RATURA A UMENÍ
erní doba a prospech z Goetha.
NoH turbare

circulOlS meos.

1.
adatelství Borového chystá se vydávati Goeovy spisy v ceském prekladu. Vetšina literární
ve se asi zeptá, z jakého duvodu
má býti znovu
vována tato vznešená mumie. Mladíci z doby,
zacíná létati z Ameriky do Evropy, bývají nei k starcum z tech casu, kdy se do ltalie ješte
s posti,liony. Protože daleko více vedí o strosilách a o rychlosti, domÝšlejí se, že toho také
více vedí o cloveku.
cejne, když je v Nemecku zle, když literatura
dí do honosné slovné brecky nebo když filosofie
kudy kam ci konecne když politika neco dokonale
í, vydá se heslo: zpet ke Goethovi! Naposled už
cní Nemecko pospíchalo do Výmaru jako choúpalu pospíchá do chladivého stínu stromu. Pod, uvrženo do revolucních zmatku na jihu i na
, na východe i na západe, nevedouc, má-li pod
a ješte stopu pevné pudy, putovalo nemecké
í shromáždení do V)TmarU jako na jediné míkteré doufalo nalézti bez horec-ky. Toužilo po
ove stínu jako po obkladku. Zde, na klasické
budiž vytvorena nová ústava nemecké ríše! Nio ješte politikové nemyslili tak uprímne s návrake Goethovi jako tenkrát.
opravdu dnešní clovek ješte cemu se naucit
thových knih? Vypadají nekdy tak zažloutle
jnovejším vydání.

*
. rich Soret, jeden z tech mladých muzu, kterí
'kali se starým Goethem a zapsali rozhovory
, zapsal si k pondelku 2. srpna 1830 toto:
Zprávy o pocátku cervencové revoluce (v Paríži) dota1yse dnes do Výmaru, a všichni tím byli rozcileni. Sel
jsem odpoledne ke Goethovi.» uže,« volal mi vstríc, »co
myslíte o této velké události? Sopka vybuchla; všechno
je v plamenech, a už se nej edná za zavrenými dvermi!«
tHrozná vec,« odpovedel jsem. »Ale co bylo možno
1leekávatijiného pri tech známých pomerech a pri tako•
ministerstvu, než že to skoncí vyhnáním královské
.rodiny.«

IZdá se, že si nerozumíme, muj drahý,« odvetil Goethe.
emluvímvubec o tech lidech; jde mi o zcela jiné veci.
:Mluvímci tom pro vedu tak vysoce významném sporu
i Cuvierem a Geoffroyem de Saint-Hilaire,
který
V akademiiverejne propukI.«
Tento výrok Goethuv prišel mi tak necekane, že j,sem

nevedel, ("o bych mel ríci, a že se mi myšlenky na nekolik minut úplne zastavily.
»Vec má nejvetší význam,« pokracoval Goethe. »•.•
Nejlepší jest, že synthetické nazírání na prírodu, které
Geoffroy ve Francii zavedl, není už možno zvrátiti .. , Co
také znamená všechen stlyk s prírodou, jestliže se analytickým zJpusobem obíráme jen jednotlivými hmotným!
cástmi a necítíme-li vanutí ducha, který každé cásti pred·
pisuje smer.«

Tato episoda velmi upomma na ono místo z Goethových »Tag- und ]ahreshefte«, které pozdeji uvedlo
Ludwiga Borna do -úplné zurivosti. R. 1790 zapsal si
Goethe:
»SOItIvajsem se dostal domu, byl jsem povolán do
Sle~ka, kde byl kongres reichenbašský pod ochranou
ozbrojené moci dvou velkých státu ... Ve Vratislavi, kde
se skvel vojenský dvur a zároveií. šlechta jedné z prvních
provincií královských, kde bylo stále videt nejkrásnejší
pluky na pochodu a na cviceních, zamestnávala mne ustayicne, jakkoliv podivne to zní, srovnávací anatX>mie,procež jsem žil upro.stred nejpohnutejšího sveta sám do sebe
uzavren jako poustevník. Tato cást prírodního studia
mela u mne zvláštní duvod. Když jsem se tlotiž prochi1-o
zel na píscinách benátských, nalezl jsem ovcí lebku, tak
štastne prasklou, že mi... opet potvrdila onu velikou,
již dríve mnou poznanou pravdu: všechny lebecní kosti
vznikly z promeneného obrat1e.«

Prírodozpytci jsou povinni býti v nadšení nad tímto
zápalem.
Poslechnete však, co proti tomu melo na
srdci Mladé Nemecko. Ludwig Borne napsal v referátu o »Tag- und ]ahreshefte«:
»Cože? Goethe, bohatle nadaný clovek, básník; tehdy
v nejkrásnejších lete~h života, kdy jinoch stojí vedle
muže, kdy strom poZnání nese zároveií. kvety i plody byl ve válecné rade, byl v tábO're titanu, kde pred ctyri·
ceti lety pocal sice drzý, prece však vznešený boj králu
proti národum - a k nicemu ho nepohnulo toto divadlo,
k žádné lásce, k žádné nenávisti, ani k modlitbe ani ke
kletbe? .,.. A když nejnádhernejší pluky táhly kolem
neho, tu - jako mladá, bledá paní starého muže - ne·
nabízela se jeho pozorování žádná jiná, žádná lepší látka
než srovnávací anatomie? A když se procházel v Benát·
kách na morském brehu - ... Benátky, kde všechno sní
a zárí: príroda a umení, clovek a stát, minulost a prítomnost, svoboda a panství; ... Benátky, kam obradm
'toužebné zraky, ale kam se neodvažuji se priblížit, nebot pred nimi leží had rakouské policie a zastrašuje mne
jedovatýma ocima - snad tam prišel vVertheruv duch na
Goetha a tu cítil, že má, ješte srdce, že je ješte lidstvo kolem neho a buh nad ním, ale pak asi se ulekl tlukotu svého srdce, duch jeho mrtvého mládí ho polekal;
vlasy mu hruzou vstaly, a tu, ve smrtelné úzkosti, »obvyklým zpusobem, abych se zbavil uvažování" - zalezl
se do prasklé ovcí lebky a byl tam tak dlouho llchován,
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až zase prišly na jeho jsrdce noc a chlad. A toho muže
mám ctíti? Toho mám milovat? Spíše se vrhnu do prachu pred nejakým indickým bužkem; radeji ochutnám
slinu dalaj lamovu. A kdyby celý svet mel jen dva
básníky, jen dve studne, bez nichž by srdce musilo žízní
zajít v písecné poušti života - jen Kotzebue a Goetha
- tisíckrát radeji tišil bych svou žízeÍí Kotzebuovou teplou polévkou ze slz, po níž !Se aspon potím, než Goethovým zmrzlým vínem, které stoupá jen do hlavy a tam
lIahoru pumpuje všechen život.«·

Gut gebriillt, Lowe. Vydalo-li se nemecké Národní
shromáždení po revoluci do V)'maru, aby si trochu
lécilo ducha a nervy v ovzduší politického klidu, vyhledalo si ovšem správné mí to. Po Goethovi zbylo
ve Výmaru tolik politické nevášnivosti, že to stací na
utišující lék pro nekolik generací. Treba však ríci, že
N íÍrodní shromáždení,
které melo vytvoriti novou
ústavu, bylo i nebylo ve Výmaru na správném míste.
Proc vychází už se vzpomínky na Goetha tolik politického klidu? Ponevadž v nem vubec nebylo politiky.
Kdyby nemecký parlament byl se potreboval poradit
o osudech nejhorejšího obratle, o metamorfose kvetin
nebo o puvodu té tajemné modré barvy. která se ukazuje na obloze i ve svetle svícky, pak všichni duchové
Výmaru, které Goethe kdysi zaklel na toto místo, by
jej byli vlídne podporovali v jeho snažení. Nemecký
parlament musil se však ve Výmaru zabývat politikou
a to takovou politikou, z které už po celém Nemecku
tekla krev. O tom duchové v)'marští nevedí pranic.
Je tam možno vykoupati se v tradici, prosté politické
vášne. Ale to je vše. Po stránce politické a sociální sebrané spisy Goethovy neposkytují žádného ponaucení.
Goethe byl tak slep pro politiku a sociální otázku jako
jeho protinožec Lenin byl slep pro umení. Lidé, kterí
mají hlavne na pameti, že v dnešní dobe se prestavuje
porádek sveta a že není mOžno státi mimo tento dej,
reknou snad, že Goethe je pro nás mrtev. Borne a
Heine cítili, jak duch Goethuv snášel se na jejich zemi
jako prekrásná ospalost. Ve svete je dnes více potomkll Borna a Heine než potomku ducha Goethova. Nikdo se nemuže uzavrít tak hlub oko, aby neslyšel, jak
politická a sociální otázka klepe na jeho dvere. Pokud se politiky týká, neznamená »návrat ke Goethovi«
pranic. Leda že bychom chteli. doporucovat návrat
k lhostejnosti.
Pochybo al jsem casto, žili-li opravdu kdy ti povestní liberálové, kterí doporucují nedelati nic a cekati, jak se všechno samo od sebe usporádá. V zpornínám si, že by Goethe mohl b),ti jeden z nich, Na
sklonku svého života rekl Eckermannovi, který se ho
vyptával na takové veci: »Má hlavní nauka zatím jest
ta: otec- se starej o deti, remeslník o zákazníky, knez
o vzájemnou lásku, a policie neruš radost!« A v »Dichtung und Wahrheit« vylícil svuj spolecenský ideál temito vetami, které jsou asi rekordem sociální idylicnosti: »V klidnÝch dobách chce každý žíti podle svéno zpusobu, obcan chce provozovati své remeslo, SVllj
obchod a potom se veselit: tak by rád také spisovatel
neco složil, .. A ocekává za to ne-li odmenu, tedy
prece chválu, protože verí, že udelal r-eco dobrého a
užitecného. V tomto klidu je .obcan rušen satirikem a
spisovatel kritikem, a tak pokojná spolecnost se dostává do nepríjemného pohybu.« Tato sociologie má
se k sociologii dnešní jako dostavník k expresnímu
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rychlíku. V této dobe, jejíž podstatou jest práve
príjemný pohyb,« nevíme, co bychom si pocali
znamenitými ponauceními. Hodí se jen k tomu,
byla vystavena v museu lidského myšlení o sociál
otázkách, a to v jednom z nejstarších sálu.
V politickém myšlení byl ovšem Goethe dítetem
doby; ale býval dokonce opozdilým dítetem své d
Mnozí již za jeho casu pokrocili dále v spolecen
poznání. Mezi nimi a jím nebylo pak možno nic jin
než boj. Ti muži, kterí se sehdili kolem prvního
poru demokracie v Nemecku, pocitovali, že jim G
stojí v ceste jako ledová sfinga. Jeho myšlenky o
lecnosti a státu byly valnou cástí mládeže, na kte
pllsobila revoluce ve Francii, považovány už za '
casu za zaostalé. Ale Goethe nestálo to prijíti na r
myšlenky a tvrdošijne se dovolával svého práva,
videti a neslyšeti, co hýbalo novou dobou:
»A tak jsem se držel, pro svou osobu alespon, stále
ne techtl:> (prírodních) studií, jako se clovek pri
skotání drží trámu...
Cinnému, plodnému duchu,
opravdu vlastenecky smýšlejícímu a o rozkvet domácl
teratury pecujícímu se to pripocítá k dobrému, jestliže
dcsí prevrat všeho existujícího, nemá-li nejmenší t •
co z toho muže povstati lepšího, ba pouze jiného.«

Goethovy politické a sociální názory se tvo'
v dobe pred prumyslové, kdy ješte feudalismus a
chový porádek neuvadly.
Vrostl do tohoto porád
všemi koreny své bytosti. Zamiloval si patriarchá
samostatné remeslníky, jak je poznal v mládí v L'
sku, pro sedláky mel kus z obecné tehdejší záliby
venkovských idylách, knížata uctíval jako prízniv
svého umení, a tak byl neschopen práti si neco jiné
Byl individualistou jako mnoho z tech, kterí vedí,
dovedou neco, co za ne nemllže nikdo jiný vykonat
co nemuže b),t nahraženo žádnou kolektivní prací.
za jeho života ucili následovníci Saint-Simonovi,
každý musí pracovat pro blaho celku. To ho znepok
jova10, nebot neoháneli-li se parížští revolucion
»blahem celku«? Ti revolucionári, kterí žádost o
lost pro Lavoisiera vyrídili poznámkou, že revalu
nepotrebuje chemikll? Snažil se proto nejak obeplo
ono podezrelé blaho celku. »Já myslím,« pravi! »
každý musí zacíti u sebe a nejdríve dosáhnouti své
blaha, z cehož pak povstane blaho celku.«
V tom všem mohl b),ti Goethe jen dítetem své do
j;(ko tolik jiných kolem neho. Mel však osobní du
dy, proc byl dokonce trochu zaostalým dítetem dob
Dal se instinktivne vésti egoismem umelce. Jakže, .
kési. zmatky, když mám ješte tolik na práci? bou'
když se chystám napsati tolik krásného?
revolu
když potrebuji k1id, abych premýšlel o prarostline
hledal zákon vývoje? Dva tisíce let pred Goethem
pri .dobytí Syrakus
zabit muž podobného temper
mentu, který se osopil na rímského vojáka, pošlapa
šího mu geometrické výkresy v písku. Jmenoval
Archimedes a jeho slova byla: nemat mi mých kru
Goethe zcela instinktivne tušil, že umelec, má-li se p
rozvinout, potrebuje kolem sebe ne zmatky, ale pe
styl a rád, o který by se mohl oprít. Vedel, jak mno
musí skutecnost spolupracovati
na umeleckém dí
vedel. že umelec je jen delník, který se staví na lev
skutecnosti; je-li skutecnost rozháraná,
do ume
kého díla všemi' póry- vniká nelad, nebot nikdo sám

síly nepremuze svým duchem chaos; v zmatené
be nevzniká dílo, nýbrž jen úryvky, pokusy, rozhy. Myslím, že bychom tomu meli rozumeti práve
es, kdy na všech stranách je videt tolik talentu a tak
álo skutecného díla. Nic jiného než obecná nejistota
zmatek myslí a zrízení neoslabuje tyto talenty. Odrníci mívají žalostne málo porozumcní
pro veci,
eré se net)rkají predmetu, pro jehož zkoumání se nadili. Nuže, Goethe byl odborník ve vecech umení a
ed prírouních. K politice se choval jako odborník
jiné farnosti, a vše, ceho si prál od ní, bylo, aby ho
ev)'rušovala. Žil v dobe, o které píše Heine: »slyšel
m Nemecko chrápat pod nežnou ochranou triadvati monarchLI.« Goethovi nikdy triadvacet monarchLI
evadilo. Ríká se o nem, že byl renezancní clovek.
)'1jím v mnohém a i v tom, že se díval jako reneancní umelec na knížata jako na mecenáše, o jejichž
rízen se má básník ucházet. Až do konce života ZLIl mu vévoda »nejmilostivejším
pánem«, a bavil-li
s nejakou princeznou, zapsal si do svého deníku, že
li )}prokazovala nejmilostivejší
blahovuli.«
Franouzská revoluce a války proti N apoleonovi, za nichž
árodové zacali se probouzet a protahovat, naplnily ho
pokojem: jeho líbezn)', ješte hodne rokokový svet,
nemžse mu tak znamenite darilo jako cloveku i jako
me1ci,hyl tím otrásán.
upial se všemi sv)'mi zálimi k instituci, která se pokoušela konservovat starý
rádek. )} ebylo nikdy vynalezeno,«
pravil jednol!
ckermannovi, »nic vetšího a lidstvu prospešnejšího
ad Svatou Allianci.« Prostý ctenár našich demokra'ck)'ch casopisu se nepochybne bude dorÍmívat, že se
itl uprostred neprátelského tábora a že to cte vetu
memoáru Metternichových. Když vec šla do tuhého,
cal Goethe mluvit i jezovitsky: »Omezení p~)Vzbuje ducha, a proto je mi omezení tiskové svobody doaTIcemilé.« A jednoho dne, mluve s Eckermannem o
erémsi dramatu, vyjádril se, že »jeho idea se tocí
olem aristokracie a demokracie
a že to nevzbuzuje
'dného obecne lidského zájmu.« Duchové demokra'e, odpustte tomuto velkému cloveku, mužete-li: idea
mokracie prS' nevzbuzuje žádného obecne lidského
'jmu!
Dnešní politicky velmi pohnutá doba nenajde tedy
Goetha mnoho poucení, které by se týkalo politiký
mohlo být bráno vážne. Bude se na tuto stránku
thava ducha dívati jako na v)'plod dávno mrtvé
by a prostredí. Prece však je možno u neho nalézti
pon jedno poucení, které není k zahození pro dobu,
ed níž stála revoluce už zretelneji
než jako pouhé
va. Goethe, jenž byl jeden z prvních evolucionistu
vedách prírodních, zachoval si své evolucní chá'ní i v spolecenských otázkách. Nemel rád revoluci
la, ale ani shora. Z jeho hovoru s Eckeq:pannem lze
taviti tento jeho názor na revoluci: nejsem príterevoluce, ale také ne Ludvíka XV;
nenávidím
'dý násilnÝ prevrat, ponevadž pri nem zhyne mnodobrého; nenávidím ty, kterí jej provádejí, i ty,
rí . j zavinují;
velká revoluce není nikdy vinou
u, )'brž vlády; je-li v lidu potreba velké reformy,
sí . vykonat: revoluce bývají následek nesprave'vos' vládnoucích.
é
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Ne' n, co by o otázce revoluce mohlo býti dnes re-·
o r zumnejšího.

