
PtítomnosL
[{níže nebo Svat5' ~~

pil' r,)zpJky, které pocituje naše tak zvaná pokro-
\~ \L'Í"t:jnost pr li nastá\'ajícími as'lavami svato
)·ého tjcíciictí, ~oustrcd'11jí ~,e V1lastne na pro

lCCla Í1zk::: m;'t se oslava\'at \'i lav jakO' ceské
n II(, j:lkn n;'lrorlní ~'yat)'? Jinak není a v)'znal1lu

\}' \':IC::lVOV' ~poru: lze r-íci, že všichni jednotl~~
:lflJ jtho dejinnou velikost i neocenitelné p(l~')

1 jeh,) P:Ul1;'líky \ hour1iv)'Ch bezích vekll a ~e mil
In najde \'š('cky n;\roc1ne cítící Cechy spojeny

te k jeho jlJlénu. Il) ily doby, kdy se demonstrativne
•sel !,I'()ti \ ;'tcl,lvovi fT us; Z<1;'1se, že pa té stránce

pri;li k rozumu a že nehudeme chtít prO' cenné
let\ í z p:ltl1úctého veku l)fO~Ol1dit nejne cenn)' ad

t, I tí dC<ltl\flO, zatím cO' klNikúlové " politickou
lell),tí h\~lbií, co moholl 7 flu<:a prijmauti. Jestli
cI\' lIŽ 1,1 í SPortl o rlejinn::' zjev \'ftclavtlv, tím
ji \' l1\únj-: u tnlll, co k tOlYlUzjevu prísluší, zda
a l1ello S\ at07úr. Pro knÍžlle je pakrokový Ú1bor

ten zndnOllli o11e ruce, k "vat.ému zachov;'IVá od
tavé nej,o <tspnií rozpacité mlcení.

t'I1tn odpor se ov~em za"e ned0t.\'1cá o~,()hy V flCh
, nikdo lIcpt.pír{t, I,e hy sllad nežil cnastne, prí-

ne a \' pravcle svate. N·ech!lt ,Je jeho svatosti jako
uf 1,<:wat;'m \{,kc má povahll politickou: je to
(krtr LI antipathie ke všemu, co souvi~Í s r~ímem.
t.\ \':'Ickn' - to de v pokrokm'ém t:íbore prijÍ-

jako znchndnnc'ující zásah cizí \'rchnaporucenské
i, ktn;'l nám vzncšen.\'l11 gestem milostive propu j

;;t;110 pntrom. ahy tím víCt upevnila sVtlj vllv
na'ím lidem. Kdežto k níž c Václ:1\' -- Lot zr~j
nú, "jen nft~ c]o"el", k ncmllž se - pa <lmer1cku
cno - hlrl,ímc jako k prvnímu obc:1nu našeho

1. Pllh()k(w_~m 'lidem se zdá, že pripu<:tit termín
t .í· "nalJltnft priznat <:e k závislosti na cizí, <:Ír
í, 'rím,ké aut.orit.e. Odpor k Vatikánu, tat pad
celého toho úsilí, .:nažícího se, abychom nechali

Ikály c, I~vovali:o.i svého svatého, my'však abycham
\')~ f1'lvznesli o"lavu svého ceského knížete.

, lim, Ž{" i tu "e zhytecne utHzuje rozkal a že
\isl-o púkrokového tibon není moudrejší, prozí

i~íneho ,jlnei~í. Vzniklo z onoho zpl'tsohu myšle-
j:\k.í' ~e vytvrti"í hehem dlouhotrvajících hOjtl a pa
k: ze se myslí na to, kde zasadit co nejdríve O'd
i r~nll, ale nikoli, jak pomoci dohré veci k vítez

