmení v anclel)-,,;zkušenost dokazuje opak.

\\'oj nejde prímo, ani vlnite. vystupuje ve spirálách,
ze pri jisté. opakující se podobe prec jen není na-

rosté5hody. Tak mltžeme v minulosti pozorov'1t epu
h)'. kde se vyskytalo analogické tí hnutí k morálce. jež

na venek projevilo v literature, umení a dokonce pre-
tavhe života. V pomerne nedávné dohe projevila se
dohn;ltendence v empiru a hiec1ermeieru, kdy se sta

el)' na piedestal nejprve obcanské a pak rodinné cno
ti. Sentimentalismus ve své cisté podohe byl apolugií

dal1}'Chvlastnosti. Byl smeten romanti,'mem, jak jej po
chopilymassy, které v nem videly ospravedlnení vlast
ní nt\'úzanosti a egoismu .. \]e živelnost nekterých poj

It je takovú. že nemohou b}·t zniceny .'1ni módou, ani
p':Itn\l11ipudy a vkusem. Proto cnost jako taková vy
tupuje i v nejnegativnejších dobách. V tom vidím prí
inu. proc se za našich dob zase cte Dickens a treba
'm nejmizernejším filmem ci bulvárním románeill
Tecjcn prosakuje neco positivního.
Práve jsem se zmínila o casových úsecích, které lze

h1rakterisovat nejspíše názvy empir a biedermeier,
dy cnost se nepokládala ani za smešnou ani za zhy
ecnou. Dodejme, že s temito epochami má naše pová-
ecná doba nejen podobu. ale i vnitrní spojitost, která

zatím projevuje prevážne v umení. O obdobe smertl
architekture zac.'1lose již mluvit dosti hlasite. Para

ela muže se vésti ješte mnohem dáie, máme-li na zreteli
la\"l1educhovní základ redukující se na cistotu, pro-
totu. zdravost, to jest primérní CllOSti.Dále t~·ž film,
ehoširoce rozšíren\' román, kter:)' k'l.zí sV)'mi falešJl}"
i tendencemi massv, neodhocllává se otevrene ukaz(;
t nerest, ,:lckoli materiální 11Spech hyl by zajišten.
konecnémdtlSlec1kulid cte a díV~lse na špatné veci,

protože neví o existenci dobrých. Asi rok mám príleži
tost sledovat cetbu peti ci šesti prostých žen, od nichž
po dobré knize slyším prosh.u: »kdybyste tak mela je
šte takovou«. Jen lidé, kterí naprosto neznají lid, myslí
si, že pro neho je treba psát jinak, jaksi se snižowlt.
Ve skutecnosti vyrovnávání jde nahoru a ne do1Ll.To
druhé mohli provésti bolševici, ale nesmí tak myslit
clovek, kter:)- se pokládá za demokrata. Je ovšem treba
naucit se videt a slyšet, ale k tomu má potrebnou dis
posici každý. Ti, kdo soudí, že pro delníka, drobného
zamestnance nebo sedláka je treba jiné literatury, di
vadla nebo malírství, pohrdají ve skutecnosti temi nej
širšími vrstvami, ponechávajíce je v zajetí litografi
ckých barvotiskll. plukovníkll Švecu a knížek s barev
nými obálkami. To je egoismus, nadutost, která bude
smetena lidem samotn:)'m s jejích nosite1Ll, jakmile lid
bude moci se vymanit z násilného obklícení, vytvore
ného podporováním velkých i malých nerestí. Že se
v tom smeru pracuje práve v naší dobe, O' tom není po
chyby. Všude se projevuje touha pO' mr:wnosti, a to ne
jen teoreticky, ale i ciste prakticky a na konec ilastane
doba, kdy Se na otázku »nerest ci ClluSt?« hude odpo
vídat bez okolku, prímo a proste.

lames ~Veldon lohnsoJl:

Americ]{ý cernoch o rasovém
predsudlru.

Autor tohoto clánku, James Weldon Johnson,
je sekretárem Národní associace pro pokrok
barcvných ras a jedním z význacných cerno
chu ve Spojených státech. Narodil se na Flo
ride, byl žurnalistou, konsulem ve Strední Ame-

. rice, advokátem, prekládá z francouzštiny a
$panelštiny a je také autorem mnoha básní a
populárních zpevu. Napsal nekolik knih a sc
svým bratrem J. Rosamondem Johnsonem vy
dal knihu o amerických cernoších-intelektu
álech.

Slyšel jscm kdysi jednoho cernocha, který rekl: "Není tožádnou hanbou být cerný, alc nekdy je to zatracene ne
pohodlné. »Tato veta vyjadruje velmi dobre stanovisko cer
pochú ve Spojených státech severoamerických k otázce raso
vého prcdsudku. Americký cernoch se nestydí za svou "barvu.

ale uvedomuje si. že Spojené státy dávají vyšší premie tomu,
kdo má méne barvy a že casto nepatrný stupcn rozdílu v bar

ve kLlže mu zabranuje dosáhnout lepšího existencního posta
vení.

Velkou cást svého života jsem venoval studiu rasového

predsudku ve Spojených státech a mohu ríci, že jsem se jej
snažil pozorovat se všech možných hledisek. Pozoroval jsem
jej na jihu Spojených státu a ze zámorských dálek, ale cím
déle jej pozoruji, tím se mi zdá být paradoxnejší a absurdnejší.
Mluvil jsem s mnoha bílými lidmi z jihu a konstatuji, že devet

z desíti lidí, kterí si zakládali na svém bílém puvodu a na
své výchove, meli v nejútlejším mládí cernošské chuvy. To
znamená, že ztrávili velkou eást svého detství v nárucí cerné

ženy a žc jí byli s nejvetší pravdepodobností také odkojeni.

Já sám jsem se narodil v Jacksonville na Floride, tedy na
jillll. Má matka byla nemocná. Nedaleko našeho obydlí žila
bílá rodina - dosti zámožná - které se práve v té dobe na

rodila dcera. Bílá žena vzala tedy mnc a kojila mne po celou
dobu, kdy má matka byla nemocna. Mohl bych se tedy chlu

bit, že jscm mel bílou chuvu, ale ani mi nenapadne, abych
se s tím chlubil nebo užíval této sku tccnosti jako argumentu
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proti belochum, jak naopak delají beloši s faktem, ~e meli cer
nou chuvu, z cehož chtí vykonstruovat neco necestného pro
cerné lidi.