Franta K ocourek:

Premiéra v MouHu Rouge.
Paríž 4. zárí.

Z a cenvelikého
návalu zvýšených
mezinárodního
obecenstva
a za
pozoruhodne
mel dnes
v noci Moulin
Rouge premiéru. Cistokrevná premiéra to nebyla, protože šlo o druhou versi predešlé revue "Ca c'est Paris«,
ale prece je možno mluvit o premiére, ponevadž ze staré
verse byly ponechány beze zmeny jen tri obrazy.
Mistinguett scházela, ale její ruku bylo videt na všem,
nebof Moulin l~ouge je její dílo od rudých lopat tocících
se nad terasou až do podzemních místností. V celém
Moulin Rouge sídlí duch Mistinguett, ale nechodí-li
osobnc svýma slavnýma nohama po jevišti a nezpívá-li
svým nelahodným hlasem šlágry plné ohne a parížského
švihu, není to opravdový Moulin Rouge.
O úpadku anebo o mrtvém bodu, na nejž se revue dostala, se psalo už brzo po tom, kdy revue slavila své
první triumfy. A byla správná tato diagnosa a revue je
v koncích.
Revue se neuveritelne rychle vyvinula. To bylo její
velké aktivum. To bude a už je jejím nejvetším passivcm. Vzpomerlte na americký v~'pravný film: dál už nemuže. Sem tam nekoho neco ješte napadne. Nejaký podivuhodnÝ ko tým. Anebo nový zpusob scénování. Anebo kolorování. Ale to jsou drobnustky, drobecky, nic.
Obecenstvo, které je v oblasti umení a remesla cinitelem
nejzáhadnejším, nekdy reaguje velmi rychle, jindy tak
[)omalu, že dává žít ješte dlouho genru, který by mel
být podle esteticko-sociologických
pravidel už dávno
mrtev. Trebas ješte nekolik let bude pritažlivým toto
divadlo drobných formicek, které jsou naplneny drahými
dekoracemi, zárícími ženskými tely tak dokonale oblecenými nahotou a nekolika krajeckami v rozkroku, muži
bezvadne odenými, hudbou pro všechny, svetly, pohybem a nejotrepanejšími anekdotami. Ale snad už 1928 si
reditelé music-hallu prestanou mnout ruce.
Brzký pokles nadšení pro revui se zdá pravdepodobným podle jistých známek ochabovati. Všechno na svete
se prejí a nejdrív sladkosti. Revue kouzla zbavená ješte
doce1a není, ale ztratila ho už mnoho. A vytvorit nové
kouzlo, to není tak snadné, jak se asi puvodne zdálo lidem verícím, že se všechna kouzla dají koupit a matematicky vykombinovat.
zmeny a hry s mnoha prvky
mají svuj konec, a revuální cinitelé to poznávají práve
proto tak brzo, že tech prvku revue nemá tolik, jak budr
zdání svou eklekticností a složitým aparátem.
Na nové revui v Moulin Rouge nešlo mi z mysli srovnání s automobilovými motory. Od puvodní složitosti,
která se nám ovšem dnes jeví smešnou, šel vývoj ke
stále vctšímu zjednodušování. Když nejde dál zdokonalovat motor, venuje se všechna péce karoserii a povrchovému príslušenství. Také hybná síla revue dosáhla maxima výkonnosti. Také olejování je zdokonaleno. Aparát
je namazán tak, že jede bezvadne a padesát obrazu
i s ouverturou a meziaktovou prehlídkou žen ze spolecnosti a nevestek odbude se presne za tri hodiny. Je to
duležitý pokrok, protože delší pohled na všechnu tu nádheru, jak tomu bylo pravidelne dríve, unavoval.
Zjednodušení je skoro synonymum ocištenÍ. Druhá
verse "Ca ... c'est Paris« od J aciiues-Charlese produced by Earl Leslie a 1. W. Jacksona má sice jako dríve
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PNtomnost..,
dva akty a 50 obrazu, ale každý akt o 25 obrazech trvá
jen pet ctvrtí hod. a obrazy samy o sobe jsou privedeny
k maximu výraznosti
v minimálním
case. Delal jsem
jednou tekst pro revui ve Smíchovské
Aréne: vím, jak
je to težké. To není ani tekst dramatu, ani tragedie, ani
komedie, ani frašky, ani operety. Snad nejvíc se tekst
revue dobre delané blíží tekstu dobre delaných filmu.
Slovo se v revui uplatnuje nejruznejším
zpusobem: zpevem, konferencierstvím,
deklamací, vyprávením,
komentováním. Ale vlastní revuální rec je rec sketake, strucne,
prudce a barevne stylisovaná
rec, jejíž príklady máme
v nejdivadelnejších
dramatech, trebas i loutkových a potom v dramatických
anekdotách.
Zjednodušení
a ocištení se projevilo v deji, dekorac'i,
poctUj osob najednou hrajících na scéne i v case, o nemž
už to bylo poznamenáno.
Znáte dej revue: byl ješte seškrtán a zrychlen.
Proti Casinu de Paris, ve kterém
vládla vždy stejne jako ve Folies-Bergere
dekorativní
preplnenost,
byl zásluhou
Mistinguett
Moulin Rouge
vždy vytríbenejší.
V nové revui byly v tom smeru ucineny další pokroky. Zdá~ se, že už dál jít nelze. 300 osob
úcinkujících je deleno na menší skupiny a zaplavuje scénu jen v semi-finale a finale, aby jen tu uderilo a oslnilo
»tutti«. Prehlídky toalet a nedbalek, na nichž si tolik pochutnávaly
všechny predešlé
revue, jsou zredukovány
o 80 procent. Ovšem, že 50 Jackson Girls mrská dosud
nožickama, vlní rukama a nadry. Protože girls nelze redukovat, máli revue zustat revuí.
'
KostÝmy patrí k nejvetším kladum revue. Navrhovala
je Mistinguett
a byly zhotoveny
v ateliérech
Moulin
Rouge, nad než existuje sotva originálnejší
atelier na
západe. Takové veci se uvidí jen v Paríži a jen v Moulin
Rouge: tretí obraz 1. dejství s padesáti girls v antických
suknicích podzimne tlumených barev uprostred
zahrady
jarne rozsvícené.
Nebyli bychom na Montmartru,
kdybychom
nevideli
v revui aspon jednu scénu apacskou. Nestacila už 'dokonalá forma: prešlo se k akrobacii. Apaci jdou v revui
protipólem aristokracie.
Tím jsou vycerpány
trídní rozdíly v lidské spolecnosti.
Dáme,-Ii stranou pastýrku,
jíž
je venována
druhá scéna a jež do žádné spolecenské
trídy nepatrí, vidíme v nové revui novou postavu, rozširující svet apacu=
proletáru.
Je to chudá rybárská
dívcina, která je tak hezká, že se jí kamarádky
z Café
du Port diví, proc také nepestuje prostituci. Ona rozhorcene odmítá a zpívá bolnou písen o tom, jak je sice nemajetná, ale jak ji její milý miluje a jak to je nade všechny poklady sveta. Písen je dojemná, takže ji asi uslyšíme
ve smíchovské
Aréne v nové revui, která se asi bude
jmenovat
v ceském prekladu titulu: »Ca ... c'est Prague.«
Pri této scéne jsou zajímavé dve veci. Za prvé nález,
který na sebe v revui dal už dlouho cekat: nahota anebo
skoro nahota ženského tela se stala dráždidlem
tak castým, že už vubec nedráždí. Dvacátá scéna je zvýtvarnením tohoto vedomí. Proto vejde na jevište nejdrív
švihák v cylindru a potom girls peclive oblecené v cer.:
ném hedvábí od paty k hlave. A elegán jim radí, aby se
ponekud svlékly, chtejí-Ii mít úspech. Odstrojí se ponekud za prusvitnou
oponou. A potom ješte trochu. A do
tretice všeho dobrého. Postupné deshabiIIé není v revui
nic nového. Vetší krok tímto s'merem znací námornická
scéna, v níž jsme se zastavili. Ne drahé nedbalky, hedvábné puncochy a malované telo. Ale rozedraná
rybár~
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ská sukne a pod ní bílé, ne docela preClsne panzs
telo, jež se probíjí z prítmí v zápase se dvema muži. N
malovaná tvár, trochu plnejŠí tvary a nejlacinejší sukn°
ce: ejhle kouzlo, které bylo nalezeno na rubu staréh
kouzla!
Druhá vec zajímavá je v rozvinutí prístavní scény
Každá revue ,podobne jako každý film, cinící si nárok
'na export, má nejakou efektní scénu.
Ríká se tom
»hreb« a v predminulé
revui Moulin Rouge byla »hrebem« scéna, v níž Mistinguett jako dívka z periferie zá
pasí s lupici u drevené chaty z americkÝch cowbojskýck
seriálu. Koncila ta scéna požárem
lesa, provedeným
»jako ve skutecnosti« do všech podrobností tak, že obe·
censtvo vzdychalo
bázní a obdivem. Pro novou revui
byl vzat za materiál k efektní scéne jiný živel: voda.
I~ybárská dívcina nezmuže svým bílým telem dva so
lidní námorníky.
Klesne v boji a oni ji naloží do sud
který vezmou s sebou na clun. Prijde vítr, rudé plachty
se napnou a lodice odrazí od brehu s tremi muži a ženou v sudu. Jsme na širém mori a boure se rozzurí. Vlny
rozraženy
o príd se ženou kolem boku clunu, blesky
hromy, krvavé plachty nadmuty a na palube bojují tA
muži o ženu, která vylezla ze sudu ... Dva spadnou do
more a tretí, její milý, se zachrání a vyšplhá se s je'
pomocí z vln na palubu lodice, jejíž stežen náhle prask.
ne ... Síla iluse je tak veliká, že souperí s filmem, maií
k lepšímu barevnost,
plastiku, hluk pohybu a hudb
boure. Skvele delaný kýc.
Jsou tri obrazy v nové revui, které zasluhují zvlášt
pozornost.
Sedmý
obraz
svou antiforickou
a kontra·
punktickou
hymnou na charleston,
zpívanou anglicky,
anglicina, anebo lépe americtina je jediným materský
jazykem
moderních
foxtrotových
a charlestonovýc
šlágru. Objevilo se to znovu v této scéne na parížský
boulevardech
z 1850, v níž v ch6ru okrinolinovaných
žen a antichóru bylo využito všech rytmických, melo
dických a harmonickÝch
zkušeností,
nabytých v prá
s tímto hudebním materiálem.
Neslyšel jsem v tomt
genru nikdy nic lepšího.
Devátý obraz je stínová pantomima
a balet na vel
známou dramatickou
hudbu, jejíhož skladatele jsem
neuvedomil pro zájem na tom, co se deje na jevišti. V I
vém rohu scény lampa nejdrív zelená a potom ru
vrhá stíny cerných
mužíku pokrytých
tylovými cá
a špicatými
carodejnickými
klobouky
na svetlou pr
spektovou plochu. Baletne skvelé. A celkove ješte skv
lejší, doprovázeno
vichrne rostoucími stíny, které vy
bíhaly do temného prostoru, krížily se, tríštily a mizely:
Desivé a komicky bizarní poskoky, dueta, reje, krí
noci nad karavanou
trpaslíku a skoky obru.
Dvacátá
ctvrtá
scéna si mistrne
zahrála s efek
které dává brnení, na než uprostred
noci padaií úzk
paprsky
svetla. Nejdrív jen jeden slabe ostríbren vy.
roste v tichu a temnu nesmírné scény. Barva mu zahr
v stríbre a druzí obrnenci prijdou, perlíce se ze c
úhlu. Prolínání a obrazce, krížení svetel a pohybu,
plavy jasu a náhlé uhození tmy, ze které vytéká no
stríbrný pramen, plocha, hranice. Casino de Paris m
svuj ensemblový
obraz obrnencu. Jak to bylo tlusté
Ileobratné proti této skupine osmi, na než padá jem
batikovaný
závoj, aby finale vyznelo závejí sordi
vaných barev.
Orchestr
Freda
Mélé
Paris« au ralenti a nad

hraje
chanson
»Ca ... c'
terasou shasla rudá mlý

· Je konec music-halIu a zacátek baru a dancingu
Iin Rouge. Také se otvírá Paradis Bleu, o kousek
:tPeklo«a hned vedle blede modré "Nebe«. Na' Pistojí poslední autobus k Lucemburské zahrade.