, Tako\')' zptlsoh myš'lení nll'\žeme sledovati také ve
rní p()!itice. l\lezi stranami se vedou polemiky,
é znarr"'n:ljí jen odpovcrf na odpo\'ecJ', rltsátotl du-
l na d "itou 1epliku, \')'t";1 rejí celou frazco,logi i,
'li lijí J:tj:ir i part:ljnick.\' ~rsenál, o dotvrzují, že
. 'l,h nen:h idet, ale nakonec :;c vubec net)"kají

th I T'roll!t"mll, ~ n'hož se zrodily. Prirozeno, že st'
liticL;n boji nelie OV) hýbati v;'ln~ne n;Ízan\ ale je

no mítl.rtle na ocích P0c1st3 1.11\'~cio T;l1((~ u probl~
'\'atov;'lc'1avské lze míti zúsadní stanovisko treha
'círktvní, alf' to neznamená, že proti každému cír
ín:l1 termínu máme tlŽ vyletet jako zuriví krocanoi

proti cervenémn šátku a nevideti žádnou jinou skuteé
nast. Není všecko, co církve provozují, vyhrazeno jen
jim a tudíž prO' necírkevní lidi predem hodno zavrže
ní; zvJášte odpal' k predstave svata~ti náradníhO' hrš.i
ny pripomÍni kracana, kter)' hy zuhL na SVllj vlastní
hrebínek, Ae je taky cervený.

Je svetectvÍ knížete Václava jen Vl'CÍ lak zvaného,
Ríma a je to vcc, kterau máme jakažta lidé pakrokoví
odmítnout? Predevším tO' nechtejme rešit povš,echnými
frázemi a varl.ljl1':e ~:t' myslet v šablonách hojovn)'ch
hesel. Mluvíme-Ii o svatosti, nemysleme hned na Vatl
kÚI1 a koncil,ium kardin:'uh\ které zkoum;'1. zúzraky 11:1
hrahech. 1\'lluvíme-li o svatosti, mysleme na svatosL
Také v ní jsau pavahové rozdíly; ji,ná je svatost onohO'
1I1uccJníka, »genž tricet I<>t11, slaupu stál a ve strepích
se v:\le1.« jak lící stará hagiografie, a jiná je svatost
r,sahností politicky cinn)' ch. Tamten svatý nás nijak
zvlášt zajím<lti nemusí, toho m1"lžeme zcela prl'nechati
církvi a jen se c.nac1 pokochati lege11LÍami, jimiž ho ob
myslí, Ale je-li syetcem státník a nflš stfltník, divejl1l':
"c na neho sv}'ma ocima, K cemu plé::ti hnecl dO' toho
Vatil án, kdyžte premnO'hé svetectvÍ tohota druhu
vzniklo dríve, než je církev vzala na vedomí, a puso
bilo mnohem silneji', než jak hy mohlO' pu obiti, kdyby
šla ()I pouhau vec nejakéha papdského dvora nebo kar
liÍ'núlsk.\'Ch rozhodnutí. Svatost ve svém velkém a vzne
šeném ° snws1tl nezávisí na takovém rozhodnutí, alel
není také ;á"isla jen na individuu. Kdyhy na pr. cnost
n)' 7i\'ot ~rlm o ~ohe znamenal svatast, jakou krivdu by
spúchalu nehe na statisících tech pnn.stevníkll, kterí
behem vekll zemreli ve 5v)'c11 pou,:.tevnáeh po bez
úhonném, hohahojném živote nepaznáni a zapomenuti!
S\'(!'lo~,t však nevzni'ká jen ze vzorného života j.edin
COV:l, n)'hrž z:lrovei'i z pomeru ostatních lidí k tomuto
»vj'\'olenémll« jedinci. Svat)' clovek musí vynikati nad
ko~ekti\'um a kolektivum musí cítiti i ctíti jeho du
ševní prevahu. Je to veli1ó osobnost, vyzarující ze
c,chc nesmírnou presilu sn~ duchovní kapacity, osah
nost. jíž se kolektivum bezdeky a rádo podrobuje.
\' tom smyslu jE' svete zroyna tak vlldcem svéhO' 'lidu
jako doh} "atel, iilasof neho palitik. Rekli jsme, že je
nekolik typt! S\,;;t.\ch, mezi nimi i typ [x)!itický; stejne
lze ríci, ze je nekolik tYPtl náradnÍch vlldcl"'. mezi nimi
i tyl' ~:\'etcc. To však nem:\ nic spolecného s církd, na
opak, pr;'lve tam, kde svatost se st)rká s po!,itikou, pri
chází církev zpravidla doclatecne, aby nezLlstala bez
úcani ,na moci, kterou zjev velkého vl'tc1ce predstavuje,
stejr.~ jako je \'Ždy ochotna pomazati na krále kterO'u
kol,i dasml nenúvidenou krvel<ll:nau šelmu hahylonskull,
j;.kmile t:1 :;rokázala sv)'m lriumfem, že má sílu 5],;:U