Na jihu, kde rasový predsudek je hybnou silou sociálního
porádku, kde je pravým základním kamenem civilisace, setká
váme se s ním v nejpodivnejších a príkre si odporujících pro

jevech, ba extrémech. Muže se ríci. že nikdo tolik nenáYidí
cernocha jako beloch na jihu Spojených státll, ale muže se
ríci práYe tak dobre, že nikdo nemá tolik rád cernocha jako

beloch na jihu Spojených státu. Jejich pomer k cernochum vy
znacuje se všemi fázemi od trpného svolení k tomu, aby starý
cerný sluha tyranisoval celou rodinu až k slavnostnímu upa
lování cernochu, politých pred tím petrolejem.

Hlavní oba vou bílých AmericanCI je, aby se bílí lidé neženili
a nevdávali s cernochy. 1 ti bílí Americané, kter-í mají sho
vívavý názor na cernochy, ustupují pred bílým mužem z jihu,
když jim položí otázku: "A jde vaše láska k cernochClm tak

daleko, že byste dovolili, aby se neg-r oženil s vaší dcerou neh')
vaší sestrou?" Když jsem žil v Jacksonville, pozoroval jsem
nekolik rodin, jejichž bílé í cerné vetve priznávaly své krevní
príbuzenství a mezi nimiž byly velmi prátelské príbuzenské
vztahy. Nevadilo, že nekteré dítc melo jednu tetu bílou a dru

hou 'cernou a nezdálo se mi, že by se byli ruzne zbarvení
príbuzní hllre nebo lépe snášeli než se snáší bud jen bílí nebo

jen cerní príbuzní. Nebyly to rodiny, které by bylo nutno za
radi t mezi spodinu spolecnosti, naopak, našel js~m mezi nimi'
mnoho zámožný!ch lidí. A také mollu ríci, že to nejsou vždy
jen nejubožejší ženy, které si bérou za manžela cernocha . .Je

mnoho cernochu, kterí tvrdí. že jejich rodice z mužské strany
hyli význacnými osobnostmi, cemuž se nebudeme divit, uvá
žÍ1ne-li, že cernoch, po prípade ';:ernoška. bývali soukromým
majetkem bílých lidí. kterí s nimi mohli disponovat jak chtelí.

Pozorováním a studiem tragedií a frašek rasového pred
sudku jsem dospel k názoru, že tak zvaný rasu vy problém není

založen na vnitrní rasové nenávisti. Pred osmi lety jsem prijel
do Atlanty v pruvodu bílého prítele. Jeden nosic vzal zava

zadla nás oboL! a když jsme za ním šli, mohl jsem pozorovat,
jak usilovnc premýšlí o tom, jak rozrešit následující problém:
zda má nás z nádraží vyvést východem pro bílé lidi neJJO

vychodcnl pro ":el'llochy. At udelal tak ci onak, vždy musil
porušit zákon státu Georgia. Mcsto Alianla, jako mnoho jiných
mest v Georgii a na jihu Spojených státu, je mestem velice
cistým; když pf'ijdete do jakéhokoli v domu, múžete pozorovat

v~'sledek cernošské práce, kterí tylo domy cistí, kterí opatrují
deti, ošetruji nemocné a svýma cernýma rukama upravují po
t:'avu pro bílé lidi. Pres to v;ak není velký, široký vchod z ná

draží v Atlantc dosti široký. aby jím mohli projít jak beloši,
tak cernoši. Není to duch vnilrní antipatie, který je prícinou

takových zjevu. Jeto spíše ySrsledek trídního smýšlení a ka
stnvnictví. Cerný sluha je trpcn tam, kde nemohou vzdelanéllo
cernocha ani viLlct. Mohu rozumet nevoli belocha, který uvidí
\' restauraci, divadle nebo v hotelu dobre ob]ecenéhn a dobre

se chovajícího cernocha jen polud, že ve vyšší lírovni cer
n:;'c!1 lidí mohou beloši spat!'o\'at ncbezpecí bílé civilisace a
známku, že muže být nahrazena civilisací barevnou.

Lidé se diví, jak to prijde, že v okolnostech, v jakS'ch vzd'::
laní cernoši žijí. dovedou se li to psanci americké spolecnosti
prece jen uprínlne veselit. VsI(lItku, my cerlloši se nekdy st\'
dinle za lo, že se dovcdeme tak detinsky a dCildadne bavit.
Když prijLloll bílí lidé clo cernošské spolecnosti vyššího typ:.!,
jsou prekvapeni spontánní veselostí, v níž si libují tito bolest
ue utiskovaní lidé. Rekl jsem, že by se cernoši meli stydet za
tlltO svou vesclost, k níž nemají žádn,ých duvodll, ale zustává

faktem, že vesclí jsou. Nenašel jsem mezi nimi pretvárky, po-
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kud se zábavy týce a nevidel jsem nikdy, aby se tvárili, že

baví, jak bývá mezi bílými lidJ i. Jsou bílí lidé, kterým je d
slova odporné, když vidí vzdelaného a kultivovaného ce
l1ocha. Kui tivovaný cernoch v nich probouzí neco, co je meziz
rivÝ'1n ztekelll a chorobnýnl záchvalem. Když vidí ncgra, obl
,-cného v eleganlních šatech, bydlícího v krásném dome ne
I ídícího vlastní automobil, llebérou v úvahu obecnost lidské

vallY a domnívají se, že cernochum jde jen o napodobo"á
bílého cloveka. Když vidí negra \' hotelu nebo restaura
myslí, že je tam proto, aby mohl být mezi bílými lidmi a
pomyslí, že prišel jen proto, že má hlad a že chce spát. V p
tomné dobe pozorujeme paradoxní zjev: propast mczi bílý
a cernými lidmi, zvlášte na jihu, rozširuje vzdelání cernoch
Zde je vdecné pole pro psycholol;<l. Myslím, že krise " národDl
nemoci americké, rasových pred~udcÍch, nebude prckonána
dokud vzdelání cernochC! nebude prícinoll zmenšení a sníženi
rasové nenávisti, místo aby ji zvyšovalo. V severních stá
tech americké Unie se již objevují známky, svedcící o tom, že
beloch zacíná mít k vzdclanému cernochu vetší úclu než dosud

a že, si jeho snahu o vzdelání vykládá z prirozených a lid·
ských pohnutek, nikoliv jen z touhy po kopírov?ní bílých lidí.
Kdekoliv se projevil tento obrat prakticky, nestalo se nic, co
by v jakémkoliv zpusobu zpusobilo sociální nebo prírodnl

zmeny. Na jihu však zeje nejvetší propast mezi vzdelanými
belochy a vzdelanými cernochy. Nejužší kontakt je mezi ho
hatými belochy a cernými sluhy. Jen prostrednictvím c'!rn~'cb
sluhu dovídá se inteligentní bcloch o svete jemu tak blizkém
a prece tak vzdáleném, to je svet kultivovaných a zámož
ných negru.

