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PrítomnosL,
V PRAZE 14. RfJNA 1931. C f s L o 41.

Ponevadž polovina rukopisu urcených
do tohoto císla se ztratila cestou do tiskár
ny, prosíme ctenáre, aby nás pro tento
kráte omluvili za nedostatky obsahu.

Redakce.

366 zbytecných funkcionái"u.,
Utechou obcanu, kterí budou pokutováni za to, ženeprišli dne 4. ríjna k volbám do místních výboru
pražských, budiž receno to, že aspon nešli volit zbytecne.
A na druhé strane slouží ke cti obcanské i stranické disci
pline 460.000 pražských volicu, že se k této volbe dosta
vili. Správu obce pražské vykonává ústrední zástupitel
stvo, které bylo zvoleno 27. zárí. Vedle tohoto ústredního
zastupitelstva pamatoval však zákon z roku 1920 na to,
aby Prahu spravovaly ješte instituce jiné, a tak došlo
k utvorení tak zvaných místních výboru. Patrne byla
zde vzorem Víden, kde v roce 1891 bylo po vytvorení
VelkéVídne rovnež prikroceno k organisaci místních vý
boru v jednotlivých ctvrtích mcsta. Úmysl zákonodár
cuv byl zrejme dobrý a rozumný: zabránit prilišné cen
tralisaci správy a umožnit znalcum místních pomeru, aby
v mezích jednotné správy mohli pracovat pro dobro
svých okresu.

Tak se stalo, že vedle ústredního zastupitelstva máme
v Praze 13 místních zastupitelstev, nazývaných mís t n í
vý bory. Vedle mestské rady máme v Praze 13 mest
ských rad a vedle primátora 13 místních starostu. Po
místním výboru, místní rade a místním starostovi mají
všechny pražské ctvrti, pocínajíc Prahou I. až V I I. a
koncíc Prahou XIX. Vedle 100 clenu ústredního zastu

pitelstva je v Praze ješte 366 clenu místních výboru. Na
papíre vede tedy správu Prahy 466 osob, ve skutecnosti
však jen onech 100 osob, zastoupených v ústredním za
stupitelstvu, kdežto funkce onech 366 lidí, zvolených do
místních výboru, neexistují.

Zákon z roku 1920 obsahuje ustanovení o pusobnosti
místních výboru: místní výbory mají mít po sloucení
obcív útvar Velké Prahy za úkol spolupusobit pri hospo
dárství a pri správe jednotné ob~e jako poradrrí, dozorcí
a výkonné orgány v oboru samostatné i prenesené pu
sobnosti obecní. Zejména jim má príslušet správa ústavu,
podniku a zarízení, sloužících ryze místním úcelum.
Místní výbory v cástech mimo Prahu I. až V I I I. mají
podle zákona vykonávat trestní pravomoc policejní
v oboru místní policie. Mají právo podávat podnety,
týkající se místních zájmu, a jsou povinny k vyzvání
ústredniho zastupitelstva podávat dobrá zdání v oboru
své pusobnosti. Povolovat vydání jsou místní výbory
oprávneny jen v mezích spolecného rozpoctu pro celou
jednotnou obec a jen potud, pokud tomu byly zvláštním
usnesením ústredního zastupitelstva zmocneny.

Zákon tedy pripouští znacnou pravomoc místních vý
boru. Avšak jednacím rádem z roku 1924 a praxí, jež se
od té doby vyvinula, byla moc místních výboru, místních
rad a místních starostu okleštena tak dalece, že temto
funkcionárum byla vzata veškerá moc výkonná i do
zorcí a zCtstala jim jen problematická pravomoc poradní.
Cíli pravomoc, kterou konecne muže vykonávat každý
obcan Velké Prahy, at už ji vykoná prostrednictvím své
politické strany, upozornenim v novinách nebo prostým
prípisem na nekterý obecní úrad.

Bude nejlépe ukázat, jak práce místních výborCt a
místních rad vypadá v praxi. V následujících odstavcích·
jsou výnatky ze zprávo cinnosti techto institucí, jak byly
otišteny v úredním liste mesta Prahy.

Tak na príklad místní rada v Nuslích ukázala podle
zprávy o své schuzi v srpnu následující cinnost: Vzala na
vedomost zprávu hospodárského referátu o úprave pre
jízdných komunikací, zprávu téhož úradu o tom, že Kru
šinova ulice v Nuslích bude vydláždena starým dlažeb
ním kamenem a že ulice Libušina vydláždena nebude,
ponevadž není úhrady. Dále vzata na vedomost zpráva
téhož úradu, že mestská rada povolila stavbu proza
tímní materské školy na Bohdalci a že bylo zadáno vy
dláždení Palackého trídy v Nuslích. Dále vzala místní
rada na vedomost zprávu stavebního úradu odbor 15, že
se zacalo se zrizováním verejného osvetlování na silnici
Braník-Krc, zprávu opet hospodárského referátu, že
bylo zahájeno jednání o vypracování generál
ního návrhu na uskutecnení hrbitova v Podolí. Pak
byly v této schuzi schváleny dva volné návrhy. jeden
z nich žádal, aby byl zvýšen dozor na verejný sad
u školy, druhý, aby se žádalo o okamžitou úpravu ulice
Lumírovy a Krokovy.

Vlastní jednání místní rady podle jeji úrední zprávy
záleželo tedy v tom, že vzala na vedomost rozhodnutí
mestských úradu v nekterých místních vecech. Zpráva,
že Libušina ulice nebude vydláždena, byla vzata na ve
domost stejne jako zprávy positivní, což svedcí o na
prosté bezmocnosti místních výborCt a rad vuci ústred
nímu zastupitelstvu, mestské rade a konecne i·vuci obec
ním úradum.

Ve schuzi místní rady smíchovské dne 11. srpna byly
vzaty na vedomost tri zprávy mestské rady a jiných
úradu. Mimo to místní rada nekolik vecí doporucila
mestské rade k príznivému vyrízení. V této schuzi vedle
braní na vedomost a doporucování padlo jen jedno roz
hodnutí: byla zamítnuta žádost spolku majitelu zábav
ních podniku v Praze za propujcení místa v Duškove
ulici na nekolik týdnu v zárí.

Ve schuzi místní rady žižkovské 25. srpna bylo usne
seno doporucit magistrátu stanovení poplatku ze stánku
mestské tržnice, vzata na vedomost jedna zpráva státní
regulacní komise a zpráva hospodárského referátu o za
hájení jednání o koupi pozemku malešického velkostatku.
Místní rada vzala také na vedomost zprávu elektrických
podniku o zahájení dopravy na trati císlo 13 do Hrdlorez.
Projeven souhlas se zmenou ustanovení o auto drožkár
ské živnosti, vzata na vedomost zpráva popisního refe
rátu o pojmenování ulic v Hrdlorezích a Malešicích.
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Proti protekcionárství.
"Reichsverbancl deutscher Mittelschullehrer" podal minist~rstvu

školství žádost, ve které klade tri požadavky:
I. aby veškerá uprázdnená místa ve státní službe byla ihned

vypisována a nejdéle do roku obsazována rízením prostým všech
vlivlt osobních a politických;

Kdybyste to vzali od cloveka k cloveku, za sebe každý je proti
válce a pro mír. Válka zatím není a soukromý clovek na to dál ne
myslí. Každý má dost svého. Nemalovat certa na zed.

Pojíštujeme se proti ohni, vloupání, úrazu. V tomhle jsme zvykl'
myslit dopredu. Dedeckové a babicky ukládali na knížky a kupovali
papíry. V penezich myslili dopredu. Naše generace myslí dopredu
v hygiene. Ockujeme deti proti záškrtu a spále a plombujemejim
i mlécné zuby, aby mely dobrý druhý chrup. Budou-li majitelé vy
plombovaných zoubku nekolik let pozdeji zahubeni ve válce nebo
zmrzaceni, nad tím sí nelámeme hlavu, jako by se nás to netýkalo;
tak daleko už nesahá naše zodpovednost ani obraznost. V tom sku
tecne a jedine závažném ješte jsme se nenaucili myslit dopredu.

Až posud nebyly dány nám všem lidem, jak tady jsme, prímý po
pud a hromadná priležitost, ríci jasne a každý za sebe: nechceme válku,

oclzbrojte. Ted, vzhledem k ženevské odzbrojovaci konferenci, chys

tané, na únor, máme tu možnost. Myslím, že by byl hrích lenosti,
mlcet k veci takového dosahu pro každého z nás; a že je ll'pe, ozvat
se treba bez ohlasu, než setrvávat v pohodlné skepsi a zllstat netecný.

Zacíná se v Ceskoslovensku, jako po ostatních státech, podpi
sová akce: kdo je pro odzbrojení, podpíše.

Neríkejte, že je to jedno, že na tom nesejde, že vaše jméno nerozho
duje a že podpisy se to nespraví. Podpisy se to zcela urcite nevyridi.
Ale jejich poctem možno manifestovat vuli k míru národt'l.

nich listinách a zvoleni nebyli, zajímá o tyto funkce, lze
vysvetlit nejen malou informovaností, ale i tím, že si
lidé zpravidla myslí: treba malá a: bezvýznamná funkce,
ale prece funkce. V místních výborech je nekolik sku
tecne dobrých komunálních pracovníku, kterí by mohli
svým stranám udelat v zastupitelstvu a v mestské rade
platné služby, kterí však dávají prednost na príklad
tomu, být místním starostou v nekteré cásti, podle sta
rého známého výroku: Lepší být v této vesnici první,
než v Ríme druhý.

Mohlo by se uvésti, že techto 366 funkcí ciní obci
znacné výdaje, jež nejsou vyváženy. Místní starostové
mají pres Kc 130.000'- rocního platu (všichni dohro
mady), a jsou zde i jiné výlohy, na príklad se zvaním na
schuze a podobne. Velmi drahou položkou jsou í volby
místních výborl'r. Ale i kdyby místní výbory pracovaly
bez jakýchkoliv výloh pro mesto Prahu, nebyla by jejich
existence o nic oprávnenejší.

Chyba je zrejme ve špatne pochopené decentralisaci.
Budiž konstatováno na omluvu všech clenu místních

výboru, že opravdu nemohou delat víc, než co delají. Aby
tato celkem nedustojná hra prestala, bylo by nejdríve
potrebí dát místním výborum opravdu nejaké pole pu
sobnosti. Nemohlo by být na škodu, kdyby se skutecne
místní veci sverily jejich kompetenci. Zároven se zme
nou v obecním rádu melo by se také pamatovat na zme
nu v organisaci místních výboru a vytvorit z nich nejen
telesa, která mají o cem jednat, ale také telesa, stojícl
v bezprostredním kontaktu s mestskou radou a jejlmi
komisemi. A. Urban.

Odzbrojit.

yKMÁNzop

Usneseno žádat komunikacní úrad o úpravu ulice Rec
kovy.

Místní rada v Braníku dne 17. srpna vzala na vedo
most zprávu hospodárského referátu o výsledku jednání
s majiteli pozemkl'r, potrebných pro prodloužení elek
trické dráhy do Hodkovicek, vysloven souhlas s návrhy
na úpravu autodrožkárské živnosti, usneseno oznámit
magistrátu k jedné žádosti o autobusové doprave, že
této dopravy je potreba, usneseny smernice pro vybírání
minimálního poplatku Kc 2'- za vyložené zboží na

. chodnících. Pak se místní rada usnesla poslat mestské
rade výstrižek "Nového Vecerníku" z 16. cervence,
v nemž byl napaden jeden magistrátní okresní, a kon
statovat, že onen pán koná svou službu dobre. Místní
rada nemela námitek proti tomu, aby 13 osobám, by
dlícím v branickém obvodu, bylo priznáno domovské
právo ve Velké Praze, a konecne se usnesla vyzvat poš
tovní správu, aby na nekterém dome v Krcské ulici
umístila poštovní schránku.

Ve schl'rzi místní rady pro Prahu L-V I 1., která se
konala 3. zárí, bylo opet vzato na vedomost nekolik
oznámení obecních úradl'r a mestské rady. Jinak bylo
na programu také jednání o nekterých sociálních opa
treních, mezi jiným upozornila místní rada na to, že
loni pri rozdávání polévek byly nejaké závady. Ve
schuzi místní rady v Dejvicích dne II. zárí bylo usneseno
postoupit mestské rade s doporucením podání orga
nisace strany národnesociální ve Veleslavíne ve veci
provedení kanalisace a vodovodu v téže obci, mimo to
vyrízeno 39 spisu. Usneseno požádat komu.nikacní od
bor, aby zarídil na námestí na Letné prechody a žádat
za úpravu Sibirského námestí.

. Stejne znejí zprávy o cinnosti všech ostatních míst
ních rad a místních výboru. Všude cteme: vzato -na ve
domost, doporucuje se. Kdežto mestská rada se usnáší
na návrhu a narizuj e svým úradum, aby jej provedly,
místní rady se usnesou na návrhu a žádají mestské
úrady, aby je provedly. Tím je vlastne receno vše.

Je tedy otázka, má-Ii smysl, aby se volily korporace,
jejichž jedinou pusobností je vlastne iniciativa. Je však
potrebí pripomenout, že dobré veci, které se v Praze
dejí, celkem málo pocházejí z iniciativy techto korporací.
Mnohem vetší cást iniciativní práce pochází od komisí
mestské rady, od mestské rady samotné a konecne i od
obecních úradu. V komisích mestské rady je ostatne
zastoupeno mnoho clenu místních výborl'r a místních
rad, takže v techto skutecných pracovních sborech
pražské samosprávy je dostatecne pamatováno i na
místní pomery a potreby.

Jestliže tedy místní výbory a místní rady nemají ani
výkonnou, ani dozorcí moc a jestliže valnou cást jejich
práce iniciativní vykonávpjí jiné organisace, pak je
opravdu težko odpovedet na otázku, jaký smysl vubec
mají. Lze plne chápat znechucení vážných pracovníku
v místních výborech, když se bourí proti tomu, aby se
zbytecne scházeli a zbytecne rOKovali. Ve volbách
4. ríjna bylo na 4 léta zvoleno 366 dospelých a vetšinou
vážných lidí, kterí by se jiste hnevali, kdyby jim nekdo
rekl, že si rádi hrají. V místních výborech budou si hrát
4 léta na zástupce lidu, kterí o necem rozhodují, a ve
skutecnosti nebudou rozhodovati o nicem, budou jen
brát na vedomost a navrhovat, aniž by meli možnost
prosadit svuj návrh, jestliže se nebude zamlouvat mest
skému úradu, komisím mestské rady a mestské rade
samé ..

Záhada, proc se prece nejen tech 366 lidí, kterí byli
zvoleni, i ale další stovky tech, kterí byli na kandidát-
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Prítomnost,

34.000,- Kc

25.000,- "
21.000'-. "
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13·000·- Kc
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16.600·- "
26.000·- "
30.000·- "
28.000·-- "
48.000·- "
26.000·- "
17.500·- "

2. aby proti všem profesorum a reditellim, kterí po dobu rízení
obsazovacfhodávají vykonávati vliv, zakroceno bylo disciplinárne
proporušení§ 28 ucitelské pragmatiky a aby stejne bylo zakroceno
protiúredníkumškolních úradu, kterí takovými zákroky dali na sebe
pnsobitinebo je sami vyvolali;

3. aby ucitelským sborum bylo vráceno právo navrhovati pro
mlstareditelská tri uchazece, a aby od návrhu smelo se býti uchýleno
jen v tom pripade, že návrh zrejme odporuje platným predpisum.

Žádostdovolává se výnosu Habrman-Drtinova ze dne 14. ledna
1919,který praví: "jest naším úmyslem a snahou, aby pri rozhodo
vánive vecech osobních vládla ve školství spravedlnost. Tato zásada
vylucuje,aby jednotlivci na úkor svých soudruhu v povoláni byli
protežováni... Žádáme proto veškeré ucitelstvo, aby se nedomáhalo
osobnichvýhod postranními cestami, nýbrž dbalo toho a k tomu pu
sobilo,aby pri obsazování míst protekce byla vyloucena. Toho se
dOclli,když nikdo protekce nebude vyhledávati." Spis vyslovuje poli

továnínad tím, že se tohoto výnosu nešetrí a že pos!anci a politické
strany na škodu všeobecnou zasaZlljí se za žadatele jim politicky,
spolCC('nskynebo príb'uzensky blízké. Tím se stalo, že se na mista
feditelskáa profesorská dostali uchazeci s kvalifikací velmi dobrou
nebo dokonce jen dobrou, kdežto uchazeci s kvalifikací výtecnou
byli pominuti, a že leckdy žadatelé mladší a hure kvalifikovaní jen
protomeli úpech, že získali si protekci jedné nebo i více politických
stran.

Spi stežuje si konecne do toho, že se místa zemských školních
inspektoru a profesoru jim pridelených vlibec nevypisují a že se
i místa reditelská a profesorská obsazují bez verejného konkursu.

Zákroknemeckých stredoškolských profesoru je chvalitebný a ne
pochybuji,že p. ministr Dr. Dérer, o jehož ušlechtilosti není rllzných
minení,k nemu jiste bude prihlížeti. Protekce nebývá bezplatná 
címkdo je lépe situován, tím vice mÍlže zaplatiti, a proto se stává,
žeprotekci trpí práve ti, kterí by lépe placených míst nejvíce potre
bovali. Leczákrok dlužno vitati i s jiného hlediska: dosud mnozí
úrednfcipokládali za útok na cest svého stavu, když se vytýkala
korupce a protekcionárství, v daném prípade však representativní
korporacecelého stavu mužnc odhaluje nerest, která se v nem za
hnízdila.Podavatelé žádosti jsou si jiste vedomi toho, že zemským
inspektorem nebo reditelem strední školy žádný ministr by nejme
novalvysloveného hakenkreuzlera, ale práve postranné protežování
otevírádokorán dvere zákerným pomluvám, proti nimž osocený nemá
možnost bráni ti se.