HOSPODAR
Zemedelci a dane.
omer zemedelcú k daním - zdá se, že je to otázka
velmi prostá, ale ve skutecnosti není. Je to otázka
nové psychologie, múžeme-li tomu tak ríkat, a tato
nebo treba i paveda se u nás mnoho nepestuje,
li by mohla být hodne zajímavá a ackoli by se z jezkoumání mohly vyvodit velmi významné dúsledPomer kteréhokoli výrobního stavu k daním je záe a v nejhrubších rýsech stejn:)r: nemusí být práneprátelský, ale asi nikdy nebude také prátelský.
obce se dívá na dane v nejlepším prípade jako na
é zlo. Tak také zemedelci. Ale pomer zemedelctl
ním není urcen pouze tímto základním názorem,
rž také povahou jejich zamestnání, prípadne i poou jejich silou, a v tom se liší dosti znacne oJ pok daním, jaký má na príklad prúmyslník. Z tozemedelského pomeru k daním pak plyne politipomer agrárníkú k daním, jehož kvety jsme práve
ávno mohli pozorovat pri tahanicích o danovou reu.

inancní správa státní pri své snaze o opatrení pena státní výdaje zasahuje ,nejrúznejším zptlsobem
soukromého života jednotlivcú, ponevadž musí vyet z názoru zkušeností potvrzeného, že kdyby ce,co jí poplatníci sami a dobrovolne dají, nevydelala
a i ani na tak zvané nejnutnejší potreby. Postižení
latnÍci ovšem nevykazují stejn:)T stupen platební
ty a proto se proti temto zásahum brání, jak to
ve jde. Zkoumání výsledkú tohoto vzájemného nevého, ale nekdy hodne roztrpceného boje mezi
latnÍky a financní správou by bylo u všech stavlt
i zajímavé.
ro dnešní dobu má pro zemedelce v tomto" oboru
e význam dai1 dLlchodová (dosavadní dai1 z príj), pak dai1 pozemková a dan z obratu. K ostatním
'm, s nimiž zemedelec prichází do styku nebo muže
ít do styku, nemusíme zde prihlížet.
ozemková dai1 se platí z výnosu pozemkLl, a celkem
ríci, že proti této dani až dosud nebylo mnoho nák zemedelcLl ani pak, když byly zavedeny dosti
é válecné prirážky, které se dosud platí. Prícina
tom, že tato dai1 se vymeruje až príliš liberálne.
zvaného ryzího katastrálního výnosu, vypoctekdysi podle prumerné produktivnosti každé parpudy. Od té doby se tento výnos z velmi cetných
u podstatne zmenil. Hospodarí se dnes zcela jinež v dobe, kdy se katastrální \,ýnos vypocítal;
jiné ce!lové pomery, a výnos samotné parcely se
znacne zmenit podle toho, v jakém pozemkovém
lexu je zahrnuta. Krátce receno, ryzí katastrální
pozemku je velicinou tak malou, že dai1 z tohoto
u, i když cinila 22ffo tohoto výnosu, už v po11

sledních létech pred válkou vetšinu zemedelcu neboleli1
a nebolela je ani pak, když k ní zavedena válecná prirážka 2000/0 a u lesní pudy 4000/0. Horší už to bylo
s prirážkami samosprávných svazku, které tento r.ásobek leckde dukladne zvýšily, ale když se násobí velicina blízká nule nejakým císlem, muže se násobit hcdne dlouho, než z tohoto násobení vyjde velicina hodná
povšimnutí. Proto i samosprávné prirážky
v celku
sneslo zemedelství lépe než prumysl, nebot základna
dane v:)rdelkové, kterou platil prumy 1 a kterou mu násobily samosprávné svazky, byla mnohem vyšší než základna dane pozemkové. Výjimkou byly ovšem místy
vystupnovány prirážky samosprávných svazkú, zvlášte
obcí tak, že celkové bremeno pozemkové dane i s prirážkami se stalo i pro zemedelce dosti tíživým, ale pravidlem to nebylo. Tato dai1 tedy až dosud byla snášena, jak již úvodem receno, jako nutné zlo, ponevadž
zemedelci valnou vetšinou u nás jsou presvedceni, že
neto se státu prece jen platit musí.
Zemedelci však také podléhají dani z príjmu, která
se od daJlové reformy nazývá oficiálne daní dtlchodovou. Této daní podléhají celým svým skutecným duchodem, opravdovým dLlchodem, nikoli jen katastrálním duchodem. To znamená, zemedelec by mel platit
dai1 z príjmu z toho, co strží za své výrobky a také
z hodnoty toho, co ve své vlastní domácnosti spotrebuje. Pri tomto duchodu se tedy už prihlíží k cenovým
pomer Lim,a tento duchod je každý rok jiný podle toho,
jaké byly tržní pomery, úroda a tak dále. Tak je to
aspoi1 v theorii. Prakse však už pred válkou byla jiná.
Zjištování skutecného príjmu zemedelcova naráželo na
obtíže prímo neprekonatelné. Zemedelec videl u pozemkové dane, že se mu tam zdanuje príjem s jeho hlediska docela prijatelný, a pokud byl ochoten uznat, že
má vubec nejaký príjem, byl by chtel uznat nejvÝš takový, jaký byl zapsán v pozemkovém katastru, to jest
príjem velmi nízký. Vetšinou však se velmi pozastavil
nad tím, že by mel nejaký príjem, ponevadž príjem má
na vsi pan ucitel, ale rolník nikdy, a nejméne se mohl
sprátelit s myšlenkou, že by mel platit nejakou dan
z toho, co ve vlastní domácnosti spotrebuje. Bylo marné vysvetlovat mu, že každý jiný poplatník musí si potraviny kupovat ze svého príjmu nebo výdelku, ackoli
z tohoto príjmu ci v:)Tdelkuplatí dai1, a že tedy by mel
zemedelec proti jin:)'m poplatníkum nespravedlivý náskok v tom, že by z toho, co spotrebuje ze svého vlastního hospodárství, niceho neplatil.
U velikých zemedelcú se ovšem i daní z príjmu neco
odhadem zdanilo, ale jinak pred válkou nemela financní správa místy i z politických duvoc1l1 valného zájmu
na prílišném vymáhání dane, jejíž základna byla tak
težko zjistitelná, a proto zemedelství ve svém prLlmeru
pred válkou mnoho dane z príjmu nezaplatilo. Uvedomelejší zemedelci se do placení pro rakouský erár prirozene nehnali. Statistika, která sice v danovém oboru
je hodne nedokonalá, podává aspoi1 o úcasti zemedelcu
dani z príjmu v:)Tmluvnésvedectví. V roce 1898 bylo
v ceských zemích zdaneno daní z príjmu celkem 7H)
milionLl korun. To byl jakýsi národní rocní duchocl.
N a duchod zemedelský z toho pripadlo pouze 83 miIÍonú korun, kdežto na dúchod ze služebních požitkú
(gážistú) 248 milionú korun. To je jiste nápadný nepomer, a vysvetlení nelze hledat nikde jinde, než.v okolnosti, že zemedelský dúchod nebyl daní z príjmu postižen tak, jak podle predpisu postižen být mel. V úbec
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je zajímavé zjištení, že dan z pn]mu platilo v roce
r898 pouze 242.307 lidí. tedy 2.6% všeho obyvatelstva
ceských zemí. V roce r920 podle úredních dat, uverejnen)'ch také v duvodové zpráve k vládnímu návrhu
zákona o prímých daních, platilo dan z príjmu 727.062
lidí, tedy 7.260/0 obyvatelstva. Pomer se sice tedy v republice zlepšil, ale pres to nelze nikterak pripustit, že
pouze 7% lidí by u nás tehdy melo príjem nad 6.000 Kc
r?cne, což bylo tak zvané existencní, nezdanitelné mimmum.
2 toho plyne, že veliká cást národního duchodu zdanení unikala a uniká. Bylo by nespravedlivé ríci, že
uniká nebo unikal jen duchod zemedelský.
jiné duchody unikaly a duchod z kapitálu jiste mnohem vetším procentem, než duchod zemedelský. Když pred
válkou mel nekdo cenné papíry, stríhal z nich kupony
každý rok, vybíral dividendy, ale ve vetšine prípadll
v praksi byl to jen hodne loyální nebo hodne postrašený obcan, který tento duchod z kapitálu také priznal
k zdanení. Také zisky prumyslové a živnostenské jiste
z cásti unikaly zdanení, nejméne príležitosti k tomuto
unikání se naskytovalo u gážistu, nebot financní správa u nich má nejsnadnejší možnost kontroly. Také majitelé domu nemohli mnoho svého duchodu z domu
zatajit. U zemedelcu vlastne nešlo o zatajení, tam vyplynulo nedostatecné zdanení jaksi z tlaku pomeru,
ponevadž financní správa nechtela nebo nemohla dan
príliš horlive vymáhat a zemedelci nepovažovali za
správné, že se jim chce zdanovat príjem, jehož nemeli,
jak byli presvedceni. Pred válkou tedy dane zemedelce
netížily, tehdy jej tížily dluhy.
Po válce stoupl zájem financní správy o každou korunu a tak se zacala i na zemedelcích vymáhat dan
z príjmu, z cehož ovšem bylo veliké pozdvižení. Financní správa se ujala z nouze starého vynálezu a
uchýlila se pri nedostatku kontrolních možností k odhadu. Reklo se: »Ryzí katastrální v)'nos u toho a toho
zemedelce je tolik a tolik. Rozumí se samo sebou, že
skutecn)T výnos je mnohem vyšší. Tak mu to tak od
oka znásobíme petkrát a na dani z príjmu nám zaplatí
petkrát víc, než platí dane pozemkové.« Jinde se to
znásobilo jiným soucinitelem, podle pomeru a podle
prísnejšího nebo méne prísného oka. Vojna z toho byla
tak jako tak.
A potom prišla brzy dan z obratu. To byla vlastne
nejhorší pohroma. »2 jakého obratu mám já platit dan?
Nemám žádný obrat.« To byla typická otázka hned
s odpovedí na venkove. A tato dan snad natropila nejvíce zlé krve, ponevadž odporovala úplne ustáleným
názorum a zvykum. Na zemedelci chteli nejen zdanení
príjmu, který podle jeho názoru mel pouze pan ucitel,
ale dokonce i jakéhosi záhadného obratu. Pro tuto dan
bylo mnoho nárku, a ti, kdož byli povereni jejím vybíráním, nevzpomínají na první doby této dane asi
príliš rádi. Ti, kdo ji platili, ovšem také ne. Nyní už
je tato dan do jisté míry zabehaná, jak se ríká, ale to
nikterak neznamená, že by se s ní zemedelství smírilo. Ostatne postižené stavy ovšem také tuto dan nenávidí a celkem právem. Vždyt i sám ministr financí
uznal, že tato dan je jednou z nejškodlivejších a že
musí zmizet z ceskoslovenské dallové soustavy, jakmile to stav státních financí dovolí.
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V danové reforme se upravuje pomer zemedelcu
k obema dríve zmíneným daním nove. Základem da550

ne pozemkové zustává sice dosud ryzí katastrální
nos, kterým jsou jednotlivé parcely zapsány do po
kového katastru, ale agrárníci svolili, aby tento r
katastrální výnos se násobil pro úcely danové sed
nácti, u lesll dokonce dvaceti, z cehož každý na prv
pohled si uciní úsudek, jaká je to asi ve skutecnos
velicina, onen ryzí katastrální výnos. 2 tohoto sed
nácti- nebo dvacetinásobku se budou ovšem nyní p
tit jen dve procenta, jako dan pozemková a r1/3% u v·
ších zemedelcu jako zvláštní prirážka do fondu, kte
za to bude zásadne sloužit zase zemedelcum, když b
dou postiženi živelními pohromami. Hlavní vítezstv
agrárních stran je však v tom, že prirážky samospráv
n)'ch svazku se zemedelcum od 1. ledna 1928 omezí
stejne jako u ostatních v)'nosových daní, takže k IlO"
zemkové dani, která v podstate zustala na dosavadní
v)'ši, spíše je o neco menší, se nyní budou vybírat samosprávné prirážky znacne snížené.
N a pozemkové dqni tedy zemedelci zkráceni nebu
dou. Jak to bude s daní duchodovou, totiž bývalou daní
z príjmu, to se teprve ukáže. Sazby u této dane byly
jak známo, daúovou reformou podstatne sníženy, sní
žení prijde vhod i zemedelcum, pokud ovšem platili
dosud celou dúchodovou daú. Nyní chystá financní
správa prísné vymáhání daní a toto vymáhání muže
oprít o velmi ostré predpisy. Jak se vytvárí v budoucnosti prakse zdaúování zemedelského duchodu daní duchodovou, na to mužeme být právem zvedavi. Spolehlivé zjištení zemedelcova skutecného duchodu narazí
ovšem na staré potíže a proto se jiste sáhne zase k odhadním pomuckám. Bude zajímavé zjistit, jaké me·
rítko pro tento odhad bude zvoleno a jak se ten nový,
zostrený boj financní správy s méne ochotnými poplatníky projeví u zemedelství.
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V odsed ále k:

Hlavní proudy v soucasné ceské
filosofii.
II.
S por

y o M a s ary

k a.

Je sstaré
pravidlo, že v nebezpecí se clovek spolcuje
nepráteli menšími proti rÍeprátelltm vetším. Menší názorové rozdíly se setrou a vyzvednou se vlast·
nosti a názory, jež pojí ty, kterí mohou být spojenci
pro ten nebo onen úkol. ITak se stalo i ve sporech, které
zavládly po válce v ceské filosofii. Masaryk, Krejcí a
Rádi tvorí zde jaksi spolecný tábor, ackoliv jejich fi·
losofické názory vykazují podstatné rozdíly. V tomto
seskupení rozhodne více rozhodovaly vlivy rázu praktického, než otázky zásadní. Masaryk rozhodne není
positivistou rázu Krejcího, a Rádi již dokonce jeví
znacný sklon k pragmatismu, který Masaryk i Krejcí
tak; ostre odmíta jí. Pomineme-li
Masaryka, který
v poslední dobe se filosofického života nebo alespon
jeho polemik, prímo neúcastní, objeví se nám ostrá
protiva dvou filosofických skupin, z nichž jedna je
representována prof. Rádiem, druhá prof. VorovkolL

PHtomnCSL
Zásadove má snad prof. RádI daleko blíže k Yo'k~~'ev»gnó~i(~.než k orthodoxnímu
positivismu.
00.11
vsak vec! vypadají jinak. Na jedné strane vidí\' »Ceské Mysli« pohromade Krejcího a Rádla, na
hé strane racionalista Yorovka s pragmatistou Peánem strílejí do nich z revue »Filosofick)' ruch«.
zpomeneme-liprudkS'ch útoku, jimiž na pr. J ames,
en ze zakladatelll pragmatismu, ohrátil proti smel raciol~alitick)'m, ~?á se nám tato kombinace po'uel podIvnou a nepnrozenou. Skutecne také nvidí: ze centrum SPOrtl mezi obema skupinami leží jinde,
z ve vlastních otázkách filosofických.
~ež pokrocíme dále ve vylicování cesk)'ch soudoch filosofick~'ch smen':!, pozdržel hych se rád poned II bojtl, jež vyvolaly tolik zlé krve a nedorozuvnÍ.
Prof. Krejcí, jako oficielní zástupce positivismu na
iversite, mel již pred válkou znacne obtížné postaní. Když pocal vydávati svoji »Psychologii«, byl vyvenprudkým útO].;:tU11
jednak se strany prof. Mareše,
ž nebyl spokojen s »materialistickým«
rázem knihy,
nak se strany E. Chalupného, jenž v brožure »Boj
ocistu ceské vedy a filosofie« ostre kritisoval nedeck,í'a diletantský ráz knihy. Již v tomto spisku
objevují narážky na príliš pevnou ruku prof. Krejho. \,}tka to. která se vrací i ve sporech nynejších,
hof \'orovka v)'slovne píše, že založením »Filosofiého RllChll« má býti celeno »tyrani'i prof. Krejcího
Ceské mysli«.
Nebot prof. Krejcí podle prof.
orovk)' ukázal nedostatek pochopení pro jiné smery
osofické, než je jeho vlastní positivismus a empimus«.
Založením »Filosofického Ruchu« vypuklo zjevné
prátelství. Filosofové, kterí nesnesli Krejcího silné
di"iduality nebo se z jiných závažnejších c1Llvoduroviis positivismem, sáhli proste k svépomoci a zaloli sÍ vlastní revui. Ponevadž pak svorne stáli proti
'ranii« Krejcího a ponevadž toto zau jetí hodnotili
jv),še.zdálo se jim, že pragmatismus má blíže k raIl11isml1než k positivismu. Ponevadž bychom se
mc snažili vystopovati názorovou jednotu
obou
pin, myslím, že oznacení tábora »starých« a »mladl« není tak docela nevýstižné.
\'zújemný boj však vzal na sebe ihned }inou tvárI. když do behu vecí zasáhl prof. RádI sám odce positivismu, a když se ostre postavil proti »mla«.

