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Z knihy známého nemeckého spisovatele, který
pod pseudonymem Rumpelstibschen napsalo Mus
solinim knihu "Der Schmied Roms«. Prekládáme
z ní tento výnatek s tím úmyslem, pripomenout
demokracii chyby, jichž se nesmí dopouštet, ne
má-li prijít diktator. Nesmí se dopustit ani té chy
by, jíž je zbabelost.

Od jara 1919 existuje už fašistická strana. Je dosud nejasnesocialistická, jenom jaksi posvecená silným prímeskem

pathosu. V jejím prvním programu je ješte rec o Svazu Národú
a republice a odzbrojení, o odstranení akciových spolecností,

Rusi. - Pisatel techto rádku pri této príležitosti s pohnutím
sice, ale s nevalným zadostiucinením vzpomíná na dobu pred
sedmi nebo osmi lety, kdy v zanícení pro abstraktní pravdu

bojoval pro autonomii Podkarpatské' Rusi, prel sc o to s auto
ritami a vynucoval z nich doznání, že závazek autonomie
Podkarpatské Rusi je v mírové smlouve i v ústave jasne ob

sažen. Pisatel dnes vidí, že mel sice pravdu abstraktní, ne

však prakticky politickou. Administrativní a hospodárská orga
nisace území je vec, která musí predcházet autonomii; dát pred
osmi lety autonomii Podkarpatské Rusi by bylo totéž, jako
uvrhnout tu zemi do zmatku a ztrácet v ní zbytecne peníze.

Ponekud jiná je ovšem otázka autonomie dnes. Je však po
chybno, že bychom se musili bát nejakého upomenutí zvencí:
-to ještc dlouho neprijde, prijde-li vúbec, nebot svet dosud
žije ve stadiu, kdy mu na dobré organisaci nových státú zá
leží více než na jiném. Budeme-li u nás musit rešit nejakou

autonomii, pak to jiste bude dríve slovcnská než podkarpato
ruská. "Naše doba« se ptá: "Ríká se, že není možno svolat
autonomní snem, protože by mel silné, ne-li prevážné zastou
pení komunistické v této zemi málo gramotného proletariátu.
Ale zemské zastupitelstvo bylo možno ustavit?« Nezapomí

nejme, že zemské zastupitelstvo má celou tretinu clenú vlá
dou jmenovaných, a že toto ustanovení bylo pojato do zem
ského zrízení práve s velkým ohledem na Podkarpatskou
Rus; do snemu by ovšem nebylo možno vysílat poslance vlá
dou jmenované, protože takový snem na celém svete neexi
stuje a není duvodu, proc práve my bychom jej meli obohatit
o takovou ukázku. Jedno je jasno: dokud v Podkarpatské Rusi

Ilení pevná státotvorn~ vetšina, jsou požadavky autonomie se
snemem sice spravedlivé podle litery, ale ne podle ducha prak

tícké politiky. A ješte neco: "Naše doba« praví, že není pro
nás omluvou, jestliže Rusíni sami splnení závazku neurgují a
jestliže žádná z rusínských stran si netroufá postavit program
autonomie jako politickou aktualitu. To tedy aspon, domnívúme

se, z politického žívota jsme mohli bezpecne poznat: právo,
za které se nikdo neodváži postavit, není politicky živým prá

vem; existuje snad rta papíre, ale nebude uskutecneno,; kdo
ješt~ nedošel tak daleko, aby se odvážil žádat autonomii, ten

prq ní není' :ralý, a dostanc-li ji, pak leda narízením shury,
a snad aní nebude vedet, co s ní pocít. Dríve, než my budeme

uvažovat o té autonomii, je treba, aby Rusíní sami o ní uva-
žovali. -fp-

yKIÁNz
Proc nemectí ministri

lali svuj známý projev o menšinové otázce, to se

dost dobre neví. Má to být snad práce pro strýcka

~ obavy, žc by uaši Nemci prece jen ješte jednou
ebovat ochrany Svazu národu? Nebo to prohlášení
neiakých vnitr-ních nemeckých potreb? Chteli jím

a Mayr-rlarting vzít nejak vítr s plachet nemeckých
a ukázat, že jejich nemecké svedomí se ješte zcela

koalici? Ci tím chteli vykoná va t nejaký nátlak na
nské strany, s nimiž sedí v koalicí? -Pravá po
d zustanc tajemstvím autoru. My jen vidíme, že

li ncmectí ministri se vážne chtcli dovolávat tech

h ustanovení o ochranách menšin, které posl,ytuje

odu, bylo by to neco takového, jako kdyby muž se
ým príjmem se vážne chtel dovolávat existencního

Už ten fakt, že ti muži, kterí nám tu mluvili o ochrane

jsou práve v té dobe, co tak mluvili, nemeckými mi-
Ccskoslovcnské rcpublice, odhaluje mírnou komic

aee. Jestližc to nejaká minorita v nekterém státe pri
k daleko, že má ve vláde své ministry (normální re

inistry, nikoliv nejaké ménecenné ministry krajany),
e klidne všechna ženevská minoritní ustanovení ne

t, nebot VŠeCh!la ta ustanovení jsou hlub oko pod ži
ovní minority s ministry. O ministrech není v ženev

stanoveních ani slovo. Musí tedy pp. Spina a Mayr
sami vedet, že jejich zájem o ženevskou ochranu men-

neodpovídá situaci, ve které žijí, a že jejich projev
é známky atavismu. Orgán páne Spipúv také náramne
ed prohlásil, žc uspokojivé rešení nemecké otázky je

ien v rámci vnitrní politiky tohoto státu, a že všech
stivá pomoc z vencí tady nic neZmtlže. Páni nemectí

ovšem pravili, že v tak težkých otázkách, jako je ná
tní, není možno vývoj s plnou jistotou predpovídat. To
pravda, ale že by Nemci u nás se svého dnešního po

I iešte nekdy klesli do tak bídné situace, že by potre
té minimální ochrany, kterou poskytuje Svaz národú,
ani sami páni ministri uprímne neverí. Po té stránce

národu u nás nikdy mít práci nebude. Aktuelní nemecké
vkv dávno už odrostly ochrane Svazu národú - mino
enevská ustanovení jsou jen chudobinec pro neštastné
y, mezi které nepatrí naše nemecká: ta se dovede do

,obre protlouci svetem vlastními silami. Nemectí páni
i vzbuzují v nás tedy ten dojem, jako solidne situovaný

který by se patheticky dovolával práva chudého muže,
é jednou za rok slepici v hrnci. Proc pánúm ministrúm

Uo ciniti práve tak a ne jinak, to ovšem mohou zase jen
mi vysvetliti. V celku si to dovolujeme pokládat za ne-

é recnení. -fp-
Autonomie POdkarpatské Rusi

se predmetem pojednání v "Naší dobe« a byla oznacena
to »závazek, který jsme nesplnili«. Prý nemáme dopustit
k koncí clánek »Naší doby« - abychom jednou byli do
e zvencí interpelováni, co ie s autonomií Podkarpatské



bank a velkostatkli. Takovými starými frásemi však nemuze
pro sebe získat celý národ; strana zustává porád nepatrnou,
nebof na slova nedá už ani TaHán. A skutkli zde ješte není.

Ale jsou tu zbrane.

Pocházejí vetšinou z arsenálu dobrovolnických formací, jimž

kolem Rjeky a ve Rjece velel dAnunzio. Tomuto muži je od
tech dob Mussolini zavázán díkem.

Básník dAnnunzio patrí svetové literature. D'Annunzio, tof
ohromné nadání, ale pramizerný charakter. Pro nás. strízlive
uvažující severany, patrí d'Annunzio k nejodpornejším zjevlim
dekadentního veku, patrí k nejhnusnejším poskvrnám italského

národa. Má na svedomí Eleonoru Duseovotl, nejvetší, i u nás
zbožnovanou tragédku a interpretku duší, jakou nám dalo sta
letí jen jedinou. D'Annunzio získal Duseovou za milenku a pak
ji vykradl. Duševne i financne. A pak ji odhodil a ješte vydelal
hromadu mamonu na románu, plném sprostot. Sprostot, jakými
se stávají vyzrazené íntimnosti. Básník dAnnunzio, osobnost
nad pomyšlení ješitná a prázdná, nemyslel nikdy na nikoho ji
ného, než na sebe. Mravních skrupulí neznal. Bydlí dodnes
v Tyrolích ve ville, kterou i s jejími umeleckými poklady
proste ukradl díteti Richarda Wagnera. A pranic mu nevadí,
že opovržení celého sveta mu bylo vpliváno v tvár.

Ale d'Annunzio je mistrem slova, jakých bylo na svete málo.
Stal se Tyrtaiem Italu. Jeho nabubrelé hymny je nadchly.

A když se d'Anpunzio dokonce sám dal dobrovolne na vojnu,
když dostal leteckou eskadru a když se s ní objevil nad Vídní,
neznalo nadšení mezí. Po vojenské stránce byl let naprosto
bezvýznamný. Ale d' Annunzio mel pri nem príležitost shoditi
letáky s proklamací typicky d'annunziovskou: "Dáno na nebi
nad Vídní dne 9. srpna 1918«.

Ale konec koncli: nejvetší básník Italie dal se do služeb ná
rodnostní myšlenky; právem mu to Italové Pripisují k dobru.

Náš nejvetší básník, - je-li jím opravdu Gerhard fiauptmann,
ukázal pri pohledu na agonii národa mrazivý klid. My, Nemci,
nemeli jsme za svetové války teritokráte žádného Kornera.
Nejvetší básník Italie, d'Annunzio, nezahálel však ani po válce,

nýbrž shromáždil kolem sebe své "arditi«, svou údernou rotu

a podnikl s ní, byf velmi teatrální, ale konec ,koncu prece jen
velmi úspešnou výpravu do Rjeky.

Zbrane této - jak my bychom rckli: illegální armády zdedil
Mussolini. Prevzal je a nikdy jich už nevydal. Po osm let hol

doval i Mussolini božstvu rjeckých Italú, a každého roku pri
cházel k básníku dAnnunziovi k audienci jako k nejakému

králi. Mussolini není, jak se vetšina jeho vrstevníkú domnívá,
clovekem impulsivním. Je ve skutecnosti naprosto vypocítavý.
A zná umení cekat.

Teprve za našich dnu setrásl Mussolini dAnnunzia. Dnes

nepotrebuje už toho nafouklého blázna. D'Annunzio byl pro
nej nakonec už jen težkou morální príteží.

K norskému básníku Johanu Bojerovi vyjádril se o tom Mus
solini doslova takto:

"D'Annunziova úloha v literárním živote Italie jc skoncena.
D'Annunzio byl histrion, žonglér, jenž umel hrát velkými a
krásnými slovy, byl representantem degenerace. Dnešní Italie

nemliže takových lidí už potrebovat. Potrebujeme básníky,
kterí jsou za jedno se životem, potrebujeme zdravou litera
turu, která se neodvrací ód kladu života a od vliJe k životu.

Potrebujeme literaturu, která životnost podporuje. Takováto
literatura se v príštích desíti letech dožije v Halii svého roz
kvetu.«

Lec byly to clAnnunziovy zbrane, s nimiž Mussolini svého

casu v mestech a vsích zahájil obcanskoll válku proti teroru'
socialistu. Mussolini sám byl v ten cas už zvolen do parJa.

mentu. Jeho lidé svádeli zatím venku v krajích s internacion

listy urplltné místní boje. Došlo k násilnému obsazování celý
mest v léte roku 1922, k obsazování mest: Bologna, Trevis
Rovigo, Novara. Ale porád ješte meli jeho odpllrci v ru

zbrati do té doby všemohoucí: generální stávlm; zrovna t
.ia·k li nás v Nemecku v breznu 1920 za dob Kappova pu
Jcnom s tím rozdílem, že Mussolini se nedal zastrašit. G
nerální stávka mu neimponovala. Poprvé obrátily se oci sve

na Mussoliniho, když se ve velkomeste Milánu schyloval
k rozhodujícímu boji. I v Miláne byla vyhlášena generá
stávka, ale Mussolini dal vedet: že príštího jitra bude s
tricet tisíc ozbrojených fašistll pred mestem a - s generál
stá vky sešlo.

Vláda a parlament hrály v techto boHch úlohu ubohou. By

hromada vyjednávání, jednání, návrhu,. smernic; ale by

z toho zmatení babylonské a zert1e volala po muž i.

Benito Mussolini vedel, že on bude tím mužem.

Mel k tomu vlili. Mel k, tomu sílu.

Je zrejmé, že ostatní byli v císelné prevaze. Na jedné stran

rudá levice .. Na druhé strane královská armáda. Ale muž, je
stál uprostred, byl silnejší než obe krídla. I v parlamente by
v mizivé menšine. Tam sedelo 35 fašistll a kolem nich 5

jejich neprátel. A pres to se koncem ríjna 1922 podarila Mli

soli nim u velká akce. Mobilisoval své lidi v Neapoli. A zatím, C

tam konali kongres, spechal do MilállU, aby i tam svolal sv
verné. Pochod triceti tisícu na Rím se zacal. Program: vláda

klení nedovede sjednat porádek v zemi,. nechf ustoupí. fašis
že jsou pripraveni nastoupit její dedictví.

A že jsou pripraveni prijmouti toto dedictví jako strana krá

lovské Italie. A že nejsou republikány, nýbrž pouze dobrými
Italy. Toto byl pro Mussoliniho den, kdy vykonal cestu do

Damašku. Den, kdy se verejne vyznal, že ze Šavla se sta
Pavcl.

V l~íme bezradné tváre.

Ješte byla možnost potlaciti hnutí, ackoliv fašisté byli již na

hlízku. Jejich formace byly z cásti ubytovány ve verejných
budovách a byly pohromade. Stacilo, aby armáda vyrazila
a bylo po fašistickém hnutí.

Generálové byli k tomu ochotni. Všecko cekalo na povel.

Ale povel: »Paltel" neprišel.

Toto jest veta, která je historická všude, kde se revoluce
zdarí. Vždycky nastává okamžik ochrnutí, bezradnosti u za.
stáncu dosavadního režimu. Kdo využije tohoto okamžiku, ten

vyhraje., Zrovna tak to prece bylo 9. listopadu 1918 u nás..
kde scházela odvaha se rozhodnout: Civilní vláda, ve které

sedeli od ríjna demokrati a sociální demokraté, zakázala stri.
let a vojsko bezvládne poslechlo. V Ríme ztratil ministerský
president dc. facta také hlavu. A než se kdo nadál, byl kon.
cem ríjna 1922 Mussolini pánem situace.

V noci na 28. ríjna, když byl kabinet vyzván, aby podal de.
misi, mobilisoval Mussolini své bojovné formace, obsadil pre
fcktury horní Italie a dal povel k pochodu na l~ím.

tA téže noci usnesl se kabinet, jenž mel již podanou žádost
za demisí, že 28. ríjna bude v~rhlášen nad celou Italií stav oble
žení a že bude zakroceno proti Mussolinimu.

Toto rozhodnutí podali k podpisu králi. Králi, kterému zrov
na tak, jak pred ctyrmi lety císári nemeckému, z mnoho stran
rekli: znamená to obcanskou válku.

A že srážka mezi lcrálovskou armádou a národem fašistu
bude mít nedozírné následky.

A v tomto okamžiku ochrnutí, a ovšem také v obavách

o vlast, odmítl Viktor Emanuel podepsati dekret, jenž zname.
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PtnotllnaL

j a narídil, jak mu jeho rádci navrhovali, aby Salandra

vil kabinet, jenž by mohl s fašisty vyjednáva,. Tímto oka
em se naplnilo vítezství Mussoliniho.

ál se domníval, ~e Mussolini .ie italský politik, a to politik
d~' dostatecne známé: tOtiŽ jeden z tech zákonodárcu,
• prijmou úrad ci peníze jako odbytné.

kdy se nikdo hure nezklamal.

nito Mussolini jednal jako voják a nikoliv jako stranick~r
. Pro nej nebyl (Ispech nikdy basí pro kompromis. Mus

i využil každého úspechu ihned k dalšímu postupu, až
prostému zniccní ncprítele. I nyní prohlásil Mussolini, že
ani nenapadnc prjjati porteícuil1c v nejakém kabinetu.

liní žádal pro sebe ministerské presidiull1.