Bylo by v zájmu všeobecném, kdyby všechny úrednické korpo
race odhodlaly se k podobným zákrokum a nelekly se ani dalšího
kroku,t. j. upozornovaly jak predstavený úrad tak i verejne na každou
krivdu protekcionárstvím spáchanou. Náprava nynejších nesnesi
telneošklivých pomeru muže zjednána býti jen spoluprací úredníku
samých. Dr. V. B.

Dokument o mládeži.

Žemnoho mladých lidí volilo stranu p. Stríbrného a že je mezí nimi
trapné procento studentstva, to zdá se býti nesporno. Ptáme se
casto: jak je to možno? jak vysvetliti, že tak hloupe si sedají na
tento proutek, tak primitivne pomazaný lepem? Probírajíce se
náhodoustarými rocníky "Prítomnosti", nalézáme dokument, který
snad milže objasniti motiv aspon u cásti této mládeže. Tenkráte
(r. 1925)se vedla v "Prítomnosti" debata o tom, koho volit, a dostali

jsmetaké tento projev:

"Myslim, že málokterý z nás, abych tak rekl, "politických
rekrutu", bude volit s objektivní spravedlnosti. Rozhodne tu
bud raptus bujnosti nebo raptus biaseovanosti - podle letory.
Já sám mám podstatné obavy, že, nesetkám-Ii se do té doby
s nikým, kdo by byl schopen svojí morální autoritou .mne pre
svedcit o nutnosti hledet kladne na politícký život (a na život
vubec - v jedenadvaceti letech je clovek ješte tolik doktrinárem
a idealistou) - sáhnu po kandidátce té strany, která bude míti
v programu nejvíc rozvratu a negace. Bude-Ii to objektivne

spravedlivé, nevím - pred svým svedomím budu však cist;
imponujet mi Mephistopheles:

Ich bin der Oeist, der stets verneintl
Und das mit Recht; denn alles was en tsteht
ist werth, daB es zugrunde geht."

V úcte oddaný
Karel Cejka, t. c. studujicí.

Tady to máme cerné na bílém a múžeme se o trochu méne divit.
Jedenadvacetiletí z r. 1931neliší se' patrne mnoho od jedenadvacíti
letých z r. 1925. je to záležitost intelektuální puberty. Zejména tech
pet tisíc volicu, kterí za jediný týden, jak se ukázalo pri volbách do
místních výboru, prešli od komunistu ke Stríbrnému, zdá se zcela
patriti do této kategorie. Ale to práve dodává nadeji: vždyt prece
také ti lidé jednou dospejí. Máme už své zkušenosti s mnohými
takovými mladickými nihilisty z r. 1925, a víme, jak se snadno obra
cejí po intelektuálním dospení. Karel Cejka, t. c. studující, patri
mezi vecné typy. Prijde doba, kdy bude t. C. nccím jiným, sporáda-
nejším a rozumnejším. -tp-

Volný obchod.

Leží prede mnou katalog velkého obchodního domu londýnského,
a mám melancholické myšlenky o tom, jak lehko a lacino jest možno
žíti kulturním životem a obklopovati se komfortem v tak zvané
drahé ale volnoobchodárské Anglíi, a jak nesmyslne zdražují ochran
ná c1~ žívot, komfort a osobní kulturu obcanu v zemích, které jsou
postiženy ochranárskou mentalitou a prúmyslníckým peciválstvím.
Zde je nekolik krámských cen v Anglii, prepocítaných na koruny:

Pravé hedvábné puncochy . 10·- Kc
Dentovy rukavice . . . . . . 18·- "
Sportovní oblek ze skotských tweedú 450·- "
Dressing gowns . . 93·- "
Celovlnené pyjama . . 75·- "
Popelinové pyjama . . 36·- "
Deštníky . od 24·- do 48·- "
Klobouky od 24·- do 45·- "
Cepice 26·- "
Elektrický radiátor 36·-
Mop . . . . . . . 6·- "
Elektrický ohrivac jídel 42·- "
Petrolejová kamínka . . 60·-
Elektrický vyssavac prachu. 450·- "
Elektrická žehlicka . 38·-
Elektrická stolni lampa . 30·-
Pracky na topení plynem .100·- "
Kávové perkolátory z aluminia . 1&·- "
Thermosky' z aluminia . . . . 4·50 "

Prejdeme do vyšších sfér, vypocítejme si ceny anglických a ame
rických aut a srovnejme je se zdejšími cenami automobilu.

Nekteré anglické vozy:

Morris, Minot, Two-seater .
Morris, Saloon . . . . . .

Austin, Tourer. '.' . . .
Austin "Seven", Saloon de Luxe.
Wolseley, Hornet, 6 válcll
Austin, Superchargcd Sports Model
Triumph, Scorpion, 6 vál. .
Hillman, Vortic, 8 válcll
Rover, Weymann saloon
Jowett . . . . . . . .

A nyni nekterí Americané:

Chrysler, 6 válcu .
Pontiac, 6 vál.. .
Plymouth, 4 vál. .
S'ludebaker, 6 vál.
Oe Soto Six . . .
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Essex, 6 válcú. . 23.500·- Kc
Ford, 4 vál. . . . 20.000·- "
Chevrolet, 6 válcú 20.500,- "

Krátká, ale zdrcující statistika; krátká, ale veliká obžaloba našeho
ochranárstvi! Drvan.

Lidovýchova a technika.
T. zv. krise lidovýchovy jest velmi oblíbeným thematem v tisku

denním i týdenním. Poukazuje se pri takové príležitosti na nepatrný
zájem o prcdnáškovou i jinou cinnost lídovýchovných korporací,
trebaže musim'e uznat, že lidovýchovné organisace se velmi pilne
snaži, aby zvýšily zájcm o svoji cinnost. Kde hledat vinu? V metho
dách lidovýchovných korporací, nebo snad náš clovek nemá dosti
zájmu, aby se vzdelával, aby doplií.oval své vzdeláni? Proti druhé
premise mluvil by fakt, že zájem o vzdelání je dnes velmi znacný.
Málokdy se lidé ucili na pr. cízi jazyky tak, jako v dnešní dobe. Mu
síme tedy v prvé rade položit otázku, je-li ccsta lídovýchovných
institucí správná.

Zdá se, že lídovýchovné organisace zapomínají, že dnešní doba je
podstatne jiná než ona doba, v níž lidovýchova rozvíjela svoje meto
dy. Lidovýchova dnes pracuje v podstate týmiž metodami jako
v dobe, kdy noviny na vesnici byly vzácnou událostí a kdy prednáška
v okresním meste byla kulturní událostí. je to v prvé rade technika,
která i v tomto smeru zpúsobila hluboké zmeny. Rotacka nás zasy
pává takovým množstvim novin, že sotva stacíme je jen prolistovat.
jedno nedelní císlo prinese casto více obsáhlejších úvah, než co je
možno probrat v rade prednášek. K tomu pristupují miliony lidí,
kterí chodi do biografu, k tomu pristupuje rozhlas, který celé hodiny
denne vysílá nejnhnejší relace hudební i mluvené statisícilm poslu
chacu. Posléze prichází zvukový film a gramofonová deska. je tolik
technických pomúcek, které umožnují nahlédnout prúmernému clo
veku do nejnhnejších deju, situací a názoril, že nepocituje již touhu
jíti do prednáškové síne, jako to cinil pred lety.

Nezbývá nic jiného, než aby Mohamed šel k hore, když hora nechtela
jíti k Mohamedovi. Nezbývá nic jiného, než aby lidovýchova velmi
dúrazne vzala na vedomí, že technika tu vytvorila nové komunikace,
nové formy styku, ovlivnování, které jsou masovejší, které jsou
úcinnejší než osobní kontakt mezi hlouckem posluchacu a pred
nášejícím. Tim nechci ríci, že by tato forma prednáškové cinnosti
úplne ztrácela raison d'etre, trebaže na pr. považuji za zbytecné
plýtvání energii, casem i penezi, je-li nejaký odborník na pr. univer
sitní profesor, exponovaný politik atd. nucen vytrhnouti se ze své
práce, aby prednášel kdesi na venkove pred malým hlouckem po

sluchacu. Tím také nechci ríci, že by dnešní lidovýchova nehledala
cest k temto novým komunikacním prostredkitm; ale musí tak ciniti
merou daleko intensivnejší.

Nejjednodušší je to u rozhlasu, u nehož lidovýchovná cinnost je
pevne vrazena do jeho programu. Soustredení rozhlasu do jedné
spolecnosti rozhlasové, do nekolika stanic vysílacích, verejnoprávní
povaha rozhlasu (aspoií. ve vetšine zemí) umožnuje znacný zásah
lidovýchovy v rozhlase, takže jde tu více o otázku metody, nebot
prednášeni prednášky v rozhlase je zcela jiným a samostatným pro
blémem, jiným než prednášky v universitních extensich nebo lido
výchovných sinich. Hledání metody je tu znacne otázkou casu.

Nesnadnejší již s hlediska lidovýchovy je problém filmu, který
denne ovlivií.uje miliony divákú a dnes pri zvukovém filmu i miliony
posluchacú. Lidovýchovné organisace zasahují svou vlastní tvorbou
do filmové produkce, také nekteré filmové produkce hledí spojit
zájem obchod ni s dobre mínenou osvetovou cinností. jsou-li tedy
v lidovýchove proudy, které uvedomují si význam filmu pro výchovu
širokých mas, stojí proti nim obchodní interes filmových spolecností,
které nemají jiný zájem než financní a neohlížejí se na to, jestliže
jejich filmová výroba znamená kulturní dumping a otupeni vkusu
širokÝch mas.

Nejnovejším polem je gramofonová deska. I tu vidíme slibné za
cátky, které svedcí, že lidovýchova si všímá gramofonové desky.

644

jc to na pr. archiv gramofonových desek v Radiojournalu, je to
na pr. zachycování dtlležitých projevil soudobé kultury na gramo
fo novou desku. Sama gramofonová deska tím, že zachycuje trvale
nejkrásnejší výkony hudební, že vyzdvihuje nadprumer proti pru.
meru, koná již svoje dúležité poslání, které ovšem jest zvikláno tim,
že gramofonová produkce uvádí na trh desky s písnemi a hudbou
zcela bezcennou, že to znamená jenom poškozování vkusu širokých
vrstvev. Literární brak není jen problém knih a novin. I ve filmu,

ba i v rozhlase a na gramofonové desce je problém analogický. Ne-Ii
akutnejší.

Film, gramofon, rozhlas (tedy deriváty techniky) dnes tvorí milieu,
prostredí, ve kterém žije prúmerný clovek. Chce-li v tomto milieu
lidovýchova se plne uplatniti, musí prejmouti tyto technické insti
tuce, musí se zcásti snažit dostat je do svých rukou, musí dále vy
stupovati jako kritik této produkce tím, že by rozlišovala, co je
v ní dobrého, co se shoduje s posláním lidovýchovným a co znamená
kulturní dumping širokých mas. Prednášková cinnost, která je
prototypem lidovýchovy, je typem, který musí ustoupiti formám
novým. Dnes lidovýchova musí se opírati predevším o film, rozhlas
a gramofonovou desku. O to, co prinesla technika a co ovlivnuje ne sta,
ale miliony lidí. V.G.

Že se nestydíte.

Kdo se v politice už nejakých dvanáct let pohybuje, musí býti
veru zvyklý na všelicos a má jiste na zádech už aspon nábehy k hroší
kitži, která, jak se zdá, vilbec jest jednou z podstatných podmínek
politického umení. jestliže tentokrátc si výslovne stežujeme na ncco,
co se nám stalo, tedy jen proto, abychom na tom prípade lépe cha
rakterisovali tu spolecnost, s níž míti co delati jest nám vclmi po
chybnou ctí. Chceme ukázati konkretne, co je to stranictvi' a co je
to stranický tisk a jak strašne nakládá s pravdou. Do posledního
císla "Prítomnosti" napsal nám nekdo dopis, ve kterém si st)'ská,
že Oajdovi odnetím mandátu stane se krivda. Odpovedeli jsme,
jak je naším zvykem, na dopis v rubrice "Otázky a Odpovedi" a
dokazovali jsme, že se Oajdovi krivda nedeje, že si toho zaslouží
a že je to docela vhodný trcst za jeho ciny. To stojí cerné na bílém

a milže nám to dosvedciti každý náš ctenár a vubec každý, kóo má
oci a umí císt. Katolické "Lidové ligty", ktcré by Oajdovi patrne
vrele mandát prály, usoudily však, že není jim treba zdržovat se
takovým detailkcm, jako jest pravda, a prinesly zprávu, že "Prítom
nost" se vyslovila pro to, aby Oajdovi byl mandát ponechán, a na
doklad toho citovaly kus z dopisu, který nám byl poslán. Vydávaji
tedy za naše mínení ten názor, který jsme si obrali za predmet
výslovné a rozhodné polemiky. Proc to delají a jaká je v tom taktika
a intrika, povedeti neumíme. Možná, že je to jen následek celkového
surového pomeru k pravde, jakým se stranický tisk vubec vyznacuje.
Po "Lidových listech" ucinilo totéž "Rudé právo". Tady by už byly
motivy srozumitelnejší: komunistický orgán má známé velké oci a
potrebuje dokazovat svou oblíbenou thesi, že mezi demokracii

a fašismem není žádného rozdílu, že není demokracie, že jest jen
fašismus a komunismus, a že proto i "Prítomnost" se zastává Gajdy,
shledávajíc, že není "tak docela nepotrebný". Ale do motivu .,Ru
dého práva" ani "Lidových listú" nám konec koncI"!nic není. Nemu
žeme se po každé starati o to, z jakých motivi, kdo lže. Rekneme jen:
nic jim neverte a nic jim nedávej té. Toto bylo vymyšleno proti kato
lickým knežím, ale v dnešní dobe stranictí žurnalisté si toho ješte
více zasluhují. Zde múžete názorne videt, jaký je tisk stran a proc
pl'ed ním varujeme. Jestliže takto zfalšlljí text, na kterém ješte ani
tiskarská barva neoschla a který tento týden všude je vyložen, jak
si asi pocínají teprve s pravdou, která není nikde napsána a která
proto není tak snadno zjistitelna! Ménecennost tohoto tísku jevi se
tu jako na dlani. je tedy stranický tisk jednou z nejvetšich prekážek
pravdy, s. nimiž musíme zápolit. Nepatríme mezi utopisty, kteri si
myslí, že by to bez politických stran také šlo, ale stále o tom mlu
víme, že je treba postavit je pod kontrolu verejného mínen!. Nekon
trolovány rozširovaly by, protože jsou chtivé, právní nejistotu a
protože jsou nesvedomité, zmatek a nejistotu i mezi fakty. Zde jste
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Yldelináwrný príklad, jak si dovolil stranický tisk zacházet s jedním
'aktem. K faktltm jiným nechová se o nic lépe. -tp-

V ceskoslovenské kopané
zas dejí podivné veci, nad nimiž zustává stát rozum. Veci jsou

celkemznámé z cásti denního tisku - jen z cásti, protože ostatní
Z rUznýchduvodu mlcí, nebo jest opatrný. V prvním prípade, který
zpusobilpoplach mezi slušnými lidmi, jde o to, že hrác Sparty Braine,
kterýprerazil nohu hráci Slavie Novákovi, dostal povolení hrát dál-
až do doby, kdy trestní soud vynese rozsudek. V obcanském živote
je odedávna primitivním požadavkem, že obvinený je postaven na
vedlejšíkolejaž do doby vyšetrení a rozsouzení. V kopané je na ve
dlejšíkolejimorálka a právní smysl a všechno se klaní silnému klubu,
jeho mocným príznivCltm a financnímu prospechu. Druhý prípad:
Spartaprohrála rozhodttjící zápas o stredoevropský pohár s W.A.C.
2: O na svém hrišti. Obe strany se dohodly na soudci Italu Carraroví,
který podle nezaujatých diváku soudcoval nejméne tak dobre, jako
jindyrada jiných a pochválených soudcu - ovšem když to "naši"
vyhrávali,nebo byli biti tak, že nemohli dobre mluvit. Nyní jsme ude
lalipokrok. Bit byl soudce a prohru - v tomto prípade Sparty 
smažemeprotestem proti tomu zlému soudci, který se odvážil mít
jinéminenía jenž si neprivezl potvrzení o papežské neomylnosti. My
chytráci,my nic - to on, soudce - host, kterého jsme si pozvali.
A naši soudci spechají, aby získali odpustky u našich footballových
polobohúa prohlašují: Pan Carraro byl špatný rozhodcí. je to po
nekud neloyální vuci kolegovi, ale je to také nesmirne nebezpecné
úredne schvalovat míneni klubisticky zaujatého davu a financne
angažovanýchorganÍsací. Ovšem jsme u jádra veci: v podobných pri
padechuž nejde o sportovní výsledek, ale o to, že kdyby se vyhrálo ...,
trebas protestem - byl by nový príjem z dalšího zápasu nebo zá-
pasu.A tak proc bychom neprotestovali? :'-y-

S cím souhlasíme.
Statecnost duše. "Casto premýšlím o tom, proc pacifisté 

mínímty pravé, stoprocentni a la p. Premysl Pittr - mají tak
málovlivu na beh verejných vecí. Což se musí myšlenka vždycky
vtelit do lidí nepraktických, kterí z ní nedovedou nic uskutecnit?
Cožideaje nutne vždycky odsouzena k naprosté sterilite? A docházím
k tomu, že všecka neúcinnost techto lidí je v jejich slabosti. jsou
dobrí,ale také slabí; a íronie naší doby je již v tom, že se oba ty
výrazy,dobrota a slabost, stávají naporád synonymy. Ceho je nám
treba jako soli, je však silná a statecná dobrota. Slabostí nemíním
Ol1obnizbabelost nebo pohodlnost, nýbrž jakousi jednostrannost,
která se nedovede podívat na problém se všech stran; která nedovede
domyslit všecky jeho spojitosti a nezabírá proto dosti hluboko.
V plísnidní, které se vlekou otrávené a bezútešné, hledáš casto za
pomenutíu velikých starých mistru, u silných, cestných duší, které
vzbrojnékráse, pod krunýrem, nesly své presvedcení a svou myšlenku
dochladua zloby casu. Hledáš zapomenutí a nalézáš casto povzbuzení
a rozrešen!svých nejistot, jako pod uchladlým popelem najdeš casto
rozžhavelýpalcivý uhlik. Tak jsem nalezl v starém Spinozovi toto
vznešenéslovo: "Pax est fortitudo animae." "Mír je statecnost duše."
Jaká božskáprímo definice! jaký svet krásy a pravdy! jakou žhavou
jistotou d)'še toto slovo! Statecnosti duše je treba dnešním paci
fistum. Ne akademického recnování, ne chiliastického blouznení.
A statecná je jen duše delná, která má odvahu k cinnosti, která se
neomezujena horleni proti válce, nýbrž jde na koreny tohoto zla.
A nalézá, že jsou v denních krivdách, v nespravedlivostech den co
denpáchaných a léta a léta kupených. Poslední náraz privozuje pak
i! jen prekypení cíše; a to je práve válka. Celiti nespravedlivostem
a krivdámvšedního života, den co den, hodinu co hodinu, hle, to je
jedinácesta, jak udupávat válku v jejích prvních plamíncích. Ale

ovšemnení možné bez celospolecenské reformy a prestavby a nej
ravdovejší vltle k nim a práce pro ne. Kdo nemá míru a pokoje
Ive svém nitru, nemuže jich dáti druhým. To platí nejen pro jed

tiivce,nýbrž i pro zeme a státy. Válka není nic jiného, než všechna
nespokojenost vnitrní, všechen ten rozklad a všechna ta slabost

bldaa zbabelost a podlost vnitrní, léta a léta skládaná a kupená,

která jednoho dne vybuchne šílenstvím na vnejšek. Vnitrospolecenská
musí býti nejprve práce opravdových pacífístlt, vnitrospolecenská
v plné duslednosti a závažnosti tohoto slova. Musí lucavkovite roz

kládat staré slepence obludných predstav, symbolu a institucí spole
cenských a od celly, ab ovo, budovat nové, lepší.