.Mám živý dojem, že tato mladá generace se snaží na\'azonti tam, kde prestala .doba Durdíkova,
a zapomnela
na dobu pokrokárskou
a realistickou
- -. Všem temto
filosofum je vlastní odvrat od otázek aktuálních. Snad jsou
ve svém soukromém
živote organisováni
v politických
stranách, ale jejich filosoiie nechce býti (programove)
ani
klerikální, ani mladoceská,
ani komunistická,
nýbrž chce
býti nad politické strany,"

prof. RádI na adresu Yorovky, Pelikána a Trnky.
jiste rázem uhodne, kam prof. P ádl sv~'mi útoírí: a skutecne na nás ledu j ícich stránkách nalezohvintní již urciteji formulováno:

!tr

,D0Z0ruhodné jest, jak naší mladé f.ilosofii Masaryk 'není
vubec problémem. Srovnejte, jak mnoho se iabývají BergIOnem nebo Marešem!
- -- - není to zajímavé, že -

vúbec Masaryka
nepotrebují
a že jim stací Mareš?"
A preci .naši mladí filosofové jsou vesmes idealisty, Premýšleli snad o pomeru Masarykovc
k idealismu?
- jak to prijde, že naši filosofové idealisté techto (Masarykových) úvah nepotrebují?
Je jim jejich idealism tak príliš
jasný?" A dále: - »naše mladá filosofie je príliš melká -. Tito filosofové se dali obalamutit
hesly, která znejí tajemne a hluboce; jako »intuice" - »tvorenÍ" - "idealism"
- "život" - »mystika" - - ~ -. Neco nepríjemne diletantského
mluví z naší mladé filosofie; odtud její neprozretelné
sympatie
k Marešovi,
kter5' je vzorem filosofického diletanta - -."

Rllkav~ce ~edy byla hozena a odpllrci ji neváhali
zve~nout1. Spor se ro::šíril i na otázky jiné, na spor
o ~:,yl~la~, l~~nta .Maresem a Masarykem; Yorovka si
]Jn .te~p~llezltosh spletl P aymana s Krejcím; Rádlovo
ob !~ncl1l z nedostatku porozumení pro aktuální otázky l11terpretoval zptlsobem, j~nž se Rádlovi nezamlouval; Rádi vyt)'kal Yorovkovi a Trnkoviže
'ho obvinili, že ze špinavých duvodll po válce ob~átil ve svém
názo:u o filosofii nemecké a ruské - Yorovka popír~~, ze ~~)y po?ob~éh.o vÝroku byl v narceném smyslu
uzll; pnstouplly 1 vytky rázu politického, nebot Masaryk a Mareš jsou zastánci rtlZn)'ch smerlt nejen filosofick)'ch, ale i politick)-ch. Krátce boj se rozpoutal v taové šíri, že nezasvecen)l pozorovatel snadno ztrácel
prehled.
Pomineme-li otázky vedlejších a osobních invektiv
uvidíme, že celý spor byl vlastne porem o Masaryk~
- o výklad jeho filosofie a o otázku zda Masaryk
je do té míry dtlležit~-m filosofem, že ~mery další nemohou jíti vedle, ale nanejvýše pres jeho filosofii. Je
smutné, že v techto sporech byly na obou stranách
prekroceny meze obvyklé polemické slušnosti a že padlo zbytecne 1l1ilOhosiln)'ch slov.
Y dobe, kdy stoupenci Masarykovi se tešili z praktických vítezství spolecné práce a spolecného zpusobu
myšlení, vystoupila rada nových filosofu, kterí již neznali bezprostredne kouzlo filosofické osobnosti Masarykovy, kterí nerozumeli mnoh)'m problémum, jež
zamestnávaly realisty, a kterí chteli dále. Z cizinyvnikaly opet nové myšlenky, život poválecný byl 'podstatne
jin~'m než predválecný. Je hodne pravdy ve slovech
prof. RádIa, že vystoupení »mlad)'ch« filosofu nerostlo
orgallicky z místních otázek národních a sociálních a
že bylo spíše jakýmsi skokem, kter)' neznal ci neuznával nejbližší minulosti a i prítomnosti. Cítili príliš silne nové zaclenení do širokého evropského proudu, takže
zapomneli na to nejbližší, co melo býti predmetem jejich filosofování.
Celý spor mel jedno nesporné plus, a sice že postavil
Masarykovu filosofii do nového svetla, že se o ní m uselo
jednat, že bylo treba se rozhodnouti pro anebo
-proti. Ye své knížce »Skepse a Gnósc« oznacuje Yorovka Masaryka výslovne za gnostika, t. j. za cloveka,
snažícího se o poznání presahující meze denní a vedecké zkušenosti. Tím tedy se Yorovka (ponevadž sám
hájí gnósi) jaksi samózrejme prihlásil k cásti Masarykova filosofického programu. Avšak jeho odpllrcum
to nestacilo. Prof. RádI vystoupil s otázkou, cím že
se Yorovka' vlastne liší od positiviSn1u? Vorovkova
OdP0Vect, že RádI nepostfehl, že Yorovka: odporttje· positivismu práve v tom, v cem Masaryk, byla sice 'vtip:ná, ale nedostacitelná.
J
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Výtky prof. Krejcího, že Vorovka filosofii Masarykovu bagatelisu je a že na jedné strane vzývá Mareše
jako svého ochránce a na druhé strane nechce se vysloviti jako otevrený a cestný odpurce realismu, nebyly,
myslím, docela spravedlivé, ale prinutily protivníky, že
vážne formulovali svuj pomer k Masarykovi.
V knížce: »Dve studie o Masarykove
filosofii«
(druhá studie, jak se pozdeji zmíním, plne potvrzuje
Rádluv postreh, že Vorovka vskutku nemá pochopení
pro aktuálnosti) uzavírá Vorovka svuj soud o Masarykovi následujícími vetami:
»Masaryk nábo-ženský prablém usilovne rešil a snad si
jej ve svém nitru nejak rO'zrešil. Avšak nepadal rešení nábaženskéhO' prablému. RešenÍ muže se zaraditi dO' následuilcích trí kategarií: 1. Zavrhnou se všechna stávající nábaženstvÍ i všechny metafysicka-tealagické saustavy - -.
2. Mezi stávajícími nábaženskými verami, nebO' naukami
se zvalí jedna, jakO' nejlepšÍ - -. 3. UstanO'vÍ se navé - nábaženství - -.« Panevadž však Masaryk žá<lnO'u
z techtO' trí cest dusledne nepastupoval - »trvám na tam, \
že j e hO' f i I a s a f e n e máj
e dna t u f i I a s a f ic k é s a u s t a vy -« ukancuje praf. Varovka.
oi

Podobne píše positivista dr. Fr. Fajfr v knížce »Masaryk a Comte«: »Masarykova filosofie, neobsahujíc
soustavneji vyložené noetiky a metafysiky, byla dosud
vyvinuta Masarykem jen jako filosofie dejin a morálka.« A na jiném míste formuluje týž autor svuj názor
na Masaryka ješte jasneji: - »není zvláštní filosofie
masarykovské, realism není zvláštním systémem filosofickým - - v jeho filosofickém myšlení boj ují
d v a s y sté m y i d e o v é, P o s i t i v i s m a n áboženst.ví;
proti,yy
ty
nejsou
usmír e n y.«
Tento Fajfruv postreh je jiste správný a výstižný.
Svedcí pro nej i ten fakt, že Krejcím a samým Fajfrem je Masaryk reklamován pro positivismus, kdežto
V orovkou byl oznacen za gnostika. For m á I n e je
tedy nutno dáti za pravdu Fa jfrovi a Vorovkovi. Celému dílu Masarykovu chybí j e dno t n Ý n o e t i c k ý
z á k I a d a z toho plynou rozpory, jež je težko zastl·rati, mezi jeho citem náboženským a positivními prvky
v jeho filosofii. Moderní filosofie je prosáknuta snahou smíriti positivistický agnosticismus s filosofií idealistickou; Masaryk tedy nebyl ve svých pokusech osamocen; uvidíme pozdeji, meli-li jiní filosofové v tomto
obtížném úkolu vetší štestí než on.
N a druhé strane bych však nesouhlasil s Vorovkou
v jeho záverecné formulaci a dal bych spíše za pravdu
prof. Rádlovi. Ve svých starších názorech byl Vorovka
štastnejší a nebyl to od neho - »nur ein Kunststiick
der diplomatischer Gewandheit -«,
jak píše prof.
Krejcí.
když totiž Masaryk nepodal for m á I ne
uceleného systému, i když jeho filosofie byla podle
názoru Vorovkova ciste rázu lokálního, ci spíše p r áv e pro t o, nelze jeho filosofii jen tak podcenovati.
Práve to zduraznení mís t n í c h potreb a mís tní c h problému a jejich rešení, práve tuto drobnou a
príliš lidskou a málo »filosofickou« práci tak bolestne
postrádáme treba hned u prof. Vorovky. Trhliny, jež
jsou na filosofických spisech Masarykových, jsou dokonale vyplneny jeho životní praksí. Spojení filosofie
se životem lze rešiti mnoha jinými zpusoby; Masarykovi prísluší zásluha, že se pokusil o jedno z techto
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možných rešenÍ. »Masaryk nás ucil denní události
pati filowiicky a studovati odbornou filosofii za
úcelem, ab.ychom tyto události mohli chápati jasn
svetoveji. - »náš kulturní život té doby byl pro'
filosofováním« - píše prof. RádI.
Nepodávají-li nám Masarykovy spisy systemati
vylícení jeho filosofie, podává nám je jeho život.
prívrženci Masarykovi snad budou v této vete .
podcenování jeho filosofie. Vložil jsem však do
uprímný obdiv k dílu samému a hlavne k jeho m

*

*
*

Vedle filosofu, uznávajících
smyslovou zku"
-za východisko k dalším poznatkum, jsou i filosof
kterí verí v opak: smysly nás klamou, závery z em
ckého pozorování jsou pochybné hodnoty, nebof
slovou cinností ulpíváme pouze na povrchu vecí, k
jejich pravé jádro nám zltstává ukryto. Ostatne
vedy nám podávají - pouhá fakta - hodnocení
spadá do jejich oboru. A prece v lidském živote se
obejdeme bez hodnocení dobrého-zlého,
kráso'
ošklivého, atd. A tak proti systematickému poz
vedeckému je zduraznován prímý názor, zažití, int .
mystické zrení a podobné.
Francouzský filosof Bergson proslul svým ucen'
ze rozum nám dopomáhá pouze k ovládr~utí sveta,
koli k jeho pochopeni. Rozum podle neho není
stredkem poznání, ale jednání. Chceme-Ii svet
piti, chceme-li poznati pravdu, musíme se odvrátiti
rozumu a sveriti se »nazírání« - in t i c i, jež
u cloveka címsi podobným, jako instinkt u niž"'
živocichu.
\.1

F. MarešJ
prof. lékarské fakulty, ubíral se podobnými ces
jako Bergson, jsa ješte vedle toho pod vlivem ro
tického uctívání citu. Prof. Mareš není filosof
v pravém slova smyslu - je filosofujícím prír
vedcem. Jeho filosofování, vedené snahou po dosa"
a b s o I u t n í c h, nac
lov e k u n e z á v i s Iý
hod not, skrývá v sobe mnoho prvku mystických
romantických. K filosofii se dostal z odporu proti
terialistickému
psychofysickému
paralelismu a pr
mechanistickému pojímání prírodního vývoje. Ste'
jako RádI staví se i prof. Mareš v biologii na st
visko úcelnosti a vitalismu. Jenže tam, kde RádI si
ticky uvedomuje obtíže tohoto pojetí a snaží se je
deckou metodou prekonati, tam z Mareše mluví tou,
zaujatost a cit.
Celé jeho premýšlení je podmíneno touhou doB
fovati se cistého, na cloveku nezávislého mravního
kona a boha. Snahou cloveka má býti hledání prav
v dobru a kráse. (Docela podle romantického vzo)
zde smeruje poznání na jedné a hodnocení mravoí
estetické na druhé strane.) Tato pravda je si veda
sebe a existuje jako osoba - zažíváme, poznáváme
cit e m, nikoli rozumem - tato pravda konecne
vá s bohem, je buh sám ..
Tam, kde Marešova metafysika prichází do k
fliktu s vedou, Mareš neváhá, na cí stranu se má
dati: - »Všeliké podoby prijímal na sebe anti1<rist
- V této dobe strojí se v roucho vedy.« Jiste
kud silná veta, pronese-li ji profesor fysiologie!

Mareš, jsa veren romantickým principum, je pouze
usledný; chce uchopiti absolutní mravnQ~, absolutní
ravdu, absolutní krásu; veda však vypovídá pouze
vztazích mezi vecmi: veda mluví o lidské tedy o retivní pravde, kráse a mravnosti. Tu Mar~š neváhal a
énem své vy š šíp
r a v d y odsoudi vedu.
S »mladými« filosofy má Mareš spolecnou nenávist
positivismu a osobne i k Masarykovu
realismu.
všem u Mareše prechází tento zásadový odpor až
osobní zaujetí, v nekritické bourení a ve fanatismus.
Snahy o ustavení »lidské« morálky ostre odmítá.
Mravnost podle neho nesmí býti prostredkem, n)Tbrž
Hem. Ideál humanitní, vybudovaný positivismclTI, je
u príliš lidský, príliš relativní. »Mravní dobré« _.~dl: ~areše - ,»je nejvyšší dobré a proto nepodmmene a naproste«.
K své absolutní mravnosti potrebuje ovšem individuelní svobody. Jedinec musí míti možnost rozhodovat
se mezi dobrem a zlem, jinak by mravní imperativ neel prirozene smyslu.
.
Vane chlad a dogmaticnost z tohoto :Marešova potmání mravnosti; chlad, který nemllže býti zastren ani
Jeho sklonem k mysticnosti.
Proti ideálu humanitnímu staví Mareš ideál národní.
'árod je mu duchovní, )}metafysickou« jednotou, spe'ficky odlišnou a behem veku nemennou. Ukolem této
metafysické jednotky jest, »aby uvádela v život nejvyšší duchové hodnoty pravdy, krásy a dohra.« A(y
tohoto cíle mohlo býti dosaženo, nesmí býti spolecnost
tejná, nýbrž naopak musí míti hodne siln)'Ch a navzájem odlišných individualit. Tento argument uváJí
prof. Mareš proti snahám -socialistickým. Proti ideji
všelidskosti a eventuelnímu spojení národu uvádí tu
námitku, že i k všelidskému kulturnímu dílu je porebí »individuelne rozlišených a sebevedomých náY

rodu.«

K svému vzrustu potrebuje však národ svatých a
proroku, kterí jsou nositeli jeho národní ideje. Jsou-Ii
tyto ideové základy jakýmkoli zpusQbem zniceny, ztratí národ své sebevedomí, neodolá cizímu nátlaku a upaá v otroctví. »N ašim predkum byl sv. Václav zosobenou ideou ceského národa - nám bude pomalq ja"msiknížetem Václavem« - píše ne bez lítosti prof.
areš. A po této cesticce se dostal až k obhajove podržených Rukopisu.
1<.omantickýidealismus vede vždy k dogmatismu a
schematisování ž1ivota. Sama predstava nemenné,
bsolutní ideje skrývá v sobe cosi protiv)'vojového,
rotipokrokového - krátce rys staticnosti a dogma·smu. Nezáleží v podstate na tom, je-Ii zrak toho ci
noho romantického filosofa upren do minulosti nebo
o budoucnosti. Šovinismus pak je pouze jedním pro. vem tohoto romantického myšlení.
Mareš není ani tvurcem ani representantem
filosolcké školy. Maje pojednati o odpurcích positivismu,
stav;' jsem ho na první místo, ne snad pro jeho duiitost nebo pro nejjasneji formulované
výtky, ale
oto, ž od positivistu samých bývá v polemikách staen na l rvní místo. Na jeho filosofii lze ostatne náme vi ,eti, do jakých krajností muže zabrednouti po~
obný Zl usob romantického myšlení. .
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Kar. Šmejkal:

Sociologie delníka-vystebovalce.
Znacná
cást našich vystehovalcu-delníku
jezdí do
Francie. Jsou presazeni do nového prostredí, jejich povahy se mení; jejich delnický typ je pak ovšem
jiný nežli typ delníka-nevystehovalce.
My si tento typ
v nejhrubších rysech nacrtneme a pokusíme se vysvetliti jeho odchylky od obvyklého typu.