,He. kdy bylo lze Mussolinimu klásti odpor, byla zmeš
• Vláda, kter{l byla na odchodu, nemela už autority. Dne
'na vtáhlo tricet tisíc cerni'ch košii do ]~íma. I ted ješte
možno je z\'ládnout. Nebot ted sedeli v pasti. Lee::nikdo
odvážil alli cckllont proti Mussolinill1u, jenž - jako vítez-
ojevudce ~hromáždil kolem sebe štáb. jenž mel spra
t dobytoll zemi. Tento štáb pak byl jeho ministerstvem.

olini, velk~r kouzelník, jenž lépe než kdo jin~' zná náladu
mtva. k nemuž m,\ mluvit. vstoupil do parlamentu jako
r. Dne 25. listopadu sdelil zakriknutým zákonodárcum. že
Je nehrání. aby z tohoto šedého ponurého sálu neucinil

te s\'~'ch cerných koši!: a že záleží jen na parlamente
• zda se udrží pri živote dva dny ci dva roky. Téhle

parlament porozumel. Poslechl.

e je rnistrelll slova, jímž vládne jako kyjenJ. Není nic
neho ci íarizejského v jeho reci. Kyj s\'iští /vzduchem oci

lOVil a cin je u Mussoliniho jedno a totéž.

vterinu nenechal Musso!ini J lalii na pochybnostech o tom,
el do Ríma jako diktátor; a kdo neposlechne. že to od
vojí existeucí.

m dnešních dnu. kterí politickým a kuloárním handlo
pozbyli vedomosti, co je to mužnost, pripadá Mussolini

lvura. Tito lidé vedí sice, co je to diktatura, nebot to
Ilustrovat na príkladech z dejin starého Ríma. Ale dik
predstavit si nedo\'edou.

Diktatura, tof slovo.
Diktátor, tot muž.

t, jenž se v listopadu 1922 prohlásil diktátorem Italie,
i a národ na kovadline prepracoval Vt: velmoc Rím.

em bez predpoklad!"1 a bez ohledLJ. V prvé rade proti
pak proti všem ostatním. Mussolini s naprostým klidem

kre\' z nosu rozstríleného potrhlou starou A n~losaskou.
neho sp;lchala atentát. S klidem si dal na nos kus vaty
t a rnhl\"iI a vládl dále. S tímtéž klidem ovšem šlápne

poraženému odpi"lrci. Mussolini neví, co je to sentimen
rovádí a realisuje své plány. aniž se stará o jakoukoli
ntární ci jinou tradici.

rokt! pozdeji hlasuje parlament zdešene pro jeho
ákon. V zákone stanoví se na projev proti fašismu
prípade vážná vS'straha, Pri druhém poklesku protí

pkonu následuje zastavení dotycného listu, List nesmí
ycházet. ani pod jiným jménem. A nejhroznejší hrLl
vyda\·atel. žádn~' redaktor tohoto listu nesmí jak ži\'

al noviny ci psát. Prohrál S\'oji e~istenci.
e odvážila pronésti pokus o námitky. Že takovýmto
e rdousí verejné míneni. A že je to už nacisto jako

Dl povstává se svého kresla; jeho celo je iako bour
z jeko ocí srší blesky.

Mussolini prohlašuje tonem opovržlivého výsmechu:
»Ano, nacisto, jako v Rusku! Nacisto jako v Rusku!«
Jinak ani slova.
Poslance obchází mráz.

S\'é posice pozbyli už onoho listopadového dne, kdy Duce
k nim prišel poprvé jako ministerský predseda. Mussolini mel
vystoupení galského krále Brena. Byl pripraven hodit na váhu

i mec, A poslanci zaplatili na výkupnérn i váhu tOllO mttce.
Všichni obcanští, nefašistictí poslanci odhlasovali pro Musso
liniho votum dli very. Nejpovída\'ejší demokraté, i tak starí
vlldco\'é jako Oiolitti. Orlaudo, Salandra, ztratili leknutím rec.

Jednomu z techto demokratu jsem tenkrát s trochou iízli
vosti pripol11nel známý výrok našeho nekdejšího poslance Votr
Oldenburg-Januschau. o »jednom porucíkn a desíti mužích".
Velevážen~' pán mi na to odpovedel; »Co chcete proti lomu
delat. Vždyt i vaše celá vláda vzala pred dvema roky do za·
jecích pred jedinou námorní brigádou; pro li zbraním se J1eélá
nic delat.« O llekolik me íCLI po;(deji jsem videl, jak zapri
sáhlý nepntcl fašismu, jenž ostalne byl laké odpurcem mOl1
archie, ve verejné místnosti povslal, když hráli italskou krá
lovskou hymnu, a pilne zpíval s sebou. Když jsem dal pruchod
svému prekvapení, odpovedel mi šeptem: »Co chcete delat?
Nebndu-li zpívat, riskuji hrozné bití."

Jsem nekritický obdivovatel Mussoliniho, mám sice urcrté
námitky proti fašismu. Ale jedno je treba ríci: Tak zvané pri
miti \'ní mužné cnosti, v prvé rade statecnost, nejsou na stranl'
jeho odpurcu.

NÁRODNi HOSPODÁR

Jú';í H ejda':

Otázka stavební a bytová.
Statisticky prokázaný dostatek byttl. v Praze.

Príciny bytové nouze.

V poslední dohe vyšlo - zrejme jako pripta\'a provládní rešení bytové otázky - nekolik statisti
ck)'ch šetrení. která nám umož11ují ponekud blíže se
zab."vati otázkou bytové nouze a stavehního ruchu na
podklade konkretních císel. Dosud bylo to nemožné,
protože t':l.kových císel se nedostávalo, a proto 11utne
všechny diskuse musely konciti yelmi neurcite, nebot
schúzel statistick) podklad, na nemž by mohly b),ti
ÍJudodmy další dedukce. resp. podle kterého by mohly
h~,ti záYery, odvozené teoreticky, prakticky kontrolo
vány. Dubnové císlo ::\!f e s í cní c h z p r á v s t a t i
s t i c k é h o úrad u me s t a P r a h y z roku 1928
prineslo souI)orná data o stavehním rnchu za rok 1927,
V e s t n í k m e s ta P r a h y ze G, kvetna t. r. po
zoruhocln~T clánek prednosty Statistického úradu .f.
~ i š k:- o st'webním rucbu v roce 1928 a konecne cí
slo sedmé ,C e n o v Ý c 11 z p r á v Stá t n í h o LI r a
d u s t a t i s t i c k é ho soubornou studii o nové úpra
ve pomerll hytll ye star~-ch a nov~-ch domech pro vit·
žeI1~-prLll11er indexu nájemného y Praze, Jestliže vez
meme k ruce starší data. která jsou n~lm k disposici.
zejména (hta, t~'kající se scítání lidu z roku 192f a
studii Bo h á C r u, uverejnenou y (: s. s ta t i s t i
ckém vestníku (rocník LIJ. seš, <-[O), máme
dosti pomlkek k záverLlm na podklade konkretní sta
tistiky,

Zjisteme sipredevším nekolik císel: v roce J91O, tedy
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v míru, kdy o neja.kém nedostatku bytlI nemohlo býti
reci - predpokládáme ovšem predválecnou bytovou
úroven, která nebyla nikterak ideální, ale rozhodne
tanula na mysli všem, kdo se snažili, aby po válce do
sáhlo se »)normálních«, to jest jiste predválecných po
merlt- tedy v roce 1910 bylo v obvodu Velké Prahy
140.674 bytlt. na které pripadalo 616.631 obyvatellt.
Pripadalo tedy m. 1.000 byttl 403 obyvatelu. Prltmer
4 obyvatele n::1.jeden byt (nezapomenme, že v poctu
obyvatelstva je zapocteno i vojsko, kdežto v poctu by
ttl nejsou prirozene uvedeny kasárenské ubikace), není
nikterak nepríznivý, predokládáme-li jako strední typ
hyt o trech místnostech. Ovšemže pred válkou již prá
ve malé byty o jedné a dvou místnostech byly pre
lidneny a pomery na pražské periferii nebyly nikterak
ideální. Pro rok 1929 odhaduje Státní úrad statistický
podle sdelení statistické k;,tnceláre hlavního mesta Pra
hy pocet bytlt (na pocátku roku) 212.000 a pocet oby
vatellt 766.000. Pripadá tedy na 1.000 bytlt .361 oby
vatel. Pomer je proti roku I9IO rozhodne prízni
vejší. V datech, týkajících se bytlt, nejsou vltbec uve
deny ony místnosti ve starých i nových domech, kte
rých se užívá k jiným než obytným úcelltm, takže od
padá námitka. která by eventuelne mohla býti vzne
sena, že mnohé byty byly promeneny v kanceláre a
pod. Z techto 212.000 byttl je ve starých domech
164.000, v nových domech 47.747, t"lkže pomer bytu
starých k hytlun novým je 3'4: 1. .

Když jsme pred rokem psali o této skutecnosti 
pocítajíce o'všem s císly predbežnými pouze ~a rok
J 927 - bylo nám vyt~'káno, že zamenujeme byty a by
tové strany, což je nesprávné, protože bytová strai1a
se po válce znacne zmenšila v dusledku ochabl~ nata
lity. Bohužel neml1žeme ani dnes konfrontovati sta
tistiku byttl se statistikou bytových stran, ježto techto
dat není a budou zjištena .ú pri novém scítání
lidu. Ale mužeme s císly, která máme k disposici,
provésti alespol1 jeden experiment. Jestliže v roce
I9IO o nejaké bytové nouzi nemohlO' býti reci,
ne m lt že být i - teO'reticky, rec i t a k é o b y
t o v é n o u z i v r o c e 1929, jež t o z a o s n,
n á cti e t pri bylo, j a k z hor e j š í c h v )'
poc t lt j e pat r n o, 71.326 n o v ý'c h by tlI,
naproti tomu pouze 149.369 ob y vat e Itl,
C i I i n a j e den byt d v a o byv a tel é. Ale
ani toto císlo není zcela správné, nebot za rok
1910 nám schází císla o bytech ?: širší pražské
periferie, která až zákonem O Velké Praze byla
prípojem k hlavnímu mestu a figuruje 've statistice
z roku 1929. I tak se ukazuje, že v z r u s t ob y v a
tel s t v a j e p o v lov nej š í než v z r lt s t b v
t tI. emužeme pocítati na jeden nový byt pouze d~e
osoby; domníváme se, že nechybíme, budeme-Ii pocí.
tati alespon s tremi osobami - i pri pokleslé natalite.
Ale v tom prípade zustává nám stále ješte prébytek.
pricházející k dobru pro automatickou poptávku po
hytech, zpltsobenou dospíváním generace, která v roce
19IO nepricházela jako bytová stram ješte v úvahu.
I když bytová strana je dnes daleko menší, než byl<t

byto'vá strana pred válecná, n e m u ž e ID e ID í t i z a
t o, ž e bys e z m e n šil a t a k r a p i dne, j a k ó
s e z m e n š i I v p r tI ID e r u poc e t o s ob, p r i
pad aj Í c Í c h n a s t o byt lt, t o tiž z e 4 n ,'1

3'6. Kdyby tomu tak bylo, byl by príští populacní vý
voj vážne ohrožen.
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Z techto císel možno tedy pri zachování veškeré opa
trnosti dedukovati, že jev P r a z e n e-l i nad b y
t e k, t e d y r o z h o cin e d o s t a t e k byt tI. A pri
tom je známou skutecností, že je v Praze bytová nouze,
Je tedy patrné, že chyba vezí v organisaci, a nemu
síme nikomu ríkati dnes, že je to org,'lnisace našeho
vázaného hospodárství bytového, které prichází v úva
l1u. Dr. J. M li 11 e r dokazuje (V e s t n í k h I a v
ní ho me s t a P r a h y z 15. dubna), že proti cer
venci 1914 je nájemné 'v domech, staven)'ch se státní
subvencí nebo v domech družstevních, v prosinci 1928
sedm a plllkráte vyšší u rodiny delnické, a sedmkráte
vyšší u rodiny úrednické, takže se priblížilo indexu
ostatních životních potreb, které se prumerne zV)'šily
osmkráte. Jestliže v cervenci roku 1914 platilo se podle
zjištení Státního úradu statistického z bytu o jednom
pokoji s kuchyní 360 K a z bytu o dvou pokojích
s kuchyní 640 K, cinilo nájemné v domech uvedených
kategorií u jednopokoj. bytu koncem roku 1928
2·700 Kc, u dvoupokojového bytu 4.500 Kc, Naproti
tomu však požaduje se za byty v domech, postavel1)ich
soukromými podnikateli, za jeden pokoj s kuchyní 4 až
5.000 Kc, dva pokoje s kuchyní 6 až 9.000 Kc. Ná·
jemné v bytech starých ciní dnes u bytu jednopokojo
vých okrouhle 1.000 Kc, u bytu dvoupokojov)'ch
2.000 Kc. Vysoké cinže v domech, postavených sou
kromými podnikateli v posledních letech. jsou vy
pocteny podle stavebních nákladu, které zejména lati
ského roku znacne stouply (byly také zvýšeny pozem
kovou spekuLací) a ježto stavební a hypotecní úver je
drahý. jsou cinže kalkulovány tak, aby pokud možno
v krátké dobe, v desíti až dvanácti letech, dum zaplatily.
To je o'všem naprosto nezdravá a také nesprávná kal·
kulace. Podnítila sice stavební horecku, nebot se našli
a jiste i najdou lidé, kterí jsou ochotni platit tyto ne
primerené sumy, ale za normální nelze .takové po
mery pokládati a musíme rozhodne pocítati s tím, že
vývoj pujde v budoucnosti naprosto jiným smerem,
který zkríŽÍ kalkulaci soukromých stavebníkt"t.

Pro cen t n í pod í I n á j e m n é h o cinil pred
válkou v úhrnu životních potreb u rodiny delnické
lS'Iro, u rodiny úrednické ISffo. V roce r028 ciní ve
~t:rýc~1 bltech ?'6ro u rodiny delnické a 7'7% u roelin)'
ured11lcke, kdezto v bytech družstevních nebo v ll\'

tech, vystavených za financního prispení státu.
16'7%, resp. I7'Iro. V techto bytech dos~huje te
dy té mer nor m á ln Í h o po me r u. Vypocí.
távati podíl, kter)' pripadá na nové byty v do
mech soukromých stavebníku, nemá smyslu proste
proto, že normální delnický nebo úrednick\" MIchael
tohoto zatížení nesnese. Podle výpoctlt D; a K o I_
I a r a (Z a tíž e n í s pot r e byv e r e j n Ý m i b r e
~ e ~ y r.. 1925) ciní prtImerný celkový príjem úred
n~<;I~erodtnl' v ~es~o }ovensku 25.327 Kc, prumern~·
J;~lJerr: r?dl11Y del11lcke IS·335 Kc. Je tedy príjem
ured11lcky pouze o 7.00'0' Kc vyšší, než príjem delnick~·.
Je ale pochopitelné, _že je naprosto vylouceno, abr
z príjmu 25.00'0' Kc platil nekdO' 6 až 9,000 Kc nájem
ného nebo z príjmu 1S.000 Kc 4 až 5.000 Kc nájem
ného. U vol n e n í byt tt ves t a r Ý c h d o m ech
m u s í set e d y pro jev i t i d voj Í m s m e
r e m: j e dna k v z e s tup e m cin ž Í ves t a
r Ý c h do m ech, je dna k p O k I e sem ci 11Ž í

v do m ech n o v Ý c h. Jestliže pomer starých a
nových bytu je 3'4: I (ale zdp. do nových bytu jsou po-



N. M elniková-Paponšková:

Návrat k Wertherovi.

LIT E R A TU R A A U MENí
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V malém C'lsovém odstupu vyšly dve knihy (reklabych témer na dvou koncích sveta), napsané lidmi
svou podstatou rozlicnými, v nejméne si podobných ja
zvcích' ale v obou se stále uvádí jako symbol jméno
\V'erth~r. První, kterou napsal 1. Ehrenburg, nazýú
se prímo »Slzy Wertherovy«, druhá od Maur.oise je
pojmenována »Imaginární svety", ale dobrou její polc~~
vinu zaujímá »Utrpení mladého \Verthenl <\ a celou JI
proniká svérázný duch, vyzarovaný tímto jménem.