(F. X. Šalda v "Zápisníku".)
*

Boj proti neduvere. "Na nevhodnost prudké volební agitace
v dobe, kdy ceká na své rešení rada težkých hospodárských a soci
álních otázek, bylo již nekolikráte poukazováno. V dobe, kdy je za
potrebí soustredené práce všech stran a jednotne usmerneného ve
rejného mínení, aby bylo možno provésti radu nepopulárních vecí,
vyjímala se podivne pruhledná volební honba za popularitou a stra
nická licitace o hlasy volicu. Budme rádi, že je již po volbách. Pone
vadž volby neprinesly intensívnejších mocenských posuntt, lze se
nadíti, že i parlamentní situace bude nyní stálejší, nežli by byla,

kdyby neurcité nadeje v rychlejší vzrust byly v nekterých strp,nách
posílily snahu po nových snemovních volbách. A stálosti snemovni
sítuace bude nyní zapotrebí. Nosné a odpovedné vetšiny vyžadují
úsporná opatrení, k nimž nutne musí dojíti a k nimž snížení výdajtt
v státním rozpoctu na r. 1932 je jen úvodem. Mimo to hospodárská
tísen vyžaduje, aby na všech místech verejného života bylo odkli
zeno vše, co rozširuje nejistotu a nedttveru, je proto také nutno odstra
iíovati nejistotu vnitropolitickou a z ní plynoucí nedttveru v budouc
nost. jak nedttvera dovede v hospodárství nicive pttsobit, toho nej
lepším dokladem jsou veliké úverové poruchy ve svete, jež by byly
probehly méne bolestne, kdyby se nebyla tak nebezpecným ZplISO
bem rozšíríla psychosa, vzniklá z neduvery, jež rychle znehodnotila
mnoho hodnot, o jichž stálosti nikdo pred tím nepochyboval. Boj
proti neduvere musí proto býti základním programovým bodem všech,
jimž záleží na lepším príští. Práve uplynulé týdny ukázaly, že v mno
hých smerech jsou zdejší pomery stálejší a bezpecnejší nežli v cizine.
V dobe, kdy v rade státu došlo k poklesu men a k ruzným zpltsobum
zjevného neb skrytého moratoria, zustal zdejší hospodárský život
ušetren techto težkých zkoušek. Ceskoslovenská koruna osvedcila
se znovu jako jedna z mála naprosto stálých men a vázané devisové
hospodárství, k nemuž došlo í u nás v minulých dnech, posiluje tuto
stálost. Penežní trh i bursa fungovaly a nedošlo k poruchám. Boj
proti neduvere byl a je dosud jedním ze zásadních predpokladu pro
hospodárskou obnovu sveta." ("Hospodárská politika".)

*

University a Národní I iga. "Kdyby snad jirí Stríbrný zmi
zel, mužete cekat s jistotou, že se objeví jiní Stríbrní, kterí budou za
kládati organisace z nálady, citlt - a sit venia verbo - ze svetového
názoru urcité vrstvy lidí, která za pomer lI, jaké se u nás po prevratu
ustálily, nemuže býti jiná než je. Predevším o výchove inteligence.
Kdo a cím ji napájí? V Národní lize je mnoho mladých volicu, ze
jména mnoho absolvovaných vysokoškoláku. Na první pohled by
zaráželo, že práve tento živel je tak silne zastoupen. jak muže mládí
jíti za Stríbrným' a zrejme proti Benešovi, eventuálne Masarykovi?
Což naše mládež je slepá, aby nevidela ten propastní rozdíl? Odpo
vídám: Nevidí a nemuže videt. jestliže se bez nejmenšího protestu
lidí, kterí jsou uciteli naší vysokoškolské mládeže, píše tak puste
o Masarykovi a Benešovi, neprekvapuje, že naše nejmladší inteli
gence bez zardení jde za Stríbrným a bez ostychu se norí do jeho tisko
vin. Proc by se štítila? je snad Stríbrný v našem tísku lícen hure než
Masaryk a Beneš? O Stríbrném se píše, že využil hrubým zpusobem
ministerského úradu k hromadení penez. Nu, zakroužila se hlava
chudému žurnalistovi, nevzdelanému a s karbanickými sklony. Vec
skoro prirozená. Co je to vše proti tem mravním ohavnostem, jež se
verejne prípisují "Hradu"! Nebylo témer císla Horkého "Fronty",
aby se tam nemluvilo o "politických vraždách", o rafinovaných úkla
dech nepohodlným politikum, o macchiavelských léckách, hodných
renesancních stvur. Všechno to se pricítalo "Hradu", aniž by auto
rity, jež s mládeží pricházejí do styku, zaujaly k tomu verejné stano
visko. Toto mlcení vedeckých kruhtt pri nejpustších lžích a kalum
niích bylo také - v~·chovou. Náš vedecký svet, k nemuž Masaryk
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Prítomnost.,

i 8eneš patri, za celou dobu, co stojí v cele státu, nepocítil nejmenšího
morálního nutkání, aby zaujal k jejich hanobení mužné (nikoli byzan
tinské) stanovisko. Necítili vubec, že jsou v té veci pred mládeží
odpovedni. I to ovšem pokládám za prirozené. Nehledíc k tomu, že
v dobe predválecné Masaryk nebyl vetšine akademických kruhu sym
patický, horkne jim jako president. Svou mentalitou, svými sociál
nímí názory ohromná vetšina akademických ucitelu neprobrala se
z rakouských dob. Vedome i podvedome je nespokojena se zmenami,
jež prinesl náš prevrat a svetová revoluce. Nevzali vubec na ve
domí, že nejaká svetová revoluce je a že dodnes jsme v revolucní
krisi. jestliže tedy v poctu hlasu nár. ligy je mnoho mladé stu
dentské inteligence, jsem presvedcen, že notný podíl na tom mají
naše vysoké školy." (Dr. Jan Slavíte v "Národním Os voboz. ")

*

Z nové literatury o Otokarovi Brezinovi. "Zatím co stu
dium díla Brezinova leží ladem, množí se knihy vzpominek na Otokara

Brezin.u. Povedel jsem již, co soudim o tomto pocináni. Rekl jsem,
že nic nenahradí literárne vedné analysy básníkova díla; že obraz bá
snické bytosti Brezinovy nemúže zmenit to, co Brezina soudil o ruz
ných otázkách denních; že je hluboký a zásadní rozdíl mezi názorem,
který prošel výhni práce básnické a vtelil se pod vysokým tlakem
v básnické dílo, a onim, který vyslovil básník v prelétavém náhodném
rozhovoru; že mtIže býti takto doplnen obraz osobnosti básnikovy,
ale ne pozmenen. A varoval jsem zejména pred tím, aby se z Breziny
nedelal veliký kritik nebo veliký filosof. Že výstrahy mé nebyly zby
tecné, dokazují dve publikace nedávno vydané: Chalupného "Dopisy
a výroky Otakara Breziny" a Demlovo "Svedectví o Ot. Brezinovi".
Chalupný, myslím, preceiíuje dosah a význam výrokLI, které sebral
s opravdovou pécí a pietou a dumyslne utrídil. Chalupný prehání,
míní-li, že jsou mezi tcmito výroky Brezinovými nekteré, které by
Brezinovi zajistili nesmrtelnost, i kdyby nic nenapsal; že prevyšují
vysoko Marka Aurelia. je mne uprímne líto, ale nikde této myslitel
ské velikosti Brezinovy v knize Chalupného nenalézám. Brezina nebyl
osobnost filosofická a myslitelská; na to jsou v jeho výrocích proti
mluvy a paralogismy až príliš mucivé. Chalupný sám odmitá nekteré
názory Brezinovy, tak zejména jeho populacionism. Ale mel to uci
nit mnohem radikálneji, nebot zde zradil Brezina sám sebe jako clo
veka duchovního úplne. Cenit víru a náboženství podle toho, k jak
velkému množství porodu vede! To je stanovisko hodné Džingis
chana, Tamerlana nebo jiného velkorezníka lidstva, kter~' potrebuje
co nejvíc lidského krmiva pro dela. Také národnostní a spolecenská
filosofie Brezinova nijak mne neimponuje. A také veliký kritík líte
rární a umelecký nemel by se delat z Breziny. Tím se mu jen škodí.
Ztratil jsem pred Brezínou jako kritíkem všecku úctu, když jsem cetl
v knize Chalupného, že Krásnohorskou kladlo celou kategorii výše
než Zeyera, Nerudu, Sovu, mezí opravdové a posvecené tvúrce bá
snické .. Brezina jako kritik chápe pravidlem jen zjevy sobe príbuzné,
což je bežná vada skoro všech básníku jako soudcu. Ani jeho prece
není Krásnohorské není v tom výjimkou: i on v slabšich císlech je
blízek retorice, ovšem mnohem vyšší úrovne než je ona Elišky Krásno
horské; i on vedl korektnost formy a jazyka do krajnosti. A vedle
toho trpí BrezinLlv estetický soud predsudky politickými. jen tím si
vysvetluji, že nebyl práv Wolkerovi, a že vynášel, jak tvrdí aspon
Deml, Medka. Po knize Chalupného pusobí kniha Demlova jako by
ses propadl z prvního patra do smrdutého sklepa.jsme v páchnoucím
ovzduší nejpustší Iiterátské malichernosti, v dusném vzduchu uzounké
koteríe a "kaplicky". Podobal-li se Brezina Chalupnéh6 filosofovi a
mysliteli, podobá se Brezina Demluv svárlivému, žárlivému, hašte
rivému okresnímu literátkovi nebo žurnalistovi. Není možno ani na

znacit, do jakého bahna surovosti, štekání, kousavosti se propadá
u Demla Brezina. Nestojí pred tebou jako veliký básník na sklonku
své dráhy, korunované velikým dílem, nýbrž jako malicherný raté,
trosecník, který prohrál svúj život a žárlí na štastnejší soutežníky.
Císt literární· soudy Brezinovy v podání Chalupného je místy po
chybná rozkoš. Karel Toman, Otokar Theer, Otokar Fischer, josef
Hora jsou nekolika slovy nebo vetami odstrelováni do šachty; jsou
to vesmes básnické nuly. Knut Hamslln je v pojetí Rrezinovc l1e-
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mnohem více než nejapný pisálek. Tu se clovek opravdu mllže jen
usmát. Za to ovšem se všechno svetlo, všechna záre, všechna sláva
hrne na jakuba Demla. A vedle Demla ovšem ani paní Kytlicová ne
prichází o svuj podíl svatozáre. Brezina ji staví - - nad Boženu
Nemcovou! Nic víc, nic míií; z toho se ovšem dan neplatí. Myslím,
že z tech postižených nemusí si nikdo z odsudku Brezinova delat
težkou hlavu, uváží-li, že týž Brezina zasypával hymnami ubohé,
tlachavé, pusté, pozérsky prázdné veršování Sonky-Sonnenscheina!
A zde mu nevadilo, že Sonka-Sonnenschein je nejen Žid, ale i nejváš
nivejší komunista, do nedávna vlldce komunistické mládeže vl·
denské." (F. X. Šalda v "Zápisní/cu".)

*

Tri velmoci. Mluví se o sedmi velmocich, ale ve skutecnosti
jsou dnes už jenom velmoci tri: komunism, parlamentní demokracie
a bílá reakce. To jsou nejvetší mezinárodní síly, které spolu zápasí
a jejichž zápas rozhoduje o utvorení svetové situace. Toto trojdelení
ovšem není obecne uznáváno; oba krajni smery popírají, že by par
lamentní demokracie byla dosud samostatnou politickou silou: ko
munisté ji ztotožnují s bílou reakcí, bílí reakcionári zase s bolševis
mem. Obe tato tvrzení mohou nekdy vzbuzovat zdání pravdivosti: když
demokracie uzavírá chvilková spojenectví s tím i oním smerem, když
jde radikálne proti delnictvu. Na druhé strane však delnictvu po
máhá sociálním zákonodárstvím. Západoevropská demokracie drží za
pomerného klidu na uzde bílou reakci, jejíž konfrontace prímo s ko
munismem, bez demokratického prostrednika, by znamenala otevre
nou obcanskou válku. Domobranecké povstání v Rakousku by sesotva
bylo tak brzy a tak hladce skoncilo, kdyby nebylo tlaku západnlch
demokratických státli. Bez techto státu by nemecké centrum sotva
melo dost síly, aby vzdorovalo Hitlerovi. Tato dve fakta by težko
vysvetloval ten, kdo by existenci demokracie popíral. Proto budeme
jiste bliže historické pravde, pripustíme-li, že demokracie žije, tre
baže její postavení mezi dvema krajními protivníky je velmi težké
a kolísavé." ("Cin".)

*

Odkládané snlzení presencní služby. "Ve své ostravské
reci, v níž se obšírne zabýval hospodárskou a sociální politikou dnešnl
vlády, pripomnel ministr dr. Meissner, "že tentokrát bude zmenšen
také rozpocet národní obrany, což samozrejme nevyplývá jen ze
snížení indexu cenového. Bylo by záhodné u nás dojiti k presvcdceni,
že treba snížiti presencní dobu služební z 18 na 12 mesícu, což by pri
neslo podstatné snížení rozpoctu na ministerstvo národní obrany.
Vec ta je prakticky proveditelná a jen by to prospelo naší republice,
kdyby do príští odzbroj ovací mezinárodní konference mohla poslat
své delegáty již po provedení tohoto návrhu." Tato jakkoli strucná
a všeobecná formulace vyslovuje pres to dosti jasne, že pro zkráceni
presencní služební doby mluví dnes soucasne dúvody hospodársko
financní, vojensko-technické a zahranicne politické. Nevolili bychom
nejschLtdnejší a nejprímejší cestu, kdybychom ukládali vedeni n~
armády, aby ono samo prevzalo iniciativu v akcí, smerující ke snlženl
presencní služby. Nemúže príliš udivovat, jestliže naopak na techto
mistech se neprojevuje nedockavost po zmene dnešního stavu, jenž
jest považován za príznivejší pro výkonnost naší armády, nežli by
byl stav po ,snížení branné povinnosti. Tu musi priložit konecne ruku
k dílu odpovední cinitelé politictí, kterí jsou ostatne povoláni, aby
se starali o provedení zákona, jenž ustanovoval zkrácení presencnl
služby z 18 na 14 mesícu již pro rok 1926, a konecne závazkem,

že odklad tohoto opatrení za vlády obcanské koalice neprekroci
IhLttu, jež již prišla pred dvema lety. Kratší služební doba bude la·
cinejší, jak pripomnel ministr nár. obrany. Že pak pro dobrý výcvik
stací i služební doba kratší než 14 mesícu, potvrzuje nám priklad
Francie a Belgie, tedy státú, jež dbají o svoji brannou pohotovost.
Pro prodlužování 18mcsícní presencní služby neni žádných vecných
duvodlt. Pres to ji prodlužujeme již po 5 let a ani v této chvíli nenl
stanovena IhLtta, kdy se prikrocí k tomuto opatrení. Na úseku najl
branné moci se nedostaneme kupredu, dokud jej neuvedou v pohyb
moci politické, popohánené v této krušné dobe tlakem hospodárský
a financním." ("NOI'á svoboda.")



*

že náš dnešní souhlas dává mu náš podpis na to, co u nás
podnikal s bezbrannými lidmi.

Dvanáct lidí v porote je možno opravdu chápat proste
a lidsky. je to jen dvanáct lidí, proc by tedy konstelace
jejich mínení o tomto skutku nebyla práve taková, že
musila vésti k osvobozujícímu rozsudku? V jejich mínení
se kloubily na sebe otázky: Proc práve oni mají videt
jasne do deju pred dvanácti lety, tak psychologicky zma
tených, nepochopitelných normálním lidem, žijícím již
celým životem v ovzduší - zdá se - míru a klidu? Proc
oni jej mají odsuzovat k prísnejšímu trestu než vojen
ský soud, prece odborník v takových vecech, který od
soudil obžalovaného všeho všudy na rok podmínecn~?
Dále obžalovaný je legionár. je jedním z blanických ry
tíru, osvoboditelu. A postríleni jsou židé. Nota bene židi
ze Slovenska, krcmári, právotár a buhví kdo ješte. A pak:
Každý už chceme mít pokoj od všech tech válecných
hruz, je to všechno již za námi, nechceme to znovu pro
žívat ani v myšlenkách. Dejte nám s tím již pokoj! - Ne
byla vlastne odpoved poroty na otázku soudu tohle:
"dejte nám s tím již pokoj"? A když porota vyslechla
ješte skvelou obhajovací, rec Svobodovu, která ríkala
totéž, dokonce i matce zavraždených, nemohlo být
trhliny v mínení dvanácti lidí.