*

*

*

Zacneme sledovati vystehovalce od toho okamžiku,
kdy zacne žít normálním životem delníka: totiž má
byt a zamestnání.
Ceho si nejdríve povšimneme, jest zevnejšek; vlastne
odev, boty a pod. Pozorujeme, že delník není již tak
peclivý na svuj odev jako býval doma, boty cídíménekrát a hure, celkem: zanedbává se. Vecer se neprevléká, jak to dríve cinil. Tento pokles vkusu potká každého. Jednoho více, druhého méne, podle toho, jak
pecliv)T býval na svuj zevnejšek dríve. Ale je pozoruhodno, že tento prvÝ vliv cizího prostredí postihne
každého. Ovšem tento pokles vkusu není trvalý, nýbrž
casový, pomíjející a po urcité dobe, trí až šesti mesíCli - což je individuelní - mizí.
V novém prostredí nemá vystehovalec tolik príciny,
jako doma, aby dbalo zevnejšek. Cítí rozdíl mezi sebou a ostatními, ví, že nikdo neocení a snad si ani
nepovšimne jeho snahy. A i kdyby, vystehovalec novému prostredí neduveruje. Prece si nebude cistiti boty
proto, aby je mel cisté; cistí je proto, že je to spoleCenská zvyklost a nevyhovet jí mamená odpuzovat své
známé. Ale prllmerný clovek nechce odpuzovat, práve
naopak, pripoutávat. Ovšem, koho on zde má pripoutat, kde je cizincem?
.

•

*

*

Význacným rysem vystehovalcu je urcitá volnost
ve volbe povolání. Presedlává se z povolání do povolání s jistou dobrodružností.
Doma by takový clovek nevžal lopatu do ruky ani za sto korun, a zde? Ani
dvakráte se nerozmýšlí a pracuje. Má pracovat v továrne, nikdy nic podobného nedelal, ale zde s urcitostí
rekne, že tu vec dokonale zná a t a k é s e s n a ž í
v tomto novém povolání se udržet. Prechod do príbuzných odvetví povolání je mezi vystehovalci zcela
obvykl)T a nebudí pozornosti. Z obuvníka se stane sedlár, zámecník projd~ všechna odvetví kovodelné výroby a jel to zcela v porádku. A pozastavuje se zde
nekdo nad prechodem do odvetví úplne odlišných? Ne.
Jestliže úredník delá zahradníka,
delníka v továrne,
komorníka, co na tom? Ani po papírech se vás nikdo
celkem neptá, ale jisté je, že tento úredník bude se snažit vyhovet v novém oboru a to je hlavní.
Vystehovalec je nucen k takovému presedlávání, nebot je paradoxem vystehovaleckého života, že nejdríve
získáte práci, ke které nemáte dohromady žádné prupravy, a teprve po stabilisaci v novém prostredí dovedete si získati zamestnání vyhovující vašim požadavkum. .'
.' .
.
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Je zcela prirozené za daných podmínek a okolností,
že jakmile se vystehovalec ostrílí v cizine, vyhledává
zamestnání nejlépe placená a jeho duchu vyhovující.
Je zajímavé. že v každém ci rku, v každém zábavním
podniku, sejdete se s Cechem, ale ne snad s jedním,
nýbrž namnoze celé osazenstvo tvorí Ceši.
Místo mení vystehovalec velmi casto; setrvává na
míste 1;3-1;2 doby, kterou setrvával v zamestnání doma. BS't zde zamestnán celý rok v jediném míste platí
za zvláštnost.
Vystehovalci mení místo zamestnání v domnení, že
prece se jim podarí nalézti zlatou žílu. A tak setrvávají
na jednom míste dva až šest mesícu. Prubeh bývá asi
tento: Vystehovalec prijde do nového místa bez penez) které utratil za jízdné, nezamestnaností a pod. Je
nucen si dlužit. Upadne do dluhu, bere svoji mzdu
vždy vpred (zálohy). Prodává, má-li ješte co prodat,
žije na milost a nemilost hostinského. Na míste setrvá
tak dlouho, až se mu podarí dáti své finance do prijatelného sta,vu, a pak? Obycejne se hne zase jinam. Zemepisné vzdálenosti stávají se u vystehovalce kratšími
a oni projíždejí cizinu krížem krážem, zkoušejíce své
štestí na všech stranách. A není-Ii na jízdné, pak podvodem vystehovalec dostane se všude tam, kam si
preje.
Stává se zhusta, že ti vystehovalci, kterí nevydelají
tolik, kolik vyžaduje jejich spotreba, krátí dobu pobytu u zamestnavatele tak velmi, že stanou se prelétavými (doba zamestnání od jednoho dne až do jednoho mesíce), a lidé pochybnejšího charakteru stávají
se lajdáky. Pozoruje se, že dobrý výdelek a spolecnost
delníku téže národnosti prodlužují dobu setrvání na
jednom míste.
Videli jsme, že vystehovalec snáze presedlává v zamestnání, a že bývá zamestnán na jednom míste pomerne krátkou dobu. Cím to lze vysvetliti? Sledujme
delníka ve vlasti. Musíme doznat, že je mnohem volnejší než príslušníci jiných tríd. Ale tuto volnost získal
jedine tím, že nemá v)'robních prostredku. Není nikde
pripoután domkem, polem. Ani zájmy kulturní ho nikde nepoutají. V cizine se tato složka neztlumí, nýbrž
práve naopak. zesílí, stává se základní IJarvou vystehovaleckého charakteru.
Zesílení volnosti bylo privodeno tím, že se delník odpoutal od materského prostredí a prišel do zeme, kde není potrebí prokazovati
své znalosti vúucn)/m listem.
Tato zvS'šená volnost umožnuje delníkovi v cizine
snadné a rychlé prizpusobení a zpusobuje, že delníkvystehovalec zaujímá k urcit)-m otázkám své charakteristické stanovisko, urcené odpoutaností od výrobních
prostredkú a materského prostredí.

*

obtížného, to je mu prirozené. Vypnouti síly do
nosti, to patrí k veci. A na úšklebky odpoví nej
hrubým slovem nebo nadávkou. Je pozoruhodno.
vystehovalec dovede prosaditi v urcit)'ch smerech (v
mestnání a p.) svoji vuli.
Jinými slovy: individualit.a je silneji podtržena,
domí spolecenské poklesá. Svet delníkt"1 dlících v
zine je mnohem užší než delníku setrvávajících
vlasti, užší v tom smyslu, že se všechno reší jen
zorn)'m úhlem j á.
Delníci v cizine odmítají všechno, co by je pri
távalo k jednomu místu. Byt volí horší jakosti a I
on dbají, prátelství uzavírají snadno a rychle, ale t
lé není, práve naopak, krátkodobé bez hlubší pods
Prátelství (známosti) s dívkami se vyhýbají a vyh
dávají mnohem radeji prostitutky, ponevadž jí nej
již nicím povinováni. Že tato položka hraje duležit
roli ve vS-dajích, je nasnade.
V ubec otázka sexuelní je 1»-0 delníka-vystehova
otázkou palcivou a kapitolou pro sebe. Její úspf
vyrešení znamená pro vystehovalce plus, nebot pak
že se s plnou pozorností venovati záležitostem jin'
druhu. na pr. hospodársk)'m.
Lze pozorovati, že tím, že nesplynuli s cizím pr
stredím, tito lidé vrhají se v náruc všemu, co je
chvíli poteší a pobaví. A protože duševní život d
níka-vystehovalce
je pomerne ubohý, presouvají s
myšlenky pouze na sexuální otázku a tato stává
hlavním motivem myšlenek a zábavy.
Neznalost reci zpusobuje, že v lásce s cizinkou
padá ona celá partie, representovaná slovní hrou, a 1
ska v ocích vy tehovalce klesá na pouhou soulož. Pr
pocteme-li k tomu ješte to, že zV)'šená volnost jest ne
základnejším prvkem delnického typu v cizine, shled
me, že prostituce jest jedinou formou lásky, vyhovují
delníkúm-vystehovalcum.
Každý z techto lidí navš
vuje nevestince, aby zde nechal 100/0, ba i více. s
mzdy. Menší kvantum než IOro vyskytuje se zrídk
a takoví lidé jsou mezi vystehovalci oznacováni
onanisty, a také tomu tak jest.
Ovšem nebývají delníci ukojeni. Zustává v nich ut
jena celá rada požadavku nevestincem l1eukojen)ch,
ty tvorí základnu nespokojenosti. Jsou to hlavnc du
chovní prívlastky lásky, které znovu a znovu si žáda
ukojení, a delníci proste je umlcují jinou zábavou ne
vetší dávkou nevestince. Ovšem že marne. Opet a o
hlásí se a tvor-í, jal bylo již dríve podotceno, základn
nespokojenosti a soucasne touhu a ideál delníku.

*

*

Tovární byty jsou ponejvíce drevené zahmyzen
boudy, a práve ty nejhorší vlastnosti vystehovalect
se zde podporují.
A práve u delníka vidíme, že zvýšená volnost má
dobr)' vliv na rešení financní otázky a zpusobuje, že
/\. nyní uvažme ješte jedno: Jste v cizine, vydelá
dosti, vede se vám pomerne dobre a prece ve vás zbýdelníci stávají se sebevedomcjšími. Vlastnosti individuelní se více rozvíjejí na úkor vlastností stavovsk)-ch
vá jedno velmi dl1ležité: t o u h a pod
o m o v in
a trídních. Cit solidarity poklesá a vcdomí vlastní síly
Jest to vlastne. správne sociologicky receno, touha
prostredí,
ponevadž delník-vystehoval
stoupá. Sociální otázka v myšlenkách, techto dclníklI ' materském
sestupuje s problému spolecenského na problém indivimuže se nanejvýše cizímu prostredí prizpusobiti.
nikdy s ním nemuže splynouti. Je paradoxem živo
duelní. Odvaha stoupá až k hazardnosti. To, co cítáme a cemu se obdivujeme v životopisech hrdil11\ to vllbec, že clovek pochopí cenu toho co má, teprve tehd
odehrává se v živote vystehovalcu nekolikráte do roka,
když to nemá. Cizím prostredím neukojené touhy zda
ba i do mesíce. Není-li pencz a podniknouti cokoliv
se b),ti vystehovalci tím nejdl1ležitejším. A takto v

*
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ona povestná touha po domove. A to nezustává
bezvlivu na náladu delníkovu. Deprese duševní
Jí se strídají podle toho, co práve nabylo prevahy,
ellkojenétouhy nebo ukojená prání. V období dudeprese jde práce vystehovalce špatne od ruky
erne nejsnáze se zraní. Tento duševní stav predlvá obycejne každé zmene místa.
lkem mužeme ríci: V y ste h o val e c tví
v y!ávú intensivnejší
život
v
tech
žk á c h, vek t e r Ý c h s e li á s c i z í p r oe dí prí m o d o t k li e, a n a str a n e d r uo II Y s 10 ž k y, k t e r)- c h sec i z í pro s t r ene d o t k n e, z a k r n ují. Cizina vychovává jedranne, a lze se v ní jen za velmi príznivých okolí plnevyžít.

Ze dnu bohénlY.
III.

raha mela ješte na samém
pocátku dvacátého
století okna
do ciziny zabednena. Težko sem pronikaly moderní snaciziny.
elecký kabaret dospíval v Paríži a Nemecku vyvrchoaby již krátce na to upadal v soumrak, ale Praha znala
e »Lidové zpevní SÍne«, navštevované
hlavne širokými
mi vrstvami. O uskutecnení
umeleckého
kabaretu
poeli se ponejvíce malíri, kterí do svých atelieru zvali nejitejši spolecnost: literáty, hudebníky, herce a!d. Vzniklo
Uk kabaretních skupin. Bohužel, žádná nemela dlouhého
I a málokdy predstavila se širší verejnosti.
Pomerne nejvydržela .Familla artistica«,
založená
malíri Erbanem,
em a Kreibichem. Tam Pllsobil také herec Bálek-Brodský,
lulý svými toulkami cizinou.
ek-J3rodský zásadne zavrhoval
klidný život. Jedine on
býti spolecníkem Matejíckovým,
jenž svými bizarními a
ntich'mi nápady uvádel Prahu v nepokoj a nezastavil
se
pred zákonem. Matejícek provedl vždy svoje. Nejzajímakousek Matejíckuv byl jeho vpád se spolecníky v komeskél11voze na ceský venkov. Pestrá spolecnost prijela do
ice, jejíž obyvatelé považovali
výstrední
panstvo za koanty. Tento omyl obycejne vesnicané odpykali. Po každé
veceru obklopili zvedavci
na návsi Matejíckuv
vliz a
'vali produkci. Matejícek ve skutecnosti
provádel jakýsi
divokého skautingu, nezapomínaje
na své zvyky, z nichž
znacnejšÍ byl zvyk drážditi mírné obcany. Svlékl se do
ek, jakoby se chystal do koupele, a usednuv k pianinu, jež
s sebou, spustil divokou ouverturu.
Ostatní clenové hráli
kytary, housle, basu a buben, vrískajíce
a jecíce jako cer. tím vetší hluk tropili, tím by! Matejícek
spokojenejší.
hudba, bez ladu a skladu, zastinující každou tureckou muKanibaly. Vesnicané naslouchali
, uvedla by v zoufalství
kou dobu príšernému
kvikotu jako sochy sotevfenými
. Když však Matejíckova
banda skoncila
svoji šílenou
ukci, a Bálek-Brodský
chystal se vybírati
vstupné, proa potutelnost vesnican li, nenávistný posmech k mestskému
n, jenž vniknu! do vsi, aby ztropil verejne na návsi pred
!fckem alotrii.