Do nedávna držela jsem se mínení, že naše doba stá
le ješte se živí z romantismu, dožívá jeho odkazy a
principy, ale podle nekterých príznakú poslední
doby lze pozorovat, že pri svém rústu uvádí do
svého okruhu i rannejší sentimentalisrmIs. Kouzel
ným ohniskem sentimentalismu byl práve Werther.
Pres veškerou svou úctu k nekterým francouz
ským a rusk~'m ucencúm, mezi 'nimi i Aleksandrn
Veselovskému, nemohu uznat Z'1. romantiky ani Žu
kO'vského, ani Goetha z epochy Wertherovy, ani
Rousseaua, nebot - pri ryze ideologickém rozboru
- nedávali prevahu každému citu vubec, n)'hrž
ien citu lásky a zármutku. Krome toho tak zvané šo

~áctví nejen nepodléhalo u nich pronásledování.;, n;opal~
našlo svou idealisovanou formu, kterou se ndrme 1

nyní, chceme-li žít pracovním životem, prinášejíce své
cihly na obecnou stavbu sveta. Vzhledem k tomu, že
vymezení škol, epoch a abstraktních pojmú je kompli
kováno individuálním myšlením, vznikají casto rozpo
ry'pro slova a v:í'razy. Nejhorší je to, že lidé pri uží
vání týchž termínll rozumí jimi zcela rozlicnou pod
statu, zejmém. roztahují pojem do dob, do nichž ne~
patrí. V dúsledku toho nazývá se romantismem dostJ
casto to, co bylo jen jeho pocátecním východiskem CI
presneji jádrem sentimentalismu, vypustivšího roman
tické výhonky. Tyto dva svetové názory, nebot senti- .
mentalismus a romantismus jsou víc než literární sme
ry a umelecké školy, jsou pri všem odpuzováni mrtohem
jednotnejší než to bývá pravidlem u dvou po sobe ná
sledujících smerll, címž lze vysvetliti i jejich casté sme
šování. Myslím, že základní rozdíl - ponechají-li se
stranou umelecké manýry - spocívá v klasifikaci ži
votních jevú a faktú. PravÝ, stoprocenJní romantismus
vyzdvihuje predevším Cloveka s velkým písmenem, cen
trální, všechno uspokojující Já a ciny velkého merítka:
sentimentalismus pak nalézá nejen ospravedlnení, ale i
velebení cloveka vlIhec pro jeho všední dny a drohné
pohyby. PrvÝ zbožlluje nespoutané city pro jejich veli
kost a živelnost, druhý oslwuje také srdecní zažitky.
Zkrátka, romantismus je egoistický, sentimentalismus
altruistický a sociální. Podle tohoto širokého merítka,
prekrocující hranice obvyklých škol, mlIžeme .zaradit
mezi romantiky Byrona, Lermontova, DelacrOlxe, E.
Poe, francouzské dekadenty a mnohé jiné, k sentimen
talistúm Dickense, Giott'l, S. Lagerlofovou atd. Ovšem
že mnoho velikých spisovatellI nevejde se do techto
rámcl1. Byl na príklad s našeho hlediska Cervantes
romantikem ci sentimentalistou? Kategoricky nemúže
se ríci ani ano ani ne, ackoli myslíme, že se kloní vetší

ítány i byty, stavené se státní podporou a byty druž
tevní), mllžeme již z tohoto pomeru usuzovati, že bude

daleko prudší pokles cinží v nových
do m ech, než v z e s tup cin ž í v d o m ech

ta r Ý c h. Zdá se, že dnešní výše cinží v domech
družstevních približne odpovídá prumernému dúchodu
obyvatelstva, nebot odpovídá také predválecnému po
meru nákladll na byt k nákladum na ostatní životní po
trehy. Statistické šetrení ukazuje, že p o s led n í Ié
ta vykazují znacný vzestup spotreby
ne j š i r š í c h v r s t e v, a to zejména u predmetll,
které lze oznaciti jako prepychové - jižního ovoce,
ukrovinek. polohedvábného prádla a pod. Není nikte

tak špatným znamením tento sklO'n k zvýšení kV3.lity,
ale jestliže nemáme dosud upravenu O'tázku bytovou,
jestliže prepych na jedné strane jde na úkor normál
ních výdaju na strane druhé, to jest jest.liže je umo~
neno nakupování luxusních potreb (pojem luxus Je
velmiširok:\' - rllZný u delnické a u úrednické rodiny)
abnormální úsporou na cinžích, nelze ,ani tentO' zjev
pokládati za zcela zdravý. Je otázka, zda vyšší kon-
um prichází v úvahu ve všech vrstvách. Bojíme se,

že zejména u rodiny úrednické, kde vydelává zpra
vidlapouze hlava rodiny, jsou pomery daleko horší,
než v rodinách delnických, kde vedle otce vydelává
mnohdy i žena a dO'spelé deti. Nadto v rodinách úred
niek)'Churcité stavO'vské pO'žadavky vyžadují si da
leko vctšíhO'nákladu- odev, knihy, casopisy a pod.

Temito zjišteními nechteli jsme nic jiného, než pri-
peti nekolika konkrétními údaji a na nich vybudova

nými locrickýmizávery ke stále aktuální otázce rešení
byt(wél~rise. NedO'mníváme se, že by bylo }reba dnes
ješte nejakého zvláštního zásahu ve prospech st~veb
ního ruchu - až na zásah úverový a na omezem po
zemkovéspekulace. Pokud jde o cin že a ie j i c h
Po !TI e r k dlI c hod ú m, nutno míti za to, že ze
jména duchody úrednické sotva postací kv hrazení .n0~
'výchcinží a že bude treba pocítati s tím, ze se prOJeVl
disparita, která vyvolá ob e c n é m z d o v é hnu t }.

tavební ruch který loni byl ozn.acován z:'t nezdravy,
utrpí asi znaCne návratem k normá!ním pon;e.rum,
nebot na volném trhu budou soukrorm stavebmcl nu
cenisnížiti cinže, címž klesne kalkulovaný výnos novo
taveh. Možno se dokonce obávati urcité krise, jež za
áhne zejména stavebníky nedostatecne financne fun

dované. Naše penežní ústavy, které jsou na stavebním
ruchu ancražovány s touto možností také P9cítají. Ale

b , , I 'na druhé strane nemyslíme, že by návrat k norma mm
pomerum - ovšemže nikoli návrat náhlý, n:\'brž od
tuplí.ovan}',trebaže v údobí kratším než se púvoc!ne
redpokládalo _. mohl zplIsobiti celkovou krisi hospo
árskou. Rozhodne dnešní systém nekolika bytových

hli je naprosto, nezdr~vý ,a n~ltno. z. ne~o ,:yváznouti
O nejdríve. Vlada mela k dISPOSICInekohk staveb
íeh a bytových plán LI,jimiž se mohla vcas ríditi, me~a
obré zdání Porac!ního sboru - kdyby nebyla z po11
ieké opatrnosti tuto otázku odkládala, mohla ji roz
šiti v dobc konjunkturne velmi príznivé - na po

átku roku 1927 - a nemusela prijíti s reš.ením ,ú
okamžiku, kter:\' s ohledem na celkovou konJlmkturu
ožno pokládati za tím méne vhodný, cím bude po

dejŠí. Nebot tolik snad je dnes již každému jasné, že
ok 1930 bude znamenati' urcitou depresi, za níž ovšem
eei, týkající se platll a mezd, bude težko rešiti 11~PO
ojive.



merou k sentirnentalismu, dík duchovní kráse. kterou
je ozáren jeho román.

Práve 'Ve vyloženém smeru soudíme. že lze pozoro
vat jish' pohyb naší epochy. Kdežto široké massy žijí
ješte rom::ll1tismem. ztravujíce myšlenky. dané popu
lárním románem a filmem. kde se oslavuje jedinec
hrdina. hned zde. hned tam lze pozorovat hnutí ye pro
spech drobn~'ch fakttl a osobností. zatlacen~'c11 kolosál
ními událostmi naší dohy. Svetová válka, pak revoluce.
které si vyžádaly tolik obetí, neskoncily se apotheosou
hrdiny. ale pomníkem neznámého vojína. Ono množství
mal~-ch pomníckll, posta"en~rch po fr,ncouzsk~rch. hel
gick)'ch. ceskS-ch a jin)-ch vsích. je symbolem malického
cloveka, kter~' splnil svou povinnost. To není triumHtlní
oblouk, ha ani mausolellm z krabicek. které postavili
vdecní komunisté velikému Iljici. ne. to je proste odpo
ved skromnS'ch živS·ch. Je zvláštní. že "Rusku, kde se
tolik mluvilo a mluví o massách. O sp,lnení povinnosti,
nevzpomíná se na tisíce padl5·ch trebas v dohe obcanské
války. ale st~de ješte se staví pomník jen velik.Ým
osobám.

Proto je velmi njímavé. že v positivním nebo ne
gativním smeru práve clo"ek, mající vztah k ruské li
terature. pripomenul jméno \Vertherovo. Reknu predem
pres mnohý SVllj nesouhlas. že daná kniha jf' nejzdari
lejší ze všeho. C(l kdy T':hrenburg 11'l.psal.:\Telzeríci. že J.
Ehrenhurg našel svou cestu. nebol' veci otištené v »Bílérn
uhlí cili Slzách \Verthera« hyly napsány v rllzné dohe,
ale mi'iže se priznat. že bylo šfastnou myšlenkou vydat
je v jednom svazku. Román .\, N 'luroise je mnohel n
vH než tento hnr 11 1. Ehrenbnrga. ale studie a kritika
je i u tohoto spisovatele organictejší než beletrie. -a
príklad užití velkých a dukladn)'Ch znalostí je zcela
prirozené ve studii, ale v povídce nebo románu miiže
nekdy i škodit. Príkladem miHe být »C1i111ats«,kde je
jasne videt srne" T. Turgenen s M. Proustem. Pokud
jde o »Les mondes imaginaires,<. jsou' svým žanrem.
ale naprosto ne duchem nejblíže» Imaginárním portré
tllm« \i\T altera Pattera. /\ to je také poch pitelné, ne
bot anglický vliv na A. Mauroise projevuje se ješte
si Ineji než ruský: správneji ruský dot)'ká se ryze vnej
ších stránek, kdežto anglický se projevllje vnejšíjni prí
znaky v podobe struktury, manSTY. slohu 'ltd.

Ale vratme se k vS'chodisku. PríznacnS'm pro ten
wertherislllus. o kterém mluvíme, není svetobol, ale
touha po novém tvorení mythu, která vyrustá ze sku
tecnosti. na prvS" pohled casto dokonce banální. Dále je
s tím úzce spjat mladistvS- smutek. jehož základem je
cist,)" sentiment - cit. Dnešní prostredí nemMe jej na
ííti v dostatecné míre. a z tpho T7niká nse smutek.
Ten bludný kr Ih má jen jedno vS-chodisko - tvorhu.
Tímto zpusobem ohradí se .\. :\Iaurois. kterS' píše již
v predmluve () privilegiu umelce tVurit nov)' svet.
:\falá dívka, která si vyb~lsnila ve c1wíli smutku ú
zracnou zemi :\!e'ipe. je mu ideálním príkladem: ale
:\[aurois neuchyluje se do cisté fanta tiky. n~·brž bere
minulost. Tou je predevším Goethovo mládí do v:"dání
»\Verthera x. eI:t!eživotopis anglické herecky :\frs. Rem
ble a dosti roz~áhlá episoda ze život.a rovnež 'lngli
ckého spisovatele Bulwera, prítele Dizraeliho. Dosti
stranou stojí povídka neho studie (težko ríci) o obráce
.llém vlivu literatury na život. Myslím však že tato vec
je práve velmi charakteristická pro svetovS' názor. kte
r~' rozebíráme. 'úplná rovnováha sveta pomyslného a
reálného v oboru citu dokazuje jeho prevahu nad ostat-
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nÍmi elementy života. Ponevadž v našem prípade tímt
citem byla ]~~ska.vítezí úplne sentirnentalislllus.

U I. Ehrenburga mú se vec ponekud jinak, ježto
rusk,)' spisovatel je mnohem pasivnejší povaha. než :\.
~Jaurois, Základním motivem u ncho je slllutek. stoupa
jící až k zoufalství. címž se Ehrenhurg také hlíží ro
iWlIltismu, V kapitnle »V~'lllar' jsou dv'a nanejv\'š prí
znacné odstawe. které si dovolíme citovat. Jeden zní
takto:

"Yedia? Kons-truktivisté s pýchou vstupuji do staré
praCQV1,y, kde Goethe studov.al theorii barvy. Ak tou
prec nebyl naipsárn "Faus-t«! Neco v umeni zmizdo.
S hruzou píšJ toto slovo, jež bylo dlouho ua indexu;
zmizcla inspirace. Proto básník-fulurista Pasternak.
jenž se napil z jejich divokých vod, vypadá mezi,
nám1 jako bájecný <ln<ll.:lrronisnl.lls, AC si proto delá co
chce Picas,so - kubi'stické llOush: ci rca'1istické ženské,
ncmocné elephantiasí - prijímá sc u neho jen vnejší
manýra.«

() stránku clúle cteine tut.o chankt.eristiku naší dohy.
pochopenou tímto smutn~'m Zpllsobem.

"Nemáme an,j duševního klidu, alni vznešellé rovnováhy,
proto zanecháme po sobe t~nto viadukl, mosty, nádrar.i,
továrny Zeissovy. dosti suchou a ev;oistickou krásu
moderního faust'l. s jcho standartisovanou a tudíž zlaci·
nenou duší (ko~i'k pak se dá za takovou ?), pa'kl nekolik
hrobu, kdc jsou pochováni naši Schillerové - "leví'
i ne "leVÍ«.

Je velmi možné. že tent.o lyrickS' smutek je oduvod
nen ciste ru"koll revolucní plldou, ze které vyrostl a 111

které znamenite prospív'l!. C"edomeme si, že \' Rmkll
jsou pomery zcela opacné a že je t.am ex-atikou a ro
mant.ismem to. co v Evrope je denním životem. ze kte·
rého mohou cerpati jen klidní sentimentalisté a ne vec
ne pobourení romantikové. Tento predpoklad potvrzuje
nám také Ehrenburg \' clánku »Soudob;'l romantika .

Místo tradicnich Mus zacaly básníky v noci navštevo
val svudné stroje a dokon\;e homol'e cukru. Toulaiícc se
p·o lIa<!míru malebné Sucharevce, kde asijská Šírk<l.
obchodovala 'Ocucanými karamelami, malíri upadají do
uprímného nadšení.: "K certu s obrazy! At žijí americké
Koupelny!" Revolucní duch napovídal bodrost aj nesmiri
tclnost. Mladí fanatikové z Yitcbsku nebo Pcnny, kteri
se .iakž takž dostali k branám Vchutcmase,") prohlašovali
umcní za odstranené. Snili o nov~'ch formách lelcioll
11ích prístroju (vetšina telefOJ111íchcísel byla tehdy vy
razena ?; provozu). Majak!ovskij (stydlj,ve ·zakrývaje nad
šení ironlj) popisoval mesto "clektro-dynamo-rnal!ické.
Pohlížejíce v di\1a'dle Meiercholdél na ucinkující zdviže.
Mosk\'ané zapomínali na káravé monology hrdinu. TatHI1
dával dohromady pozorullOdnou "\'cž« a z Revclu pri\c
zen~' kopírovaCÍ Iis vzrušoval pracovníky lidového 1,(O,ni
sariátu osvety k slzám. Snili jsme o husté svou pod
"tatou ci vilisací, ja\ko sní zajatci vVall-streetu o panell
ských lesíoh.«

Tento úryvek je vymezením plHly. konstatováním
faktu. teoretickS' základ Ehrenonrg však staví v clánku
-Gruzínsko", kde píše o tOI11,jaké krajine dávají pred
nost a kterou si vyhírají rllzné literární školy.