Ale melo být takové i mínení naší verejnosti? Je
možná táž konstelace u celých milionu jako u dvanácti
lidových soudcu? Veríme skutecne, že vrah není vrahem,
loupežník není loupežníkem a mrtví, že nejsou krvavými
obetmi? Anebo je to jen jak rekl již Peroutka, res nullius
tech sedm zastrelených židu? Res nullius, vec, která by
žádné strane neprivedla nové straníky a žádnému de
níku nové ctenáre. Pak tato Res, ukazuj e prstem více
než na naše verejné mínení, na ty, kterí je delají.

* *

647

Sestavuji si v duchu jinou porotu z lidí, kterí nejsou
projevem verejného mínení, na kterých neuvízl ani stín
partijní solidarity, kterí nejsou hnáni vnitrní nutností
mluviti se stádem a za stádo. Kterí prinášejí si k soudu
jen jedno: Svobodu svedomí.

Sedí v poradní síni a uvažují, než odpovedí na otázky
soudu.

Asi takto:

jsme zde, abychom rozhodli o vine nebo nevine obža
lovaného. Odvedl si sedm zatcených' židu. Bylo na nich
jakési podezrení, již snad vyvrácené hlavním svedkem,
rychtárem, Slov.*kem. Ostatne pode~rení nesmyslné,
aspon pro nás: Zid na kostelní veži. Zid pretrhávající
telefonní dráty. Ale synchronisujme: Obžalovaný podle
toho, co všecko o žid ech slyšel, mohl podezrení verit.
Proto ovšem zatcení meli být odvedeni k vyššímu veli
telství a prípad vyšetren. Ale obžalovaný si je skoro
vzal. Podfukem, ríká, se. A za vsí, je zastrelil. Docela
svévolne. Ríká, že jeden ze zatcených mel revolver a že
strelbou predešel útoku na sebe. Ze sedmi byl jeden
mrzák, jedno díte a nekolik odrostlých chlapcu. Eskorta
i s obžalovaným mela pet dobre ozbrojených mužu.
A ti by se báli peti židu? A když se mluví o predmetech,
které byly o.debrány zastreleným, mluví se o leccems,
jen ne o revolveru. Tedy - to se vždycky za války rí
kalo: delikvent se bránil, delikvent chtel utéci, proto
jsme jej nedovedli živého. To je jedna vec: vražda.

Obral je o všecko, co meli u sebe. Kdyby to byly jen
boty a stríbrné hodinky, musíme my, lidé míru. ríci, že
je obral a oloupil. Bývalý voják v porote mezi námi
praví, že to už byl tak vojenský zvyk nedávat nikoho
do hrohu s takovou vzácností jako byly dohré boty a
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PNbeh o sednli zastí"elených.
cervnu 1919 dobývalo ceskoslovenské vojsko Slo
vensko na rudých gardách madarských. Fronta

vsi, která mela prekrásné jméno Velký Vítez, prechá-
la z ruky do rukou a když se konecne ceskoslovenské
jsko definitivne zmocnilo vesnice, donesli mu !pístní
yvatelé, že tamejší židé zrazovali Madarum. Ze ho

m rudé gardisty, pozorovali s kostelní veže postup
kých vojsk, pretrhávali telefon. Velitel ceského od

lu dá podezrelé židy zatknout, postaví k nim stráž,
plše i nejnutnejší protokol, který prokáže nevinu
tcených a chystá se jedle vyššího rozkazu p"oslati
dflzenému velitelství. U delá vše, co jej eho povin

osti. Náhle se na jeho stanovišti objeví francouzský
ionár, desátník. Prišel prý z fronty sem do týlu hledat
novište pro kulomet nebo shánet pitnou vodu. Ale
mile se doví o židech, jde si pro ne k velitelství oddílu,

mluví veliteli, že má rozkaz predvésti je veliteli úseku,
fidy si odvede i s eskortou i s rychtárem, který byl
nerálnÍm svedkem o jejich nevine. Nevede je daleko.
ousek za vsí se domluví s eskortujícími vojáky a židy

ostrílí. Bylo jich sedm. Mezi nimi asi tricetiletý advó
t, úplný válecný invalida, vlekoucí se o holi, a chla
, patnáct let starý. Nuže postrílí je, ale pred tím

ezme jim všechmy peníze, které mají - prý ctyricet
'Ic to bylo - a všecko cenné, pocítaje v to hodinky
boty.

Ovšem vec se zvolna vyšetruje a po nekolika letech
však postaven pred vojenský soud, který ho odsoudí

ro pokus loupežné vraždy na jeden rok podmínene. Ale
Dto rozsudek je neplatný z nejakého duvodu a obža
vaný má býti souzen obcanským soudem. Vyhne se mu
tekem do ciziny, a teprve když se konecne po letech
átl domu, je postaven v Praze pred porotu. A ta jej
vobodí z viny; nikoho nezabíjel a nikoho neoloupil.
Rozsudek poroty byl prijat ve verejnosti se znacným
ušením. Toto vzrušení neznamenalo úžas nad tím, že

ovek, který zabil sedm neozbrojených obcanu, jak byl
edcen i jak se sám priznal, který je oloupil, jak rovnež

I usvedcen i jak se sám priznal, který postrílel lidi
d podezrelé, ale nevinné, jak se rovnež dokázalo 

ufe to vzrušení neprojevovalo úžas a ustrnutí verej
ti nad tím, že tento clovek mohl býti uznán nevin-
m. Toto vzrušení bylo naopak radostné, bylo dikto
o pocitem naprostého uspokojení nad osvobozujícím
udkem. V soudní síni se projevilo potleskem, v cas 0-

ech, i od jakých byste cekali, že nehudou vždy sou
ne a do noty ulicní nálade, byla verejnost ve svém
okojení posilována. Velmi málo lidí si reklo, co toto
okojení a schvalování znamená: že mezi zlocinem

Velkého Víteze a dneškem uplynulo sice jen dvanáct
. Ale za tech dvanáct let že jsme úplne zlhostejneli
všemu tomu, ceho jsme se tehdy tak hrozili: že dnes
y schvalujeme masakry žen, detí, starcu v dobytých
kých krajích. Hruzné formy nemeckých represálií
obyvatelích Belgie. Rádení belogvardejcu a cresvy-

jek. Protože tato rádení se skládala ze samých tako
h zlocinu, jaký se stal u Velkého Víteze. A že je schva
me vlastne i do budoucna, a kdyby jednou neprá
ké vojsko zkoušelo na nás samých svou zvuli, tedy. .
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dokonce hodinky. Ano, snad nekde, kde byl dedicem jen
ten kamarád nebo neprítel, který pohrbíval mrtvého.
Ale zde byli príbuzní dva tisíce kroku daleko. A peníze
- byly zde peníze, at jen pár set korun nebo tech cty
ricet tisíc - - Ne, to již byla dokonalá loupež. To je
druhá vec: loupež.

Tedy nemluvme již o sebeobrane a nebagatelisujme
loupež vojenskými zvyky z válecných dob. Promluvme
si o vrahovi. Má kolem sebe osvobozenskou aureolu.

Nadšení bojovníka za svobodu. Smíme ríci jen tak
"vrah"? Legionár v mé porote lituje, že nebyly soudu
predloženy posudky o vojenské službe obžalovaného
v legiích. Mel prý sice svá vyznamenání, ale ta, dle jeho
zkušeností, o nicem nesvedcí. Zdá se mu divnou jedna
vec: V živých bojích u Velkého Víteze tento legionár,
desátník, se potlouká za frontou. Prý jde hledat do vsi
stanovište pro kulomet nebo shánet pitnou vodu. Prý
na rozkaz velitele. Zdá se mu, že ten rozkaz byl asi stej
ného druhu jako smyšlený rozkaz, že mu má privést
tech sedm židu. Protože je nepochopitelné, aby velitel
uprostred nástupu se zbavil na fronte tak cenného a
potrebného bojovníka, takové autority, jako byl tehdy
legionárský desátník. Legionár zasedající v porote dále
praví, že mu obžalovaný pripomíná nekolik jiných
vojáku v legiích. Ti se zrídka, snad jednou, dvakrát,
ale ješte spíše vlibec nikdy, zúcastnili boje nekde vpredu.
Ale vzadu byli proslulí jako energictí a statecní bojov
níci. A tuto povest si vybudovali tím, že rádili mezi
zajatci, které jim posílala fronta, mezi vezni a po
dezrelými místními obyvateli. Taková vojenská policie
v Kazani mela kdysi svou hruznou pbvest dobrovolných
i svévolných vrahu. Takových smrtcíku. A banditu.

Lékar v naší porote ciní k tomu poznámku: Nazývá
jejich rádení po freudovsku sublimací zbabelosti. Není
to u obžalovaného stejný prípad? Není to ciste chorobný
projev válecné psychosy? Snad ano, resumuje porota,
ale je to zároven projev všech vražedných a loupeživých
choutek, které provázejí každou loupežnou vraždu.

Nuže mluvme o obetech.

Ano, praví žid, který zasedá v mé porote. Máme ži
dum ríkat obeti? Praví to ironicky. Židé za války, po
kracuje, koncili casteji v pogromech než na bojištích,
takže takováhle smrt byla v onech dobách skoro pri·
rozená, židovská smrt. Ale mluvme vážne. Lze chápat
~nimositu, kterou Tneli za války bojovníci proti židum.
Zidé se nezúcastnili války z presvedcení na žádné strane.
Nebyla to jejich válka. Žádná válka nebyla jejich. I když
projevovali nejakou loyalitu, mela vždy podklad jen
ciste židovský, takrka úzce zájmový. jednali dle toho,
i když se nechteli takhle zdát navenek. Ale masa
jinak cítí a voják nesoucí svuj krk na bojište to také
cítí a žádnou dialektikou a sofistikou se nenechá toto

instinktivní cítení oklamat. V dobe, kdy celý svet byl
ozbrojen pevností, byl každý lhostejný neprítelem ve
vlastních zdech. Nejbližším neprítelem. Nenazval bych
toto cítení antisemitismem. BYlo pouze odrazem cítení
na cítení. A záviselo príliš na stálé kulture jednotlivých
národu, aby bylo zvládmito. Cím dále na východ 
v Halici byla vybíjena celá židovská mesta.

,Ani antisemitismus celých armád nemužeme poklá
dat za polehcující okolnost pro jednoho vraha, praví
dobrý evropský clovek v naší porote. Svolávali jsme
blesky boží na to, co prý Belgicané a Nemci tropili
v afrických koloniích. Zachvíváme se nad každým lyn
chem nad cernochem, o kterém se dovídáme z Ameriky.
Protestovali jsme proti poprave Sacca a Vanzettiho,
dvou ubohých Italú. Budeme tedy stejne nemilosrdni
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k vrahu Židu jako k vrahu cernochu nebo opovržených
Daggu.

Proc ho máme soudit my, ptá se obcan v mé porote.
je to válka, válka a nikdo se v ní nevyzná. Dnes snad
ani ten ne, kdo v ní pred lety byl. Má jej soudit nekdo,
kdo to všechno zná. Mel jej soudit polní soud ctyri
advacet hodin po tom, co provedl tuto vraždu. Vinník
mel za ctyriadvacet hodin viset na olši. Co všecko by
tehdy ten trest znamenal! Byl by spravedlivým po
trestáním loupežné vraždy, byl by výstražným zname
ním pro všecky, kdo meli podobné choutky, zvýšil by
autoritu nového režimu na Slovensku a víru v nové
porádky. Soud na míste byl povolaný soud, jehož roz
sudek mel pul tuctu konkretních smyslu. Pro nás od
souzení znamená vyplniti jen abstraktní smysl spra
vedlnosti. Ostatne se podívejte na obžalovaného: Tehdy
to bylo posedlé, vzteklé zvíre, které nebylo hríchem
bez váhání odstranit z lidské - i vojenská je lidská 
spolecnosti. Ale tomu je již dvanáct let. A ten clovek
žije po tu dobu jako psanec nekde v cizine, žije z cha
trných výdelku a prý ješte z toho tu a tam neco posílá
své žene. je to zase clovek. Nevíme o žádném jeho zlém
skutku od té doby, co se zase dostal do upravených
spolecenských rádu. A my jej máme nyní odsoudit!
já bych povolal k zodpovednosti všechny velitele vra
hovy od nejnižšího do nejvyššího, že se vcas nepostarali
o jeho odsouzení. Snad to již není týž tvor, který tehdy
besnil.

Znám, praví legionár, jednoho bývalého dustojníka,
který v Sibiri dal popravit bez soudu asi tucet veznu.
Myslím, že jsme musili náhle opustit jakési mesto a
nemohli vzít je s sebou. A ten dustojník je nyní rozto
milý clovek. Dobrý. Sveril bych mu i své deti bez obav.

Ale žije také matka zavraždených, nejen vrah, a také
žije již dvanáct let, praví dobrý Evropan v porote.
jsou zavraždeni a zustanou jimi, at se již vrah polepšil
nebo ne. Byl by se také jiste dobre choval v doživotnim
žalári, nemyslíte, ale zustal by vrahem pro nás. Není
neco na tom, že žil na svobode? Reknete, že jsou na
svete miliony matek, které za války prišly o své deti
a že se nikdy nedovolávají spravedlnosti. Nemluvíte
pravdu.jsou na svete miliony matek s miliony detí,
ale ty nevo'lají po spravedlnosti. Mely by všechny prijít
a volat, bylo by to zcela správné, byla by to správná
cesta. Na neštestí nevolají vetšinou po spravedlnosti,
ale po náprave a náhrade. Nechají se umlcet rentami
a trafikami. Mely by volat po spravedlnosti celé gene
race, které byly pripraveny o normální vývoj. Mely by
volat po spravedlnosti celé národy, ale ty krici jen
po odškodnení. Správne a cestne jedná jen tahle matka.
Nechce náhradu, ale obvinuje a žádá spravedlnost.
Kdyby každý byl osobne obvinen z vraždení, na kterém
má podíl, nebylo by válek. jsou jenom proto, že každý,
kdo je vyvolává, schová se za neco neosobniho. Tento
krát chytilo se jen malického vinníka. Ale i malé je
nutno ucinit zodpovedným z toho, co ucinili, aby malí
nekryli vinu vetšíc;h vinníku. Ríká se také, že chceme
pokoj, smírení, mír, a že nikdy ho nedosáhneme, bu
deme-li stále mluvit o poslední válce. Ale já ríkám, že
mír trvá vždy tak dlouho, dokud se ješte mluvi o po
slední válce. Mluvme tedy i o tom, co se v ní spáchalo,
at to není sprovozeno se sveta jenom pomlckou. A tedy
ješte ta matka ...

Matka, praví spisovatel v porote, muže být smírena
s vrahem jen jedním: Pocítí-li, že nad ní i nad vrahem
bdí neco vyššího, božského, nemenného. A to nejvyšší,
nejbožštejší a nejtrvalejší, co lidé vymyslili, je spra-
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vedlnost. Matku zavraždených smm Jen vedomí, že
nad ní i nad vrahem i nad mrtvými bdí zákon spra
vedlnosti. Dáme jí tedy spravedlnost. Chteli bychom
pridat i milosrdenství. Ale to již není v rukou soudcu.

LITERATURA A UMENf

Jirí Frejka:

, Divadlo a 99 spravedlivých.
Divadlo - a film.

Když GriWtha, režiséra z nejvetších a nejméne uznaných, už nudilo do nekonecna fotografovat scény
témer divadelní, pocal hledat neco nového. Když po
chopil, že se pranic nestane, at bude jakkoliv posunovat
lidmi, musil uvést do pohybu osvetlení a kameru. Ne
vedel nic víc, nežli že starý zpusob je k nesnesení nudný.
Že je nutno nejak prolomit dosavadní obrázkárství a
stvorit prostor. Tak se stalo, že jednoho dne objevil
spolu s techniky malý kámen mudrcu - filmový
detail - onu tajuplnou vec, z níž vedlo východisko
k pravému filmu: ChapJinovu, Eisensteinovu, V erto
vovu, Cleislovu. Náhle tu vyvstala vec, pro kterou ne
bylo ani urcitého jména, ba ani ja,sné predstavy, jak
doopravdy bude vyhlížet, jenom tu byla nejasná, ale
živelná potreba tohoto objevu. Musil se narodit, pro
tože technika filmu už tam dospela, a musil být umele
cky objeven, protože dosavadní film byl bez onoho
vnitrního prostoru, který dává filmu celou jeho drama
ticnost, a pocínal být mrtvý.

Situace divadla je dnes navlas stejná. Hledá vec, o níž
neví presne, jak bude vypadat, ale kterou potrebuje,
kterou musí mít, která je nekde v mlze, která musí býti
objevena. Najde jiste mnohokrát špatne, ale hledá tak
vášnive, že jednou najde. Divadlo hledá detail.

Jde o neco zcela jiného než na príklad v létech 1922-5,
kdy se divadelníci pocali obracet k filmu a snažili se
ucit na jeho rušnosti; kdy mu závideli snadnost ve zmene
místa; kdy toužili po filmových možnostech triku a ruš
ných vnejších tempech. Dnešního divadelníka už
nevábí možnost mnoha vnejších jevišt, Exten
sita, mnohamístnost, casové rozbití, nýbrž
naopak touží po intensite, hledá mnohost je
višti vnitrních, hledá poutavé jevište lid
ského nitra.

Divadlo a na príklad Wilde.

Pokoj, v nemž se odehrávají dukazy o duležitosti
jména Arnošt. Nedívejte se chvíli na herce, dívejte se
prosím, pouze na interiér za nimi: spatríte, že v tomto
okamžiku kout vpravo zešedl a zmlkl, stal se necím
smutným a podobným smetišti, zatím co levá strana
je zcela neúmerne živá, jaksi prekrvená a že upoutává
víc pozor'nosti, než je zdrávo materiálu hadrovitému,
majícímu se pri tom nabrati tvárnost materiálu kamen
ných.