t ':néha Y{ldcc. Když pi'ed 125 lety prijel P-ius VIJ.
do Paríže, :.lb)' karunaval \1apa!eon:t 11:t císar~ všech
FrancouzLt, nikdo prece nemy:o.'el na to, že Ly ta cír!<ev
dá 'a:a f:'rancii císare, pro nehož hla~o\'alo pul ctvrta
milionu obcanu proti 3°.0110 .. kdin.\', kdo myslel 11:1ti),
že by se i takov.\' n;'lzor mohl. zrodit, byl veliký vllc1ce
<rtn: a protO' si Napo!eon v po!:<lednÍ chvíli sám vsadil
cís. hkou kOl unu na hlavu. Lec i kdyby nebylo tohoto
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Ted zase radikální strana.

Le pan Jirí Stríbrný je tuhý muž, který náramnc bude

hledet dostat se k moci, jíž poz1;Jyl, to jsme ovšem v
,'edeli. A vedeli jsme také, že to bude zkoušet tak nebo
V techto dnech prikrocil k tretímu preskupení a tretímu

jmenování své stranicky. Puvodne ji nazýval stranou slo
ského socialismu. Když v obecních volbách se toto heslo

zalo zcela nepatrne pritažlivým, projevil p. Stríbrný

organisovat stranu stredu a vyzýval vŠ,echny obcany,
mají zájem o tuto ideu, 'aby poslali prihlášku na jeho ad
Zdá se, že listonoši v jeho ctvrti meli málo práce s dOR

prihlášek ke strane stredu. Pan Stríbrný aspon ideu'tuto k
ne O!Pustil. Nebot, jak jsme se mohli docísti na první st
» Vecerního listu« mezi obvyklými sdeleními, že .Lupic
šramotem probuzenou služku znásilnit« a že .Nohy zast
ných byly na rakouské pude a mrtvá tela padla na jih
státní území«, byla pred 1. kvetnem »r a d i k á I n í str

ustavena«, a jejími vudci jsou Jirí Stríbrný a Karel Per

Tak tedy tentokráte rad i k á ln í str a n a, a až to ani

nepujde, tak zase nejaká jiná maska. Kdyby p. Stríbrnému
obchod s »Vecerním 'listem« náhodou zkrachoval, nemusí
ia t: uži vil by se docela slušne jako majitel pujcovny
ckých masek. At se politický plodecek p. Stríbrného j
tak nebo onak, jediným pravdivým názvem pro nej bude
jen »strana bývalého poslance a ministra Jirího Stríbr

a jediným jeho skutecným programem bude: .chci zase
co jsem míval«,' Po stránce politické mohutnosti nebude
prejmenovávání strany p. Stríbrného míti více významu
prendávání dvou krejcari, z kapsy do kapsy. Urcitého res

zasluhuje jen vytrvalost p. Stríbrného, s níž se snaži
stovat trávu na míste, na kterém zrejme se jí nechce

Plyne jeho houževnatost z velikosti jeho nadejí ci jen z
kosti jeho hnevu? Jsou-Ii to nadeje, tak by mu to mel
rozumný, na koho p. Stríbrný dá, rozmluvit.