"Zacneme-Ii se zabývat temell'isem literatury, snadno
zji~tíl1le, že kult hor se shoduk llezbytne s romantick"Ý1I1

-~. --- I
*) Nový název hývalé mwlírské akadlemie.



en, a s IIrdbnným pathosem. Klassicistické básne
rády geometrii forem - oblouky a b",sény. Pre
. skal a s'Outesek je desila~ Naturalisté, jak známo,

aU prednost prede vším hnoji humen a dedicným záto

J'ískori, - tomuto chudackému rámci pro odpolední
k.•

a, že spisovatel nerozšíril svého programu a ne
že tichá ::tklidná príroda, útuln)r interieur me
holandského slohu je ámcem, do kterého nej
mestná sentimenta(ismus. -;Vložná, že toto opo-
vzniklo z toho, že Ehrenburg se v hloubi duše
oní k romantismu, l<ter~"ho ve skutecnosti ne
~uje. Do jisté míry napomáhá tomu i tak zvaná
á ruská duše, která se rídí principem »proc pro
yž je to možno zkomplikovat«. Že je tomu tak,

vedcí na príkl3.d clánek o Praze z téže knihy,
• patheticky »Stesk prostrednosti « a pln)" nepo-
i nejen ceského života. ale i principu, na kterém
ven. Ještc vetší merou je to patrno v clánku

ensku. kter}' byl otišten v jednom z nedávných
rasnaja No\' . Princip Ehrenburguv, že jeden

e pochválit za cenu pomluvy druhého, projevil
nou merou. Nadšení ze Slov~tl<Í'1bylo zaplace110
tším pohrdáním k CeChtll1), od' kterých autora
je jejich plánovitost, pracovitost. ~chopnost bl1
Uprímne receno. okouzlují jej na Slovensku ani

lováci sami. jako spíše cikáni, to jest nejméne
ný živel.Literární zemepis, z nehož jsme uvedli

živá se zde nejvetší merou. Hory, divoká kon
05t}',volný lid, slovem všechny rekvisity ze za-
IX. století. U Byrona, mladého Puškina. pri
to esteticky v dusledku jejich geniálnosti, ale

linského mohou takové zpusoby vzbudit jen
nebo odpor. Je zajímavé. že nikdo nemel tolik
krivících se stínu, jako romantikové: Pecerin
kij, Ivan Karamazov-Smerdjakov, atd. Mnohdy
ránek knih prechází do života: Puškil'-Kiichel
abychom nechodili pro príklad daleko.
yto a podobné úvahy odvádejí nás od hlavní ce
ho thématu, o kterém ostatne zbývá nám málo
ver ml'tže být vyvozen takto: naše doba, která
k vypadá ryze realisticky a dokonce prakticky
vtvárí ve svém nitru jak)"si protijed v podobe
citli\·mti. kontrolované však rozumem a proto

Id k "ccem pozemsk)'m a ne do nadoblacn}"ch
jako li romantiku. Tak zV'lný massov)' moderní
není si toho ješte jasne vcdom. ac casto sám na

roz\'oji dané linie, ale hned zde. hned tam ob
jednotky. udávající tón. nebo alespoi'í odstrká
od opacného brehu. Ehrenburga ani v jeho

ižce clánktl nemužeme nazvat uvedomeJ)rm prll
; toulá se slepe v prostoru, vzdychá. cíte. že

ní v porfldkn. ale zároveií casto upadá do on1\'
byly i dríve. Není ani predchtldce. ale proste

t, instinktivne se obracející k s\'etlu a prame
ho nduchu. Za to "t.1 aurois stojí nepomerne
na nohou. pokud jde ovšem o rozhí ran)" n;tmi
názor: obrací se sice ješte do zadu, jakoby hle
t v minulosti. ale doufejme, že ohnoví jen tn
jímayost, prerušenou na jistou. dobu jin}'mi

úkolem myslitele naší doby není vyvozovat zá
rovná\'at fakta, címž se velmi a témer v}rllradne

druhá polovina XIX. století, ale vytvoriti
"rnice pro myšlení, které by však mely prím}r
• V}·zna111.Všechny tyto otázky spadají ovšem

prevážne do oboru filosofie, jelikož však bez této vedy
nemLlže být hybn)r život, stává se filosofie podkladem
každé tvorby, totiž životního procesu. V literature,
v dejinách projevuje se to nejrychleji, takže mMeme
i v praksi pozorovat jistou evoluci, která mtlže dojít
velmi daleko.

f. S011l1ller:

Divadlo a sportovní podívaná.
(Poznámky sportovního diváka o divadle.)

D i vad e I ní k r i t i k a: Sportov
ní podívaná je divadlo pro lidi bez
kultury a pro snoby, presycené kul
turou.

Den n í I i sty: footballové zápasy
I. ligy (Sparty a Slavie) navštívilo
tuto nedeli 40.000 divákit.

1.

(Staré divadlo.)

Divadlo žárlí oprávnene na sportovní podívané. Žár
livý vidí vždycky jen cizí nedostatky a své pred

nosti.
Divadelníci mají proti všem v)'tkám doživotní poji

štení: delají kultl1n1.
Mluví-li nekdo prí,liš casto o své kulturnosti, je to

stejne podezrelé. jako kdyby zdLlraznoval. že si denne
myje ruce.

Divadla s literární úrovní zc!Ltraúíují. že vychová
vají Jlid. Nedarí se jim to. Je to težké, vnutit decku rybí
tuk s ocll1vodnením. že je to zdravé.

2.

(P u b I ik u m.)

Nemáme divadelní publikum. Premieroví snobové
a abonovaní hodnostári je nevytvorí. Divadelní publi
kum chodí dnes na sportovní podívané.

Rozhovory obecenstva o prestávkách v divad·le jsou
- s odborného hlediska - neskonale hloupejší a
prázdnejší, než vášnivé debaty sportovního obecenstva.

Vkus publika je jiný a 1epší. než jeho prání. Vyhovet
vkusu publlika - to je povinností tech, kterí delají di
vadlo. Hic Rhodus!

Vyhovet prání publika je stejne špatné, jako splnit
\'Šechna prání rozmazleného decka. Dnešní »kasovní
kusy« poijetí zítra do smetí, jako staré hracky.

3·
(H e rec.)

\- divadle i ve sportu jsou ochotníci a herci z povo
lání, amatéri a profesionálové. Publikum znám jen
dobré a špatné hráce dobr)'ch a špatných her.

SoUo~útok na branku - je to sportovní extempore,
které se v solidním divadl1e .netrpí. Vlasta Burian je
v)r;imkou mezi herci. (Je ostatne v)'jimkou i mezi foot
ba lIisty.)

Osvobozené Divadlo bez Wericha hrálo by jako
Sparta Ibez Kádi.

Kdyby footballový hrác trenoval na kulecníku, jako
delají divadelní herci. byl by na hrišti vypískán.

4·
(Drama.)

Psychologické drama je šachová partie. jejíž tahy
bylly zapsány. Autor 'je vudce bílých i cern)'Ch SOl1-
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(Pazoravání prafesarova.)
I.

Když psa;l;Wedekind »PraciMutí jara,« mel k tamujiste své dLtvady a jakousi inspiraci; když psal Šrá
mek SVLtj"Stríbrný vítr«, mel jiste také jakausi inspi
raci a jakausi tendenci na mysli. Když však psal
Bohnel své l, Rašení«, mel jiste sice inspiraci, ale ten-

casne. Sympatická harva vždy vyhrává (fakticky ci
morálne). Publikum takového divacl1a je slušne vycho
vané - padle šachovéha pravidla: Kibk, drž hubu!

Ovšem: ,nazývat šachavau prad ukci spartavní padí
vanau je stejne absurdní. jakO' mluvit treba a jubilejní
hre »Kda s kaho« jakO' o divadle.

KdO' nezn;t pravidla faatballu, nenašel bv sl1lvslu
v behání 22 Lidí za kusem nafauklé kLlže. f\1e hl{lcllý
divák v našem divadle nudil by se mnahem strašliveji.

dence zkla.mala autara i ctenáre. JehO' ramán hyl opra
du pravázen ve verejnasti jakousi sensacnastí. Je
také kniha paslední daby. Radicum se predvedl pr
aci strašlivý obrázek jejich detí. Jiste mnaho mat
nespala strachem a podezrením, když šla jejich dce
dO' divadla, - jiste hodne radicLl v trapné nejistate š
pátrat _. zdali prece snad. .. - vetšinau avšem p'
trali ill:Lrne... Kdekdo byl presvedcen, jak;t zhou
vládne ve svete v mládeži. Nastal baj prati kaeclukac
prati dívcímu studiu, - kruhy reakcní vítaly Biihne
lavu knihu. Ovšem i Bohnel vidí svetlé stránky: Zd
se mi, že tedy je H. bližší duchu dnešní mládeže ne
jinde. Olga Talfusavá chce skacit se schaclLI,když
setká atec s milencem své ženy ... To snacl by nic n
mela pavídat a mravním vedamí neštastné dívky!? C
se ta dála v její duši? úmyslne uvádím svetlá míst
knihy, aby ctenár pa znal, že a nich dabre vím' AI

jak mužete verit, že táž dívka prináší kolkavaný doku
ment a své zachov3'lasti hachllm? Skutecný typ by b
pavznešen nad neco takavéhal Snad je to literární ty
plad spisava:telavy fantasie, - ale tolik jista, že tat
dívka hy nemohla být nazvána zkaženau bez pocitu v
liké krivdy a težkého nepachapení!

Všimneme si však skutecnosti: lanskéhO' raku hy
náš pedagagický svet razvíren zájmem a berlín5ko
tragedii Kra.ntzovu. Oc tehdy šlO': mládež v približné
veku 16 let za neprítamnasti radiclI vytvorila z jejic
bytu hatavý hadinavý hatel; všichni byli, v alkaholi
ckém opajení, radice na cestách, - a jednau ráno
když se mládež chystala pa prabdelé naci cla gymna
sia, - vražda a sebevražda byla dílem nekolika Ok;1
mžikll. Všichni se dabre ucili, Krantz byl také velmi
nadan)'. psal pekné básne a pacítala se s jehO'skvelo
hudaucnastí . Ve skutecnasti byl trtinau vetrem se klá
tící. charakterove m.lamený clavek, mladý muž. piln~
v nemž se s chlaubou shlíželi radice- tragick~'m
amylem. Hilda: centrum, kalem kterého se všechno
tacila, znala lásku ad svých 12 let, ale ne bláznení do
spívajících devcátek, ale dacela sexuální lásku, zábav'
stejne jakO' byla víno, cigarety, kavárna celé této mla
dé spolecnosti. Umravnená verejnast sehrál'a hnusnou
kamedii s tak vážnau vecí: Hildu angažavali k filmu
pak se vdala: 'O vrahu Krantzovi se damnívají radice
že je prece jen dabre vychaván ...

U nás se hodnatí mravnast studentstva zejména po
stránce pohlavní. Va'clou je, že mravnast ci nemrav
nast u studentstva klasifikují ti, kterí tak dalece mnoho
z interníhO' studentskéhO' života nepaznali.

Pahlavní živat u naší mládeže stredaškolské neni
sice vecí neznámau, - ale abjevuje se nepamerne po
zdeji než mají za to ti, kterí s takavau vytrvalastí hij;
na paplach. Prilwl, sekundal - tO' jsau trídy, které
mají dacela jiné starasti! Zde je v papredí spart, skau
ting, zájem a matacykl, a stroje! Primán a sekundán
má sice zvedavast ahramnau, ale technického smeru'
Dívky v tamta veku jsau již panekud jiné. Primúnka
na kaedukacním ústave zbožnuje svéhO' prafesara a ro
ní slzy pri 10'ucení. PrO' hochy nemívá obycejne velký
interes. Omezí se jen na abdivavání rúzných tech aln
trií svých spalužákll. Ost'l.!.ne primáni a sekundáni tech
alotrií ješte mnaho nenadelají. Paslauchají autaritu,
které už v kvarte zacnau prerustat pres hlavu.

Primánka na ústave n e k o e d u k ac n ím je již
zvedavejší. Méne interesu venuje prafesanolm, za to
více zájmu má prO' studenty. Hrdinavé bývají ve veku
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5·

(Kritika.)
Divadelní kritik se liší ad narmálníha div;lka laci

nau vstupenkou a vkusem. Spartavním kritikem je
každSr spartO'vní divák.

KdO' saudcuje faatbal! padle Z'1staral)'ch pravidel.
utrží pasmech. KdO' má z;tsa.])u starých pravidel, ab
drží místa divadelníhO' kritika.

Dejte divadelnímu kritikovi oci a píštalu spartav
níhO' saudce - (abojí mu chybí) - i ten nejmírnejší
nepastací »pískat suravasti« pri recitaci a gestikulaci
našich predních heret!.

Kdyhy me'l psát náš divadellní kritik spartavní re
ferát, pO'pisoval hy patr.ne .vždycky znavu a abšÍrne
pravidla hry, pak terén a pocasí - alte O' tom, jaJ<)'
byl' zápas. uy se ctenár nedacetl.

6.

(Navé divadla.)

Naši divadelní reditelé Se už paucavali tam,. kde
ma jí desetitisícové lúvštevy. PapletlJ,i si tela atletú
s nahO'tina111igirls a diví se, že spartO'vní dress eliektri
suje tisíckrát víc. než ,nejskvelejší kastymy revuí.

Tanec, spartavní podívaná. divadla - ta jsa u jen
rLtzné stupne téhaž výva je. N avé divadla chce jen
vzkrísit uschlé kareny a oldestit staré vetve. Chce být
nejenam umením, ale i dabrau podívanau prO' diváka.
A obrácene.

Publikum chce hrdiny - i za cenu umení. V dabe
Shawu a PirandeM adešli hrdinavé s jevište na spar
tavní hrište. N O'vé divadllo musí dát publiku navéha
hrdinu.

Sportavní publikum v hledišti,
herec, kterSr je rekordmanem v atletice.
režisér. kter)' pachapil pravidla hry,
autor, který ví. co je fair play -

takové bude navé divadLo.

J. Mašek:

Mravnost ve studentstvu.



undy nahoru. Prestávky se vyph1ují rozhovorem
pcích. Je-li náhodou »ide'ál« verejne napomenut,

dívka (o které »On« mnohdy ani neví, protože
o nezajímái zcervená, sklopí zrak a celý den »ne
nicemu«.

i jsou v prime a v sekunde jak na ústave nekoe
ním, tak i koedukacním sexuálne neprobuzení,
na ústave koedukacním jsÚ'u sexuálne lhostejnejší
dívk;'tm na ústave nekoedukacním, které se zají
živc () hochy v približne stejném veku, ale spíše
zájem je nápodobou tohO', co bylo videno ve

rci e h o c h li na ústave koedukacním je cele
ta sportem, »holky« se zrejme podcenují a skoro
ne spolužáci stydí. Vyspelejší hoch obcas kápne

Olldvojsmyslnou poznámku, které jeho spolužáci
o nerozumejí a smejí se jen protO', že nepocho-
o vlCllstnechtel pacha.tel ríci. Ale clovek mu to rád
tí, protože vidí, že hoch je vlastne biÚ'logicky i du
vyspelejší, než ukazuje jehO' vek. Spolužáky ve
jejich uznanou velicinou a cO'On n,avrhne, tomu

ycejne ostatní podrobují bez reptání. Snad také
že je ve vedomostech i v telocviku v rade první.