Naše levá strana není však jenom prekrvena, ale poci
tujete i potrebu, aby mela více místa a více tvárí. Po
citujete potrebu, aby na míste tohoto vnejškového
pokojového kouta se najednou rozrústal nejaký
takový vnitrní ·prostor, ne pokoj z urceného pro
stredí, ale pokoj urcený slovy hry a gesty hercu. To není
nic nového v historii moderního divadla, expresionismus
predevším cítil potrebu takového zvnitrneného pro-

storu, ovšem dosazoval ho velmi jednostranne: poprel,
že onen prostor vnejší by mohl mít jakoukoliv váhu a
nahradil jej prostorem absolutním, porízeným hlavne
svetlem.

Tedy: prostor vnejší se dnes casto nekryje s oním
vnitrním, je málo pružný, je bud nemý nebo rvavý.
Tedy v levém koute zasedli dva herci, upoutávající na
sebe pozornost i svetlo. Wilde jako vetšina dramatiku
moderní doby dávno zapomnel na casy, kdy vrcholné
scény byly zároven scénami celého ensemblu, tak jako
dnes to vidíme na pekné zkameneline, nazvané opera.
Durazem na individualitu, na citovou a volní její boha
tost bylo preneseno pozvolna težište dramat všeho
druhu z ensemblu do duet a monologú, což je druh, pro
který renaissancní a barokní mašinerie dvorských divadel
(v nichž dodnes hrajeme) nemela smyslu ani výrazu.
Cítíte, že práve tady nekde zacíná ona potreba detailu,
o které byla rec na zacátku, že byste toužili po tom, aby
celý náš. levý kout ve Wildého hre byl jaksi vysunut
k diváku, položen pod obrovské zvetšovací sklo, aby
takto duetem dvou lidí byla zastínena celá scéna, jež by
nalehla na diváka a jako pod mikroskopem dala by mu
nazírati i sebe jemnejší zavanuti vzruchu nebo citu ve
hlase, v mimice, v pohybu. Ale zde ovšem nutno se za
stavit, ježto rozmery cloveka divadelní režisér nemuže
regulovat s onou snadností jako režisér filmový, je tedy
nutno hledati jiné zpusoby pro toto priklonení herce
k diváku. Divadlo už z technických duvodu nemá mož
nost detailu v tomto filmovém smyslu.

Divadlo a obecenstvo, s pripomínkou
o koni.

Životem nebo smrtí divadla je obecenstvo. Byli a do
sud jsme svedky takové krise divadla, že nejvetší di
vadelní podnikatelé, jimiž jsou státy, musily vynaložit
mnoho penez a mnoho mravního vlivu k tomu, aby udr
žely prestyž a život diyadla - a leckdy aby udržely jen
jeho život. Divadla jsou udržována mravním vlivem
státu, který jim priznává vysokou, umeleckou - ale
hlavne spolecenskou - cenu zejména u nás. Známe roz
díl, který je mezi obradnou výpravou do divadla a ležer
ním zaskocením do biografu. To je nejenom dílem tra
dice, podle níž divadlo bývalo vrcholným projevem ná
rodní tvorivosti, ale i ponekud težkopádným projevem
dvorné prízne k divadlu se strany státu, který je nedo
vedl jinak podporovat než uciní-Ii z neho cosi jako státní
gala. To není myšleno ve zlém. Proste jinak to ani není
možno. Obr nemuže tisknouti milenku jinak než težko
pádne.

Podívejme se však pri tom na neco jiného: prohlíží
me-Ii seznamy divadelních abonentu a sledujeme-li vubec
soustavne obecenstvo ve velkých divadlech, shledáme,
že v divadle rozhodne neplatí zásada pomerného zastou
pení všech tríd obyvatelstva. Najdete v hledišti bankére
i vysokou byrokracii i politiky, kupce i úredníky a úred
nícky, studenty ovšem také, potkáte tu malé živnustky,
ale už budete musit hledat velmi dlouho, než seženete
alespon pro jméno nejakého toho remeslnického tova
ryše nebo švadlenku. Odtud dolu zacíná tma. Vy jímku
ciní pomerne velmi vzácná predstavení Delnické Aka
demie v Národním nebo jiná podobná predstavení zde
i jinde, pri nichž vetšinu návštevníku tvorí - delnictvo:
ono obecenstvo, na které se zapomnelo. Obecenstvo, kte
rému bylo venováno trochu péce po prevratu zakládá
ním rúzných tech Socialistických a Lidových scén, ale
které bylo brzy opušteno a zanecháno kinum a sportu.
je to ono obecenstvo, které se cíti hostem, kdykoliv pri-
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jde do divadla, obecenstvo, které cítí na své kuži nepo
hodlnou a tísnící slavnostnost, presneji: které cíti, že pri
vymýšlení programu i techniky tohoto divadla se ne
myslilo práve na jeho rady. Obecenstvo jaksi zahanbo
vané tímto opomenutím.

A prece nic netíží velká divadla více než jeho na pr.
dosavadní abonentní obecenstvo. Je to obecenstvo,
které má predsudky. je to obecenstvo, které se dovede'
vyzbrojit tupými argumenty politických stran a vypí
skat Vojcka nebo Soumagne. Obecenstvo hájící zdán
livou "tradici", to jest práve ono škodlivé opakování
autoru i zpusobu, jakým jsou hráni, zpusobující, že
divadlo se sice priblíží museální predstave techto lidí
o "umení", ale pri tom se dostává do situace splašeného
kone: skáce a pádí bez cesty, bez oteží a lehce stranou
do polí, protože náklad i s kocím je shozen. je to sice
také cesta kupredu, ale nevede k cíli, nevykonává svuj
úkol, který spocívá v odvážném uplatnení v moderním
živote a moderním cloveku.

Divadlo a krise.

Onomu divadlu, kterému se podarí podchytit ono
nové a panenské obecenstvo nižších vrstev, bude asi
dopráno po prvé trhati sladké plody moderních del na
dosavadních trnkách pokusu o moderní divadlo.' Na
razí zde po prvé na obecenstvo bez predsudku. Ne tak,
bez predsudku nebude, ale jeho predsudky budou vy
rostlé ze skutecnosti a ze soucasnosti, ne z minulých
dogmat a z návyku videt na pr. malírství práve v tomto
a divadlo práve a presne jen v onom stylovém úcesu.

Zdá se, že divadlo behem nedlouhých let bude hotovo
zejména se svými technickými výboji. Vidíme také, že
divadlu koncí ona tricetiletá válka, kterou vedlo samo
proti sobe i proti všem o svoje bytí. Vidíme, jak poslední
tricetiletí dopodrobna probralo praktickým a casto mno
haletým experimentováním otázky: divadelního stylu,
dekoracní, dramaturgické, herecké i osvetlovací, zkusila
se na scéne nezbytnost opony stejne jako nezbytnost
herce a podobne. Od vystoupení ruského realismu, ne-li
dríve, mužeme sledovat mohutný boj evropského diva
dla v sobe samém. V Rusku tento proces je patrne už
dokoncen, nebot revoluce zpusobila základní promenu
i obecenstva, pred jehož bezprostredními smysly bylo
umožneno ono dokoncení vývoje, které západnejší
Evropu teprvé ceká.

Divadlo se totiž u nás pripravilo ke svému prerodu
potud, pokud vubec mohlo, to jest na jevišti (treba ani
zde ne docela). Ale tento pokrok muže být jen zcela
nedokonalý a nedokonaný, protože divadlo se dnes
hraje pro celkem nejkonservativnejší cást obyvatelstva.
je nutno dokonciti vývoj v hledišti. Procento diváku
s moderním mozkem a nervy je zcela nepatrné. A tak
dokoncení vývoje patrne bude se moci díti práve jen
pred oním novým obecenstvem z kin, sportovních hrišti,
schuzí a ulic, protože toto obecenstvo bude moci reago
vati bezprostredne, osobite, nikoliv historicky.

Divadlo a dramatikové.

Dramatikové jsou dnes nejednou prubojnejší než tak
zvaní praktictí divadelníci. Vzpomeneme-Ii jen dvou
významných dramatiku, kterí se mají letos objevit na
ceském jevišti, Brucknera a Werfela, shledáme v jejich
hrách neobycejné požadavky na scénování, zejména
obema je bežný zpusob dvou scén, které do sebe velmi
aktivne zasahují a zapadají. je to zpusob, který je pro
rokován již za nepr. Pellerinova expresionismu a pred
tím za doby Marinettiho jevištních synthes, a ješte pred
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tím na nej myslí Apollínaire, nezminujeme-Ii se o dal
ších - což znamená, že od r. 1904 se pocíná toto úsilí
o simultánní scény - ke zvýšení dramatického úcinu 
objevovat ve hlavách dramatiku. Dramatikové postre
hují totiž vcas, bezprostredne a presne, jakou výhodou
bude pro ne synthesa dvou jevišt v jedno: postrehují,
že stavíce j edn u situaci soucasne pod ostrí druhé roztí
nají starou citlivost a nehybnost realistického zná·
z o r n e ní života a že na místo toho dostávají výraznejší
z k r a t ku. Takto se protínají rozdílné dva svety, odha
lujíce se navzájem. Vzniká - abychom navázali na
první náš bod - zpusob "detailu", který je divadlu
vlastní a který mu bude marne závidet film, ano, vzniká
jakýsi vnitrní detail, psychický detail, svírající
pevne v sobe dle Hilarova rcení "prícinu i úcin" v jed
nom. Toto je cesta, po které se bude musit jít. Divadlo
n e mám ech a nic k y z v e tš ují c í c h s k e I, j eh o coc
ky j sou psychické a psychologické, které se
budou uplatnovat všude, kde pujde o rozbití realisticky
znázornujícího divadla ve prospech divadla drama
tické zkratky.

Starí dramatikové znali ostatne do urcité míry tuto
potrebu zastavit popisný, epický tok hry a pri tisknout
diváka tesne k herci a herce k diváku, aby vzniklo pal
civé a intimní priblížení, sblížení: to je monolog. Dnes
je neprávem opomíjen.

Detail není necím samoúcelným. je pouze kamenem,
byt uhelným. Detail predpokládá "montáž", to jest
zaclenení do mohutné dramatické linie. Montáž, tot
umení prehlušit tichým zvucením dramatického chodu
hlomoz poulicního tempa a chvátavosti, které rachotí
v diváku, jenž doklusaludýchán na své sedadlo. Ne tedy
nejakou mechanickou montáž, propadová a otácivá
jevište, která by chvátala ukázat co nejvíc obrazu, ale
clovek, kterého tyto stroje s citlivostí psychologa nepo
zorovane priklánejí vniterne k diváku, napomáhajíce
k tomu, aby lidství a jeho osudy bylo možno nazírati
tak nejak se všech stran, jak o tom snili obdobne v ma
lírství kubisté Braque a Picasso. (Není snad treba pri
tomto prirovnání obhaj ovat, že nejde o kubism.) Ni-

. žádný zjednodušený impresionismus nemLtže dnes do
sáhnout pravého úcinu.

Di v ad elní p rakti kové

to jest režiséri, herci, výtvarníci a hudebníci, dodávají
dramatikum stejne casto impulsy, jako je prijímají od
dramatiku. je to tím snáze možno, že dnes dramati
kové i praktikové divadla si uvedomili s dostatek ne·
zbytnost odliterárnení divadla, a že všichni se scházejí
bez predpojatého pocitu suverenity u divadelního kad
lubu, aby tu provozovali alchymii moderního výrazu
jevištního.

Realismus všech vyznání je odbyt. A prece je na vze
stupu. je jiný, je bez popisnosti. Prícinou i duvodem
"realismu" na scéne je clovek, nebot jenom lidství je
zajímavé. Není však už nad razeným heslem, je služeb·
níkem, je - metodou úcinu. je to patrno i v práci vý
tvarníku, kterí jsou uvádeni režiséry, aby prolamovali
prostor kolem hercu, aby mu dávali propadat se podle
situace od reálného až po absolutní a abstraktní výraz
trebas v téže scéne. Aby dali svým stenám nejen tri
rozmery, ale i pohyb. A nejen pohyb mechanický, ale
i psychický. ·Zde prijde k slovu brzy svetlo jako "mate
riál na kulisy".

O umení zvukové kulisy, která podloží text, není
treba ani slov. Objevují se však zcela nové možnosti
v predvádení akustických scén v optické (tancící pištcc
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:nahradírytmus hudby) atd. Náš výcet nemuže býti ani
podrobný ani úplný.

Divadlo a Zeittheater a boj o lidstvÍ.

Guliver na svých cestách dostal se na dvore obru do
rukou dívky, která jej pro svou zábavu nechávala pro
cházet po nahé kuži svých obrovských údu. Guliver si
Darikádo odporného pohledu na hrubou kuži, jejíž páry
videl jako jamky a jejíž nežné a milostné chloupky se
mu jevily jako motouzy. Vzpomíná desiluse, jakou by
asipocitoval anglický gentleman pred anglickou dámou,
kdybyjeho oci byly stejne bystré. - Na štestí lidé nejsou
stvoreni s ocima takto vecnýma. Nebo aspon pred ume
nimztrácejí tuto vecnost pohledu, která je pres den nutí
vyjadrovat lidi císly a daty. je to asi totéž, nac myslí
Werfel, když posmivaje se nadmíre jalové vecnosti
v živote praví, že kdybychom myslili zcela vecne, videli
bychom v mori chemickou smes, v lese celulosu a chlo
rofyl a kmitocty ptacích melodií. Na štestí, praví, tomu
tak není. "Velikost v nás dosud vzbuzuje úlek ... Proc
se lekáme? .. Pred divem v nás, pred musou se lekáme,
jež spi v každém cloveku, pred poslicí bohu, která
znovu opakuje tvurcí dílo. Nebot svet zacíná v cloveku.
A clovek muže žít jen ve jménu divu."_

Tato musa je svedomím premechanisované a prera
cionalisované doby. Divadlo predevším. Proto Zeit
theatre neznamená zrcadlení doby, ale její fan
tasii a její svedomí. Divadlo je dnes ve službe boje
za osobnost, a jestli to zní príliš individualisticky, tedy
za intimitu a plnost I i d s t ví. Pokusili-Ii jsme se shrnout
nekteré tafky spravedlivých tomuto hríšníku, tedy jen
proto, abychom poukázali na jeho technický a nazírací
prerod, který není samoúcelný, ale vyzrává v dobové
poslání.

N. Melniková-Papollšková:

Vyhynulo lidové unlení?
Krása minulostí.

Velmi zakorenená a proto pro mnohé nesporná jethese, že skutecné lidové umení patrí minulosti a
že soucasnost není s to vytvorit neco podobného. Za
tento názor vdecíme hlavne romantikúm, kterí byli na
rikavCÍ z povolání a kterí nechteli videt nic positivního
v souca'snosti, ale všechnu krásu a štestí prenášeli do
minulosti. Nestarajice se o letopocet a chronologii,
mluvili proste o minulosti, házeli na jednu hroma<:lu
stredovek a renaissanci a pripojovali k nim jakýsi po
hádkový "dávnovek", kdy lidé byli plni sladkého pri
mitivismu. Aby si nejak približili tu dobu a ten rajský
stav, který existoval jen v jejich fantasii, tvrdili, že
alespon zcásti možno totéž najíti u divochu a také
u selského obyvatelstva evropských národu. Odtud
vznikla díla jako "Atala" a "René", odtud také vzešly
takové morálne neoduvodnené veci, jako je na príklad
Karamzinova "Chudá Líza" nebo moralisující povídky
Rettigové. Tehdy bylo také položeno znaménko rovnosti
mezi minulostí a kulturou a mezi prítomností a civili
sací a pri tom všechny prednosti se prisuzovaly tomu
prvému. Nejpádnejším príkladem m\UŽe být historie
našich rukopisu, dokud byly pokládány za pravé a staré.
Každý v nich shledával neobycejnou krásu a odhalení
strhlo s nich jako naráz všechny estetické prednosti ..
Z téže príciny autorská díla Hankova, jež se neodlišo
vala podstatne od rukopisu, byla pokládána za cosi

bezcenného a dokonce nesrovnatelného s jeho falsi
fikáty. A tak vidíme, že nejen široké mínení, ale i sama
veda sdílí témer dodnes zaujatý romantický názor na
charakter a vlastnosti lidového umení, které bylo ome
zováno na urcitý stav a dobu. V každém prípade pred
nejakými 20-30 lety bylo vedecké studium mestské
tvorby s folkloristického hlediska pokládáno za neco pri
nejmenším extravagantní!Jo, protože sám materiál,
i když se vubec pripouštela jeho existence, byl klasi
fikován jako úpadkový, epigonský a casto zkažený.

Lid o v é u men í s e z men i I o.

Ale Heraklitovo tvrzení, že všechno plyne, lze užiti
i o vedeckých názorech. Proto v posledních triceti letech
dozrála potreba zrevidovat thesi o lidovém umení. Tyto
zmeny nastaly nejen v souvislosti s ryze rozumove ab
straktními kombinacemi, ale také na základe presunu
sociálních pojmu; jestliže lidové umení znamenalo dríve
umení prostonárodní, pak nyní spíše odpovídá pojmu
umení široce rozšíreného a užívaného širokými vrstvami
národa. Nutno však ihned priznat, že všechny tyto po
jmy nejsou ješte ani zdaleka zformovány a stabilisovány.
Na príklad Nemec Adolf Spamer ve své krásné knize
"Oas Andachtsbild" praví, že lidovým umením nejsou
veci, kterých lid hromadne užívá, ale které se vyrábejí
bezduchým továrním zpusobem a se kterými možno se
setkat jak y japonsku, tak i v nemecké vsi. Na druhé
strane j. Capek v "Nejskromnejším umení", které je
také do urcité míry lidov.ým umením, charakterisuje
je takto:

"Umení nejskromnejší, o nemž chci mluviti, též se vás dovo

lává; chce vám ciste znázorniti veci prospešné, potrebné cloveku;
je prodchnuto pietou k práci a k životu a zná i nutnosti i radosti

mezi obema; neklade si vysokých met, ale uskuteciluje svou ry
zost zptlsobem ryzim a dojímavým, a to neni malá zásluha. Chce

býti jen prostredníkem mezi vecmi denní spotreby a clovekem,
ale jeho rec - byt chudá a nenárocná - nebývá bez vzácné lí
beznosti a tiché vroucnosti, je prirozená a pravdivá."