Ponevadž je zvykem, že politické strany mívají prol

pokusil se i p. Stríbrný na tom shromáždení, kterému se
.ustavující sjezd radikální.strany«, podati lehounký nácrtei

nau a srdecnau sympatií. A prece se svatý Jan
národním svetcem ve smyslu svatosti Václavov~
svatý katul.íkU1n jako církevní svetec, ztlstal cizí
radu ,astatnímu. Nevyzaruje, ca by všechen národ
cítil~.jak9 y,zndený, strhující, mOCl)}rzjev. Není

A tu jsme tedy u záveru své úvahy. emylme
a tam, že problém vudcovství, jeho pochopenÍ, •
k vúdcum, kult vúdcu jsau z nejduležitejších pr
mú národa. I v demokracili a zvlášte v demokracii.
zbavu jme se zbytecne žádné vudcí postavy a zv
ušlechtilé duchavní postavy z minul'a, neoslabuj
zbuhdarma její pllnO'u pLtsobnast na dnešek a zít
Nebajme se .ríci Václav Svatý. NehJledejme jen
kevní a u r e a 1 u, ' kde mužeme najíti nejvzácn
nejhadnotnejší asobní a u r u. Teprve ze svatosti
clavO'vy zárí ona premocná síla, která prošla tisíci
n;'lradnÍch dejin a svítí i do vekLt budoucích. Vec
ve je pri tom vecI!l~jší. Církev bére své dobré, k:
nal~zne. Proc bychom my meli adhazovati své d
své nejlepší, jež se tu nenaš1la, ale vytvorilo?

Eduard Bass
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theatrtlJního gesta, byl by NapO'lean 'císarem z mO'ci
svéha vudcovství a nikOlii z pažehnání papežova; pa
pežství se jen - a ve vlastním zájmu - ·pridávala k ha
tavé veci, O'pauštejíc z politických duvodú starší a da
mnele posvátnau vec sesazené dynastie.

Zoel'a podO'bne je tamu se všemi ostatními typy vúd
dL Jakmile zvítezí, papežství se snaží s ním se vyray:.~
nat, nebot pri svém hierarchickém rádu ví dabre, ci>

znamená vudce. Pokud jde a vLldcí osobnusti dabyva
telské. demagagické, va jevudcavské. diktátary a usm
pátary, je každému jasna, jakau ruli papežství pri uzná-

'ní jich hraje. Ku podivu však se zapomíná na analo
gii, když jde o vudce typu svetcava. Jenam pruto, že
predstava svatých je tak SiJggestivne spiata s predsta

'vuu církevníha živata, nedamýšl'í se, jak)" razdíl je mezi
svetcem vLtbec a svetcem-vúdcem zvlášt. a jaká padoba
je mezi pomerem papežství k vLldci bojOvnému i k vl'd
ci svatému. Také tenta typ vudce vyrustá ve svém ná
rode v pLnou svou velikust, v p~nO'u svatost již dríve,
než jej církev uzná. Panna Orleánská byla francouz
skému lidu sveticí dávna pred tím, než Rím uznal, tato
skvelé decka 'Franoie, verné dcery matky církve, aspail
za 1Yllaho~lavené.Alle i kdyby nebylo žádný;ch zázrakL!.
jichž kanonisaoní proces farmálne vyžaduje, církev ne
bude se vzpírati úcte k vítezné náradní hrdince a VLtr]
kyni a radeji se bude snaŽ1Ítpripiati se k jejímu trium
fu než jej prenechati jen náradu.