'e hochCIna ústave nekoedukacním je na tom asi
• - s tím rozdí lem, že se mLuví na ]00,0/0' »l1enu
. Je vlastne dost dobre mát, že se tu projevuje
. radost z toho, že se muže všechno nenucene a
ic ríci, a že tu není nikoho, pred k),m hy musil
lovek ohledy! Na koediJkacním ústave se prece
írní hoši ve v)'razu.

v k y n a úst a v e k o e clu k a cní m jsou
ii ješte tak skoro detmi. U tech, u kterých se obje- 
první perioda, at je to až v tercii, nebo již v pri

pozorovat jakási povýšenost nad ostatními spolu
mi. Tyto ostatní, »cletské spol:užacJ<y«, mají tich),

O to, co vlastne se to deje v tele jejich družky.
jne mají mnoho zvedavosti a touhy se jí zeptat,
ud ohycejne zahrání. Je podivuhodné, jak dívka
dívkou se ostýchá (pri prevlékání, nekdy i pri
Hoši nikdy! V tom smeru jsou tu dva krajní roz
Hoši se dovedou prevlékat do trenírek treba n'L
ech, - dívka pred dívkou se chrání upravit si
zek! Hoši jdou bez rozpakú živou ulicí treba
írkách a v plavkách vejdou i na námestí ješte
ii, dívka si jde pro sukni, aby si mÚ'hla dát zaváihrách rozhité kolenol V tercii zacíná prllmerná
projevovat svCljzájem o druhé pohlaví. Prestává
vání uritelll a profesoru a: zacíná zájem o hochy

nebo () dva starší než jsou ony. Na ltstave koedu-
to je méne patrné, než na ústave nekoedukac-

i s dívkami ve tríde mnoho nedrží. Spolecné
palce« Jl;Jstúvú jen pri vol1eybwllluz ciste spor

~'idosti :l tr'tc1ní solidarity. Ta práve se zacíná
vat v tercii za rovnomerného zájmu dívcí i chla
kupiny. Dívky zacínají prerústat své kolegy du
i telesnc. Dívky vllbec jsou Ú'bycejne na nižším
lépe kvalifikovan)'m živlem. Snad také proto za
ou spolužáci nejakou hloupost proslovenou pri

í svého kolegy pomerne brzo -, nezapomenou
:J!le tak hned totéž, rekla-li to kolegyne ~ Všeobec
1vrdí. že se dívkúm nadržuje.
ar t ,'1: dívky zacínají delat už od pocátku roku
rší generaci", a to jak na ústave koedukacním,

tak ješte vlce na nekoedukacním. Na nekoedukacní11l
ústave neprítomnost hochú je do jisté míry vítanou
vecí, protože rozhovÚ'rllm se nekladou žádné meze v po~
dobe zvedavých uší spolužákit Kvartánky rády vypr,'l
vují sv:\'m spolužackám. A také proto, že kvartánky
obecne pokládají kvartány za deti, které jsou pod jejich
úrovní. Ješte tak nejaký repetent si s nimi rozumí a
bývá Ú'bcas jejich dLIverníkem, ale jinak nikdo I Ide;Lly
se zacínají vybarvovat 'v podobe kinohercll'l tenoristll
divadel. Zase se Ú'bjevuje interes o mladé profesory.
ZhožI1ování mizí a nastává dooela slepá zamilovanost a
po dlÚ'uhé hodiny celá odpÚ'ledne se dovedou bavit kvar
tánky O' tom, na kterou se víc podíval, kdy se »On«,
usmál, jak dekov,'lJ na pozdrav, pozdravil-li snad nekdy
zárOvell, nebo dokonce napred ... Kvartánky mají ji
nak své hrdiny hodne pribarvené podle románu a filmu.
DO' sexuálního života se obycejne v tomto veku vLIbec
nezapadá. Za to hodne do rÚ'mantiky! Je to vek nejrtl
žovejší platonické lásky, také zárove11 i dt'tkaz, že dívka
urcuje chování hocha: k ní. Kvart1. dívek - to je jako
nabité ovzduší. Clovek tu bezmála tuší jakousi uta jenou
energii, jakési fluidum, které proniká všude a -které
dává clÚ'veku casto pocit stísnenosti, i když oci všech
se Ú'tevírají do široka a tváre zárí témer kamarádsky'

Ho š i v k v ar t e, zacínají dozrávat ,ú koncem
roku. Také tehdy nllstává »prosévací období« a kla
ckovská léta jsou tak v necem také reakcí na pretíže
nost, která beze sporu se koncem roku dostavuje. Je
jím v:\rsledkem je nervosita a dmi' projevit se. Kolena
dívek zacínají b:\,t pritažlivým bodem, ale jen tal' jako
mimochodem, touha nekde necO'provést je silnejší a ne
jakou dobrodružnou myšlenkou se obí rat bývá casto
zajímavejší. Na koedukacním ústave si hÚ'ši uvedomují
vetší zralost dívek, vetší vyspelost. Hoši vedí, že jsou
pokládáni tak skoro za deti a dívky že jsou skoro ve
veku na vdávání. Také dívky jsou vážnejší a svých ko
leglIse straní - hoši to však ne'berou nijak tragicky.
Zadívat se na nejakou prim{wku mttže vynést posmech
od kolegú! Po. nejaké známosti hoši netouží. Ceká se
trpellive na náhodu a zacíná se hoc~ne hlÚ'upe.

Nekoedukacní ústav má interes svých žákLI vetšinou
ješte zaujat sportem. VOil1leybaJ.lje pritažlivejší než
dívcí chodba cizího ústavu!

K v i n tah o c h LI teprve zacíná projevow.lt živejší
zájem o devcata. Ve tríde se dají poznat hoši; kterí om
novali. Snad jeden, snad ctyri ze trídy. O devrata je
vskutku zájem a zacínají ,se 'navazovat ~námosti. Jejich
»stárí" se pohybuje od I I let mhÚ'ru. Kolega, kter)'
chodí s primánkou, však není u svých kolegll v {1ctea
proto se to tají. Sexuálnost se »projeví« stisknutím
dvou rozpálen)'ch dlaní, - nicím víc. A velkou ostra
žitostí pred spatrením tohoto zlocinu od cizích lidí!
Paragrafy disciplinárního rádu nedají v noci spát, my
šlenka na trest pro sebe i pro »Ni« s vnucuje a del;L
neštastného mladíka hezmála zouf,'lJ<rm.Stací ješte di'tt
ka doma a mladík je ochÚ'ten se dát prejet 'vlai<:emnebo
otrávit se necím z chemie, co b)rvú výplodem vedomostí
pokrocilejších kolegll nebo v)'sledkem drohné krádeže
s prudce tlukÚ'ucím srdcem v chemickém kahinete ..
V ášnivci v této vede se nelekají žádného nebezpecí. jen
když se dá neco sebrat. Tady zacínají první školní kr{l
deže, - vedecké . .

tJstav koedukacní má ob'.! živly zde jako osamocené
svety.
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*) To píší zásadne všeéhny dívky! (Pozn. autora.)

dinec, zhusta rodu ženského, který ochotne udelá hláto
aby mel co rozstríknout.

Starší profesori prijímají milování od sv\'Ch žák(
shovívave. Volají je casto a posílají do kabinetu pro

mapy nebo domLl pro sešity - ovšem to již nezap'ldá
do na'šeho rámce a patrilo by to spíše k úvaze, jací jsou
naši pedagogové ...

lVfel jsem radu uprímných in formátorll a informá·
torele Netušilv naprosto. že stále sbí raného materiálu
bude užito pró verejnost - ovšem bez nejmenšího zne
užití. Vratme se k dívcímu zbožnování. Jedna z infor
mátorek 'to vystihla nejlépe:

»X. Y. jsme dostaly v kWlrte nal ..... Mel me rád
ve školním slova smyslu, t. j. tahal me casto k tabuli,
posílal me clo kabinetu a pod., což jsem prijímala celou
kvartu a pLI]kvinty s ohromnou nenávistí k »tomu ded-
kovi". Ale - »Tempora mutantu l' et nos mutantur cum
illis" a tak ta nenávist mizela a prešla v zbožríování a
»neštastnou" lásku. Sení tomu ješte rok (píše seplimán
ka). co jsem se po dlouhém a rozumném uvažování zha
vila této své první a snad poslední*) lásky, ale už tomll
sama nerozumím. Ucila jsem se vážne ... , jásala jsem
nad k:lŽdým jeho slovem. každým pohledem. trnula hla
žeností. když jsem šla sama do kabinetu pro >kom
posicní« sešity a jakýsi vrchol této .Iásky~< (totiž i~jího
vášnivejšího stadia) hyl v ten den, kdy ml podal kmitl,
abych co i napsala, a krída byla teplá ješte z jeho ruky.
Krídu jsem si schovala a napsala na ni památné (btum.
..\Ie pai<:už nastalo .klesání intensity« a úvahy o tom,

, co z toho mám. Tak)"si hlas porád ríkal: bud neco ude
láš, 'v\'Znáš lásku« V »komposici< (ted to vllbec ne
chápu!) nebo udeláš konec. A stalo se to druhé. ~ac
s sehou tahat jakousi ilusi (píše v septime), nemožnou
lásku. která nemá cíl? Ale jen jedno hych ráda vedela,
jestli o tom vedel. Snad se to nekdy po maturite ncl
neho dozvím. « . '. Tolik má inf0rmátork:l. K tomu
nekolik slov:

Predevším ta krída z teplé ruky: To se delá do t ca
sto. Mladým profesorum z toho plyne poucení, aby tecly
dívkúm nepodávali krídu ... Zlomyslní mladí profesori
mohou tak pripravit v kvarte stát o velké množství krí
dy, když' se nebudou chovat podle receptu! Pak to v)'
z~l;lní lásky v písemné práci není také v)'jimkou. Dj\'
ka na jistém ústave byla donucena odejít z ústwu pro
podobný delikt. Ted je vdaná. Rozluštila to nejlépe!

O zamilovanosti dívek vubec: »Zamilovávání zacalo
'v tercii. Nekteré už chodily s hochy, a to se septimány
(ústav nekoedukacní). Byly to vetšinou dívky starší a
y tech se nikdo nevyznal.«

Tin,' hl,qs: »Vetšina trídy v tercii a v kvarte platoni
ck)' ;blbla«. Když uvidely hezkého hocha, byly celé
pryc a zamilované neštastne! Za týden zase vládl jin~'
v srclci! Já byla také taková a jsem ráda, že to mám za
sehou. U nás jsou však v septime dívky, které jsou ješte
v tom stadiu vývoje. V kvinte a y sexte se chodilo do
tanecních a po korse se známými kluky. Pri tom ~e
u nekter~'ch objevily »vážné známosti«. Je zajímavé, že
se ideál kluka hodne zmenil: nejdrív stacil septimán,
vloni (dívky v sexte nekoedukacní) ješte universitál1
(nemusil b),t už ani krásn)') a letos už vládne -ho
tovej".

Pesimism a sebevražednost studentek: Dívky ja
kožto bytosti citlivejší trpí více všemi možn~'mi život-

Ústav nekoedukacní touží po dívcí spolecnosti ve
tríde.

Hoši opravdu by chteli mí t nejakou kolegyni. proste
z toho dllvodu, aby vedeli, jaké to je, když je devce ve
tríde. Devcata z dívcích ústavlt však po koedukaci mno
ho netouží. Je jich sice nekolik, které si to vášnive prejí,
ale je to spíše z touhy mít hocha na blízku a ukázat se
s ní'ln pred lidmi než udelat si s nekterým z nich zná
most. Kyintánka by s k\'intánem nikdy nechodih, 
i kdyby to byl repetent. K vintánka žádá už duševní pr~
val1ll a vetší stárí. Kolega mllže b.vt dobrý snad na vy
lete nebo na vode ci na snehu. - ale do divadla už se
nehodí.

S e x ta: J Toši na koedukacním ústave žijí dokonale
pro sebe, dívky rovnež. Jen nekter~' ze trídy drží s ko- "\
legynemi. ,\ ješte mezi devC"1tyb~'vá casto n,ekte:á, kte
ré ten zú jem koleglh, zájem docela kamaradsky a ne
závadn)", . b\'v;l nepohodln)r. Hoši na nekoedukacním
ústa ve Sh;ll~ejí znúmosti s devcaty s velkou energií.

Jsou rozhodne méne vybíraví než jejich kf)legové
z ústavu koedukacního. Tito ocenují dívky bez roman
tismu, - jsou na ne zvyklí. Dívky na ústave koedukac
ním jsou v 'exte už dospel~"mi ·slecnami. Se st~~~oško
lákem si udelat vážnou známost je dokon1.10u vYJlmkou.
Je pak jejím 11delem ovšem naprosté nepoch~pe.ní od
<;polužacek. které za porádnou známost uznávají Jenom
akademika. St:lne se sice neštastná náhoda, že se sex
tánka zamiluje i Ilo prírucího z obchodu a že to špatne
dopadne .. \no, st'do se. že to skoncilo sií.atkem.- skoro
z nutnosti. Sexuální život tedy už zacíná ... Sextán
:e pokouší O\'šem také o s~xuální vyhití. ale obycejne
k tomu nedochází. Vetšina sextánll se rozhodne pohlav
nc nest,rká s devcaty! Sextánky po této stránce snad
více ne~ hoši už \'edi o líbání. Nanmoze tn neberou tak
prísne. noši jsou v tomto ohledu svedomitejší. Se):
tftnka a septim;\I1ka líbá bez rozpakll - hoch stejne sta
r)T se casto nemMe odhodlat ,1 dívka obycejne už ceká,
ceká. " .

Se pti 111a a o k t á va: !(oedukacní ústav má vzá
jemn)' pomer mezi obema pohlavími 'v tomto veku ~t,:á
ren poclobne jako na universite: je to už koleglahta
heze vší erotikv, zcela prirozen)" vztah. Známosti hochu
zacína jí h.'·t y~lmi ideali~tick)'mi. p.Jatonick)Tmi. Nejaké
milování se pred maturitou rozhodne neprovozuj~.
DívkY ovšem si nedají maturitou kazit náladu - ml
!m';í.n'í naprosto nezanechají.

Po,'ahy se vyhraiíují. nastáv;l jiSUl uzavrenost, nekd.,'
i "kntú nedu\'era Ye tridc. jinak ve všedních vecech n,
prosto uprímné. Není oné 'vychloubacnosti hoch LIjako
u sextánu. není oné sdílnosti devcat jako u kvartánek.
Duševní život si každ~' ponecháv;t pro ebe. Jsou dívky.
které již mají velmi hodne. za sehou - a zdá se. že ca
steji než ho "i pokládají y tomto veku lásku za jist),
druh záhavy, . tejne nezávadné jeko je cigaret::t tajne
vykourená extánem. To jsou dívky z dívcích ústavu.

\ 11\'níneco z oriFinálu První fází zamilovanosti dí
vek h{";t zbožn~vál;i oblíiJeného profesora bez rozdílu
stárí.' Star)' neho mlad)' b~"Vá postižen bez milosti.
.Illadší je \' nev)'hode. Touha po dí "cí spolecnosti je
brzdena prísn)'mi predpisy .- mysli treha platonicky 
pomluve se nevvhneš! Stací prim;lIlkám na n{l1Joženství
(t. j. tem, kterJ do oficiúlního nechodí) Plljcit kropící
konev, motycku do hotanické nhrac1y, neho mal~' míc
ke hraní a už se najde inspirací zatížen~' dospel~Tdobro-
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než hoši. Uvážíme-Ii dále, že každého me
znamená vyšinutí z normálního stavu asp0l1

O in)' devcat. pravdepodobneji ješte u vetší
- mtlxeme ríci, že dívky jsou náchylnejší

nosti. Je dokázáno, že pri menstruaci je
ivejší. nen'ove slabší, a že zejména pri do

~at první periody jsou témer vyšinutím dev
é rovnováhy, Tím. i vysvetlíme rllzné ty

ti u nckter.)ch sekundánek a terciánek. M en-
ek má za následek celkovou náladu pesimi
lid. poJráždenost. Prijde-Ii náhodou clo této

pr. hlavní opakování. nebo konference nebo
í - zvlášte, když pri stálé pravidelnosti pe-

u dochází vlastne rok od roku, ano i c'lsteji,
e mnohá vysvetlení rllzn)'ch tech sebevra
lIStl. útektl atd, Trpí tím dívky i osmnácti-

pr pak mlaílšÍ.
mus je n"thec filosofií ml {tdí. Marne by se na

kdo hy tady chtel lécit: musil by vybudovat
, i utopistické zrízení, a to by se jiste zase

rukama tvllrce. Ostatne z.hwit mládí pe
melo asi za následek rozvoj lehkomyslnosti,
imistické a nespokojené. mládí je reformac-

í. Tellejme se m~'lit. že i mezi 111Iad)'mi jsou
ory vyslovene reakcní: \'etšina na to neuka-

j me111souvisí i t. zv. »psinská filosofie«. De,
ho »p~illu . tn jest zjev dnes typick)'. Nejen

o to po prenatu, \" tom má Dohnel pravd\:1.;
dentsk;l m]{ldež si delá pokud možno z nej

OZ! ahu pojmll ,1. \"ecí psiml! Dohr<l polovina
tudentek má tendenci spáchat na všecko na

ou re\ui. Bez ohledu na to, ví-ii neco o nich,
h-li si, že to. co práve delají, nebo chteli by
riginál. myšlenka zcela pu'vodní, na kterou

z o tatní mládeže nemohl pripadnout. Tu psin
fii hych ani dnešní mládeži nevyt~'kal. Chtel
upozornit na to, že škoh by mela b)"t clo té
ná. ah,· dn\'edla využít všech tech prouc1lJ,
je\'tljí v dnešní mládeži, Jasneji receno: škol
e mají dm'típit z toho, co mládež delá, co jí.

a co hy hylo potrehí clo školy zavést. 7:de hy
b:t špatnc rozumeno: Nechci snac~ dopo
e ze školy ~lal() jevište revu;t1ního divaclla.

porucit. 'lhy se starí nejak rozhodli. kdvž jim
~íná (lržd zrcadlo pred ocima a když zací IÚ
a irnnismat 10, co dospelí Sne~()l1 jako nutné

pr. nhné zjevy wrejného života. zjevy politi
Obraznc receno: Dnes se to dclú tak: ml;ldež
ar)111zrcadlo, smeie se: starí se urazí. uca

ou. Zmizel predmet. "ider:" dráždil. Zmizelo jen
ti. kter{'11l bylo predloženo. Hudeme tecly po

rozhodnI- mírncji I »Psinská filosofie není to
O tatnc máme deti 30-32 hodin t~:den po

hf)(lin do mcsíce atd. - tedy príležitosti
h,la ml:tdež pod ,divem dospel~'Ch' Není vecí
jak ji starí vychovají. - ale zdil se. že mladí
JI vychm';I\'at s'lmi, když se pozoruje všeobec

lad~mi. že jim \"~"chO\'a.jaká se jim servíruje.
. Zei z toho star;'t generace nehére poucení.
mládeži nic není, tn ji n"d)ec neinteresllje.
filo ofie tedy je také jakousi pobídkou a 1l1e
hlednc - jemnc upnzorneno - reformy škol
nepomtlže n[t11oženst ví, aspOJ1 tak. jak se dnes
Yine verejnosti. je docela jisté.