Pokud se mne týce, nemám nic proti tomu, aby nekdo mel
predsudky, a·f již to jsou predsudk~r jakéhokoliv druhu. Clo"ek
má mít svobodnou mysl a nechf si myslí, co chce. Má víra
v príští bratrství lidí by steží pohnula mraveništem a ne·

myslím, žq prijde doba, kdy lidé se budou milovat bez ne
jakých zvláštních duvodu. A prijde-li takový cas, tedy myslím
že nebude príliš požehnaný a tak blažený, jak se nekdy lidé
domnívají. Cekám však s toužcbností den, kdy lidé nepri.
pustí. aby jejich nenávist nebo nedostatek lásky k necemu ci

k nekomu se pletl do práv jiných lidí. Tento den je vzdálen
pr{lI'c tak. jako den všelidského bratrství, ale jsem jist, že bude
nejšfastnejší érou v dejinách lidstva. Ponechám každéll1u clo
vck" jeho predsudky, když ll1ne nechá na pokoji.

Jednou jsem se vracel ua p~lrníku Cunardovj' linie z Enopy
do Ameriky. Steward mi dal dobré místo u dobrého stolu.

Všiml bem si, že muž, který sedel pri prvním jídle v židli po
mé pravé strane, již více se neobjevil. Nevšímal jsem si toho,
<JŽdcn pred príjezdem do Ameriky v:vsvctlil mi jeden cestu
,lící. že muž, který sedel vedle mne, dal se stewardem pre
loži! k jinému stolu. Pozdeji pak chodil od !ednoho cestujícího

k druhému a žádal je, ahy podepsali žádost k vrchnímu sle
wardovi. aby mne odstranil z jidelny první trícly. Vysvctlil
j~el11 mému informátorovi, že nemám nic proti tomu. aby si
oncn I1IUŽsedl jinam, když mu sou<;edsl 'í se mnou zpilsobu.ie
nepríjemné pocity nebo dokonce nechutenství, ale že jsem
rozhodnc proti tomu, aby Jeho predsudek donutil mne k tomu,
ab~'ch odešel.

Nejpodlejším zjevem v ol,ízce ra<;ového predsudku je OS(l\1a.

která chodí a káže tuto cnost .lln,\'1II. Kd~'ž už si myslí, ŽC po
trebuje rasového prec\sudku. aby zvýšil svou sebeúetu a Sl'é

holedbání o superiorite, proc se namáhá vštípit tuto víru jiným,
kterí jí nepotrebují? Profesionální zastánce rasového predsud

ku tvrdí, že této víry je nezbylne treba k tomu, aby sc zacho
vala civilisace na jihll Spojených státtt. Je nceo pravdy v tom
to tvrzení; kdyby cernoch dos!al príležitost, zmenil by tuto
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'Plachetnice. Stane se ale, že práve v prípade nehody budou

hodnc vzdáleny a než se jim podarí dospeti k místu nehody,
najdou již hrob trose(;uíkuv. Musíme proste žasnouti nad od
vahou a neohrožeností VIde Lathamovy, chystá-li se presto
],; preletu rozlehlého, nebezpecného prostoru vodního, delícího
rrancii od Anglie«. -, ")/"

Dnešní lidé se jcnom zasmejí nad tehdejšimi obavami pred
Ictem, který je dnes hrackou pro každého letce - zacátecníka.

Tehdy ale tento výkon znamenal zrovna tolik, jako dnes v,!j
kou Lindberguv; tchdejší svet ocekával stejne nedockave a
s obavami jeho výsledek, jako svet dnešlÚ lacnil po zpráve.
o osudu LindbergllOve.

Latham se pripravoval k vzletu v Sangatte. Od) vanníhú
úsvitu shromaždovalo se dennc na míste jeho startu množ-stvi
lidí, ocekávajících jeho odlet, k ncmuž došlo 13. cervence 190Y.

hi pf'istání po zkušebním, patnáctiminutovém letu se ale roz

tríštil podvozek jeho pfístroje. Bylo nutno tedy den stanu
opet odložiti a to na 19. (;crvence. Ve 3 hodiny 30 mlnut ráno

dal Latham a vytáhnouti SVLlj jednoplošník a pripraviti jej
k letu. Parník liarpon byl pripraven k vyplutí a ,doprová2Jefli
jeho letadla. Vclké Illnožství lidí bylo shromáždeno v okolí
místa startu. V 6 hodin 45 minut spustil Latham motor a vznesl

sc na své Antoinette smerem ke Calais. Ve výši asi 80 metrú
rozvinul francouzskou vlajku. Diváci sledují do posledního

okamžiku hrdinného letce, doknd se nepromení v malou tecku,
rozplynuvší se za nedlouho v mlžné dáli v nic. Veliké vzru
šcnÍ sc zmocnilo publika po jeho zmizení. První clovek se
vydal na prelet vodního prostoru. Podarí se mu jej zdolati?

Celý dav se pak hrne ke stanici bezdrátové telegrafie, kter-á
má dostati první zprávy z Doveru. Dlouho neprichází žádná
zpráva. Dover stále hlásí »nic nevídíme«. lidí se zmocnuje

tísen. Vždyf již uplynul cas, kdy by mel býti Latham signali
sován. Co znamená toto zlovcstné mlcení. Stal se obetí své

velké odvahy? Nepohltily jej již hlubiny more, které si chttl
podmaniti vzdušnou cestou?

Zatím se stalo toto: Latham letel v mlze pravidelným tem
pem. Ve vzdálenosti asi deseti mil od fráncouzského pobreží
letel ve výši 300 metrLI. Když míjel pruvodní parník tJarpon,
pokusil se jej vyfotografovati. V tom okamžiku mu náhle vy
povedel motor službu. Latham nepozbyl duchaprítomnosti.
Pustil fotografický aparát, který sletel do more a uchopil se
rízení prístroje, aby jej klouzavým letem snesl na hladinu.
Podarilo se mn to a za nedlouho byl posádkou liarponu vy
tažen.

Let Lathamuv pres svoje ztroskotání byl prece jen úspe
chem. Až doposud byl let nad morem letem do ncznáma. Až
doposud se žádný letec neodvážil nad hladinu more. Nikdo si

nedovedl predstaviti, co se múže státi v této nové situaci. Ne
vedelo se, zda na príklad mlha nebude púsobiti rušivc na chod
motoru? Zda vzdušné proudy nestrhnou letadlo s jeho dráhy?