i

zlou se však bodrí venkované
potázaLi. Matejícek uchopil
revolvery a vyskociv z vozu prímo do posmívajícího
se
pu strílel do vzduchu jako smyslu zbavený vojín pred
ou. V mžiku nebyl na návsi ani pes; i ptactvo odletelo ze

vsi do polí. Vesnicané uzavreli se v chalnpách,
neodvažujíce
se ani k oknu. Až pres plilnoc ,držel Matejícek ves v napetí.
Jezdil s vozem vsí a vystrílel spousty nábojli. Pro zmenu zapaloval také bouchající rakety. Pri tom koncertovala
celá družina. Byla to noc dáblli, slavících vítezství
nad lidskou dobrotou. Teprve pozde z rána odvážili
se vesnicané
opustiti
svoje úkryty. Zatím byl už Matej{cek se svou družinou za horami.
Bálek-Brodský
gace kabaretního

nazýval
tuto hrlizostrašnou
umení na venkove«.

invasi:

"propa-

*
Restauratér
Sch6bl proslul jako první podnikatel umeleckého
kabaretu
v Praze. Najal si restauraci
"u Labute" na Poríci
s velikým sálem. ,(Ted 'je tam biograf.) S pocátku omezoval
svoji podnikatelskou
cinnost na vojenské
koncerty.
Pozdeji
vyslovil však touhu po umeleckém
kabaretu.
(Sch6bl považoval sám sebe za umelce. Zpíval slušne baryton a vyznal se
cástecne v kouzelnictví
a eskamotáži.)
V Praze nic se neutají. Za krátko rozkriklo se po pražských
kavámách,
že Sch6bl otevre umelecký
kabaret.
Snad to ani
Sch6bl nemysli! doopravdy,
snad se jen vyslovil, že Praze
chybí umelecký
kabaret, jakých existovalo
ve Vídni nekolik,
ale v nekolika dnech hrnuli 'se na PorícÍ k "Labuti« podivní
vlasatí a oholení pánové, vyptávajíce
se Sch6bla, jak daleko
pokrocily prípravy, a nabízeli své síly.
Sch6bl se domýšlel, že vzbudil v mrtvém pražském
ovzduší
zájem o kabaretní
umení a rozhodl se, že kabaret
otevre.
Z cista j'asna objevil se v Praze záhadný muž, jménem Rubikoíf. Nebyl z Ruska; prijel odkudsi z ceského jihu, a nekterí
lidé tvrdili, že je to žid, jenž práve skoncil milostné dobrodružství z dcerkou bohatého továrníka, který ho chtel žalovat
pro únos. Dopadlo vše smírem, nebol tehdy obávali se ješte
zámožní otcové skandálll.
Rubikoff vstoupil na pražskou dlažbu a zamíril prímo Je dliverivému Sch6blovi. Omámil umenímilovného
restauratéra
svou
interesantní
tvárí, hlubokými zraky, cernými kaderemi, splývajícími až na šíji, a oslnil ho svými vedomostmi
o kabaretech
v Paríži, Mnichove, Berlíne a Vídni. Toho dne odcházel Rubikoff pozde v noci ze Sch6blovy restaurace
jako reditel príštího
kabaretu
u »Labute«.
Následujícího dne zacal reditel Rubikoff hledati umelecké síly
a navštívil také kavárnu »Union«, kde denne zasedala pestrá
spolecnost
mladých umelcli pod bdelým okem pana vrchního
Patery.
Nikoho v »Unionce« nezlákal Rubikoff na kabaretní
prkna, ani nikde jinde v Praze neobjevil kabaretní talent, i spokojil se, že zahájil cinnost kabaretu
u "Labute« s internacionálním programem,
v nemž ceskou cást sám zastupoval
recitacemi moderních básní. Pozdeji vystupoval
také pražský nemecký malír Walter-Cocl,
nadaný komik, pod vlivem slavného
komika Jean Paula.
Kabaret u »Labute« byl otevren pozde na jare, a dalo se
ocekávatL, že prodelá težké zacátky v mrtvé letní sezone.
Internacionální
ráz SchOblova podniku nenalézal
li pražského
obecenstva
pochopení
a SchObl doplácel.
Za trvající
krise
opustil reditel Rubikoff tonoucí kabaretní koráb a zmizel nadobro z Prahy do Vídne, kde se prý ho ujala slavná kabaretní
diva Maria Delvare a získala ho pro kabaret »Nachtlichk
Za
Rubikoffa
angažoval
Sch6bl ceského humoristu
Slivu, který
byl ráže lidové zpevní síne posledního rádu. Vlibec s ubývající návštevou
klesala úroven predstaveni,
U Sch6bla rozhodovaly gážové podmínky.
Podzimní
sezona zastihla kabaret
v hrozném stavu. Byl to pravý tingl-tangl,
hodný velkomestské periferie, ošumelá smes zastaralÝch
kupletll a popevkli.
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Navštívili
jsme s feiglem
hynoucí podnik a rekli jsme si,
proc to nej-dc takél u nás, když to jde jinde. V "Unionce« jsme
o tom' hovorili, a tu se ozval Eduard Schmitt. Prý by bylo záhodno podnik umelecky obrodit.
Schmitt vrátil se ze ŠvÝcar, kde absolvoval obchodní akademii, a pridružil se k umelecké
skupine v "Unionce«;
psal
vtipné básnicky a pomýšlel na literární karieru. Byl nezbytným i oblíbeným príveskem bohémské spolecnosti v "Unionce«,
jako Arne Laurin, a vynikal pohotovostí
vtipu.
O návrhu Schmittove
bylo diskutováno
zcela vážne. Za
krátko jsme byli presvedceni,
že jsme povoláni, abychom kabaret u "Labute« povznesli a položili základ k ceskémJu kabaretnímu umení. Pri rešeni praktické
stránky, kdo se má obetovat tomu záslužnému
dílu, spocinuly oci na mne; samotnému
se mi nechtelo; poukázal jsem na Schmitta jako puvodce návrhu. Tak byl prinucen Schmitt vydati se se mnou na nejistou
cestu kabaretního
umení. feigl se nabídl, že pomuže pracovati na repertoiru.
Prijali jsme feigla za pruvodce. V poslední
chvíli, pred vraty Sch6blova podniku, chtel Schmitt uprchnouti,
protože prý nemuže vystupovati
pod svým jménem Schmitt,
aby se jeho tatínek v tlostivari
o této cinnosti nedovedel;
prý
by ho vydedil. A továrna na kartáce i zavedený obchod v CeIctné ulici vzbuzovaly
patricnou
úctu, dokonce naši. feigl zadržel Schmitta s vítezným výkrikem:
"Prijmeš
pseudonym.
Vyhlížíš
klávesy. Jmenuji se Bas!«
A tak pokrtil
f.du Base.

žid fritz

feigl

jako

ztelesnený

katolíka

Eduarda

tón

basové

Schmitta

na

Sch6bl nás angažoval.
Bas recitoval
básne frant.
Gellnera
a svoje vlastní. Já jsem karrikoval
typ dekadcnta
a použil
jsem k tomu básní Paula Leppina. Bohužel, v prostredí, které
zvyklo na zpevácky,
jsme se neosvedcili. Bas obecenstvo
nudil a já strašil a Sch6bl láteril, že vyháníme
z podniku poslední verné.
V obrode ScÍl6blova tingl-tanglu
pomáhal nám recitátor Julius Polácek,
jenž prednášel
básne z nemecké
poesie. (Sám
je prekládal.) První recitoval v Praze skvelou tleineovu básen
"Lena«. Kdo by v Praze neznal Julia Polácka, bohéma s marnými choutkami
dandyho?
Ctvrt století prochází
pražskými
ulicemi jako mumie, stejný dnes jako pred lety, vyschlý, poloplešatý se zbytkem plápolající hrívy, hrdého pohledu pres orlí
110S a opovržlivého
úšklebku k okolí; z toho opovržení vyjím~
hezké ženy, jež bystre zpozoruje již z dálky a k nimž se blíží
jako nesmrtelný Don Juan. Navazoval známosti dvorne, ale neodbytne. Vždy nosi kvetiny (nepocítai!c onu v knoflíkové dirce), bonbony nebo ovoce. Jeho oslovení jsou proslulá:
"Dovolte,
krásná dámo, abych s obdivem sklonil se pred
vaší krásou, a prijmete na dltkaz mé úcty tuto nežnou kyticku.
Doufám" že m'ne doprejete té sladké rozkoše, abych vás smel
doprovoditi.«
Nedal se nikdy odbýti, zahrnuje každou dámu prívalem galantností, až nekterá pohrozila
policejní pomocí. Pak si zanícený básník a recitátor stežoval prvnímu, koho potkal:
"Oslovil jsem krásnou ženu a slíbil jsem jí nejvetší a nejžhavejší lásku, jaké je pouze básník schopen. Ona odmítla, ta
husa hloupá, a ješte chtela zpusobiti verejný skandál, volajíc
na mne policajta,
ta Iicomernice,
ocekávající
naboba. Lt:ny
ztratily srdce a v nadrech mají otevrenou
peneženku, do níž
nutno vlo'žiti obolus. Jsem hotov zamilovati se radeji do prostitutky,

jež spíše pochopí

prahnoucí

srdce

básníkovo.«

Polácek pricházel na jevište sebevedome
a útocne, jako by
se chystal dobýti prízen dámy, ale odcházel zhroucen, témer
znicen chováním
obecenstva,
jež si tropilo
z neho hrubé
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úsmešky.
Poláckuv
kovový bas zvucel ukrutným patho
ja ko na poplach, ale obecenstvo
lomozilo sklenicemi a reh
se uprímneji než pri solových výstupech
humoristy Suvy.
šfastný
Julius naplnoval
pak ztichlo u atmosféru naší ša
zoufalÝmi stesky:
"tlézej
perle sviním!
Zhynulo
pochopení
pro ušlecht
poesii! Opustím tuto nevdecnou pudu a odeberu se nekam m
prostý a nezkažený Iid.«
Za nedlouho jsme odešli spolecne všichni tri: Bas, Polác
a já - protože Sch6bl zavrel definitivne svúj podnik a pos!
za námi trpkou výcitku:
"Pánové, uspíšili jste moji zkázu.
bíky do rakve mého kabaretu.«

Zarazili

jste poslední h

*
Julius Polácek vskutku zmizel z Prahy. Zdálo se, že skon
svuj básnický život nekde v idylickém zákoutí ceského ven
kova, ale dandy v nem zvítezil. Neodolal volání velkomes
a vrátil se tam, kde mu bylo údelem neporozumení. Chte'
vydržeti v Praze, vstoupil do kterési tiskárny jako korekto
Málokdo dovede zapríti v sobe svoji ctižádost a touhy po v
ném živote umelce jako Polácek.
Ovšem, nikdy na stálo.
nejaké dobe práce v tiskárne Julius neodolal, uposlechnu! své
bourlivého
citu - a zmizel.
Toto vynorování
na povrch velkomestského
života a pot
pení v neznámo se pravidelne
opakovalo.
Jednou, když
dlouho neobjevoval,
rozkriklo se, že Julius Po lácek usnul n
vždy spánkem spravedlivých.
Každý litoval jeho smrti, že
byl predobrÝ chlapec.
Rychle se však zapomíná.
Kde k
uvyknu I myšlence, že Polácek
dríme nekde na venkovské
hrbitúvku svúj vecný sen, až se jednoho dne opet objevil. Vy
slechl, co se povídalo, a ulevoval si:
"Už prekážím
i kamarádúm.
Prejou mne smrt. Budsi. J
však vytrvám
na dále ve své záslužné cinnosti, nebof sezna
lT1ujj naši mládež na venkovských
školách s klasickou i m
derní poesií vynikajících
básníku.«
Opravdu. NeúnavnÝ recitátor,
odmítnutý
pražským obece
stvem, opouštel vždy Prahu, aby nastoupil turné po mešta
ských) a stredních školách, ve kterých za mírnou odmenu pred'
nášel žactvu pestrý výbcr ceské a svetové poesie.
Pochvaloval

si své posluchace:

"Verte mne, prátelé, prednáším-Ii ve škole a cítím ty Hskr
zraky mládí, jak jsou na mne pozornc upreny, zdá se mi, že
stojím v nejliterárnejším
kabaretu pred nejinteligentnejším obecenstvem
pod sluncem.«
*
Kabaretní
podniky nemají mnoho ohledu k svému clenstv
jd musí bez prestávky
hráti denne (v nedeli dvakrát, i trikrát, porádá-Ii se matinée) po celou sezonu od srpna do cervna, kromc Štedrého vecera, Zeleného ctvrtku a Velkého pát
Reditelství
takového
podniku rozhodnc
se jednou vecer
slabé návšteve, že skoncí, což oznámí clenstvu ctrnáct dnu na
pred jako pomocnici v domácnosti:
"Dne toho a toho koncí letošní sezona. Reditelství vyhražu'
si právo obnoviti smlouvy pro príští st:zonu a vyzývá p. t;
clenstvo, aby do týdne sdelilo v kancelári, chce-Ii podepsa
nové smlouvy. Kdo opomene tak uciniti v predepsaném ter
mÍnu, ztrácí nárok na obnovení angažmá.«
Dne 1. kvetna r. 1912 precetli jsme si ješte strucnejší zpráv
o konci sezony v tlavlove
kabaretu
"Lucerne« ve Vodicko
ulici. (Vzpomínám-Ii
dnes techto podnikatelských
vyhlášek,
zoruji, že se ani po prevratu
mnoho nezmenilo. V podnik
Vlasty Buriana straší podobné strucné vyhlášky každého rok

onku jara. Snad na památku toho, že podnikatel Vlasta
ješte pred peti roky trpel stejne jako jeho kolegové.)
okterý z hercu zasporí si tolik, aby mohl v dObe bez aná odpocívati jako jiní smrtelníci
o prázdninách.
Kabaherci obávají se letního slunce jako moru. V lete mají se
áneti, aby uhájili 'nejskrovnejší
existenci. Vyhláška o konci
y je v podstate vykopnutím
unavených
hercu prímo do
ce nejistoty a casto bídy.
hdy v »Lucerne« jsme se vubec ani nepozastavili
nad nerdným obsahem briskní zprávy. Mladá ki'lže mnoho snese.
isem k chansonierovi R. Vašatovi a rekl jsem mu:
lš co, budeme jezdit

po malých

mestech."

ašata souhlasil, ale žádal, abychom pribrali ješte nejakou
nejlépe ženskou, ponevadž prý dva lidé nemohou reprcvat velkomestský
kabaret.
Pohádali
jsme se. Zásadne
zamítnul Vašati'lv návrh aby s námi jezdila ženská. (Hlav. em se obával Xeny, s níž jsem mel práve známost.)
áhodou jsem potkal Base a rázem bylo trio pohromade. Bas
tou dobou v rozporu se svým otcem a prodával po Praze
Ir jako agent. S radostí
.prijal nabídku. Vašata brucel, že by
chansoniera nebo tanecnice byla milejší než Bas. Dohodli
e se obchodne, že se budeme deliti na tri díly s podmínkou,
každý z nás musí sám vyjednati nekolik predstavení.
atne se darilo naše putování. Málem, že jsme nedopláceli.
jak Goethe praví, clovek donfá, dokud žije, a clovek se
e, dokud žije. Verili jsme, že jednoho dne prece narazíme
zlatý dul.
onecne bylo

na Basovi,

aby

vyjednal

zájezd.

Vychlou-

se:

Predstavení v Príbrami

nás

mých, také na hornické
korporativne.,'

akademii,

,i

zachrání.