Obcas rozvírí hladinu verejnosti s t ude n t s k é
se b e v r a ž d y. Když lonského roku navrhoval min.
rada dr. Pšorn ministerstvu školství. aby se provedlo
šetrení a anketa o prícinách sebevražednosti mládeže.
dostalo se mu po delším cekúní téže odpovedi. jakoll
dali obecní konšelé" polovine minulého století v Pra
ze na nabídku o za'vedení osvetlování ulic plynem: Že
toho totiž není vtlbec treba a ted" že se to delat ne
hude! Tato šalol11ounská odpovecÍ se ovšem objevuje
stále na rllzné návrhy, kdykoliv nekdo si nechce príliš
llámat hlavu. Zatí 111sehevraždy mládeže se dále vysky
tují. Dává se vina škole - cástecne právem. cástecne
neprávem. Právem proto, že škola nevychovává, Dol'.
dr. Kozák bez roz pakli rekl. že dnešní stredni škola
jako celek si po své v~'chovné stránce zaslouží prí
vlastku »mizerná«. ;.Jemám proc bych nesouhlasil
s tímto v~Tokem. yys'loven~'m jiste po zralé úvaze. Tak
je to pravda'l

Neprúvem se škoha obviiíll je. protože obycej.ne v kon
krétním prípade za ~o nemllže. LOllského školního
roku byli)' zvlášte požehnúny sebevraždami dva ústavy
\' Cechách. které nemají vlastní budovy a jsou v po
merech velmi stísnen~"ch. Obetmi tu byly až na jednu
v~"jimku samé dívky (6 na 2 školy!). Kdyby nám
mohli psychologové a národohospodári vypocíst, jaké
jsou ztráty na nervové energii a na zdraví jenom pro
·to. že naše strední školy nemají vyhovujících budov
- (st'llo se, že se v minulém šh)1. roce otevrela n o v o
s ta" ba. která nevyhovuje naprosto moderním P0:La
davkllm hygieny. -' , tacÍ, jen když se líbí fa. áda a ná
bytek v reditelne! ') - zacali bychom je stavet ješt..e
letos. i kdybychom si meli na ne VYPlljcit' Na jedné
dívcí strední škole (v cizí budove) je bezmála každ)'
rok nejaká sebevražda a pri tom je to ústav, kde žacky
vzpomínají na reditele a profesory s vdecností. Jeden
z nich mi rekl ohledne sebevražd, že »tohle už je
k zbláznení! Pomalu se nebude smet ve škole vLIbee

zkoušet. aby clovek nemel strach. že holka neco vypije
a celé mesto bude ukazovat prstem na »viníka«!

Co k tomu ríci? Strední škola nevychov[lv;t - prav
d<l do olJlrzení zdúraúíovanú, ale prstem se nehnul-o.
ahy tato v~'tka aspoií .neco ztratila na oprá"ncnosti!

Jedna z m~'ch informútorek mi sdeli'la své dojm,\'
z rozhovoru. jemuž byla svedkem, Na jedné strednf
škole se usporádal tanecní vecírek po nejakém progra
mu. Takov)'Ch je všt1Cle hodne. tedy nic zvláštního, Je-
nom prllmer! ' ,

Dve dívky se velmi silne namalovaly '1 napudrovaJ)',
ahy delaly pohoršení, Byly to septimánky, Úcelem bylo
vyvolat pohoršení za každou cenu, K tomu se nabar
vily. k tomu byly i »reci«, Druhého dne se dalo s nimi
mlu"it rOZllmne. proc to delaly .. \ tedy jedna jenl1l:1
clíd:a rekla druhé jemné dívce: »,\1e. c1o\"cce, ty nic
nechápeš! To je tak »fain« rozcilovat lidi, budit sell
saci a práve proto jsme to udelaly. protože jsme mely
hllllSll0U n;lladu.KdyŽ jsme prišly v noci domll, za
p;t!'ily jsme si každá cigaretu a vykl;lclaly jsme si hlbo
vinky až do trí. A vLlbec jsem nespala. Bože, to je
otrava! Ži"ot a vldlec všechno je h11ost. rekni. ze snad
ne?!« - ,\ odpo\'e<!': ».\le to se rozumí, že je'«

Dovídám se. že si dále daJla ustríhnout mikado. pro
tože byla z »dobre vychované rodiny«. kde se na 11e
jaké »novoty« ned rželo. Proto tedy až teel'! T')r~
z omrzelosti života - že ji to cloma zakázali - tak
chLe:I'a vedet, co se bude dít! A pak padne ve tríde V)'-
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PHtomnosL

Jsou automobilové zá vody nutno~tí~
II.

Vlastní práce se stavbou závodních vozú zai::i1á od l1'CSlce

linora. V zimních mesících byla zatím dokoncena \Ieškera
práce ideová a všecky nákresy a výpocty. Zvyšuje se t"rnp~
v konstruki:ním atelieru, zvycuje se pozornost, stour:l zveda
vost. Jediná vec se nechce rychle priblížiti --, :1 to (bkollcení

díla. Nejprve se sestrojují první i:ásti motoru<; 110 jejich mnoho
násobném vyzkoušení, úprave a hladkém prúvedení se prjkro
cuje k sestave prvního a pozdeji i dalších m(,tcnt Práce t'l k
vclmi delikátní a delají ji nejlepší, nejzrui:nejší a nejzkuše
ncjší mechanikové. Ponenáhlu vyrLlstá motor na 111()lltova,~ím
stole a nabývá stále presnejší formy. Za ntdlC:l1lw pribude
i kartel' a po dokonalém zmontování jde kompletní m,)tor do
zkušebllY. Zde je motor podroben peclivé zk:ul.i~C~ na brzde.

Zjištuje se jeho výkonnost, pružnost a záwveií klidnost jebo
chodu i pri velikých poctech otácek, jaké dnc~ní lTI<)derní vozy

rok: »Kašlu na živat, halky, živat je blbast! A až mne
to amrzí ješte víc, tak se bouchnu a budu ta už mít
aspan za sebau už všechno!«

Sebevraž-edné ,nápady však nemají jenam dívky taktO'
vy1lražene atrávené živatem ci nudau nebO' zábavami.
Sebevražedné nápady mají i dívky s výbarným praspe
chem, z dlhodú, které s vyucaváním nesauvisejí, f'O'v
než v nejmenším. Predevším dva príklady: Jedna dív
ka mela plán skacit z O'kna, když videla zaastalost ce
l'ého prastredí. v nemž rastla (Slavensko), když vi
deta, že zmenit necO' je nad její sí]:y a nad sí1ly tech
lidí, kterí tam pLlsobili. Zaufalství nad hl'O'upastí lidu
žene inteligentní devce v kvinte k sebevražde. Razmy
slil.3.si to - protože zapomnela a tam napsat dapis a
chtella ta aspal1 nekomu vysvetlit. Pak byla aspalá a
tak razrušená, že nemahla ani dapis napsat aspalostí,
ani usnaut rO'zrušením. (Studuje dnes na universite.)

Druhý pr'ípad je zajímavý, jak malicherné jsau dLI
vady k sebevražde - záravetl. velmi dúrazný pakyn
prO' radice, že svým zbytecným nátl1~akemve vecech ji
ste bezvýznamných a pratifysio.llogických mohau vést
k parušení duševní rovnaváhy takavéha rázu. »Chtela
jsem se parezat nožem a už jsem ta mela pramyšlenO'.
StudaVala jsem na tO'palohužil v anatO'mickém atla~3U.
H.azhadla jsem se k sebevražde prata, pr'O'taže me naši
strašne llutí dO' jídla a prataže jsem musel1a sríst je
šte nelwl',ik knedlíkú.«

Pasléze tretí prí pad: dívka, která vystaupila z kvar
ty. Studavala dabr'e. V kvarte Se chtela dát prejet
vlakem, pratO'že ji radice nutili, že musí jít Je bir111'O>
v;iní. Ta dívka se vyj~Ldrila a tam takavým zpLlsobem,
že se ta bahužell nedá repradukO'vat verejne z dLlvadú
práv,ních. Dama z taha byla velká scéna, maminka
sllíbila kateg'O'ricky, že musí jít hned z damu - ana
zase, že se tedy dá abirmavat, ale »že tam necO' pra
vecle, ž'e je ta bude všechny mrzet«; - výsledek byl
ten, že nepravedla sice nic, al'e vecer po tam birmavání
se chtela dát prejet vlakem, Nedala se prata, že se vlak
zpazdil a patkala na trati kamarádku, která mell1astej
né úmysly......:...zase z jiné príciny; že se jí zdála, j*
její hach šel s jinau dívkau na výllet. Pahovarily si a
byla dabre!

závodní vyžadují. Zkouška trvá velmi dlouho, aby se motor
úplne poznal, vyzkoušel. Ukáže se na príklad, ze na jednom
míste kape olej, anebo, že nekterá pohybující se i:áska se pre·

hrívá. Ihned se motor anebo jeho cást demontuje, opraví anebo
vymení. Pak se zkoušejí jednotlivé orgány m"tc'rn -- karbu.
rátory, magnet, svícky a podobne. Zaznamenáv,tj' se krivky
výkonnosti, merí se spotreba. Nekdy vše klapl~ bezvadné, jaK

bylo vypocteno. Jindy je nutno konati zmeny, které hýval:
i velmi obtížné.

Soucasne se studiem, stavbou a zkoušením mechanické cásti
vozu, jsou zapocaty práce s jeho karoserií. Nejprve se sestrojí
z tenkého dreva a obycejného plechu karoserie podle nákresu.

Upraví se provisorní kapota s radiatorem, provisorní pedály,
rízení, sedadla. Ridic si zasedne za volant a urcí si presnou
polohu a úpravu svého sedadla ve voze. Upraví se zadní cásl

karoserie, v níž se umístí nádržka. Pak s'e ješte upraví cel.
ková forma vozu po stránce esthetické; vuz musí býti nejen
technicky dokonalý, ale i vzhledný; musí býti stabilní, nízký
a takového tvaru, aby kladl proudícímu vzduchu co nejmenší
odpor. Po delší porade konstruktéra s ridicem a po provedeni
menších úprav a oprav se urcí presná forma závodního vozu
a dá se staveti prvá vlastní karoserie z duraluminia a hliní·
kového plechu. Její stavba nesmí trvat dlouho, ponevadž je ji
podstoupiti radu zkoušek. Jakmile je hotova, prinese se mo
tor ze zkušebny a zamontuje do ní. Pripevní se rychlostni
skrín a ostatní orgány. I zde vždy všecko neklape a je nulno
konati radu menších oprav. Až do dokoncení poslední úpravy,
do upevnení posledního šroubku, je nutno míti stále v evidenci

celý vúz, všecky jeho soucástky a dbáti nad jejich ladnou
harmonií a bezvadným stavem. Konecne je viJz vytažen
z montovny, spušten a mechanik s ním projede zvolna nc
kolik kol kolem továrního nádvorí. Konei:ne odjíždí VIIZ

k prvním trainingovým jízdám. První jízdy provádí chef zá
vodního oddelení, u nás známý René Thomas. Ten konstatuje
na príklad, že spojka ponekud klouže, že pedál se po se

šlápnutí nevrací; ihned je vše upraveno a zkoušky pokracuji
dále. Trvají velmi dlouho. Je nutno vyzkoušeti rychlost vozu,
jeho akceleraci, jeho brzdy, spotrebu paliva; dále se zkou
šcjí pri jízdách s ním pneumatiky riJzných znacek a prllrezu
a celá rada rúzných soucástí.

Tato doba je neprehlednou radou dlouhých úprava zdoko
nalování. Vúz je hned v továrne, kde se rozmontuje, upraví,
namontuje, aby opet pracoval na dráze. Všichni tovární jezdci

se nyní strídají v jeho rízení, sdelují svoje dojmy, názory a
požadavky. O každé zmene anebo zkušenosti je konstruktér
ihned informován, aby ji mohl zanésti do rejstríku svých po
znatkLt a použíti jako zkušenosti pri konstrukci vozu budou
cího. Zkušební Vl1Z musí všecko odnésti. Je stále montován,
rozl1lontováván, opravován a opet hnán na závodní dráhu.
Zkušcnosti jím získané se pak upravují na druhých vozech zá
vodních, které pojedou vlastní závody a které se nechávají
vlastne nedotcené až do predvei:era Grand Prix. Druhé vozy
jsou nove vSšnorené, krásne nabarvené, vyleštené. údel zku
šebního vozu je údel sirotk,a. O jeho vzhled se nikdo nestaní.
Z jeho prvního barevného náteru zbude záhy velmi málo.
Olej, špína, prach, bláto a ustavicné užívání dodají mu brzy
nevlídný vzhled. Ale nato se nedbá. tlla vne, když v jeho vnitr
nostech je to v porádku. Pracujc neúnavnc pro druhé, trpí pro
nc. Jeho život je IÍplnou krížovou cestou. Musí proste vypíti
to nejhorší. Ubohý, zapomínaný zkušební voze! Nakonec ješte
musls se svyml druhy na závodní okruh, abys trpel znovu.
Závodníci, dríve než zasednou za své vyvolené vozy, s nimiž
nakládají jako s nežnými milenkami, budou s tebou projíždeti
okruh, zkoušeti všeckY' jeho obtíže, zvykati si na nebezpec~é

zatácky, zkoušeti tvé brzdy bez nejmenšího ohledu, krátce
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u do krajnosti. Pojedou s tebou na prasklé pneu

zjistili, jak rychle je to možné; potrebují to ve
yli jisti, jak douho mohou tak namáhati v prípade
vozy závodní.

nadejde den vlastního závodu. Jsi vyvezen spolu
na závodní dráhu. Zustaneš však v pozadí u do

tánku, zatím co závodní vozy se radí na start a
v jásavé písni svého motoru do boje se souperi, do

tezství. Nejsi zde jako divák, ale proto, abys pri
obef, když jí je potreba. Ochabuje-li nekterý ze

ozu, má-li potrebu nekteré soucástky, která neni
reservní, pak ji proste vyamputují z tvých vnitr
II zachránili vuz závodní, který musí jeti a dojeti.
nem závode, at již vítezném anebo neúspešném,
t do továrny a tvá námaha zacíná znovu.

rádku si uciní snad ctenár alespon malou predstavu
nesmírné námahy vyžaduje príprava k velkému zá

vicná práce, námaha, úzkost, ustavicná kalvarie. JestI
velikou lásku k závodum, aby byló možno pod-
velikou obet, jakou úcast na nich vyžaduje. Je
sportovního ducha. Ovšem je možné a mnohem

ati a pak odpocívati na cizích vavrínech,' žíti ze
a námahy jiných lidí; ale tato slast se nemuže ani
rovnati nadšcní z úspechu, dobytého po velkém a

boji.
e otázky konstrukce závodního vozu je ješte jedna

to neméne duležitá - otázka jeho ridice. Otázka ta
vždy po skonccní závodní sezony všeckv príslušné

ch továren, které se hodlají v príští sezone zúcast-
h závodu. Sc! závodního oddelení se musí starati

I nejlepšího teamu, který má v príští sezone hájíti
~my, Musí si hledet udržet ridice, kterí jeli v uply

úspešne za volanty jeho VOZil anebo sehnati k rí
nové hvezdy, proslavivší se v uplynulé sezone

znacky. Mimo to si musí hledet šéf závodního od.
hovávat závodní dorost z továrních mechaniku a

nadšencu. Musí znáti kvality všech závodníku,
zaraditi do svého teamu, ponevadž v závodním

e každému z nich nesmírný kapitál. Obvykle musí
závodníku, pokud ovšem jejich jména nemají slavný
národní, fungovati nejaký rok v roli mechanika a

ridice, než se osvedcí tak dalece, že je mu sveren

ohu hraje tovární ridic? Jaký musí vésti training
U si musí pocínati v závode? K dokonalému zod

chto i jiných otázek nechám nyní mluviti jednoho

odborníku, chefa svého závodního teamu, popu
odníka Thomase, který vám zde zrekapituluje

automobilového závodníka:

a automobilového závodníka k závodum je velmi
ná. Predne musí býti prítomen montáží svého vozu.

ti upraviti scdadlo i ridicí zarízení tak, aby mohl ve
e sedeti a jcj dobre ovládati i po nekolik set kilo

si zvoliti volán takové síly, aby mu sedel dobre
'le je vuz hotov, musí býti ridic v dokonalé kon

aby mohl dobre zacíti s trainingovými jízdami.
o závod na okruhu silnicním, musí si tento v prvé
e prohlédnouti. Ciní tak v obycejném voze a zcela

tempem, aby se podrobne seznámil se všemi detaily
studovati zatácky, jejich sklon a stav a složení

ch. Musí si dobre prostudovati nejnebezpecnejší
a jim v trainingu venovati nejvíce pozornosti. Te

to dtlkladné prohlídce a po tomto podrobném pro
trati se muže na ni pustit se závodním vozem, Musí

m mozku zachyceny presné obrazy všech úsek!!

trati, aby vedel jíž predem, jak má se svým vozem nakládati.
Musí dobre vedeti o místech ua trati, v nichž muže predejeti
svého konkurenta. Již pred závodem si musí podle výsledku

trainingových jízd udelati jistý plán, jehož se pak bude v zá
vode za každou cenu držet. Dále musí býti v kontaktu s ostat
ními spolujezdci, vedeti o jejich umístení a pracovati k spolec
nému vítezství celého teamu.