Co se stane s prístrojem, prípadne s letcem, když se srítí do
more? Udrží se nad hladinou? .

Bylo ješte množství otázek, na než byla odpoved jenom
theoretická; praxe mela dáti teprve odpoved faktickou. Latha
muv prístroj se zastavil ve výši 300 metru, aby se pak klidne
snesl klouzavým letem na hladinu, jako morský pták a nechal
se kolébati vlnami. Zkušenost ukázala, že na klidném mori se
múže tedy letadlo udržeti. Tak získal Latham první zkušenosti
o letu pres more, z nichž pak mohli prakticky težiti druzí.

lined 27. cervence startoval Latham k novému letu a to

v 17 hodin 56 minu!. Klidne vzlétl, zakroužiJ dvalnáte nad
místem startu a zamíril nad morskou hladinu. Soucasne s ním

vyrazilo od francouzského brehu pet pruvodních parníkLl. Více
jak deset tisíc divákLI mávalo nadšene na pozdrav odvážnému

OVOLÁNí A ZÁLIBY

'lisaci a nepochybuji, že by ji zlepšil. Ale jaký logický dú
lIIúže mít takový fanatik, rozširujícÍ proticernošskou víru

zápalenl nlllsnlmana ohncm a mecem'? Co je to v nem, co
delá lIeprícetným pH pohledu na osamelého negra, sedí-

o \' pal"ížské nebo berlínské kavárne a co ho nutí k tomu,
se snažil ho vyhodit? Pripouštím, že jc fanatik, ale záro

n tvrdím, že je násilník a nicema.

První prelet more.
l( jubileu Blériotova preletu kanálu la Manche.

nes po d'Vaceti letech, v dobe ncobyccjného rozmachu letec
tví, prekonání Atlantiku i Pacifiku letadlem, v dobe ne

likasethodinový,ch letu bez zastavení, pripadá nám Blerio!uv
kon nepatrný. Tehdy byl však stejnou sensací, jako na prí-

ad pred casem sensacní výkon Lindberguv. Vrátíme se tedy
detských dob letectví.

Hned po prvých úspešných letech, podniknutých nadšenci ve
rancii, stal se prelet kanálu la Manche cílem a ideálem všech
hdcjších neohrožených dobyvatclu vzduchu. Zájcm o jejich
kusy byl veliký nejcn ve francii, ale i v ostatních evrop-

ých zemích, hlavnc v Anglii, která mcla býti cílem prvého
tu pI'es morský prostor. Anglický deník Daily Mail vypsal
nu 25.000 frankll pro prvního pl'cmožitcle llžiny calaiské
dušnou cestou.

První, kdo se pustil do boje, byl hrdinný pnodwpník letectví

atham; v krátké dobe vyvstali mu ale cctní konkurenti a to
ahe Lambert a Anglican Seymour. Brzy k nim pribyl Louis
lériot, který platil za nejvážnejšího kandidáta, nebot se mu
darilo 12. cervence 1909 uletcti v dobc 44 minut sensacní

zdaicnost -lI kilomctru 2UU mdrú na trati Chicheny-Croix
iquct-Chevilly. Alc v dobe hlavních príprav se mu udála ne-
oda, která jej zdánlive eliminovala ze rad kandidátu pi'eletu

la Manche. Blériot se pokusil se zdarem o prekonání svého

vytrvalostního rekordu. Když mel již absolvováno 47 kilomctru
200 m, praskl náhle chladic jeho motoru a vrouci voda zapla
vila Blériota; ac byl silne popálen na nohou, neztratil duch:t
prítomnost a pristál z výše 30 metru kiouzavým letem.

Nejvážnejším kandidátem zdolání úžiny calaiské se stal
Latham, který v dobe prípravných letCi dosáhl sensacních v.i'
konu. Na svém letadle Antoinette prekonal, respektive utvoril
26. srpna 1909 všecky dosavadní svetové rekordy letecké na
vzdálenost 50 až 150 kilometru; tuto poslední vzdálenost abso!-
oval za 2 hodiny 13 mínut 9'6 vtef'iny. Latham utvor'il i první
ficielní rekord výškový a to 29. srpna '9f)9 výkonem 155 tli,

který postupne zlepšil na 453 metrii, na 1OUO metrú a konecne
7. cervence 1910 na 1384 metru. V dobe, kdy se pripravoval

i preletu úžiny calaiské, nebyl ješte držitelem techto rekordu;
presto však platil za nejlepšího pilota své doby. Tehdy se
šeobecne soudilo, že sc prelet Kanálu nezdarí a když prece,

.tak jedine Lathamovi.
K chystanému letu napsal tehdejší casopis "Ia Vie au Grand

Air« tento úvodník:

»Clovek si neumí udelati dobre predstavu o velikosti chy-

taného podniku, dokud nepreplul úžinu calaiskou parníkem.

citncme-li se uprostred more, nevidouce ~mi francouzský
ani anglický breh, uprostred rozlehlého prostoru vodního,
uchvátí nás náhle tísnící pomyšlení, co by se stalo, kdyby

'hle naše plavidlo ztroskotalo; a což teprve pocit letce,
vznášejícího se nad tímto nekonecným prostorem vodním! J'~
ice pravda, že ho budou doprovázeti lode, motorové cluny,
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hrdinovi, který se vznesl do výše 200 metru a zmizel v mlze.
Pres hustý dešt ocekávalo v Dovem prílet francouzského

ptáka stejné množství lidí, propuknuvších v bouri nadšení ve
chvíli, kdy se objevilo letadlo na obzoru. Letelo zvolna a bylo
již jenom asi 500 metru od brehu, když náhle z nevysvet
litelné príciny opsalo prudkou krivku a prudce letelo do more.

Boure zdešení probehla diváky. S velikým spechem vyrazily
záchranné lodice s anglické- strany, zatím co francouzské pru
vodní parníky pridávaly zoufale páru, aby byly vcas na míste

nehody. Latham byl vytaž.en se zranením na hlave. Jeho le
tadlo bylo v žalostném stavu. Podruhé nehoda motoru mu za

bránila v úspechu, když byl od neho již jen na dosah ruky.
Tentokráte bylo to krátké spojení v elektrickém zapalo
vacím vedení.

A pak prišel na scénu Blériot. Nebyl znám, nebyl populární
a proto i jeho pokusy nebyly sledovány s takovým zájmem.