Z techto dvou tvrzení první pusobi metodou vyluco
vací, druhé pak se soustredilo hlavne na vnitrní vlast
ností. Nutno pri tom ješte vzpomenouti o jedné v,elmi
duležité tendenci moderního studia a definice lidového

umení, jež k nám prišla z Nemecka a kterou propaguje
dr. Wirth. Je to smer, založený na úplném poprení samo
statnosti lidového umení; vidí v nem jen deformované
projevy vysokého umení. Neuznávajíce v žádném prí
pade žádného prvotrídního delení umení a pokládajíce
je za jeden celek, nemuže prijmout plne tuto teorii;
jestliže totiž v námetech lidové umení se živí tím, co se
rodí v jiném svete, ryze formálne je tak svérázné, že
pretvárí k nepoznání i cizí materiál.

Co je lidové umení?

Ale všechny tyto úvahy neprivedly nás vlastne z mís
ta. jestliže priznáváme dokonce a priori existenci sou
dobého lidového umení, pak jeho definice prec jen ne
máme. lacneme tedy také my metodou vylucovací.
Batovy boty, pres to, že je nosí statisíce lidí u 'nás
i u jiných národu, nejsou ovšem v žádném prípade
lidovým umením, nýbrž jen lidovým majetkem, kdežto
nejaké opánky, které vyrobil pro sebe nebo pro své sou
sedy ded na Slovensku nebo na Podkarpatské Rusi,
mohou být zarazeny do umelecké kategorie. Urcujícím
znakem je nutnost tvurcího nápadu. Tak laciná lite
ratura, která bohužel proniká mezi masy, také nemá
nároku na titul lidového umení už pro svou šablono-
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vitost a naprostou nesamostatnost, jak formálmí, tak
tématickou. Ale lidovým umením mohou už být nazvány
jarmarecní písnicky a ješte více ony anonymní popevky
a anekdotická yypravování, která jdou od úst k ústum
v predmestích. Casto se stává, že puvodne byly složeny
nekterým pisálkem romancí pro laciné scény, ale
v prubehu svého života se tak mení a prizpusobují
ruzným místním okolnostem, že dále vedou už samostat
nou existenci jako lidový folklor. Ponevadž lidová tvorba
nezná pojmu plagiát, bere casto bez rozpaku motiv,
který se jí zalíbil nebo vhodnou sloku a rozvíjí - už
na této základne - samostatnou tvorbu.

Tel e f o n v p o h á d c e.

Nekdy z tohoto presazování vzniká omlazování a
modernisace starého materiálu. Tak v nekterých sou
dobých ruských pohádkách car, místo aby poslal sluhu
pro bohatýry, telefonuje jim, a zlí Tatari prilétají
letadly. ješte zajímavejší je pohádka o Leninovi, kterou
zapsala Sejfullina, kde vudce komunistické revoluce je
vtlacen do staré formy dobrého knížete ci cara, osvo
bozující svuj lid od zlých správcu. ješte prost~í byla mo
dernisace písne, pocházející podle všech známek z tu
reckých válek. její zacátek byl:

Píše, píše car turecký,
píše ruskému caru ...

Na zacátku svetové války nahradil kdosi slovo" tu
recký" názvem "nemecký" a všechno ostatní zustalo
beze zmeny. Vubec nutno ríci, že folklor, týkající se vo
jenského života a války, podléhá nejméne zmenám a
vlivu nových okolností; rekruti chodí a zpívají naves
nických ulicích žalostné písne stejne jako pred sto lety,
ackoli místo 25 let budou v kasárnách jen puldruhého
roku nebo rok. Nutno ríci, že soucasnost, která proniká
tak rychle do všedního života lidu, prosakuje do jeho
umení jen pozvolna; lid asi rozhranicuje život a umení
mnohem ostreji než inteligentní vrstvy a povolaní umel
ci, ackoli opacný pochod, to jest vnikání umení do všed
ního života, zvlášte u vesnického obyvatele, j~ hlubší
a organictejší, než u vysokých kruhu. Tak "Soférská
pohádka", kterou otiskl v Lidových Novinách Bass, je
co do cistoty, formy a novosti sujetu pravou vzácností.

Staré a nové vývesní štíty.

Více než slovesné umení podléhá modernisaci mestské
lidové malírství, kterým rozumíme hlavne vývesní štíty
obchodu a ruzné malované ozdobypoutových bud. Moder
nisace námetu pochází ovšem predevším z nutnosti.
Protože základním cílem každého vývesního štítu je
ohlásit chodcum zboží, které je v kráme, upoutávat
jejich pozornost, vábit je k pultu a vnucovat veci, vy-

. skytnutí nových. vecí odrazilo se nezbytne i na výves-
ních štítech. j. Capek praví, že:

"malírství vývesních štítu propadlo v posledních dobách hroz
nému úpadku, možno-lí se vyjádríti tak tragicky. Nevím, jsou-li
na tom vinny ucnovské školy, rozhodne však nutno pricísti tuto
zkázu rozvratným mocnostem moderní doby. Vnikly sem natu-
alismus, ornamentika, a impresionismus, z nichž zvlášte tento

práve velmi, snadno stává se jakýmsi druhem rakoviny, která
strašlive dovede rozežrati pevnou a jasnou tvár malby, rozhlo
dává kresbu, porušuje barvu, nicí formu a komposici, zastírá
tvary a veci."

Snad netreba chodit tak daleko pro príciny malírské
zhouby vývesních štítu, nebot ty jsou bližší a v pod
state jsou dllsledkem rozšírení gramotnosti. Vezmeme-Ii
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trebas staré pražské vývesní štíty z konce 18. a zacát·
ku 19. století, uvidíme, jak mluví k negramotným a jak
pusobí na naivní nebo romantickou predstavu. Taková
výveska je zároven firmou i reklamou a její umelecká
kvalita závisí casto na tom, jaké vrstve lidí prodávalo se
to ci ono zboží. (O tom jasne svedcí sbírka pražského
musea.) Nyní je všechno to nahrazeno nekolika jasnými
a strucnými slovy. Ale pro potvrzení pravidla lze vždy
nalézti nekolik výjimek, v daném prípade v podobe kva
litních moderních vývesních štítu. Tentokráte moder
ností nerozumíme námety, ale formální technickou
stránku. Víme na príklad na Smíchove o vývesním štítu
obchodu s ovocem, na kterém jsou dve zátiší v naivne
realistickém duchu. Jde jen o to, že tato zátiší byla na
malována nejakých 5 nebo 6 let pred tím, než se vy·
skytlo ono surrealistické malírství, které vidíme na vý
stavách, a dále že vývesní štít prevyšuje vysoké umení
tím, že na nem není oné odpuzující alegoriky, hranicící
s tendencností malírství 60.-70. let minulého století,
tendencností, vystup ující stále více do popredí u fran
couzských surrealistu.

Umení na jarmarce.

Jarmarecní malírství odlišuj e se od malírství vý
vesních štítu tím, že v nem proniká jasneji originál,
který stojí stále pred malírem. jestliže na príklad varchi
tekturních soucástech kolotoce, modernost slavila trium
fální vjezd (sedátka-kocárky predstavují stále méne
fantastické ekvipáže, mušle, labute, poštovní holuby,
krávy a kone, ale stále více automobily, balony a leta
dla), pak v cástech ryze dekorativních je základní ráz
realisticky romantický s lehkým a neorganickým na
vrstvením modernosti. To možno také ríci o strelnicích,
pouze s tí.m rozdílem, že tam se prizpusobují soucasnosti
figury, kdežto krajinné pozadí zllstává tradicnÍ. Pod
stata této lidové tradicnosti spocívá ve stálém prelomu
cizích, vysokých forem, v jejich stálém prepracovávání
a prizpusobování. Tato práce vedle skutecné tvorby
dála se vždy v lidovém umení, v podstate není žádného
rozdílu mezi tím, jak ženy na moravském Slovácku pri
zpusobovaly rokokové kvetinové vzorky svým hrubým
vlneným puncochám, a tím, jak mestský malír prenesl
skalnaté krajiny, víly a andely nazaretského typu, ta
kové krásné, ružové, ale zároven jakoby drevené a bez
kapky krve. Tu se na jedné strane projevuje predstava
malíre z lidu, že umelecké dílo musí být parádnejší a
slavnostnejší než život a na druhé strane zkomolená
predstava soudobého meštana o kráse, který ve svém
duchovním rozvoji je lešte na úrovni úpadkového umení
minulého století. jarmarecní malír stojí nepomerne níže
než jeho kolega, mistr vývesního štítu, pracuje pomocí
c1iché, kdežto malír vývesních štítu dotýká se reality,
kombinuje ji nebo dokonce tvorí symboly .

Mesto a venkov.

Ale krome techto lidových mistru, kterí jsou ve velmi
komplikovaném a nesnadném postavení, pracujíce
v oblasti prechodné a pro smíšené obecenstvo, existuje
dodnes klasický typ lidového malíre. Lidé s umeleckou
potencí, rodí se ve všech dobách a ve všech krajích spo
lecnosti; možnost projevit se souvisí také málo se sociál
ními a hospodárskými pomery. Nekdy je pastýri v ho
rách snadnejší vyjádrit se písní nebo drevorezbou, než
mestskému a samostatnému mladíkovi stát se .:udcbnÍ
kem, hercem nebo socharem, chtejí-Ii jeho rodice, aby
šel praktickou a financní stezkou. Na druhé strane casto
geniální lidový JTlalír mohl by být v oboru vysokého
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Rychlostí 1000 kilometru v hodine?

o reálnost, která je odrazem vecných nomenu je zcela
lidovým umelcem, jací byli dríve a jací nikdy nemohou
zmizet. Tím je oduvodnen náš názor, že lidové umení
nevymrelo.

N e j r y c h I e j ší z á vod s vet a - let e c k Ý z á vod

o Schneidrllv pohár.

Rychlost 724.050 kilometru dosáhl porucík Stainforth na hydroavíonu Vickers-Supermarine Rolls-Royce pri trainingu k zá
vodu o Schneidrúv pohár! Tato sensacní zpráva, vy tištená tucnými
literami témer ve všech casopisech sveta, vyvolala opravdový roz
ruch a to nejen mezi odborníky a zasvecenci, ale i laiky. Vždyt dosa
vadní rychlostní rekQrd letecký-, postavený predloni sensacním vý
konem 547.294 kilometrú v hodine, byl tímto neuverítelným výkonem
prekonán hned o témer 200 kilometrú. Již pri trainingu k poslednímu

závodu o Schneidruv pohár podarilo se anglickému porucíku Wag
hornoví priblížiti se rychlostní mezi 600 kilometru v hodine. Letel
úsek trati rychlostí 593 kilometrú. A tento jeho sensacní výkon pre
konal nyní jeho krajan Stainforth hned o více jak sto kilometrú! Pre
krocil rychlostní mez 700 kilometru v hodine, O jejímž dosažení v tak
krátké dobe se jiste nesnilo ani tem nejvetším optimisíúm.

Hrdinství? Šílenství? Zázraky?

Není divu, že tak sensacní výkon vyvolal velké množství úvah, de
bat a dohadll v celém svete. Byl posuzován všelijak a z ruzných hle
disek. Ale v celku byl posuzován málo rozumne, jak již je konecne
pri veci, nad níž se musí rozum pozastavit, zcela pochopitelné. Náš
život je vllbec snúškou pošetilostí, které se zdají býti rozumnÝ'mi a
smesí rozumových cinú, které bývají namnoze oznacovány za poše
tilosti. Mnohdy oznacení firmy neodpovídá ani zdaleka skutecnému
oboru cinnosti. Každé odvetví lidské cinnosti jde v celé rade prípad li
do extrému. V každém odvetví se najdou lidé, snažící svoji výkonnost
vyštvati pres hranice možnosti. Proc by se práve rekordní horecka
a rekordní šílenství melo zmenit v rekordní rozumovost anebo roz

umovou honbu za rekordy? Bylo by to vúbec aktuální v dnešní
dobe komprimované sensacechtivosti a nezkrotné lacnosti po pre
konání nemožností? Vylouceno! Rekordní hladovost hltá, co zde již
bylo a prekonává to novými sensacemi, aby zanedlouho i tyto ztra
tily SVllj nádech sensacnosti a staly se jen clánkem v historické rade
prekonaných výkonú, staly se jedním stupínkem v žebriku, po nemž
clovek stoupá výše a výše k hranici nemožností.

Porucik Boothman proletel úsek 1 a pul kilometru, ci snad ješte
více, prúmerem 730 kilometrú v hodine! To znamená, že jeho stroj,
podobný spíše projektilu, než lidskému dopravnímu prostredku pro
tal ve vterine vzdálenost 210 metrll, neboli, že uletel kilometr za
necelých pet vterin. Ucinte si o té veci alespon mlhavou predstavu,
ci lépe pokuste se o vyvolání podobné predstavy. Predstavte si, že
náhle se vám mihne nad hlavou teleso a než si uvedomíte, co to vlastne
bylo, je již dávno z dohledu. Podobné tempo se nedá zachytít anebo
kontrolovat okem, nýbrž jen automatickými prístroji. Ti, kterí jsou
závodu prítomni a mají príležitost videti na vlastní oci tyto neuveri
telné rychlosti, nevidí vlastne nic, respektive, jen velmi, velmi málo.
Více toho již uslyší. My, kterí jsme ješte nic takového nevideli, nedo
vedeme si o tom proste uciniti pravou predstavu a máme z toho
vlastne víc, než ti, kdož videli "všechno" na vlastní oci.

Dnešní doba je ve znamení rekordní horecky. Dnes lámeme re
kordy, zlomky vterin, zlomky metru, nic nedbajíce, že zítra si zlá
meme vaz ... Jako lavina rítíme se dále, štváni horecnou lacností
po vítezství. .. rekordu ... vrcholu. Vše to má svúj smysl, presto, že
se to zdá tolik nesmyslné. Vždyt práve v tech nejvetších nesmysl
nostech a nemyslitelnostech bylo tolik smyslu ...

umeníjen prostredním kýcarem, protože jeho tradice jde
jinou cestou. Potreba umení není nejakou prioritou
mesta a vesnice pri svém klidném tempu cítí casto sil
neji a prožívá ostreji. Bohužel pri úcte, kterou pres vše
chen kontrast obou živlu má vesnický obyvatel k mest
skému, zacíná laciná a nevkusná dekorativnost mesta
pronikat na vesnici. Barevná hrubá pohlednice, nábo
ženský barvotisk, špatne pochopený mestský oblek,
všechno to bují jako škodlivý výrustek na tele selského
vkusu. Ale vedle toho žijí dále a teší se úspechu pravá
dila lidového umení. Vetšinou jsou to hrncírské práce,
které jakožto predmet denní potreby nemohou být pros
te opušteny. Styl jejich se v prubehu veku zmenil a
nabyl oné prísné linie, jakou nalézáme jen v nejlepším'
pokrocilém tvaru; tón se také zmekcil. M_ela jsem príle
žitost videt n<:t jarmarcích v jižních Cechách hrnce
ruzné velikosti a formy, pokryté bledemodrou glasurou
s velmi lehkým primitivním ornamentem bílé barvy; tón
byl zde týž jako u vzácného wedgwoodu nebo oproštené
keramiky, kterou vyrábejí nejcennejší nemectí avant
gardní umelci. Na chudické ceskomoravské vysocine
stály ve vesnickém krámku, kde se prodávaly všemožné
veci, vedle sebe džbány klasické formy, pokryté polevou
barvy slonoviny, po které byly vedeny, vytvárejíce
kostky, bledemodré a ružové proužky. Jak to pripo
mínalo oblíbený kávový príbor Palackého, který vyšel
z nejlepší ceské porculánky ve Slavkove! Je to nejuprím
nejší a nejprirozenejší projev potreby krásy, chápané
pri tom stejne jako nahore a neshodující se s prumerem.

Ch v á Ia je dno h o s k u tec n é h o u mel c e.

Uciníme-li však krok dále, prijdeme ke skutecnému
umelci. Jmenuje se Jan Ružicka. Maluje na skle obrázky
náboženského obsahu, kraj inky a zátiší. Ve svém živote
nevidel nikdy skutecného obrazu, neprecetl žádné knihy
o umení a když maluje podle prírody neb z hlavy, je to
rodný bratr perských miniaturistu a Rousseaua. Jeho
kocka má hlavu formy perského tygra, jeho kvetiny jsou
plné a jasné, jako ty, které byly pred prvotním hríchem
v ráji. Chce vyjádrit skutecnost a proto mi vysvetluje,
že jeho Janošík nebude takový krasavec jako slovácký:
"vždyt to byl prece jenom lupic". Krome techto kom
posic po celý svuj život kreslí na papír stále kvetiny,
jaké kdy kvetly kolem jeho vesnice, a sestavil už vzácný
herbár, který asi zahyne s jeho smrtí. Když mi byl dal
za nepatrnou cenu tri rozkošná díla, dodal, že má radost,
že budou v Praze, ackoliv jeho veci už visí v brnenském
museu. Zde proniká cosi z psychologie umelcu ranné
renaissance, kterí pracujíce pro svetské a církevní mag
náty, prevyšovali je svým nadáním a láskou o celou
hlavu. Ale nejde jen o umelce, ale o prostredí, pro které
pracuje. Pravda, mnozí mu prinášejí laciné barevné po
hlednice s krajinkami a líbajícími se párky a prosí, aby
je prenesl zvetšené na sklo, ale jsou také jiní zákazníci,
jeden soused jej poprosil, aby mu namaloval podobiznu
jeho kocky, jiný privedl k nemu za týmž úcelem své psy,
lesník dává mu namalovat školku, kterou upravil v mi
morádne ladné podobe, za zatiší s kvetinami prinese mu
tarena žejdlík jablek a otep slámy. Podle vyprávení je

objednávek asi mnoho, protože nestací anebo snad
nechce je všechny vyrídit. Ruka se mu trese, když jí
nebosi nacpává dýmku, ale je pevná, když vede složitou
linii ornamentu nebo figury. Mohou se jeho práce nazvat
tradicními? Ano a ne. Prímým žákem starých lidových
malírú na skle nebyl, k jejich materiálu uchýlil se jen
proto, že mu byl nejbližší, takže o prímém prevzetí ne
muže se zde mluvit. Zato v chápání okclí, ve snaze

s p o R T A H R Y
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Prítomnost,

V r c h o I k o n str u k cní c h m o ž n o s tí.