Musí k tomu býti ovšem ve výborné fmme telesné. Musí se
deti denne za volantem zkušebního vozu, totožného s vozem,
za jehož volant zasedne v den závodu. Musí delati hodne telo

cviku; beh, jízda na kole, gymnastika, krátce vše možné, co
dodá jeho svalum pružnosti, síly, rozhodnosti a vytrvalosti.
Musí dbáti na svojí váhu. Nesmí býti príliš tlustý, nebof by
pak špatne ovládal závodní vuz, v nemž je opravdu velmi
málo místa.

Musí konati hodne cviku na se sílení svého predloktí a zá

pestí, nebof na ne je kladena behem obtížného. závodu, dlou
hého nekolik set kilometru, hlavní námaha. Musí dodržovati
presnou dietu, hlavne ve dnech pred závodem. Jísti pomerne
málo, hodne zeleniny a vystríhati se do kra.inosti alko.holi
ckých nápoju. Ve dnech pred závodem musí jíti vždy velmi
casne spát, aby nacerpal co nejvíce sil. Den pred závodem a
v den závodu se pak má vystríhati vubec pití.«

Konecne se blíží vlastní závod. Závodní vozy jsou hotovy,
vyzkoušeny a pripraveny k odeslání. Jejich transpo.rt na místo
závodu se deje bud automobilem nákladním anebo vlakem; po
dle vzdálenosti. Preprave ve zvláštním vagone jsou prítomní
tovární mechanici, kterí byli vybráni k tomu, aby byli závodu
prítomni a pomáhali v nem všude tam, kde toho budou tovární
vo.zy vyžadovati. Konecne jsou vo.zy na míste a zacíná je.iich
zkušební jízda na okruhu. Každý ridic jede nekolik o.kruhu.

Ostatní pozo.rují své konkurenty, mel'í casy, posuzují chance
a kvalitu druhých vozu. Training a seznamování se s okruhem
vyžaduje velmi mnoho casu a trpelivosti.

Konecne poslední den pred závodem. Nastává prejímání a
vážení vozidel. Oficiální orgány porádajícího klubu podrobují
vozy dukladné prohlídce. Zkoumají válcový obsah, váhu vozu,
šírku karoserie a podobne. Vozy jsou fotografovány, dostanou
závodní císla, aby na nich pak byly UCineny poslední prípravy
k závodu. Žádný ridic se nemusí báti, že v den závodu zaspi.
Obycejne každý probdí témer celou noc. Na závodní dráze pa
I'mje již od nocních hodin ruch. Diváci pricházejí na okruh, aby
zaujali výhodná místa. Silnice je zametána, upravována, prípad
ne kropena. Konecne se rozednívá. S úsvitem okruh oživuje. Za

cínají se trousiti prvé v<Y.lY, privážející diváky. Jejich pocet
brzy vzrustá stejne jako pocet peších. Na stáncích je rušno,
Mechanici pripravují vše k nejrychlejšímu a nejsnazšímu po

užití; benzin, olej, vodu, pneumatiky. Stejne jsou pripraveny

i rychlé pokrmy. Samozrejme, že nechybí šampanské, aby jím
mohl býti oslaven vítez.

Každý na stánku zná svoji úlohu. Ten bude nalévati benzin,
ten olej, jiný vymení kola, doleje vodu a podobne. Jeden ze

stánku se venuje ciste merení casu a urcování umístení jezdcu,
prípadne udílení jím potrebných disposic.

Vozy stojí zatím pred stánkem prikryty. Tribuny se zvolna

naplnují. Parky vozidel jsou brzy naplneny tisíci automobilu,
na nichž prijeli diváci, aby byli prítomni velkému závodu. Ko

necne je traf vyprázdnena a vozy privolány na start, kde
jsou radeny podle vylosovaných císel. Ridici zasedají za jejich
volanty. V jejich líci je klid.

Konecne jsou spušteny motory. '. Megafony oznamuH jména
startujících, casomerici se pripravují; motory burácejí, zaha

leny v mracna modrobílého, koure z výfuku. Konecne znamení ~
vozy se s mohutným revem odlepuH od startu".

Kostky jsou vrženy,.. - Eddie -
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Vážená redakce!

V 18. císlc PrítOlTlllosti psal pan Štech llvahu o slovenském
problému a o slovenské literární kritice.

Teprve dopis pana Chrob,íka mne nutí k tomu, abych si do
volil napsati nekolik slov. Ctenári mi prominou. že mLlj clánek
bude postrádat dokonalosti stylu, ci stavby (nejsem spiso
vatelem. ani kritikem), ale douiám. že se mi podarí upozor
niti na nekteré vnen, ci vnitrní znaky, které snad prispeji
k strízli vélT1u pohledu na slovensk~' problé!lJ.

Jistá prehrada mezi obyvateli obou zemí zkreslujc pohledy
z jedué i druhé strany. Proticeská nálada na Slovcnsku ne
pripouští objektivní stanovisko, a názory Cec!JLI na Slovensko
nejsou také objektivní. Slovenský problém je vecí kompliko
\'anOU a muže svádet k J11yln~'l11záverúm, se strany jedné
i druhé. Narodil jsem se na Slovcnsku, tam jsem také domo
\'em. ncbudou mi moci slo\'cnští prátelé (mohl bych napsat
neprátelé) vytknouti neznalosti Slovenska. Delší dobu žiji
v Cechách. nemohou prohlási ti "že on to píše preto. ŽC nczn:l
Cechov«.

Teda k veCi. Skutecne cxi -tuje proti ceská nálada. avšak lidé
\ Cechách nedovedou odhadnou t, jak daleko jc oprá vnen,l.
Skutccne je Ilutno Cechy z neceho vinit. A to je, že na SloveJI
sko pf'išli po prevrate lidé pochybných charakterú, vydávající
sc za Cechy, ale tvrdím, ŽC nikdy pred tím se jimi necítili.
A lech bylo mnoho. To jc prícim] oprávnené nenávisti, vyplý
vající z neznalosti CechLI. Druhá prícina: Ceští pokrokáT'i mn
sili naraziti na odpor nábožcusky založeného lidu. zvlášte
jestliže tento odpor byl stranicky využíván politickými
machry. A dnes, kdy pomery \'ypauají jinak, a mnozí Ceši se
asimilo"ali, je lato nenávist stúle udržována. Mnozí lidé ne
vedí, proc nenávidí, nekdy jsouce zaslepeni nuznými mate
rielními pomery, pricítají vinu Cechum. A však zacíná svítat.

Ctenári na Slo\'ensku existují v malém poctu. Kvantitne
i kvalitne. Ctcná\'e moderní literatury svetové uajdeme jcnom
Inczi literárne cinnýJni. A snad nekolik jednotlivcu. Intelek
tu~l!ové ctou velmi málo. Posvátne se drží tradice, ncbcrou do
ruky ncslovenskou knihu. ProtOže existujc málo prckladu zc

svetové literatury a to ješte jen starší veci, nejsou sectelí.
Nad knihou mladého slo\'enského autora krcí rameny. Oprav
doví ctenári sc najdou spíše u remeslníku nebo delníkLI. kterí
brzy vycerpají chudickou slovenskou literatu,ru a sahají po
ceských prekladech a posléze též k púvodní ceské tvorbe.
A práve to jsou ti, kterí sc nikterak nebránili možnosti. že by
slovenští Iiteráti meli psát cesky. K temto se radí též do
rt'lstající mládež slovenská. Nejsou to ti, kterí jsou snad již
literárne cinní, uýbrž ti, kterí teprve dorustají. Ackoliv talen
tovanejší, než mnozí, kterí již vydali sbírky básní, prece ne
tisknou. Blahodárný vliv cetby lepší literatury. Tedy auto
kri tika, která je tak potrebná. Znám jich nekolik, píší cesky.

Nedá se odhadnou t. na kolik existuje slovenská kri tika. Mimo
Hamaliara a Okáliho, kterí mnoho slibují. neznám žádných
kritikú. Tech. kterí »do kritiky delají". je pekný pocet. Neni
možno každého, kdo napíše referát o knize. nazvat kritikem.
Vládnoucí kritikové pochvalují každou vec, která nevybocuje
z tradicních dogmat, treba není vLlbec hodnotná. Takový kritik
nemá slova uznání pro literaturu, jakkoliv hodnotnou, když
tato se snaží o neco nového. Takto se snažili znicit Novo

Illeského, Okáliho, Ponicana atd. "Slovenské Pohrady«, lite
rární revue, jsou predstavitelkou, t. zv. Martinské školy. Jsou

Slovenský problénl.
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hodne rozSlreny, z vlastenecké povinnosti odebírány spol
uciteli. Jsou považovány za to vrcholné, co Slovcnsko má
imponují svou oficielno tí. Tradice vykládaná Šteianem Krc
rym budí nadšení u tech, kterí pateticky zpívají .KtT) Slov
nemiluje, nech ho hrom zabije!« Každý se zde mÍ1žestáti 11

rátem, jen proboha krotce, idyllicky, s mravní tendenl:Í, pat
sem, opevovat roduvernost, bít se v prsa. Sedliacké poví
ky vítány, ale nesmíte napsat o "kopaniciarovi«, že treha
odhalOvat hnuj, to jc nccstetické!

V kritické cásti »Slovenské Pohrady. pozdvihuií do ne
každého mladíka, ci staríka, který krácí ve šlépejích ol.:u. JI

litcratury neznají. Pište cistou lyriku a budete odkráglo\"
Vetší cást je venována autobiografii, nebo výpoctu písni
jakého úplne neznámého psavce z 19. století. Literární t"ore
pocházející z této martinské školy je umele drženo na \'.
Kriticky »Pohrady. neobjcvují hodnoty, jenom pocet sil, jak
by síla slovenské literatury mela spocí\'at v tOIll, že móÍ
mnoho' spisovatelu. A tak ltleuají stále. Zc nekdy psá\'al n
j"k~· ucitel, ejhle, takhle psával, my musíme taky takhle a ka
ai sahá naše tradice. »Slovenské Pobrad.\'« budou brzy pf
konány.

Tradice je krásná \·ec. I irancouzští modernisté jsou tra
cionalisty. Každé velké umení je tradicní, protože ollra"dov
umelec musel hledati SVLlj výraz a kd:yž jej našel, proje\'il
rasove. Tradice na Slovensku je špatJle vykládána. Marti
cané nechápou, že popisO\ ati presne kroj není umeleck~'m
nem. Je to nejv~'še cenné s hlediska národopisného. Talent
priklonené k této škole považuji za ztracené. Cena Mar
I:anu spocívá jedine \' tom, že sbírají krásné lidové písne,m
by na skle, pohádky a podObné a tak také budou jcdnou .:en
a ne jinak.

Slovensko nemá vetsího strediska kulturního. Kultnra

llIusí vždycky být regionalistickou. Turciansk}' Sv. M,lrtin
oiiciosní a príliš malome tský.

Opravdu prim vede dneska Bratislava. a to také znepokoj
staré pány, bojí se, že umení nacichne »velkomestem«, a k
je pak naše pancnskost! Tedy tato dve mesta produkují \'
šinu knih.

A kolik se jich prodá'? Jak je veliký náklad? Žalostne mál
Není divu. Mal~, ctenárský okruh. Knihy jsou kupovány 7. n
rodní povinnosti. Konsum slovenských knih bude jen malic
stoupat. Jak jscm již podotkl, mnozí ctcnári kupují knih\
ské. Skutecne sectelým mohou jedinc tyto vvho\'()\at. SI
dci si stežují na jgnorantství CechLI. Nedivme se! Knih. kle
by mohl císti vzdelaný Cech, je málo. A také, myslím, že

cetl. A vubec, myslím, ŽC v Cechác~ se cte slovenská Jitera
tura dce, než si na Slo\'enskn Jllyslí a, rekneme bez sentime
taJity, víc než si zaslouží.

Príznacné je. že knihy mladých slovenských autoru naklád
pražský nakladatel. protože nebyL nalezen Slovák. který by
toho ujal. Neverte v možnost vniknutí slovenské knihy me
lid. Moderní beletrii císt IIcbude. Když vý\'ojem nebude m
stacit kalcndár, sáhne po ceském lidovém románe a pres d
tektivku dospeje ke skutecne cenné literature, ale ueslovensk6

Pravdepodobnost nahražcní spisovné slovencinv ceštin
vidí zatím jen málo jedincli. Vetšina se tomu brání a nepr~
pouští nejaké možnosti v tomto smeru a také tomu ne\·eri.
Zvlášte jestliže jsou tady symptomy pro opacné. Tak prípad'
Jílemnického, který, sám Cech, píše slovensky, a jiných. Ro
mantikové.

O literárne dnes cinných mužeme smele prohlásiti. že jsou
to ti pred válecní Slováci, nacichlí bojem o samostatnost a od
bojem proti Madarskn. anebo jsou ješte pod vlivem madar
ské kultury. Generace pricházející v príštím desetiletí bude
ovlivnena kulturou ceskou. A bez násilí. Sama od sebe.

ysIpoo
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ruka, ak bude pisaf i cesky - a pri tom si podrží slovencinu.
Že by snád bol fenomenom ncjaký slovenský kritik len prcto.
že píše i cC'sky, ako to vysvitá z clánku p. V. Štecha v po
sudku o tlamaliarovi, je tvrdenie ]Jredsa Icn odvážne. To teda
literárna kritika na Slovensku - bez Pražáka i Votrubu - ac

ju p. V. Štech vobec popiera - predsa len tak hlboko neklesla.
Slodci považujú pri riešení ceskoslovcnskej tázky jazykovl'
~tránku za vedfajšiu. Dojde-li k jazykovému splynuti u pri

rouzcným vývojom, budiž. Proti prirodzenému vývoju sa
predsa nic nadá lIamietaf. Ale i potom jc možno vzhfadom na
kultúrnu sílu, ktorú Slováci dnes už javia, len splynutie, kde
sa i slovencina uplatní. Možno teda v budúcnosti hovori( len
o ces k o s loven cin e a nie ceš ti ne. Že by vývoj sme
roval k lIahradcniu slovenciny ceštinou, ako to tvrdí pán V.
S., je objav nový a pozoruhodný. Jcstliže to však predsa tvrdi,

lak potom na Slovensku 10 roko\' vobec neboJ, a jak bol, tak
sm\d v Bratislave povedzme v kaviarni »Astorii«.