Podarilo se mu sice již pred tím absolvovati radu pozoruhod

ný(ch letu, které se ale nestaly proslavenými proto, že mel
i velké množství nehod. Blériot nebyl ale jen odvážným let
cem, ale i odvážným konstrukterem. Jeho ideje se bohužel ne
setkávaly v zacátku s velkým pochopením. Již od mládí jevil
zájem o mechaniku a hlavne mechaniku letu ve vzduchu. Roku

1899 postavil své prvé letadlo, ornithoptéru s pohyblivými
krídly. Prvé pokusy s ní konal na Seine a pozdeji na jezere
enghienském. Roku 1907 zkonstruoval jednoplošník se zahnu
tými krídly, jejichž poloha se dala za letu meniti pákami. 25.
dubna se poprvé vznesl Blériot nad zem. 29. dubna se vznesl
o neco výše, sletel a rozbil celý prístroj. Pak si opatril letadlo

typu Langley se dvema páry krídel; každé bylo opatreno vy
rovnávací ploškou, jejíž regulací se rídila výška letadla. Na
tomto prístroji ulétl Blériot v Issy-le-Moulineaux nejprve 25,
pozdeji ISO metru ve výši 12 metru. V okamžiku, kdy prístroj
dokoncoval tak nadejný výkon, se zrítil a rozbil. Nezmar

Blériot se pokusil opraviti, co se dalo. 17. zárí se vznesl na
opraveném prístroji do výše 25 metru a uletel vzdálenost 184
metru. Ale i tento let skoncil tragicky. Ve výšce se motor
zastavil a celý aparát se zrítil k zemi. Blériot zaznamenává
o této nehode následující údaje:

"Hned po startu jsem se rychle vznesl a dosáhl výše 25
metru, která byla na tehdejší dobu prekvapující. Byl jsem
sv~'m úspechem nadšen; v následujícím okamžiku prišlo rychlé
ochlazení. Motor se zastavil. Prístroj se zvrátil a rítil se k ze
mi tak' rychle, že nebylo pomyšlení na jeho vyrovnání po
mocí krídelek. V duchu se mi mihlo pomyšlení na hrozný ná

raz, který se v následujícím okamžiku dostaví. Uleknutím
jsem se zachvel; na ten okamžik nezapomenu nikdy v živote.
Náhle mi ale bleskla hlavou myšlenka, abych se posunul ze

svého sedadla k zadní cásti trupu. Podarilo se mi to cástecne.
Tímto manévrem byl prístroj, padající kolmo k zemi, stržen
na plocho, takže dopadl k zemi se zvolnenou rychlostí a rozbil
se. Vyvázl jsem bez zranení. Mid let byl prvním oficielním
letem jednoplošníku. Dostal jsem za nej medaili Aero-Clubu,
kterou si cením nejvíce ze všech medailí a cestných cen, které

jsem dobyl v pozdejší dobe, p~nevadž mi pripomíná chvíli
mého života, v níž jsem se cítil nejblíže smrti."

Ani tato nehoda neodradila Blériota. Postavil nový prístroj
se stabilisacním kormidlem na konci trupu. 6. prosince 1907

s ním podnikl let dlouhý 500 metru. Jeho konec byl opet za
koncen pádem a rozbitím letadla. Blériot vyvázl z pádu opet
bez nehody a s vulí po novém úspechu. Veril, že se musí do
staviti. Rozhodl se tedy vytrvati. Zdálo se, jakoby každým pá
dem k zemi cerpal Blériot z této sílu k nové práci. Postavil
ješte další prístroje. V krátké dobe i ony vzaly za své srícením
a demolováním.
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Nevzdává se ani potom. Doufá, že každý príští pokus musl
znamenati (Ispech. Hlavní obtíž, kterou musí prekonati, je na·
lezení dostatecné stability u jednoplošníku. Podarí se mu 10
až u osmého letadla jeho typu a to umístením vhodných sta·
bilisacních plošek na krídlech. 6. cervence 1908 se podaril Blé·
riotovi na takto upraveném letadle vzdálenoslní lé't na více
kilometru ve výši asi 10 metru. 12. cervence téhož roku ab·
solvuje již na tomto prístrOji let Chicheny-Croix BriQuet (pri·
stánO-Chevilly. Tento let byl obrazem presnosti. Byl doko·
nalým triufem Blériotova prístroje. 41 kilometru 200 metru
bylo uleteno v 44 minutách letu.

To byl tedy první úspech muže, který se v tehdejší dobe
zasloužil nejvíce o letectví. B1ériot byl mistrem ve svém obo·
ru; byl stejným virtuosem na jednoplošníku, jako na dvou
plošníku. Nikdy se hezalekl nejvetších obtíží, nikdy neprestal
bojovati proti nejhorším defektum. Každá nehoda byla pro neho

novým poucením. Nelituje ani penez, ani svého casu, riskuje
svuj život v odvážných pokusech, získal mno;;ství jedinecných
zkušeností. Presto ale jeho výkony nevzbudily všeobecnou
duveru.

21. cervence odejel Blériot se svým prístrojem do Calais.
Dal jej dopraviti do Baraques a namontovati. Zrízen primi·
tivní hangár k jeho ochrane. 25. cervence prikrocil k svému
pokusu o prelet úžiny calaiské. Ku startu prišla jen hrstka
lidí. Ve 4 hodiny 15 minut ucinil nekolikaminutovÝ zkušební
let, který skoncil uspokojive. Po pristání dal ihned naplniti
nádrže, prohlédnouti motor Anzani, zapalování a podobne. Ve
4 hodiny 41 minut se jeho prístrOj vznesl a zamíril k anglické
pevnine. Parník Escopette, urcený k jeho doprovodu, nemohl
mu stacit.

První prelet morského prostoru zdál se Blériotovi velmi
dlouhým. Nemaje žádné kontroly, nedovedl si uciniti predstavu
ani o své rychlosti ani o presném smeru svého letu. Jiho
východní vítr ho snesl proto o šet kilometru na východ. Ko
necne se pred ním objevila zaslíbená zeme, anglický breh.
Blériot k ní zamíril nejprímejším smerem. Menším obloukem

preletel Dover, hledaje místo k pristání. To mu již oznacoval.
jeden jetlO prítel velkou francouzskou vlajkou. Blériot zahlédl
ihned francouzské barvy a klidne se snesl na golfovém hrišti.
Porouchal trochu podvozek a vrtuli; ale co na tom, když pre·
mohl morskou úžinu.