Mám

jež se.na

tam

spoustu

náš vecer

do-

dustojne jako vždy odešel z "Unionky« k nejbližšímu vi ado Príbrame. Vašata hrál zatim každého vecera na piano
ospode na "Bidýlku« ve Spálené ulici, a já vybíral. Ve stredu došel Basuv telegram:
"Zítra ve ctvrtek pred staI v hotelu Buchar, Príbram.«
'A

osm hodin vecer nahlíželi jsme zoufale do prázdného
sálu
:Buchara. Teprve k deváté hodine usedlo nekolik rodin a
dencu ku stolum. Toho vecera jsme se s Vašatou nejapne
tvarovali, snažíce se vzbuditi v obecenstvu
dojem bujné
e1osti; za kulisami jsme zurili a slibovali Basovi pomstu.
bralo se ani na útraty. liotelier Buchar prišel za námi do
y a zabrucel chmurne:
Varoval jsem pana Base. Nemáte porádat kabaret, když se
trelil ten akademik, co byl syn té bohaté príbramské
roy. Meli jste vecer odložit. Dnes na to nikdo nemá náladu.
m z toho škodu. Zatracená blbost.«
Bas na nás zahrmel:
Což jsem tušil, že jeden sebevrah odradí celé mesto pred
retem?«
lti·li se clovek vstríc katastrofe,
prestává
pocítati s malicmi. Také my jsme utratili po predstavení
skrovný
výecek v jídle a pití do posledního hal ére. Snažili jsme se
žeti personál hotelu v mít:Jení, že jsme tak situováni,
že
na nejakém prodelku nezáleží.
Pred spaním' vydral
se
h mého tela Edy Base vzdech: "Ale jak to s námi zítra
dl {~«

snul ,em tvrde. Když jsem se probudil, slyšel jsem zvuou' CS, šplouchání vody a špitání pánu kolegu. Umývali
tel,· svorne vedle sebe a tiše spolu hovorili, aby mne neudili. Zustal jsem ležet bez pohnutí, abych zvedel obsah ta~ rozmluvy -

Bas:
níze?«

"Proboha,

jak chceš

odejeti,

když

Vašata:
»Vzal jsem si s sebou peníze.
veroval tvému predstavení
v Príbrami."

nemáme
protože

Bas: "Mužeš mne pi'ljcit na cestu do Prahy? Mo
Vašata: "Mohu, ale pro Longena nezbude nic.«
Bas: "lim,
peníze.«

Longen

tady

pocká

tak douho,

"Vašata:
"Ano, necháme ho tady v zástave.
sám nejak pomi'lže. TakovÝ chlap se neztratí.
do Prahy není pešky tak daleko.«

žádné

pe-

jsem nedute prosím.«

až mu pošleme
V nejhorším si .
A z Príbrami

Rozchechtali
se, utírajíce svá tucná tela. To bylo nad moji
sí!u v sebeovládání.
Vyskocil jsem na posteli až do stropu a
rval jsem, že nejsem žádný predmet, aby mne zastavili
na
úhradu útrat za sál a noclehy. že Bas musí u svých príbramských známých opatriti peníze, když nás vylákal do takové
katastrofy.
V tom jsem spatril na stole Basovy stríbrné
hodinky s retízkem. 'JednÍm skokem jsem se jich zmocnil a již
jsem vybehl
v nocním
prádle
na chodbu
hotelu,
volaje
vrchního cíšníka. Tcnto byl tak ohromen, že beze slova odmluvy vyplatil mnou požadovaný
obnos za hodinky s retízkem. PrÝ to byla památka po dedeckovi. Ponechal jsem si na
cestu do Prahy a na cigarety. Zbytek jsem poslal hotelierovi
na úhradu úctu.
Na príbramském
nádraží jsme se sobe vyhýbali
jako neprátelé. Vašata odstehoval se se svým zavazadlem
až na konec
nádraží
k poslední výhybce.
Bas stál uprostred
nástupište,
opren o sloup, a hledel netecne smerem k Vašatovi. Já jsem
pobíhal sem a tam, pokuruje cigaretu. Vedel jsem, že vonný
kour Base dráždí. Pojednou
mne Bas oslovil, utíraje si své
brýle: "Podívej se, co to Vašata tamhle provádí. Nevidím tak
daleko.«
Zadíval jsem se smerem k poslední výhybce.
Va šat a sedel
na otevreném
kufru, otocen k nám zády, a pravou rukou cIní!
pravidelne pohyb z útrob kufru k obliccji. Ihned jsem se k nemu rozbehnul a spatril jsem, jak Vašata klidne pojídal karbanátky, které mu peclivá matka napekla na cestu. Musil se s námi rozdeliti,
ale Príbramí
jsme zakoncili kabaretní
zájezdy.
Pozbyli jsme k sobe duvery.

"

I

POVOLANI A ZALIBY
Závod dvaadvaceti.
(N e j t c ž š í a u t 00 mobil
o v Ý z á vod
s vet
I í c í a n g I i c k ý ž u r n a I i s ta.)

a,

j a k jej

Jdete
závodní
práci,na prodelejte

dráhu,
plné
s nimi pozorujte
jednou celý vládce
závod volantu
a potom priteprve
o nem napište. Nebot jen tehdy udeláte si plnou predstavu
o velikosti, ba prímo nadlidskosti jejich výkonu, jakož i o velikosti nebezpecí, jemuž jsou pri tom vystaveni,«
pravil Commendatore
Vincenzo florio.
Byla to nejskvostnejší
nabídka, jaké se mi mohlo dostati.
Dostali jsme zvláštní auto, se kterým jsme se mohli vypraviti
na traf.
Dvacet dva vozu seradilo se pred námí, aby startovalo
k velikému a obtížnému automobilovému
závodu, vedoucímu
nejtežším svetovým
horským
okruhem, dlouhým
šedesát sedm
mil, a bilo se o jednu z nejvetších
automobilových
trofejí,
- Targa-florio.
Mnozí z nich byli mladí nadšenci, matéri, kterí
vydali témer všecky peníze, jen aby se mohli súc~stniti tohotll
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PNtomnosL
závodu v nadeji, že snad podarí se jim zvíteziti a tak získati
nejen slávy, ale i penez, které musili pred tím vydati. Jejich
nadeje však nebyly splneny, nebot podobný závod vyžaduje
nejen celých mužu, plných odvahy, ale hlavne zkušených
taktiku a nejdokonalejších
vozu, nebot není jiste na svete obtížnejšího závodu nad tento.

rie "Bugattky«, rízené známou ceskoslovenskou
závodníci,
J unkovou, která brzy nás predjela. Pri sestupu, který nyní
stal, meli jsme nádhernou
podívanou na splet krivolakých
lácek, na nichž mihl se každou chvíli nejaký vuz, který v
ihned zmizel v jiné zatácce,
aby se v nejbližším okarn
zase z jiné vyrítil.

Dvacet dva vozu vyjelo pred námi, jeden za druhým: po ctyrminutových
intervalech.
Ale netrvalo
to príliš dlouho a vozy
byly již za námi, projevše témer celý okruh.

S k v e I í z á vod ní c i o boj í h o po h I a v í. Také Mil1o'
zpusob rízení vozu byl obdivuhodný.
Ani sebe težši zatá
jej nezastrašila.
Do každé šel s velkou rychlostí a jistO\
V jeho zpusobu ovládání vozu nebylo stopy po fysické
maze. Dovedl ze svého vozu dostati maximum výkonnosti
poslední kapky. U neho nebylo žádného
zbytecného trh
brzd a ustavicného
mcncní rychlosti,
žádných zbytecný
zlrát casových
opravováním
prehnaných
zatácek a privod
ných velk~rch smyku, žádných chybných
a prílišných strž
VOZIl. Bylo jisté, že bude míti nejrychlejší
první kolo a s
i celý závod, neprihodí-li
se mu nejaká nehoda a že potvr
se predpoved
Constantiniho,
10Tlského víteze, že jeho lons
rekordní cas bude prekonán. Constantini jel loni prvý okruh
1 hodinu 27 minut 1 a pul vteriny,
kterýžto
cas mnozí
kládali za dlouho neprekonatelný.
Letošního roku zlepšil
podle predpokladu
Minoia o 31 vterin. Také Dubonnet a
terassi byli rychlejší
než Constantini.

P r v ní d e f e k ty: Na krásné otevrené
silnici nad Certou
narazili jsme na vuz Bugatti, C. 12. f.(idic a mechanik byli v plné
práci, opravujíce
olejovou pumpu, která prestala fungovat.
Za nedlouho pocaly odpadati ze závodu další vozy, jednak
pro cetné defekty; jednak pro hojné nárazy. Tak vuz fiat, zahýbaje príliš ostre kolem jednoho rohu skály, dostal smyk,
narazil a zatarasil tak na chvíli celou dráhu. O neco dále vtllká kaluž oleje ukazovala jasne, kde vcera forelli, zkoušeje Leporouchal
olejovou záklopku,
sraziv se
poriho VllZ Bugatti,
s nákladním autem. Lepori zranil se pri tom velmi nebezpecné.
Blízko úpatí jednoho z nescetných návrší, lemovaného hustými špalíry diváku, jsme zastavili, abychom pockali na príjezd
- prvých závodníku,
absolvovavších
jeden okruh.
Meli prijeti
s protejšího
srázu, aby po zdolání dvou nebezpecných
zatácek pocali s krkolomným
šplháním do srázu jiného. crnesto
Masserati
na prekomprimovaném
osmiválcovém
voze výroby
a znacky svého bratra
prihnal se k nám první v mracích
koure a silnicního prachu, s ohromným rachotem a skripotem
utahovaných
brzd. Utržený a rachotící plech na predním kole
ríkal velmi jasne, že se podíval trochu z cesty.
U 22. kilometru pocalo stoupání, které nezdálo. se míti konce.
Teprve
po projetí trati, dlouhé trináct
kilometru,
ustavicne
stoupající, dostali jsme se na první rovinku, ve výši 2700 stop
nad morem, jehož hladina se pod námi jasne zrcadlila. Všude
se jen hemžily výstražné
tabulky »svollo pericoloso«
- nerezpecná
zatácka.
Nekteré
ze zatácek,
jejichž množství
se
zdálo býti nespocetné, byly opravdu krajne nebezpecné
a vozy
braly je jen s velikou námahou. Mnohokráte
jsme si již myslili,
že jim bude konec, ale jen jsme absolvovali jednu, již cnel pred
námj nový skalní útes, který náhle cestu pretínal. Nikdo z nás
nevedel, zda za ním zahneme vpravo ci vlevo. Musili jsme jeti
tedy s krajní opatrností.
Závodníci však, kterí nesmeli ztráceti
ani chvilku, musili v nich delati úplné krkolomnosti.
Konecne
dostali jsmle se na malou rovinku a pohlédnuvše
pres hranu
útesu skalního dolll, videli jsme Materassiho,
pozdejšího víteze
závodu, beroucího
jednu z cetných
nebezpecných
vlásenkovitých zatácek. r.(idic manipuloval
vozem s krajní virtuositou
a zapínal motor stacatovSrm
tempem.
Do zatácky
najíždel
plnou rychlostí,
pak náhle zatáhl brzdy. Ozvalo se ostré zaskrípání a drhnutí kol, zadek smýkl, ale ostré stržení volantu
privedlo vuz, jehož motor s velikou kompresí a desným revem
hledel znovu dosáhnouti otáckové rychlosti 5000 otocek v minute, zpet do stredu dráhy. Pak následovala
zmena na tretí
rychlost.
Materassi
jel opravdu dábelskou
rychlos'tí a s jedinecnou virtuositou,
ale Minoia a Dubonnet, - první starý italský profesionální
veterán
volantu, druhý talentovaný
a mladický francouzský
amatér, oba na voze téže znacky, se stále
zlepšovali, silnc se na neho dotahuiíce. Materassi
pr-ediel pred
tím Balestrera,
jedoucího rovncž na prekomprimovaném
Bugatti a pak Spanela Palacia, který jediný jel na voze Bugatti
bez kompressoru.
Vuz jeho mel výhodu V lehcím sjíždení kopcu, zato ale je nebral zase s takovou rychlostí jako ostatní.
Po delší chvíli míjel nás žlute natrený
Steyer,
maje velké
zpoždenÍ. Jeho mechanik nám žalostne ukazoval, že bylo nutno
mcniti obe pneumatiky. Náhle objevila se za námi žlutá karose-
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Závodu tohoto zúcastnila se také, jak již receno, pražská z
vodnice
paní Jun ková,
která ukázala
jedinecnou zruc
v ovládání vozu a dovedla se držeti stále s nejle'pšími zál'
níky svetové
trídy, dokud jí v tom nezabránila
její neh
Velmi odvážná, živá a stále usmevavá
závodnice z Cesko
venska prijela sem již pred mesícem se svým mužem, rov
známým závodníkem,
aby poznala traf a naucila se na
dobre pracovati.
Její 2'3 litrový Bugatti, prekomprimova
nebyl tedy o nic silnejší, než vozy ostatních mužských závo
ku, kterí jeli ponejvíce na vozech dvoulitrových.
Trainovala
trati každého dne, delaiíc mnohdy až pet okruhu, seznam'
se do detailu s jejími. obtížemi a záludnostmi. Prošla také c
okruh po etapách pešky, aby její poznání bylo co nejpodro
nejší.
Dívali jsme se za ní\ plni obdivu, pozorujíce jak brala s jist
tou serii vlásenkovitých
zatácek nad mestem Ca1tavuturo,
haleným v krásnou prírodní scenerii, jako stvorenou pro štet
malíruv. Úbocí, porostlé kaktusy a hýrící spletí barev, ru
žluté, modré, rozstríknutých
po koberci syté zelene. Nade
tou nádherou
týcil se pak mohutný horský masiv, na jeb
stenách jako ptací hnízda byly prilepeny malé domky, vy
dající jako škatulky na doutníky. Nade vším tím pak strmé
Úosky starého hradu, cnící na samém vrcholku hory. Z hra
tohoto
pred stoletími Saracenové
strežili pobrežní kraj
k ílžine messinské.
Množství
diváku bDUrlive aklamovala
po celé trati o
vuhodné a bravurní
výkony paní J unkové, címž její závod
umení i ženská ješitnost
byly vybicovány
až do krajno
takže v nekterých
zatáckách
se každému zatajil dech. Aleo
s jistotou a rozhodností
dovedla prekonati
všecky obtížné
nebezpecné situace, aby v zápetí již pádila jako dábel potý'
se s novými.
Na druhé strane objevil se tmave modrý vuz. Byl to And
Boillotuv Peugeot,
starého modelu, staveného
roku 1919p
Velkou cenu Indianopolis.
Jeho tvar vypadal velmi nemode
u porovnání
s ostatními, nejmoderneji
stavenými vozy. Mi
to 18konský tento vuz, s motorem o obsahu válcu 3860 C'
vážil 1000 kilogramlu prázdný, totiž bez ridice, a s pohonný
hmotami, olejem, vodou a reservnírr.i
pneumatikami byl n
!cžším vozem v závode. Pri obtížnosti podobného závodu, k
l'l'~;:;) tisíckráte snížiti a zase zvýšiti rychlost motoru. k