Myšlienyku o odstránení slovenského problému sposobom

slovákožrlltskym a pancechistickým, ako navrhuje p. V. Štcch.
možno uložif do liehu a nepredyšne uzavrie(.

Na Slovensku teda nikto nepomýšra na odstránenic »chyby
otcu«. Je vedfajšie, kol'ko rudí na to v Ccchách myslí, pone
vác odstránenie slovenského prol)lélllu sa može sta( len na

Slovensku. K tej »chybe Otell« ICII .tol'ko:
L:e Slovensko nenašiel prevrat \' situácii o mnoho horšej než

skutocne bolo, možno dako\'a( prá\'c tejto chybe otcovo A Štúr
rozhodne to s tou rozlukou nemyslel prechodne. Podobné
tvrdenie zase svedcí o plytkom znaní prícin. ktoré viedly
k rozluke a úmyslo\'. toré mal Štúr a jeho družina pri roz
hodnutí sa pre odluku.

O tej slovenskej kultúre!
P. V. Š. charakterizuje tlamaliara ako kritika, »jenž má od

vahu bíti«. V tom sa s ním shoduje vlastne i on, pone\'ác tiež
vie bit, ale len biL Tvrdí sice, že »jen cestná, \'elká nenávist
se rodí ve velkou lásku«. ale z kritiky slovenskej kultúry pána
V. Š. cítí sa len cestná vefká nenávist - vefká láska sa asi

u neho len rodí, ci snád nechce byr sentimentálnYIl1, aby o ne.i
hovoril? Menuje »hloupostí« hovorif o samostatnej slovenskej
kultúre. (Podobne hovorif snád nie .ie vefká múdrosf.) Je to
vcc názoru. - Slováci sú si vedomí Iledostatkov a malosti svo

jej Jiteratúry, existenciu ktorcj ovšem p. V. Š. nemože po
pieraf. Ano, nemožno sa Slovákom vyhnú! literatúre ceskej.

Chodia ešte Slováci pre múdros( do Ciech a chodia tam radí.
Može pán V. Š. povedaf, že na Slovensko nepojde pre múdrosf,
ale Slovensko rozhodne odmietnc múdros! jeho clánku. Darmo

však tvrdíte matke, že jej diefa nie je ani pekné ani milé. ona
ho predsa budc mat najradšej. Sme chudobní, vinou minulosti
zdeptaní a nemožeme prinútit p. V. Š., aby sa na nás díval
inác než »s patra«, ked sa jemu tak chce. Je v š(astnej si
luácii bohác a a nemože ho chudák primM k tomu. aby ním ne
pohrdal, jestli tofko citu sám nemá. Tvrdí, že sa dívali na slo
venskú literatúru v Cechách vždy »s patra«. Ci je to pravda
alebo nie, nech sa ozvú hlasy s ceskej strany. Nech sa ale
potom p. V. Š. nediví slovenskému separatizmu. Pri hodnotení
slov. literatúry však zabúda. že Kollár a Šafárik holi Slováci
-i ked, písali cesky - tiež v budúcnosti možu sa na Sloven
sku ešte takíto Kollárovci a Šafárikovci narodit a budú pisat

nie cesky. L:e literárnu kritiku na Slovensku tvoria Cesi! Ne
hádajme sa o to, ci ju tvoria len Cesi. Dobre. vážlme si ich
a sme im za to vdacnÍ. Avšak prosíme o trpezlivosf niekofko
desatroci, snád sa Slováci naucia chodit sami na vlastných
nohách. K te.i slovenskej chl1dobe ešte toto. t1viezdoslav pocal

básnit madarsky. Keby nebol býval zachytený, dnes by bol
snád vefmi pádnym dokazom Madarom, pre integritu bývalého
Uhorska.

že niesom exponentom žiadnej poli

.<;tefa-n BedllÓl·.

zjavolll potešildným (a i vzácnym), ked sa objaví
ti casopisoch. zvláš( nepolitických, clánok, ktorý ceskú

obec informuje o slovenských pomeroch. Sloven
cami sa zapoelieva clánok »Slovenský problém ... «

»Pfitomnosti«, ktorý písa! p. V. Štech. Clánok tento
(m p ó s o b o ln pozoruhodný a je isté, že vzbudí
lISku rozruch ešte znacný. K voli tríbeniu názorov

d od veci prehovorif si o tom, ako sa na názory
jadrené dívajú nepredpojatí Slováci, pokrokove a
n ky orientovaní.

autor priznáva, že je slovenský problém. Zároven
{ecept na jeho ríešenie, ktorý je ako tá zdari1á ope
li mala len tú vadu, že pacient zomrel. Prosté od

lovenciny! Snadno a rychle pod Ta Vymazala.

k ihned povedat: neni Slováka, ani toho naj
koslovenského presvedcenia, ktorý by bol ochot-

ny sa zriecf. Je ona súciastkou národnej bytosti,
a národnol11 tele a jej odstránenie by znamenalo

e nit o v () hec nic pro t i ces k é h o. Áno, sme

a Slováci ucili ceštine, iste Slovákovi neodpadne

omy proto jsou tady (mohu posloužit nekolika dopisy ou
prátel Slováku, kterí mlle píšou cesky) ale ty vetšina

a ncvielí. Bylo by netaktické od Cechu, kdyby nabádali
ké autory k psaní ceštinou. O n i u d c I a jít e nt o

amí.

encina byla adoptována v dobe, která vyžadovala zv~'
brany proti madarskému násilí. Mela zachránit. Svuj úkol
la. Jisté tcnkrát nemyslili na trvalý separatismus. Dnes

ho prospechu z toho Slovensku neplyne. Nedovolí rozpetí
tGm. Jcn \' malickém okruhu národa \'e stredním Sloven

je domovcm. Západním, nebo východním Slovákum je
tak vzdúlena, jako ceština. A lIekteré cásti je ceština
Ucha cvangelíkulll. kterí používají ceských zpevníku,

a moellitcbních knížek. Jaké obohaccltí pro ccštinu by
nal prírustck Slovenska!

tne jcstližc prijdou ty ocekávané talenty, uznají jediné
i ko ze slcpé ulicky a to bude: psát cesky! Nebojte se.
01\ epil(Ony ceských spisovatelu. Jcnom ti slabí. Silné
ti ncmohou býti cpigony. Neobávejte se, žc to nebude

ká knltura!

lm si dost dobre predstavit vedeckou literaturu psa
ensky. Dalo by se psát ještc o výhodách materielních,

rešení problému bude vecí citu, tuto cást tedy vyne
Myslel bych jedno: aby se Ceši nestarali O rešení, mladí
I i to vyreší sami. Nelámejte nad nimi hul. C a s j e
ejlcpší prítel!
bych koncit. avšak musím napsat nekolik slov panu

ovi:

že Vaše slová boli myslené úprimne. od srdca. Pro
by te vzal na vedomie. že myslím tiež úprimne. Ubezpe

ás, žc som sa s týmto (ažkým problémom vyporiadal
i ked ho prevádzám do takých dosledkov. Neobvinujte
a chccm sta( prez noc slá vnym! Mám zrovna tak rád
O ako Vy. spomienam na domova teším sa nan. Práve

re ako na Slovensku cítim sa v Prahe.

prosím, neoznacujte ma za renegáta. je to hnusné slovo
lúžim si ho! Obávajúc sa, že byste cesky nerozumel,
ám slovensky.

ac upozorllll.ielll.
IIky ..
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Pre mladú literáruu generaclU slovenskú má len slova po

hrdania. Opravdu »s patra«. Co však pre Slavákoch je najpo
tešitefnejšie pri nej, je jej pocetnost. Známka lepšej budúc
nosti. I ked snád mladý literáti »delají brajgl«, našim ušiam,

zvyklým hluchote, tento brajg! zneje ako hudba. I ked snád
medzi mladými je mnoho plevy (ako to inác ani nemaže byt),
však ich riecica casu preaseje. Pre Slovákov je taký mladý E.

B. ~ukác, taký G. Vámoš, Smrek, liorváth, iní a iní prísfubom
pre budúcnast. Zkrátka miazga koluje, puky navierajú, ba už

i kvitnú.; vietor ich už nezrána, mrazy neznicia a dúfame, že
po adpadaní plának ostanú plody. Po dlhej suchote nádej na
úrodu.

Pán V. Š. cituje Kálala: »... ustante v zápase o 'autonomii.«

Necíti ovšem, že sám takýmto clánkom tahá koberec zpod
noh Kálalových. Nieco iného je ale, ked o Slovensku havod
Karol Kálal, alebo Václav Štech, ponevác Kálal v práci o S~o
vensko zošedivel a ku Slovensku cíti len vcfkú lásku a žiadnu,
ani cestnú nenávist. Slová Kálalove iste prebudia svedomie nie
jednaho Slováka. Kálal však hovolÍ: »... kto poctive smýŠlí,
zc\urazlluje jednotu ceskoslovenskou, byt i pri dvou i trech ná

recích.« Jemu neni slovencina i:erveným súknom. Iiovod da
lej »... po profesorech i:eštinárích požadujeme, aby 'literární

slovenštinu ovládli zcela, aby slovenskou literatúru spojili
s ceskou v jedno, aby stuc\ujícím odporucovali slovenské kni
hy,; to se dosud nedeje, v tom se musíme napravit.«

Clánok "Slovenský problém ... « nemal uzriet svetlo sveta.
V Cechách vzbudí nesprávnu prec\stavu o Slovensku, na Slo
vensku hlavne pre jeho pohrdlivý, ba až nenávistný tón odpor
proti Cechom rázu V. Štecha. Vid no to i z prvej adpovede
v »Prítomnosti« na jeho clánok. Na adresu p. D. Chrobáka len
tofka: pozor s tým Petiiíim a Kossuthom, ci prá ve Iiamaliar

je im tak, blízko, a nie niekto iný.
Némietky proti clánku p. V. Š. vznesené ovšem admietne on

vznešeným ge tom, že na Slovensku »se více klade dLIraz na
cit, než na klidný razum«. Nech každý súdi sám! Na Slovenskn
príde clánok vhod jedine - fudovej strane, ponevác je on v~r

bornou zbranou v jej boji o. autonomiu.
»Neríkejte, že není slovenského problému. Je. A nutno jej

rešiti,« volá hlasom velikým p. Václav Štech. Nuž znamenite

ha pomáha riešit. Ján Stefánik,

odb. uc. st. mešt. školy.

III.
Ctená redákcia!

Zdá sa, že slovenská resp. ceskoslovenská otázka vstupuje

do novej fázy. Nasvedcuje tomu aspoií palemika v posledných
císi ach »Prítamnosti« a ciastacne i v iných casopisoch. A je

ta tak dobre! Dost bolo už nejasností, nedorozumení a bezrad
ného balancovania. Snád konecne po vyjasnení týchto, úprimne

smýšfajúcim Cechoslovákom nie fahostejných problémov pri
speje sa k správnomu riešeniu celej veci.

Názory na slovenskú budúcnost sa vo vacšine prípadov dia
metrálne razchádzajú, a to nielen na strane ceskej, ale i sla

venskej. Mali sme možnost všimnút si tohoto faktu na pro v 18.
C. "Prítomnosti«, kde pan V. Štech nesprávne chápe tenden

cie Iiamaliarovej knihy »Iilasy nášho východu«, a hned nato
podráždenú repliku p. red. K. Iiušeka v Slov. Denníku. Zaradí
me~li sem ešte štvrté meno P. prof. Jos. Valouška z 20. C.

"Prítomnosti«, dastávame tak representantov troch prúdov
v ceskaslovenskom národnom snažení - ak si totiž chceme

predstavovat, že existuje v Cechách smer, majúci v úmyslach

poceštenie Slovensk<lJ; sme však presvedcení, že žiadny roz
umne smýšfajúci a zo skúsenastí vychádzajúci Cech na nic ta
kého nemyslí. Mladí romantikavia - už ci na tej ci na anej
strane - naprosto neudávajú smer smÝšfania celku, a iste

336

ICIl tých Hlal na mysli p. J. V., ked hovoril, že verí, že v Ce·
chách taká tendencia je.

Zo zbývajúcich dvoch prúdov (liamaliar, Valaušek - Hu

šck) je zaujímavý prúd p. rec\. Iiušeka. Prúd tento nie je sice
nový, no boli sme zvyklí jeho stúpencov videt rekrutova! sa

z iných politických strán, ako jc tá, ktorej záujmom slllxi
S I a ven s k Ý Den n í k. Ci to znamená jej novú orientáciu
v duchu niekafkých prejavov nedávnej doby? LelJo vraj Slu
váci sa radšej vzdajú csl. jednoty, aka slavenciny! Výjdime
tedy z predpokladu, že by obavy p. Ii. o slovencinu buly
správné a že Cesi chcú na Slovensku zaviest ceštinu. Nato.
precítajme si spomenutý výrok p. li. v S I a ven s k é m D e 11

ní k u a uvažujme. Prvá mažnast: Keby Slováci prijali cešti
nu za spis. jazyk, nestalo by sa nic lepšie a niš horšie ako že
by sa z nich za pár generácií stali Cesi. - Drubá možnast:
Slaváci by sa uzdali cs!. jednaty. Vicmc si predstavi!, CO by
nasledovala: nic lepšie a nic horšie, ako vbehnutie priarnu do
nárucia Budapcšti. Máme tedy dve alternativy: bud Cesi 
alebo Madari. Pán li. zvalil by radšej alternativu druhú? Ako
inái:, ved predsi sme í r e Cit í Slovania, my Slováci, v Ce
CllOCh už prúdi troška germánskej krvi, ano, len preto, hádam,
v nás ta rka smyslu pre slavanskú vzájamnost. Iiej, na papieri!
Pri tom nám ešte síde na um rok 1915, kedy bol Sl. Denník

zastavený pre nekampromisní ceskoslovcnské stanovisko, ale
ha Iiodžov "Ceskaslovenský rozkol«.

Na kaniec ešte pár slov o tom »prekladaní« z ceštiny do.

slavenciny. Nesúhlasím s náhfadom pana praf. J. V., aby sa
ceské knihy p r e p i s o val y do. s!ovenciny. Jc to úplná zby
tacnast a daromné plýtvanie nákladam, ktorý maže by! vy
užitý k vydávaniu kníh navých, už ci ceských, lebo sloven
ských. Ubezpecujem pana .1. V., že sa ceské knihy na Sloven
sku cítajú a ta i medzi pospolitým rudam! Ale tvrdí-li p. J.

V. že prostý clovek tu po knihe vobec nesiahne - tak pre kaho
vlastne prepisavat? Tedy neprepisovat ani z ceštiny do. sl0-

vcnciny ani naopak! M. Cú/ik.

Premiéry Moderního studia.
V Praze, 29. kvetna 1929.

Velectcný pane redaktore!

Pan Dr. fr. Kocaurek vc vém parížském clánku o avant

gardním divadle" otišteném v c. 19. »Prítomnasti« uvádí jako
odstrašující vec, ŽC Moderní studia »pustilo do. sveta« zprávu.
ŽC »poslední premiéra budc ctyricátou premiérou za nekulik
mesícLl trvání«. Onu noticku jsem psala já a bylo v ní zcela

jasne recena, že jde o ctyricátou premiéru souboru pod ve
dením Jirího. frejky vubec. Není snad známo v Praríži, ale je

známa v Praze, že frejkuv sou bar hraje po 4 raky a ne ne
kalik mesícLl, jak si daphlil sám pan Dr. Kocourek, jen aby se
mohl dopustit nevlídnosti vuci našemu soubaru. Prosím, Vás.
abyste tuto. invektivu, nchodnou sloupcu Prítomnosti ve svém
listc laskave karigaval a poroucím se Vám

s veškerou úctau

Marie VorlovlÍ,

abch. reditelka Maderníha studia.

NOVÉ KNIHY
Marie Majerová: Pohled do dílny. 5 Kc. Vydal »Cin« v Praze.

Proc a jak vzniká román, tato. nejrozšírenejší kniha na celém
svete, je otázka, která zajímá každého ,jejího cteuáre. Marie
Majeravá adpovídá na tuto atázku poutave. Od padnetu k lite
rární práci až k adhalení tajemství této práce, to vše je podáno
v Itéto knížce.