Pri jeho pristání bylo prít01l1110 jen velmi málo lidí. Brzy ale
jejich poéet zacal rusti, takže brzy bylo nutno zavolati policii
k udržení porádku. Parník Escopette, urcený k doprovodu Blé·
riotovu, pristál u anglického pobreží teprve za hodinu po prí·
letu Biériotove; na jeho palube by la chot Blériotova. V krátké
dobel bylo místo pristání naplneno nescetným davem, který
usporádal francouzskému hrdinovi velké ovace. Jeho letadlo
bylo vystaveno ve zvláštním stanu a za jeho prohlídku bylo
vybíráno vstupné šest pellcí ve prospech chudých v Dovem
Pak bylo pr-enesello do Londýna, kde vystavováno po další tri
dny. Pak bylo privezeno do Paríže a vyvešeno na obdiv nad

palácem Matinu. Blériot odejel na noc do Calais, ale druhého
dne se vrátil zase uo Doveru. Byl slavnostne prijat na radnici
starostou mesta. Potom následovala slavnostní recepce v Lon

dÝne. Pri príjezdu na nádraží byl uvítán nescetným davem,
který ho. doprovázel témer pri každém kroku, šíle prímo
nadšením. Snad žádný monarcha a jeho príjezd nevyvolal do
té doby v Londýne takové vzrušení a nadšení. Daily Mail
usporádal na pocest francouzského letce banket, na nemž mu

predal pouzdro s tisícem liber šterlinku a stríbrný, krásne te
paný pohár.

Po príjezdu z Londýna jej cekalo neméne triumfální uvítání
v Paríži. V nekolika dnech sklidil ovoce své velké, vycerpá-
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Vážený pane redaktore,

k námetum nekolika mých gloss o cizincích v Praze a
o vetším užitku, který by mohl nám plynouti z jejich delšího

pobytu pri vhodném využití i našich kulturních a umeleckých
úspechu k propagande, vrátil se ve dvou cláncích p. Koenig
a doplnil je cennými konkretními návrhy, co cízinci ukázati.

Zdá se mi však, že jestliže mé poznámky chybily ponekud
prílišným rozšírením veci na otázku celé pražské kultury, do
pouští se p. Koenig omylu tím, že ji pres míru zužuje.

Ukázal jsem na nekterá zarízení, která mohou u nás pobyt

cizincí znelíbiti, na nepr-íjemné ulice, architektonickou neká

zen, dopravní chaos, nedostatek rychlé mestské komunikace,
absenci levných moderních hotelu, špatnou organisaci kultur
ních požitku, takže nejcennejší projevy vinou špatného umí-

Postavil jsem další prístroj, který jsem vybavil vším mož

ným zarízením ridicím, umísteným vzadu. Nyní jsem létal
s lehkostí, snadno zatácel, bojoval proti vetru. 6. cervence 1908
jsem pobyl ve vzduchu 8 minut. Muj triumf zacínal. Vysme
váckové se pr-estali vysmívati. Pak následoval let na 14 kilo

metru, které jsem zdolal v 11 minutách. Potom jsem postavil
svuj desátý aparát, s nímž jsem podnikal lety s jedním anebo
dvema cestujícími. Když jsem jej rozbil, pmel na radu pr-ístroj
c. 11., s nímž jsem uletel onech 41 kilometru ve 44 minutách.
Konecne prišel prelet úžiny calaiské.

K svému letu jsem byl pobízen pokusy Lathamovými. Bál
jsem se, aby mne nepr-edešel. Bylo tedy nutno jednati rychle.
Múj jednoplošník se podobal tehdy již hodne modernímu le

tadlu; tvarem i usporádáním. Byl opatren motorem o 20 ko
ních. Vydržel již ve vzduchu dostatecne dlouho, takže jsem
mel v nej úplnou duveru. 25. cervence na úsvite jsem byl pl'i
praven. Zkušební let byl hladce absolvován. Motor si vesele
pobrucovaI. Rozhodl jsem se k letu bez dlouhého otálení,

chteje pr-edejíti Lathama v jeho novém pokuse. Pak jsem
spustil motor, rozjel se a vzlétl. Bylo mi ponekud úzko u srdce,
když jsem opouštel francouzskou pevninu, byly 4 hodiny 42
minut.

Po deset minut jsem letel prímo, nechá vaje pruvodní par
ník Escopette po své pravici. Nemaje na palube žádný mericí
prístroj, ztráceje francouzský br-eh z dohledu a nevida pr-(;)d
sebou ješte anglický, sedel jsem témer- bez dechu za rízením
svého letadla. Po dalších deset minut jsem letel slepe vpred.
Náhle oživnutí. Konecne se prede mnou objevila šedá cára

pobreží. Zrodila ve mne nadeji na úspech, Letel jsem rychlostí
60 kilometru v hodine. Zacal se zvedati vítr. Náhle jsem zjisti!,
že jsem si spletl smer a že místo k Doveru jsem zamíril
k Saint-Margaret. Jen steží jsem vyrovnal letadlo a zamíril
k Doveru. Zásoba benzinu se zacala vucihlede tencil. Konecne

jsem se dostal nad Dover a za nedlouho již jsem pristál na
pude za jeho obvodem. Prelet kanálu la Manche se podam.

V 5 hodin 13 minut, tedy po 31 minutách letu jsem pr-istál na
anglické pude. Ve spechu, vyvolaném nadšením, jsem rozbir

vrtuli. Brzy se zacal zástup lidí množiti. Musil jsem pode
pisovati nesmírné množství pohlednic, útržkú novin, límcu,
manžet, kapesníku. Neodmítl jsem, nebot jsem byl tolik, tolik
štasten!

To je vše! Mnozí lidé tvrdili tehdy, že jsem mel štestí.

Myslím však, že za onech deset let namáhavé práce jsem mel
nárok na trochu štestí!" - - - Eddie.

Cizinoi a CSR.

\ajlcí desetilelé práce. e1ériot byl by se rád vyhnul temto
sl<lvnostním aktuliJ, které nemiioval, ale nebylo vyhnutí. Jed
nou pravil: »Kdybych byl vedel, Jaké bude míti následky muj

uspech, kdybych si byl predstavil, co budu muset vykonati

lIavstev a co slavností budu muset prodelat, co llltervlewu,
puskymc;mt, byl bych se snad poprvc v ZÍvote zalekl a upustil
ou svého zámeru. Nemel jsem llll,dy oba vy z experimentu se

svými pi'ístroji. Nyní se zaleknu, jakmile zazní zvonek u dverí
Illého domu. iVlyslím si vždy, ze prichází upet jeden žurna
lista, aby mi slol-i! svuje poklony a aby si pri odchodu vy
zadal ode mne clánek.«

O svém výkonu napsal Blériot náslt:dující rádky: "Jaká je

\:enest: mých zkušeností pocínaje mým prvým letadlem a
Konce prístrojem, s nímž jsem urazil vzdálenost barraques

Uover, tedy historie událostí od roku 1899 až do roku 1900'(
Ach velmi pestrá a shromáždení vzpomínek, pomalu již pru
behem casu smazaných, dá se tcžko provésti. lil jsem svuj
2ivot jako se'n k uskutecnení snu svého života.