Lidská technika pokrocila již takovou merou, že proste neuznává
zákony nemožností. Dokonalost materiálu, z nejž je konstruován
motor i letadlo podobného nadstroje, s nímž je možno dosáhnouti
rychlosti nad 700 kilometru v hodine, je proste ohromující, prestože
,podle výpovedí zasvecencu má pOdobný aparát životnost jen neko
lika hodin. Konstrukcní tajemství nových anglických rekordních
stroju, nazvaných "létající ra'diatory", je prísne streženo anglickým
ministerstvem námornictví, které je vlastníkem techto projektilu
s lidskou posádkou. Na verejnost proniklo jen nekolik vnejších zají
mavostí. Motor letadla je celý obalen chladicovou komorou. Horeni
i dolení povrch krídel je rešen jako vodní chladic a je tak tenký, že
se bortí pri pouhém stisknutí rukou. Horení plocha plováková je rov
než spojena s chladícím systéme!D, který obaluje í sedadlo pilo~ovo,
kdež zároven slouží k chlazení oleje. Chladicový obal je tak tenký,
že by praskl pri použiti chladného oleje. Proto se musí nádrž plniti
vždy olejem ohrátým. Pohonné hmoty jsou uloženy v plovácích,
z nichž jsou ssány do nádrže, umístené pod pilotovým sedadlem a od
tud mají odpad prímo k motoru.

Tato tlaková nádrž má velikou dúležitost, ponevadž letadlo dostane
pri obrátkách úplne vertikální polohu. Následkem velké odstredivé
sily by pak benzino\(á pumpa prestala úplne fungovat a motor by ne
dostával potrebnou zásobu paliva. Tlaková nádrž mu ji však dodá
i v této krajne kritické poloze.

Nad I i d s k á nám a ha p i I o t ú.

K rízení tak vrcholne výkonných a nebezpecných strojú je za
potrebí lidí výjimecných kvalit - opravdových nadlidí. Sily, které
vznikají pri tak úžasných rychlostech, projevují se doposud nezná
mými a namnoze ohromujícími úcinky. Francouzský letec Bonnet,
držící ješte dnes svetový rychlostní rekord letadel, vyprável casto
jak byl strašlive vydešen, když pri rekordním pokuse v Istres pridal
prudce plyn, byl pri tisknut ohromnou silou na operadlo svého sedadla
a zbaven úplne dechu. Italský pilot Bernardi, vítez Schneidrova po
háru v roce 1925, Anglican Webster, vítez z roku 1927 a Anglican
Waghorn, dobyvší vítezství a rychlostního rekordu v roce 1929, ni
kdy se netajíli tím, jaké strašlivé pocity zažili prí svých prvních re
kordních letech. Všíchni vypravují, že pri akcelerování se jim obzor
jakoby zatáhne hustou cernou clonou, rozjasnující se jen v nepravi
delných intervalech; v zatáckách, provádených úplne na krídle v plné
rychlosti mají dojem, že je jim krev hnána do konecku okoncetin.
- do koneckú prstu, do mozku, do nohou a odtud ssána nejakou
neobycejne silnou pumpou. Italští piloti si dokonce pri trainingu pri
vodili prekrvení ocí.

Pokrok stojí obeti.

Rekordní pokusy o nejvetší rychlost hydroavínu vyžádaly si již
celou radu obetí a to jak pri vlastním závode, tak pri prípravných
a zkušebních letech k nemu. Anglicané Whorsley a Kinkead se za
bili pri trainingu v Benátkách; oba stejným zpúsobem. Oba totiž
náhle z nezjištené príciny a v dusledku neznámých sil, obrátili náhle
v plné rychlosti své prístroje k hladine a na plný plyn se zrítili do
more. Ze trí representantl! Italie, urcených pro závod v roce 1929,
je dnes na živu jen Cadringher; Dal Molin a Monti zahynuli pri po
kusech na jezere gardském. Velitel flotily Bougault nalezl smrt pri
trainingu k letošnímu závodu, když zkoušel hydroavion z roku 1929.
Z Anglicanú padl v poslední dobe v souboji s nejvetší rychlostí ve
vzduchu porucík Brinton, zrítivší se s aparátem Supermarine, po
staveným v roce 1929. Všichni utonuli, strženi svými prístroji nekolik
desítek metru pod vodní hladinu, nad níž chteli vybojovati vítezný
duel s rychlostí, casem a vzdáleností ...

Co je závod o Schneidruv pohár?

Je to nejvetši letecká trofej, založená Francouzem jacques Schnei
drem v roce 1913 a urcená prislušníku národa, který obsáhne nej
vctší rychlosti na okruhu 50 kilometru dlouhém, který nutno prole-
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teti sedmkrát. Trofej pripadá národu, jehož representanti ji dobyli
trikrát za sebou. V prvém rocniku závodu zvítezil Francouz Prevost

na stroji Deperdussin-Gnome 160 HP, dosáhnuvší prúmerné rych
losti 72 kilometru v hodine. V roce následujícim 1914 prišla tro
fej do rukou Anglicanú. Anglican Havard Pixton na stroji Sopwíth
Gnome 100 HP proletel predepsanou trat rychlosti 139 kilometrú.
Válka prerušila pravidelné opakování tohoto závodu o nejvetší rych
lost hydroavíonu. Teprve v roce 1920 došlo k jeho obnovení. A i tento
kráte se stehovala trofej do rukou nového držitele a to Italie. Závod
vyhrál Ital Bologne na stroji Savoia 470 HP prllmerem 172kilometrú
v hodine. I v roce následujícím dovedla Italie opakovati SVlljtriumf
a to letcem Brigantim, který na aparáte Macchi-lsotta 200 HP pro
letel predepsanou trat prumerem 189 kilometrú v hodine. V roce 1922
ziskali trofej zase zpet Anglicané a to vítezstvím svého representanta
kapitána Bairda, který vyvinul se svým prístrojem Supermaríne
Napier 450 HP rychlost 235 kilometru v hodine. Pak prišli k slovu
Americané, jimž se podarilo vyhráti dva následující závody. Prvnl
v roce 1923 Rittenhousen na strojí Curtiss-Curtiss 465 HP rychlosti
:;!85 kilometrl! a druhý v roce 1925 tímtéž pilotem na tomtéž letadle
výkonem 374 kilometru v hodine. Nato se dostala po tretí a naposled
k slovu Italie, jejíŽ representant major Bernardi vyhrál závod v roce
1926 na stroji Macchi-Fíat 800 HP výkonem 396 kilometrú v hodine.
A od té doby zacíná hegemonie Anglie, která vyvrcholila letos tretím
po sobe jdoucím vítezstvím a tím defínitívním dobytfm trofeje.
V roce 1927 zvítezil porucík Webster na stroji Supermarine-Napier
1000 HP rychlostí 453 kilometru, predloni porucík Waghorn na hydro
avíonu Supermarine-Rolls Royce 1800 HP prumerem 527 kilometrú
v hodíne a letos posléze porucík Boothmann na aparátu Supermaríne
6 B prumerem 528'847 kilometru v hodine.

Pripravy k letošnímu závodu.

Závod o Schneidruv pohár prestal býti v posledni dobe závodem
a souteži ciste sportovní. Stal se zároven vecí národni prestiže.
Anglicané, Italové i Francouzové byli rozhodnuti letos nasaditi
všechno úsili k ziskání trofeje a k dosažení výkonú, které by dosud
nemely príkladu. Letos doznaly proposice závodu urcítých zmen.
Den pred vlastním závodem byl urcen ke zkouškám v ovladatelnosti
letadel, jejich pristávací stabilite a bezpecném sezeni na hladine
vodní na trati dlouhé 15 kilometru, dvojím startu a pristání pri maxi
málni rychlosti 12 uzlu á podobne. Mímo to musily aparáty provésti
rychlý start, výstup do výše 50 metru a hned pristání a klouzání
po hladine alespon 2 minuty. Vlastní závod se konal na trojúhelni
kovíté tratí o délce 50 kilometru, jež se musila prolétnouti sedmkrát.

Anglíe.

Ponevadž proposice závodu pravi, že každý národ smí vyslati do
závodu jen trí aparáty, bylo v anglickém teamu velmi pilno; bylo
nutno zjistiti, které tri z rady stroju, jsoucích k dísposici, jsou
opravdu nejrychlejši a nejdokonalejši. (Anglie totiž má v poslední
dobe k disposici celou radu hydroavionu, schopných úcasti na této
nejvetší souteži.) Predne meli piloti k disposici dva pristroje Super
marine S-5 z roku 1927; ty sloužily za letadla trainingová. Dále dva
hydroaviony typu Gloster-Napier a dva typu Supermarine-Rolls S-6,
postavené k závodu 1929. A konecne dva nové aparáty Supermarine
Rolls Royce, nejdokonalejši výtvory anglické letecké konstrukce a
motorové vyspelosti. Hydroplán Supermarine S-6 je letadlo, s nimž
porucik Waghorn vyhrál Schneidrúv pohár v roce 1929 a s nimž
byl zároven utvoren do nedávna platicí svetový rychlostní rekord ve
vzduchu - 575'700 km v hodine. Je to aparát velmi robustne stavcný,
vyzbrojený skvelým motorem Rolls-Royce "R", který pri svém
objevení v roce 1929 byl vrcholným dilem svého druhu. Je to
dvanáctíválec do V o výkonnosti 1.900 HP, která pozdejšímí úpra
vami zvýšena na 2.040 HP. Prvni zkušebni let s hydroavionem S-6,
provedený šéfem letecké eskadry Orlebarem, skoncil velmi osudne pro

letadlo, které se silne poškOdilo: Dalši již byly úspešné. O nových
modelech, které se tolik osvedcily a na nichž dosaženo tak skvelých
výkonl!, nejsou bližši podrobnosti známy, ponevadž je britská admi·



Prítomnost.,

ralitadržív tajnosti, jak již výše uvedeno. jejich konstrukterem byl
inženýrMitchell.

!talie

se letospripravovala na závod velmi svedomite. Celý závodni team
italskýtrainoval a konal pokusy již delši dobu na jezere gardském
za dohledu majora Bernardiho. Letos netvorili italský team jenom
pilotivojenšti. Byli v nem zastoupeni i letci civilni, jako Ferrarrin,
Donatí, šéfpilot letecké továrny Fiat, a Guazzetti, který jediný
zitalskéhoteamu proletel v roce 1927 celou trat v závode o Schneidrúv
pohár. Italové postavili rovnež nové stroje a zdokonalili své stroje
z roku 1929. Z techto opravených hydroavionú dostali nejuspokoji
vejši výsledky. Major Bernardi konal pokusy na aparátu Savoia
MarchettiS-65, dvoum'otorovém hydroavionu (dva motory Isotta
Fraschinio výkonnosti 2.000 HP, zapojené v tandemu), na nemž se
zabilDalMolin pri rekordnim pokuse po závode o Schneidrúv pohár
v roce1929.Donati zalétával jednoplošník Fiat, obdobný typu C-29,
který startoval v poslednim rocniku závodu. Hlavni novinkou byl
novýaparát Fiat se dvema motory v tandemu, o nemž se mnoho
proslýchaloa v nejž skládány.ncjvetši nadeje. Každý z obou motorú
pohánijednu vrtuli. Každá vrtule se otáci jiným smerem. Obe vrtule
jsoutažné a umisteny za sebou. V trainingu prý dosáhlo toto letadlo
rychlosti640 kilometrú v hodine. Platila tedy Italie nesporne za váž
néhokonkurenta. Italové vúbec byli vždycky nebezpecnými souperi
a vynikajicimi konstruktery v oboru nejrychlejšich hydroavionú.
Již v roce 1929 znamenali velmi mnoho. Vždyt již v roce 1929 mohli
se smelemerit s Anglicany a prece jejich pripravy byly tehdy velmi
krátké.

Francie

se rovnež k závodu pripravovala již delši dobu. Z roku 1929 mela
k disposicicelkem pet aparátú. Dva hydroaviony Nieuport-Hispano
1.500HP, dva Bernard-Hispano 1.500 HP a jeden Bernard-jupiter
600HP. Tri z nich však byly záhy v trainingu vyrazeny. Lasne hava
rovalna jednom pristroji Nieuport-Hispano a demoloval jej, zústav
sám bez poraneni. jeden prístroj Bernard-Hispano se rozbil pri
katastrofe, která stála život letce Bougaulta. Pristroj Bernard-ju
piter pak pricházel pro malou výkonnost v úvahu jen jako aparát
trainingový. Druhý pristroj Bernard-Hispano 1.500 HP doznal ne
kolik úprav: dostal nové radiátory a zmenena délka jeho krídel.
Predpokládaná rychlost byla 575 kilometrú.

Novéprístroje Dewoitine, Bernard a Nieuport vyzbrojeny motory
Lorraine anebo Renault o výkonnosti 2.200 HP pri 4.200 otáckách.
Alety ukázaly pri trainingu neuspokojivé výkony. K jejich podstat
nému zlepšení již nebylo casu, ponevadž do závodu zbývalo po
poznatku malé výkonnosti aparátil již jen nekolik nedel a Francou

zovépotrebovali nekolik mesíci!. Francouzský vojenský atašé spolu
s atašé italským (Italie rovnež potrebovala pro úpravu nových apa
rátu delši dobu) požádali poradatele o odložení závodu o šest mesici!.
To však nebylo prakticky možno. V dúsledku toho zilstala letos

Angliev závode jediným k?nkurentem a tak i jistým vítezem.

Rekordní a poslední závod o Schncidrúv pohár.

V den vlastního závodu mela Anglie vítezstvi a tim i definitivní
dobyti poháru zcela jisté. Stacilo, aby jeden z jejich representantú
proletel predepsaný okruh 50 kilometrú sedmkrát. Na rychlosti
vubecnezáleželo. K letu se kvalifikoval porucik Boothmann, který
startovalk letu ve 13 hodin 11 minut. Absolvoval všech sedm okruhú

v case38 minut 22'4 vt., znamenajícim rekordní rychlostní prúmer
340míl = 547'294 kilometrú v hodine. Tím dobyl Anglii definitivne

Schneidrúvpohár. Nejvetši tato letecká trofej se dostala tedy do ko
necnéhovlastnictví. Tim je historie závodu u konce. již nebude
žádnýzávod o Schneidrúv pohár.

Pres rekordni úspech Boothmannúv a dobytí poháru Anglii byli
diváci,kteri prišli k závodu ve velkém poctu, do jisté miry ~klamání.
Ne snad podivanou, ponevadž ta je fakticky stejná pri rychlosti
100aneb 600 kilometrll v hodine, ale faktem, že Boothmann nepre
krocilrychlostni mez 600 kilometrú v hodine, jak všeobecne pred-

pokládáno. Hned po prvnim kole byly nadeje diváku zklamány.
Reproduktory po trati hlásily, že proletel prvé kolo - 50 kilometrit
za 5 minut 26 vterin, tedy rychlostnim prumerem 552'154 kilometru
v hodine. To bylo tedy hodne pod ocekávaných 600 kilometrit.
Cekalo se tedy, že v dalšich kolech prijde zlepšení. Ale nestalo se
tak. Boothmann prolétával jednotlivá kola s naprostou pravidelnosti:
druhé za 5'26'4" (rychl. prúmer 551'510 kilometru v hod.), treti za
5'29" (547'165 kilometrit v hodine), ctvrté za 5'30'6" (prilmer 544'129
kilometru v hod.), páté za 5'29'4" (prumer 546'521 kilometrit v hod.)
a sedmé za 5'31'4" (pritmer 543'467 kilometrit v hodine). Celkový cas
na trati 350 kilometrll byl tedy 38 min. 22·2 vt., znamenajicí pru
mernou rychlost 547'294 kilometru. Vítez posledniho závodu, po
rucik Waghorn, mel cas 39 min. 42'8 vt., odpovidajici prumeru
528'847 kilometrit v hodine. .

Velmi prekvapilo, že Boothmann delal priliš velké obrátky, jimiž
ztrácel hodne casu. Pravdepodobne však nechtel príliš riskovat, majc
vítezstvi jisté. Vedle rekordního vítezství v závode o SchneidrllV
pohár utvoril porucik Boothmann ješte svetový rychlostni rekord
na 100 kílometrit casem 10 minut 52'4 vterin, znamenajicím rych
lostni prlnner 551'832 kilometru v hodine. Drive patril tento rekord

porucíkovi Atcherleyovi výkonem 533'888 kilometru.

Po skonceni rekordního letu o dobyti Schneidrova poháru poru
cikem Boothmannem startoval porucik Stainforth k pokusu o nej
vetší rychlost hydroavionu na bas i dlouhé 3 kilometry. Doposud nej
vetši rychlost dosáhl oficielne vedouci anglické letecké eskadry, ka
pitán Orlebor. Stainforth startoval na pristroj i Supennarine-Rolls
Royce 2300 HP k rekordnímu pokusu, který skoncíl plným úspe- .
chem. Proletel vzdálenost 3 kilometry celkem ctyrikrát (obema
smery dvakrát), dosáhnuv pri jednotlivých pruletech techto rychlosti:
600 kilometru, 650 kilometru, 606'741 kilometru a 627'906 kilo

metru v hodine, tedy prumerem 621'354 kílometru v hodine. Tento

výkon znamená nový svetový rekord rychlostni, lepší o 41 kilometru
predchoziho rekordu Orlebarova.

jeden z nejrychlejšich vypravuje.