acnost hraje roli tak duležitou,
bylo to pro neho jiste
cným handicapem. Když se mihl kolem nás, jeho výraz
úje jakoby povídal: "Ten chlapík Dubonnet
vyjel ctyri
uty za mnou a já musím za každou cenu udržeti jej na tuto
álenost za sebou.« A Dubonnct, míjeje nás o chvíli po~deji,
asi myslil: "Nechytím-li
toho nicemu Boillota na té jeho
ré rachote hned v prvém kole, pak tady nebud~ neco v poku.« Podarilo se mu jej však prece dohoniti, ale pres to ne10cosi v porádku. Náhle se mu ucpala jedna z prívodových
ur olejových. Bylo
nutno zastaviti a vuz prohlédnouti.
Meanik domníval se nejdríve,
že nastala
ucpávka
v prívodu
3, pak zase myslil, že je ucpán
kohoutek císlo 5, aby naec ziistil, že to byla roura císlo 7. Tímto však ztraceny
iw dohnané ctyri minuty, ale ješte další ctyri. Boillot zí'val tedy stále vetšího náskoku,
ac jeho výfuková
roura
a silne porouchána. Rídil vuz velmi obezretne,
zvlášte pri
áckách sjezdových se zkušeností ridíce, který ví, že má pod
bou jednu a pul tuny mrtvé váhy. André Dubonnet byl nak zase až príliš mladistve
prudký. Nedbal na nebezpecí a
snadnost záludných zatácek, neumeje si pomysliti, že není na
rmální závodní dráze. Bylo jisté, že neskoncí to s ním nijak
to ani o mnoho déle, než jsme
hre. A opravdu netrvalo
onesli tuto domnenku, a záludný okruh Targa Plorio dal mu
konalou lekci, že nelze si s ním zahrávati,
zrovna tak jako
ucinil celé rade jiných závodníku.
Na širokém a zdánlive
dném sestupu ke Campofelice prebral zatácku, .vylétl z ní,
boril vnejší zábradlí, porouchal znacne svoje pérování a byl
cen jlOkracovati v závodc jen velmi pomalým tempem.
Také
Minoiúv
vúz
vyrazen.
Za Caltavuturem
udká stoupání strídají se velmi casto s ostrými sjezdy. Z výy nad ním otevírá se - krásný pohled na vzdálené horské
ezy, s obrysem Etny v pozadí. Splhajíce se nahoru dojeli
k jednomu vozu 13ugatti, který ležel ve,dle cesty. Byl to
Minoiuv. Sfál II ncho jen mechanik, ktedý nám vysvetlo, že nejprve hlavní hrídel motoru se porouchal
a pak že
asklo i prevodní soukolí.
Když jsme projeli Polizzi, ležící ve výši 2975 stop nad mom, dospeli jsme k Bugattiho
zásobovacímu
stánku, který
I rozložen po jedné strane cesty, maje za pozadí zríceniny
rél10 rímského vodovodu, nafi nimž zvedaly se pak v dáli
hutné horské vrcholy, pokryté hojne snehem. Sabipa, mladý
rížský inženÝr, který jel na Bug,atti, pricházel sem: práve
ky a vyprável žalostne, jak se zrítil s vozem v jedné nepccné zatácce. Zastavili
jsme, abychom vyckali príje~du
terassiho, který právc ohlášen. Prihnal se také již v nej'í chvíli. Musil mcniti všecky ctyri pneumatiky,
doplniti
by benzinu, oleje i vody. Vše to vyžádalo si však jen velkrátké chvilky a již zase sedcl za volantem a za ohromného
chotu stroje a jásání cetného publika zmizel v nejbližší zae, nechávaje za sebou veliká mracna dýmu. Když jsme
i my chystali odejeti, objevil se v zatácce Minoia se svým
chanikem, !lle také bez vozu, pešky. Vzali jsme je tedy
ebou. Když jsme ujeli malý kus cesty, prišli jsme k místu,
e Sabipa »vylítk Marne jsme se rozhlíželi všemi smery,
o vuz nebyl nikde k spatrení. Sabipa vyzval nás tedy, abym zastavili a vedl nás pak úzkou a sráznou stezkou asi
padesát metru níže. Tam spatrili jsme jeho Bugattku
státi
iedné zahrade pod stromy v plném kvetu. Sabipa žalostne
L II, jak se dostal
do této »rajské zahrady«.
V zatácce
lít I ' místem vjel jedním kolem na ostrý kámen,
který mu
rhl leumatiku. Vuz byl okamžite vymršten
neobycejne
dcc 'zatácky,
srítil se po prudkém srázu, a když tento
preletel
velikým
obloukem
v~
le I 'ncil nad zahradou,
nchL pres' prostor a postavil se na všecka ctyri kola tak
i, /e se zdálo, že není vubec porouchán. Ale jeho vnitrní

ústrojí bylo zcela rozbité. Vystoupili jsme tedy opet nahoru
a pokracovali
ve své jí~de. Veterán
M.inoia vyprável
nám
zatím zlomky svých závodních zážitku a zkušeností,
dokazuje
nám, že nejlepším zpusobem, jak jeti nejrychleji je nauciti se
jezdit pomalu. Správnost
tohoto naucení se toho dne nekolikráte osvedcila. Na jedné z velmi vzácných,
prímých silnic,
ohranicené s jedné strany polem i articokú a s druhé háji oliv,
ležel u silnice druhý Bugatti. Byl to vúz hrdinné pražské zá,·
vodnice, paní Junkové, který mel zlomeno prední, rídící ústroji
a dokonce i poškozený
rám. Pokusili jsme se dohovoriti
~e
s jejím manželem
anglicky,
francouzsky,
nebo italsky,
ale
marne, nebof on mluvil jedine nemecky
a tento jazyk jsme
zase .neznali my. Po velké námaze podarilo se ná!ti zjistiti,
že vuz vyletel z dráhy. Závodnice vyvázla
pri tom bez nehody a seznavši, že jakékoliv pokracování
v závode není možné, odešla pešky k nejbližšímu stanovišti. O nekolik mil dále
stál u cesty další vúz a u neho bezradný ridic. Byl to .Erne~ to
Masserati,
který, jak již receno, vyjel nekolikráte
z dráhy, pri
cemž porouchal si prední osu tak, že nyní praskla docela. Vzali
jsme jej také s sebou, rozmnoživše
jím rady ztfO~hotavších.
Když jsme zahýbali
do Collesana,
spatrili jsme rozbitý vuz
Steyer, jemuž prasklo zadní kolo a zpllsobi!o, že narazil. Byl
obklopen davem zvedavcu.
Nyní pocala již cesta postupne klesati. Proplétání
zatáckami
stalo se ješte nebezpecnejší.
Nebezpecnejší
prnto, ze n:J.iíždeli
jsme na ne s kopce. Když jsme pak vyjeli z jedné zatácky,
objevila se pred námi prímá, šest kilometrú
dlouhá silnice,
snad jedinÝ opravdu
prímý a ponekud delší úsek na celém
<Jkrllhu. Po její pravé strane vedla železnicní traf z ,\1essiny
do Palerma. Sotva jsme na ni vyjeli, ozval se za námi rachot
vozu Materassiho,
který hnal se v šíleném tempu, hlede co
nejvíce zvetšiti svúj náskok. Jeho rudý vuz vyrítil se jako
rozbesnená
príšera, utrhnuvší se se retezu a prchající se strašn}-m revem. Soucasne supel také kolem práve expresní vlak,
uhánející rychlostí 70 kilometrú v hodine. Chteli jsme s ním
držeti tempo, ale marne. Za to Materassi
mihl se kolem neho
takovou
rychlostí,
že rychlost
rychlovlaku
stala se rázem
smešnou. Za malý okmažik pri rítil se velký souper Materassiho
a nebezpecný
aspirant na vítezství, Lepori.
Náhle spustil se déšf, který v brzku promenil se v prudký
príval. Nemel sice dlouhého trvání, ale prece silnice byly po
nem silne rozmoklé a klouzavé. Sotva jsme dojeli k zásobovacímu stánku, mihl se Lepori kolem nás tak šíleným tempem,
že bylo jisté, že nekde musí ztroskotati
pri takovémto
stavu
silnice. Za nedlouho také jsme ho nalezli o neco dále s vozem
mimo dráhu a neschopným
další jízdy. Dostal totiž pri brzdení
velký smyk práve v tom míste, kde r. 1922 se rozbil Ascarri.
Smykem hozený vuz jeho vylítl z dráhy, zachytil levým kolem
za roubení cesty a utrhl je i s kusem osy, jako by bylo z papíru. Nezbylo mu tedy stejne jako ostatním nic jiného, než ponechati vuz jeho osudu a sestoupiti dolu pešky.
Zatim konecný boj se priostroval.
Každý ridic znal nyní již
detailne celou dráhu a znal již schopnosti svého stroje a hledel tedy všemožne dostati z neho co nejvíce. Nekterí dokonce
usilovali ze všech sil o zdolání lonského rekordního
casu. Materassimu
by se to bylo dokonce jiste podarilo, nebýti jeho
jediného vyjetí s dráhy, které jej zdrželo nekolik minut tím,
než se mu podarilo dostati vuz zase na dráhu. Conelli, který
pochopil, že v podobném závode lze vlastne dosíci rychlosti
rozumnou a vcasne pomalou jízdou, obsadil druhé místo hned
za vítezem, ac jel jenom na voze o obsahu válcu 1500 ccm.
Další obetí dešte stal se Boillot, který byl jím prekvapen na
mekké, krídové silnici, která rozbahnena
prudkým
prívalem.
stala se mu osudnou. Všecka kola pocala se mu tociti naprázdno
a on nemohl se dostat s místa. Strídavým
brzdením a prud-
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kým zapínáním maximální rychlosti se mu posléze podarilo se rovém prednostovi odborný prednosta, to je hla
odlepiti, ale jeho vuz prudce vyrazivší, narazil na roubenr a rozhodující a jediné kriterium.
Jsme daleci, kritik
urazil si kolo, jako pred tím vuz Leporiho. Pri této srážce tohoto postupu útociti na soukromou osobu dra Ka
byl mechanik vozu vymršten do vzdálenosti asi patnácti metru.
Prelet tento, na který vzal s sebou kliku od tlakové pumpy, Neumanna, jenž jest nám odedávna znám jako do
nalý gentleman, vysoce inteligentní právník a úr
dopadl však až na nekolik odrenin šfastne.
Snad ani jediný vuz nezustal ušetren nejaké poruchy nebo ník na slovo vzatý. Kompetence jeho v otázkách u
pohromy. Hrabe Maggi byl nucen zastaviti ve ctvrtém kole, ní dramatického nicméne jest získána sotva kde jin
když pri nárazu praskl mu pravý rám podvozku. Balestrerovi než v predplacené lóži a na premiérách, na kterýi
praskly hlavice pístu, Conelli, který závod sice dokoncil, pro- jsme ho tu a tam vídali ve funkci distingovaného
jel cílem s prasklou spojkou a proraženým chladicem, a tak
váka. Není aspon známo, že by se umením divadelní
dále. Také jen šest vozu projelo cílem z vyjevší dva a dvaceti.
ani po té strá
V kategorii vozu s obsahem válcu do 1100 ccm, které absol- byl nejak odborneji zabýval která patrne podle pojmu
vovaly pouze tri okruhy, oproti peti okruhum vyšší kate~orle, zhola administrativní,
dokoncily závod pouze tri vozy. Vítezem byl Bozzacchini na s. v. k vedení divadla stací. Dukazem toho jest zpu
Salmsonu, zatím co fagotti na voze téže znacky byl druhým a jeho jmenování. Službu svou nastupuje prozatím v
Zabiaga na prekomprimovaném B. C. N. tretím.
dle dosavadního reditele Šafarovice, který pul ro
Predpoved Commedatora floria, že pri podobném závode, nebo rok ješte zustane, nežli se jeho nástupce zap
cím delší traf, tím méne že je treba vozu specielní konstrukce, cuje. Jinými slovy, nový reditel si odbude napr
se plne potvrdila. Jeho úmyslem je príštího roku ješte závod
svuj praktikantský
rok jako kdysi, když nastupo
prodloužiti na více okruhu a uciniti jej tak ješte nesnadnejším.
službu u Zemského Výboru, aniž se však tehdá
tomto cekatelském roce stal podšéfem správy. Kdež
I
na vyšší místa úrednická musí se nenáhle postupova
reditelem první ceské scény lze se státi hned po pra .
kantském roce. To zajisté není ovšem vina dra N
manna, nýbrž vina tech, kterí ho reditelem ucinil
Nový reditel Národního Divadla v Praze, o jehož
Režiséra, který má rok prakse, by do divadla sot
jmenování jsme se z cista jasna docetli v novinách,
povolali. U reditele není to na závadu. Naopak, tent
dosazen byl opetne bez vedomí, pres hlavy a takrka
nový reditel, který se má teprve zapracovávati, jes
za zády umelecké verejnosti, cestou prísne byrokranemýlím-li se, poveren velikým dílem r e o r g a n'
tickou. Za úredníka dra Jaroslava Šafarovice úredník
s a ceN
árodního divadla.
Ve smyslu Zemské
dr. Karel N eumann: jakoby referát prvního umelesprávního výboru patrne tato reorganisace má odst
ckého ústavu republiky opravdu v nicem se nelišil od
niti poslední zbytky rušivé umelecké kompeten
referátu silnicního, s nímž jest, nemýlíme-li se, v agenv provozu divadelním a utužiti ústav v dokonalý úra
de Zemského správního výboru spojen. Zemsk)' správkterý své umení a svi:tj vztah k verejnosti a spisova
ní výbor dusledne pokracuje v projevech pohrdání,
telum nenáhle prevede na správnou Jormulku »sty
jimiž delší dobu již castu je umelecké a literární krus partajemi«. Dostane-li se novému rediteli školy d
hy. Poslední z techto projevu byla odpoved, kterou
Šafarovice, jest oprávnena nadeje, že se tohoto cí
jednoduše dodnes ostal dlužen ceským spisovatelum na
dosáhne co nejdríve. Zdrželi jsme se dotud verej
podání, ucinené 10 n s k é h o pro s i n c e korporavypsati svoje hojné zkušenosti s reditelstvím Nár
cemi ne menšími než Syndikát cs. spisovatelu a huního divadla. Nyní není vylouceno, že se pocítíme
debních skladatelu a Cs. Dramatický Svaz. Memoranvinovani, touto výchovnou hrivnou prispeti k pr
dum, obsahující radu velmi závažných dotazu a požatikantskému roku nového reditele.
davku, z nichž nejeden, pripouštíme, byl pro Z. s. v.
Edmond K onrád.
ponekud ožehavý, pres nekolik osobních intervencí
a urgencí se strany funkcionáru obou korporací bylo
uloženo ad acta k vecnému spánku. Graecum est, non
NOVÉ
KNIHY
legitur. Ceští spisovatelé nestojí za to, aby" se jim odJ. M. Kadlec: »Diplomatické dejiny Albanie« za Kc S
povídalo. Tím méne ovšem oni a umelecká verejnost
V knihovne zahranicní politiky vydávané Orbisem (Praha XI
jsou dotazováni, jde-li o obsazení úradu tak choulovydal náš tiránský konsul J. M. Kadlec instruktivní prehled
stivého, jako reditelství Národního divadla. To je pa- litických dejin Albanie od berlínského kongresu 1878 do
trne vnitrní záležitost Z. s. v. a ne záležitost, dotýkanejnovejších. Autor je oznacuje jako školní príklad diplomati
praxe a s plným oprávnením prikládá albánskému prohl
jící se všech nejkulturnejších
zájmu ceské verejnosti.
evropskou duležitost, protože se tu na ptlde malého státu u
Že by reditelem Národního divadla mel býti ne-li umevají dve zásady: italská »mare nostro«, naše more a jihosl
lec, prece nekdo, umeleckým kruhum co nejbližší a
ská »Balkán balkánským národum«. Tato knížka jest velmi
vládnoucí pochopením pro umelecké otázky, verejne
sová práve nyní, kdy j sou neustálé diplomatické zápletky
prokázaným, to Z. s. v. nikoho nenapadá. Po odbotemito obema státy.

POZNAMKY
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