Byl jsem pronásledován neduverou a obcas i úsmešky. Lidé
pli"uC1némyslili, že není mozné létati na jednoplošníku. M.usil
jsem v té dobe bojovati proti dvema nesnázím: vysmevavému
pesimismu tehdejší doby a nedostatkum mých prístroju.
A presto moje presvedcení zustalo nezlomeno. Podarilo se ml
po nekonecném úsilí dokázati, že jednoplošník je stejne dobrý
a dokonalý prístroj, jako dvouplošník.

Clovek, snažící se dobýti vzduch, rídil se jedním pr-íkladem,

a to ptákem. A ten nemá, jak známo, dva páry krídel. Kon
struktér musí ciniti radu oprav více méne komplikovaných,

radu manévru, více méne nepohodlných, vyrovnati zkuše
nostmi nabytými z neúspechu nedostatky, které pták vyrov
nává pouhým instinktem, jednoduchými pohyby svých krídel,
které my nedovedeme napodobiti.

Rovnováha je v letectví hlavním cinitelem. Ta podle tehdej
ších názoru byla u dvouplošníku vetší a snadneji dosažitelná.

Rekl jsem, že podle mého názoru se jednoplošník blíží více

nejideálnejšímu letounu - ptákovi. Chybí mu však ptací in
stinkt, který zpusobuje, že pb ztráte rovnováhy uciní jenom
reílexní pohyb krídlem a situace je zachránena. Je-li u letadla
porušena rovnováha, musí ji letec hledet vyrovnat ruznými
prostredky.

Studoval jsem dlouho problém vzdušnéhó pohybu, než jsem
prikrocil k sestrojení svého prvého prístroje v 1'. 1899. Byla to
ornithoptéra s pohyblivými kr-ídly. M.yslil jsem tehdy, že se mi
podarilo úspešne roúešiti problém cloveka-ptáka. Bohudíky,
že jsem velmi brzy prišel k poznání, že moje domnenka je
klamná. Obrátil jsem svoji pozornost jiným smerem a to
k dvouplošníku. V roce 1901 jsem mel prístroj typu Langley
Wright, který jsem dlouho všemožne zdokonaloval, aniž se mi
na nem podarilo dosáhnouti uspokojujících výsledku.

Pak jsem se rozhodl spolupracovati s Gabrielem Voisinem.
Naše spojené síly brzy prinesly jistý úspech, pr-estože na za

cátku byly pokusy bezvýsledné.; mnozí lidé mne tehdy jiste po
kládali za zralého pro blázinec. Pak jsem opustil opet Voisina.

Každý jsme pracovali na jiném odvetví. On na dvouplošníku,
já na jednoplošníku. Po hde pokusu jsem sestrojil pr-ístroj,

který jsem nazval "Canard«. Byl to jednoplošník se zahnutými
krídly. V lednu 1907 jsem jej vytáhl poprvé na svetlo boží. Rada
pokusu s ním i s jeho následovníky se vyznacovala r-adou ne
bezpecných nehod. Ale cím casteji jsem spadl, tím více jsem
se cítil blíže cíli. Byl jsem tak pr-esvedcen v úspech jednoploš
níku, že ani dvojnásobný pocet nehod nemohl mne odraditi
od pokracování v jejich konstrukci. Svuj puvodní motor
o 20 koních jsem nahradil za 60konský. Okamžite jsem uletel
vzdálenost 184 metru. Ale nepr-ejt~ si ten pád! Z letadla proste

nezbylo nic. .::..

o o p I s y
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sLení zapadají, nebo precházejí úplnc CIZLl10lLnepovšimnuty,

jako na e hudba, na nedostatek t. zv. lehké zábavy, a jiné.
Ponevadž na odstranení všech techto vad budou pravdepo
dobne cekati ješte naši nuci, peknou radu let, je tu asi za
bráno príliš hluboko a uvedomiti si tolik nedostatku mohlo

Ly mí li u(;luek, že bychom až do té doby prozatím složili
ruce do klína.

Na druhé strane P. Koenig je príliš optinlistickS', domnívaje

se, že Praha má liŽ dnes všechHo, ceho je cizinci treba, a že
je zapotrebí pouzc vhodne n:J. veci upozornit. Ve svých dvou
statích nabízí cizímu turistovi pouze architektonické památky
(mezi nimiž bychom však nepominuli ani synagogu sc stari'nl
židovskS'llI hrhitovcm, ani veletržní palác), a uddí, že je treba
pGuze cizinci dobre osvetliti a zdi'trazniti význam techto pa

mátck, aby již byl spokojcn s tím, jak dobre u mis pochodil.
Domnívám sc však, ŽC by prednáškou o »stojích kulturních

d~íin«, o dobe luxemburské, karolinské, o Schlaraiii, refor
maci, Descartesovi, o d01Je rudolfinské, baroku, o Mozartovi
a obrození, jak ji lIavrhuje p. Koenig, i kdyby byla scbe pouta
vejší, bylo docíleno spíše opaku, nežli vznícení zájmu cizincu.
~tací se podívati na tváre clenu lech nemeckých rodin a.

anglickych spolecností, ktei"í se nechávají každou hodinu vy
klopiti z vauy autocaru pred starol!lcstským orlojem, a stací
poslechnouti jejich poznámky, abychom upustili od myšlenky,
ze kulturnt historickým zas\'l;cením priméjeme nekoho z nich
k delšímu POI)ytu.

TOlllUlllc druhu našich ná vštevníku imponujc takových

sedmauvacet useknutých hla\, IIlkoii \ ::.ak reformacc, jim se
líbí hladomorna s rytírem, který hrál krásne na housle, ale

prejdoll kolem basiliky sebe starší, za dOlllecky 'alchymistll
darují vám všechny vykopávky starého hradu, líbí se jim
pocd kilogramu stríbra na oltúi a nestarají se o Petra Par

lére, zastaví je ctyricet milionu korun nabídnutých za obraz,
Pf] cem;!, je Diil'n::r nechá nejvýš ddadnými. Ponevadž touží
pu sensaCi, nedomníval jsem se, že by snad toužilí poznati
nekteruu nasí divadelní nebo hudební reprl;dukci pro její sti

lovou cistotu a byl jsem si vedom, ze se n.::zuráhají nakoupiti
i opravdu dobrých a hodnotných požitkli, ovšem pod pod
mínkou, ze se jim to bude nabízeti v rámci neceho, co zní
tak, aby to stálo za vyprá vení: treba »svetová výsta va«,
»oríentální eksposice«, »jarní slavnosti«, IIcbo nejak podobne
sla\ nostne a 1Il::všcdne. Proto se domnívám, že naše kulturní

podniky IIJcíy oy partlcipovatí na podobných príležitostech
InilJloí·ádnými cyklickými porady a neprojcvovati více scho
vávající se osti'chavosti, nežli jí ukazuje treba Berlín, Víden,
nebo Paríž.