V následujicích rádcich prinášime dojmy predlonského viteze
v závode o Schneídruv pohár, porucika Waghorna a jeho poznatky
ze závodu o nejvetší mechanickou rychlost na svete:

"Dojmy, které proživá pilot pri plné rychlosti v takovém rekord
ním hydroavionu, jsou nesporne velmi silné, trebas ne vždy zcela
jasné. Predne však musim rici, že my v letadle nemáme ani zdaleka
tak presný pojem o rychlosti, jíž letime, jako ti, kdož se na nás dívaji
zdola. jedine pri letu v nižši poloze, kde máme možnost porovnati
svoji rychlost s okolím, uvedomujeme si více jeji velikost.

Rizeni rekordniho hydroavionu je málo odlišné od hydroavionu
normálního. Rozhodne pohyby jednotlívými rídicími orgány jsou
velmi snadné, dík jejich speciální úprave. Pocit akcelerace je ovšem
mnohem vetší. Pridá-li clovek neopatrne trochu vic plynu, je pri
mácknut na operadlo svého sedadla takovou silou, že myslí, že jim
proletí dozadu. Obráti-li neopatrne výškové konnidlo jen o málo
dolit, má dojem, že ani sebe silnejší remen jej neudrži v sedadle a že
z nej bude vytržen jako redkvicka. V zatáckách je pak pilot tlacen
ven takovou silou, že ztráci vedomi. Vidí kolem sebe cernou clonu.
Lékari to vysvetluji odstredivým odssáváním krve z hlavy k srdci.
Trvá-Ii odstredivá sila priliš dlouho, ztráci pilot snadno vedomi; ci
lépe neztráci vedomi, ale ztrácí možnost rychlé reakce na nervové
popudy. jeho pohyby jsou mnohem pomalejší, než by si prál, respek
tive, než by bylo nekdy potreba. Každý pilot je vuci tomuto zjevu
jinak odolný. Ale "cerne" vidi všichni.

Pri trainingu jsme vedli prísnou životosprávu. Žádný alkohol
a témer žádné koureni. Delali jsme všechny možné sporty a telesná
cvicení. Trainingové lety jsme podnikali tehdy, když jsme byli v nej
lepší fysické kondici a v nejlepší nálade duševni ... Den· pred zá
vodem, ci lépe v noci pred závodem zpozoroval jeden mechanik
z továrny Rolls-Royce pri odmontováni svicky na elektrode malou
kovovou kulicku. Bylo nutno prohlédnouti válec. S velkou obtiží
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Prítomnost,

byl nazvednut blok a shledáno, že jeden válec praskl a že jeden píst
se "zakousl". Byla již púlnoc, když se na to prišlo; proto jsme byli
všichni zoufali. Nikdo neveril, že by bylo možno vymeniti v tak
krátkém case blok váleú v tomto speciálnim motom. Bylo však
prece rozhodnuto, aby se všichni o to pokusili. Hlavní mechanici to
várny byli na štestí v Southamptonu a motorová policíe dostala
rozkaz, aby je ihned probudila a dopravila do našeho tábora. Vše pro
vedeno v rekordnich casech a motor prece vcas opraven. Možno ríci,
že mechanici továrny Rolls zachránili tenkráte Anglii Schneidrllv
pohár. Ve 13 hodín 53 minut byl spušten motor mého pristroje vrch
nim mechanikem Lovesayem; když pracoval nekolik minut a byl
dostatecne ohrát, vstoupil jsem do aparátu a usadil se bezpecne na
své malé cele. ° pet minut pozdeji jsem již startoval a zamíril k Old
Castle Point. Pak jsem prudce otocil a nabrav plnou rychlost, za
meril k startovní lince tempem 570 kilometrll v hodine. Pylony, ozna
cujici mista obrátek, byly umísteny na torpedoborcich a byly dobre
patrny. Ponevadž jsem do predu dobre nevídel, byl jsem nucen se
orientovati do stran.

Prvni obrátka byla prirozene nejobtižnejši; hlavne protože jsem
nebyl zvyklý na skupiny lodí, které prijely s diváky k závodu a které
pri trainingu na vode nebyly. Neni divu, že jsem prvni zatácku udelal
priliš velikou a ztratil tak nejaký zlomek vteriny. Proto jsem prvé
kolo absolvoval jenom prúmernou rychlosti 522 kilometrú v hodine.
Tento nezvyklý rámec more s mnoha parniky zmýlil prirozene
i ostatní konkurenty, jak jsem se pozdeji dovedel.

Proletel jsem úspešne nekolik okruhú. Vše na palube hydroavionu
bYlo v porádku. Náhle jsem spatril pri brani otácky u Cowes, že
italský aparát Macchi se práve bliži startovni cáre. Pred zatáckou
u Chichesteru jsem jej videl pred sebou jako cerný bod. Když jsem
bral zatácku u Southsea, zmizel mi úplne s oci. Pak jsem jej náhle
spatril bliže a videl, že jej dostihnu. Bylo však velmi dúležité, zda
se to stane pred zatáckou u Cowes anebo až za ni. Prál jsem si, aby to
bylo až za ni. A také se tak stalo. Dokonciv zatácku u Cowes, za
hlédl jsem Macchi asi sto metrú pred sebou. V následujicich neko
lika vterinách jsem jej predstihl ...

Mel jsem za sebou podle svého domnení práve pet kol. Vše šlo zatim
velmi dobre. Vzduch v mé ridici cele byl velmi horký; dik však spe
ciálnimu ventilátoru, který mi privádel proud chladného vzduchu
do obliceje, nebyl jsem jim nijak zvlášte obtežován. Byl jsem ponekud
unaven a pokusil jsem se opríti koleny o stenu s mericimi aparáty.
Ale ihned jsem tohoto pokusu zanechal, ponevadž múj odev zacal
doutnat. Stena byla rozžhavena do mda.

Až doposud jsem se stále zdržoval letet na plný plyn, ponevadž
zvyšovánim výkonu motoru a tim i spotreby paliva jsem mohl pri
voditi predcasné vycerpáni zásob pohonných hmot a tim i predcasné
ukonceni svého letu, který sliboval skonciti s plným úspechem.
Predstavte si moje zdešení, když skutecne po absolvováni šestého
kola mi motor za zatáckou vynechal a pak zacal zabírat nepravi
delne. Nabral jsem tedy výšku a pokracoval v letu s motorem, který
silne strílel a vynechával. Mimo to jsem ubral plyn na polovic. Vy
stoupil jsem ješte výše, domnivaje se, že budu moci závod dokoncit
v pripade vypovedeni motom alespon klouzavým letem. Tak jsem
se dostal až nad otácku u Cowes. V ni mi pak motor zhasl úplne.
Byl jsem nucen nouzove pristáti u Old Castle Point, nekolik kilo
metrú pred cilem ... Nedovedete si predstavit, jak jsem byl zdrcen
tímto neúprosným zásahem osudu. - Teprve po dvaceti minutách
jsem se dozvedel, že jsem letelo kolo vic a že jsem tedy vyhrál závod.
Vypnuti motoru se stalo až po absolvováni predepsaných sedmi koL"

Jak ješte rychle.

Anglicané jsou presvedceni, že rychlost pres 720 kilometrll, dosa
žená podle neoficielního merení porucíkem Stainforthem na úseku

trati pri trainingu, není jen náhodným výkonem a že se ji podarí
v nejbližších dnech ješte prekonati a to pri pokuse ofícielním. Nej
novejši anglické hydroaviony, tajené konstrukce s motory Rolls, jsou
prý podle výpoctlt a zkoušek na brzde, schopny vyvinouti rychlost
až 800 kilometrú v hodine. To je ovšem výkon theoretický, který
v praxi mllže selhat. Snad by treba nový motor Rolls vyvinul ta·
kovou silu, aby umožnil propeleru vyvinuti rychlosti letadla až 800
kilometrll v hodine. Je však otázka, zda tuto rychlost snese vlastní
konstrukce letadla a zda ji snese i jeho ridic. To jsou zatim veliciny
neznámé. A Anglicané je touži tolik poznat. Doufejme, že se jím to
podari a to bez obeti na životech i materiálu. Znamenalo by to velký
krok vpred pro budou ci leteckou dopravu, hlavne na dlouhé vzdá
lenosti, pri níž zvýšeni rychlosti bude v budoucnu hráti tak velkou

úlohu; mimo to bude znamenati i zvýšení koeficientu bezpecnosti
letu. Rychlostní hranice 1000 kilometrel v hodine, o níž se do nedávna
nikomu nesnilo, se již pred námi vynoruje. Doposud ješte sice hodne
v dálavách, ale již ne dávno v mezích nemožnosti. Jíste je spiše
pravdepodobné, že se jejiho dosaženi dožijeme, než nedožijeme.

Edrfie.

N O V É K N I H Y.

Vláda stran a VudCII. Nejpalcivejší cást problému stranictví u nás

i jinde je otázka oligarchie cili tendence jednotlivcú i skupin ovlád·
nouti strany a rozhodovati v nich zpúsobem, jenž se protivi demokra·
tickým metodám, které tytéž strany hlásají pro politiku ve státe
i spolecnosti. V našem politickém živote vyskytují se casto tyto ten·
dence a proto dilo sociologa Roberta Michelse "Strany a vildcové"
(K sociologii stranictví), které tuto otázku vskutku vycerpává, jiste
bude uvítáno. Obsahuje tyto kapitoly: Demokratická aristokracie
a aristokratická demokracie. Úsilí stran o velký pocet. "Jak vzniká
vúdcovstvi. K psychologii masy. Masa chce býti vedena. Vlastnosti
vúdcú. Tisk nástrojem moci v rukou vllc!cú. Byrokratismus a centra
lismus ve stranictví. Vzájemný boj vúdcú o moc. Psychologické
úcinky vedení mass na vúdce. Ztotožnení strany a osob. Sociální roz
bor Vlldcovství. Typologie socialistických vúdcll. Delnictí vildcové
proletárského púvodu. Pokusy, jak preventivne zabrání ti moci vMce
atd. Preložil dr. Karel Hoch a vydal "Orbis" (Praha XI!.) ve
své Sociologické knihovne (vetší rada) jako 3. svazek. Brož. Kc 65--,
váz. Kc 80·-.

Zdenek Smetácek: K o z á k, Rád I, Hro má d k a. ° náboženské

otázce v naší nynejší filosofii. Knihovny Leták svazek 13. Za 12 Kc,
váz. 24 Kc. Vydal "Cin" tisk. a nakl. družstvo csl. legionárll v Praze.
Po prevratu se rozšírila nálada príznivá náboženství, z níž težila do
savadní vyznání a z níž vyrostly nové církve. Proti predválecné tra
dici positivistické pokusili se, povzbuzení myšlenkami Masaryko
vými, oduvodniti náboženstvi filosoficky zvlášte filosofové J. B.
Kozák, a Emanuel Rádi a theolog J. L. Hromádka. Jak se jim to po
darilo? Co je na jejich dúvodech správné? Co z nich neodolá roz

umové kritice? na tyto otázky odpovídá v své knížce autor, uka
zuje, jak touha po víre jde mílovými kroky pred tím, co je filosoficky
bezpecné a spolehlivé, nabádaje ctenáre, aby pri úvahách o nábožen
ství nezapomínali na logíku a rozum.

crayonu. zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava podložek; aktovek
a jiných nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade:

Velký
výber
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Kupon ,jf
je pro Vás zvláštní príležitostí !........................•...•..........•..•.•........... _ .._ .............................•....... _ .

Nikdo nemuže prodávati se ztrátou. Ale i román soucas
ného autora, kterým se platí znacné honoráre, muže
býti levný, vyprodá-li se naráz.

OBCHOD UHLIM
ŽiVNOSTENSKé BANKY

PRAHA II.,
JUNGMANNOVA TRíDA c. 1 D•

CfSLA TELEFONU 329-51 a 329-52.

SVS 15 (Subskrlpcní Vydání Sfinx
za Kc 15°-)

je nová edice založená práve na této zásade. Každého
mesíce vyjde v ní román vynikajícího ceského soucas
ného autora, v rozmeru 250-300 stran, tištený na dob
rém papíru a krásne upravený.
Zarazena budou pouze hodnotná díla uznaných autoru,
jak o tom svedcí

program I. poradí SVS 15:
Sv. I. M. B. BOHNEL, TytotrirományV.Martín-

Finish. ka tvorí "ostravskou" tri-
Sv. 2. M. B. :eOHNEL, Ne- logii nazvanou "Cerná ze-

mravní. me", z ní kniha "Plame-
S\'. 3. M. B. BOHNEL, ny" byla poctena státní

Rašení. cenou ceskoslovenskou.

Tyto tri romány predsta- Sv. 8. JAROSLAV MARIA,
vují velkou .,školskou" tri- Panstvo v taláru, díl 1.
logii M. B. Bohnela. (3 vyd.).

Sv. 9. JAROSLAV MARIA,
Sv. 4. LAD. VLADYKA, Panstvo II taláru, díl

Hra ve ctyrech. (í II. 3 vyd.).Sv. 5. V. MAR TNE K, Sv. 10. LAD. VLADYKA,
Jakub Oberoa. Lá8ka II Bature.

Sv. 6. V. MARTíNEK, Sv. 11. FELIX T:ÉVER,
Plameny. Prapodivná historie.

Sv. 7. V. MARTíNEK, Sv. 12. EMIL VACHEK,
Zeme duní. Muž a stín.

FILIÁLKY:

Mor. Ostrava
telefon c. 3602, 3603.

Brno Bratislava
telefon c. 37615, 38470. telefon c. 1405.

Komlslon6fskt prodej uhli a koksu
z revlru ostravsko-karvlnského.

Export uhlí a koksu do Polska, Jugo
slavie, Bulharska, ltalie atd.

Prodej la dreveného uhlí retortního
bukového.

Telegrafická adresa: Živnocarbo.

Jde.o výjimecnou príležitost pouze
pro subskribenty.

Cl'na každého svazku bude pro ne Kc 15'-, což je cena
mnohem nižší, nežli je jinak u knih tohoto druhu obvyklá
i nutná. Jednollive nebudou knihy SVS 15 za tuto cenu vubec
k dostání. Stací prihlásiti se k odberu 10 svazku ze 12

zarazených. Zahajovací svazek, Bijhneluv FINISH, již vyšel.
Dole pripojený kupon je prostredkem k využití této
zvláštnt príležitosti. Neodkládejte jeho zaslání. Zítra mužete
již na vše ke své škode zapomenouti. Vyplnte, vystrih
nete a zašlete jej knihkupci. Neznáte-li adresu žádného

knihkupce, tu prímo nakladatelství S/inx, B. Janda, Praha II.,
Karlovo námestí cís. 15.

a v nakladatel. Fr. Borový,
Praha II., Národnl trlda 18.

kniha

veselý román mis
trovsky zvládnutého
groteskního osudu
dvou sourozencu, jimž
mládnou rodice.
200 str., brol. Kc 22'-, váz. 34'-

Karla Polácka
autora pr~slavených
»m užu v offsidu«
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H E D,V IKA
A LUDVíK

sv. 3. BOHNEL, Rašení.
sv. 4. VLADYKA, Hra ve

ctyrech.
sv. 5. MARTÍNEK, Jakub

Oberva.

sv. 6. MARTíNEK, Pla
meny.

sv. 7. MARTíNEK, Zeme
duní.

sv. 8. MARIA, Panstvo
v taláru. Díl 1.

sv. 9. MARI A, Panstvo
II taláru. Díl II.

sv. 10. VLADYKA, Láska
v Bature.

sv. 11. TÉVER, Prapodivná
historie.

sv. 12:VACHEK,Mužastín.

(Neprejete-li si všechny
Bvazky 1. poradí SVS 15,
mužete zde jeden neb dva
preškrtnouti.

BV.I. BOHNEL, Finish.

BV.2. BUHNEL, Nemravní.

Adresa: .

Jméno: .

Prihlašuji se k odberu vpr a
\'0 uvedených svazku I. po
radí edice SVS 15. - Za kaž
dý svazek budu platiti jen
15Kc mesícne, a to vždy až
po jeho obdržení.

_.....................................•....................•.......•..........•....•.•.....•.............................



(Populární výklad hospodárství národního, státního a samosprávného)

Do ~aždé p:áce. Druh016t
Mužské pracovní bagance :tc silné kuže, •
vou podešvi a podpatkem. Muite ie našímtuk

49.-

Ke každému páru strevícku

vyberte si u nás puncošky 2 5vhodné barvy. •••
Pevné bavlnené Kc 6.-, 7.- •
Jemné florové Kc 10.-,12.
Polohedvábné Kc 15.-,19.
Celohedvábné Kc 29.-

Druh 381

Galoše mejte doma vidy pohotove. I v nc'
dešti a bláte uchováte si suchou a cistou obuv.

Zádejte od našich správká

ren jen dobrou práci.

"Má-Ii demokracie splniti své historické poslání, potrebuje lidí, nejen

takových, kterí pri správe verejných zájmu nemyslí na sebe, nýbr

i takových, kterí verejnému hospOdárství rozumí!"

zacíná práve vycházeti v sešitech o 32 str, ci Kc 4'
ct r n á cti den n e, Bud e mít i c i r cad e set seš i t U,

Do podzimní nepohody

Vyžádejte si prvý sešit na ukázku v kterémkoliv knihkupectví

a v nakladatelství Fr. Borovi, Praha II., Nérodnl trlda 18.

Dr. Engliš v predmluv
k novému dílu, jež pod názvem, - . -

MALA FINANCNI VEDA

59.-

19.-

Druh 7805-70
Dámské gumové galoše do dešte a do bláta. Vy
platí se Vám, nebof vyt'aný za ne obnos ušetríte
na obuvi. Jsou lehké a p.aktické.

CYKLISTÉ!
Plášte a duše pro Vaše
kola obdržíte ve všech
našich vetších prodei-

, Dru~ ~835·13 nách.
Lakové POk'Dotky s nízkýrr koženým. poapotkem. D .". K" 9Pohodlnv o pri tom ~Ieqontr.í tvar.Vhodné pro star· U se. . c .-
šl dámy na "edeli. P Iá š te. . Kc 25.-