Cizince, pokud je k propagacním úceli'lIn dejin opravdu tJe

ba, nalákáme \Íce historickoll anekdotoll, nezli vpvetlením so
ciálních, ideových a kulturJJích proudú lIekterého období histo
rie. A vzbudíme v nem ješte více Z[ljlJllI, budeme-Ii mu pí-i vhod

né príležitosti \ yklúdati o '::e~kých botách (které jsou tak dobré
a levné a které lze kOllpiti hned ... ), které se prod"lvají na
Ceylonu, v Tokiu i v San Francisku, o ceském pive, o ceském
skle a r 'knete-li jim také neco o dráze chlapce z kovái"ské
dílny, kLcrý se stal filosofem a vládcem.

P. Kornig sestavil s rozhledem, praktickým srtl)'slem a do

br,;'m po,·ozllmením pro vec tíídenní program pro cizince
v Praze (s Karlštejnem asi nepochodí), obávám se však, aby
kterýkoliv Nemec, »ryzí turista ze stredních vrstev«, se ne
obrátil zády k našemu horlivému výkladu o 17. a 18. století

nebo o jazyku lucemburské dvorské kanceláre, a že bychom
Francouze z málo majetných kruhú, i kdyby se jednou k nám

dostal, nestrhli k nadšení ani králem Janem, ani Descartesem,
aní ozvuky rcvoluce 1848, a jsem pln starosti, že nebudeme
príchozímu Anglii:anovi mluvili recí jeho srdce, budeme-li ho
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vzne-covatí svatováclavským mythem, Ceskými bratry ci

Zimním králem.

Naopak, mne se zM\ velice úcelným obrátiti naši pozornost,
cllccmc-li se cizímu tu ristovi zavdeciti, spíše k naší prítom
nosti, nežli do dejin. no, Praha skýtá mnoho bohaté a jedi
necné ,taré krásj', nikdo toho nebuJe popírati. Cizlllcc však
potí-ebuje býti posazen doprostred pohodlného a kOllli()J"tniho
dneška, aby si nejakou tu kulturne historickou lekci a1e,pílii
o den déle nechal líbit. Aby mel pravou radost ze století tri
n[\ctého, musíme nlu dáti hodne století d'lacátého. Jc treha,
aby si. po výletu do krásy minulosti za své penízc 1llohl na·
koupiti dobrou stravu, príjemný spánek, nejaké poutavé pred
stav~ní, trochu hudby a trochu veselé bezstarostnosti. A toho

práve Praha ncskÝ.tá. O jedinecnosti památek naší staré k~ll
tu ry hD ani nenapadne pochybovati: poprejme mu však mož
nost, aby nebyl nucen bráti príliš v pochybnost pokrocilost
nové civilisace u nás. Problémem cízineckého ruchu není

Praha stará, nýbrž Praha nová.
Ceho je treba? Nesverovati celou iniciativu a péci u pobyt

cizinci'! pouze cestovním kancelárím, které mají více zájmu
na tom, aby lidé hodnc jezdili, než aby se zdržovali dlouho

na núste. Neprenechávati informaci výhradne prúvodcllm po
chybné inteligence (i u spolecností, i u mestských autocaril,
jak jsem se presvedcil). kterým na nejakém tom století ne·
sejde, (ve chrámu sv. Víta se múžete dovedeti, že bitva na
Bílé hore byla »im vierzehnten Jahrhundert,,), nýbrž spolu
pracovati pri velik.ýc]l edicích cestovních prírucek cizích, ze
jména nemeckých. Jimi vyzbrojen pricháZÍ už každ~' pres

hranice a jim di'lveruje nade vše, co mu sami budcme pfisa
hati. Italský Touring Club dává tu virborný príklad: vypra
coval pro Oriebenovu edici, ktedl publikuje po Baedekrovi
nejznámejší prúvodce, svými lidmi svazky t~·kající se Italie.

Náš KCST pri vší své rozvetveností, pri možnostech, zauje:í
pro vec a odborných znalostech svých clentl, nedostal sc ani
po tolika letech své eksistence k tomu, abr vydal uhsúhlého a
jednotného prúvodce po CSR alespoll cesky.

Prese všechny zajímavé postrehy p. Koenigovy. zdliraz
nu,iící všechno to, co kr{lsného a za.iíma vého Praha nahízí,
myslím, že nestací spoléhati se na pritažlivost naší historie, a
že by melo býti zahrnuto v programu našich kulturních insti

tucí, v neposlední rade i Umelecké rady, úsilí o organisad
naší kulturní práce, aby bylo pro ni vy teženo tolik zájmu. a

tolik pozornosti, kolik by si i v cizine p0dle své hodnoty za·
slonžila.

Dekuji, vážený panc redaktore, za Vaši ochotu, s níž jste

·)oskyt! místa diskussi, a jsem s projevem úcty oddaný
Dr. O!to Rádi.

N&VÉ I{NIHY
Dr. F. M. Bartoš: Kníže Václav svatý v dejinách a v Je

g~r:dc. Kc 9' . Vydal »Cill" tisk. a nakl. li ružstvo cs. leg-io
nMú v Prazc. Znúm~' historik ujímá se v této knížcc slova
o otázce z"lášf casové, aby objasnil záhadu tuk boh~té histu
rie knížete V{,c!ava a vylí'::i! osudy jeho lr"adice. Pro staré
záhady hledá nové cesty. Tragický skoll mladického knížete

osvctluje knížka novS'mi prekvapujícími sou vi lostmi s udá:
lostí dosavadním hl. toríki'lm Václavovim stejne neznámou.
Ke kontrole svého nového pojetí POd{IV[\ knížka charakteri
stiku pramcntJ našeho vedení o dobe i osobe Václavove, se
znením hlavních svedectví v originále i v prekladu a s v.í'kla
dem o povaze a hodnote legend vác!a vských, jakuž i prehled
sporných otázek a jejich rešení, aby orielltovala ctcnáre
v techto splctiti'ch ot:1zkách i po rozptSrlené odborné Iitc
ra tu re.