uže stejná je podstata svatusti Václavavy. ~emáme
ceLkem autentických zpráv a jeha živate, Není treb::l
pachybavati a tam, že žil ve shade s krestansk)'mi mra
vy, ba že asi zánil cnustmi, On však nad tO' také záril
sVO'Uvnitrní duchavní prevahau nad celJ"m nárooem,
který k nemu vzhlížel s obdivem, uctO'u. úžasem a lás
kau jaka k vznešenému, neabycejnému, svatému vudci.
Kníže Vá<;lav hyl svatým a byl naším. svatým dríve,
než jej církev farmálne za svatéha vyhlásil'a. Byl pra
naše predky svatým z uzpLtsO'bení své asabnosti a
z pameru, jejž k nemu jaka vucki meli. A ten pamer
trvá po cel~ tisíciletí a práve pra svau nároclní pod
statupusabí i tam, kde vidíme i odklan acl církve:
i husitským kacírúm zústává hrdinou a patranem nade
vše drahým, i moderním nevercLlm vyvstává za sve
tavé váky jaku vraucne mi'lavan)' symbal bezpecnosti
národa. TotO' nelze vystihnouti prídO'mkem kníže; kní
žat a, králú jsme meli rady, byli mezi nimi snad i vetší
státníci, snad ·i oslnivejší osabnasti. snad i mocnejší
panovníci, snad li lidovejší zjevy. snad i pobaž11ej
ší katoLíci; Jirík Podebracl, Jan Lucemburk, Pre
mysl' Otókar, Václav IV., Karel IV., jsau jména.
na než mahau být-každé dejin)' hrcíy: ale žácl
,n)' z nich není . ta, co Václav: žildn)' nen í S\'at~·.
žádný není patranem a achráncem s\'ého lidu
na veky. Zvlášte Karel IV. je pra sravnání zajímav)':
tol:ik zásluh, tdlik skvelých vlastnastí, tolik zbožnasti,
tolik Obdivu k nemu; a prec jen Otec Vlasti a nikoli
Svatý. By~ vúdce, alle j,iného tYpt1 a jako vLtdce ne tak
si;lný i,ako Václav.

Lec sílu té naší ceské V áC'lavavy svatasti mLlžeme
zmeriti také rovnáním s jiným svatým, který se jím
stal vskutku z prání Ríma: Jan z PO'muku byli kanani
sován v dabe nejvetší církevní moci u nás a celá skvelá
armáda knežská se starala, aby se octl ~la prvním
míste mezi ceskými patrony. Neml'uvrne o sporech
a jeho osobnost; fakt je, že vroucne zbožn)r ~id prijal
svatého a obklapill jej nejen pavinnou úctou, are i než-



Konstatoval predne, že "dnešní sjezd zna
koli,· pokusu o splynutí s národními socia

to konec, pan recník, nerekl. Mluvil-li v té
fl by musila jeho rec míti truchlivý tón.

Di: .Pr~'C a pryc je všecko, pryc je má na

U se I). Stríbrný stanoviti záhadu -'pblitické
Dl Které stoji, a nemohl zjistiti nic urcitejšího

e docasne tiskem levice vtlaceni k pravici,
e•.• Docasné zatlaceni k pravici« melo už ten

hlavního titulu strany byl vypušten socialismus,
I dán' výraz pravému stavu vecí. Že strana se

to slyšímc; v cem však její radikalismus po
nedovídáme nic. Tušíme ovšem všichni, jaký

bude: radikalislllus proti Masarykovi a Bene-
p. tríbrnému, tak p. Perglerovi mužeme verit

eru novopecené strany k presidentu Masary
e p. Stríbrný, že "pomer dá se dnes vyjádriti

ustanovením zákona na ochranu republiky«.

r nejakého politika v této zemi k muži díla Masa
Jen chladn)'mi ustanoveními zákona na ochranu
ví to ovšem nic o Masarykovi. ale je to ostuda

nesvedomitosti pro toho politika pro ted i pro,

2e P. Stríbrného pálí jazyk, to mu rádi vcríme,
Jejíchž pomer k p. Stríbrnému je dán chladnými
Jeho tisko\'é novely, která v partii o urážkách na

pltelnou delikátností zabranuje nazývat nekteré
jménem. Pan Stríbrný prijde do politických dejin
fÝ po slibn)'ch pocátcích dostal se konecne až

'ft trpel a zkoušel pod zákonem na ochranu repu
pontským Pilátem. nemoha podati ukázky svého

O takovem zjC\'lI. jakým je Masaryk. Je to (pokud
kariéry a kariéry rozumu a odpovedllOSti týká)
od deseti k ž á d n é celé jedné desetine. Pan Strí

jen na to. že se najde rada lidí, kterí nedovedou
III zi hlasatelem pravdy a mužem se zjitrenou

dále pan Stríbrn)'! o boji proti oligarchii.
mu sektárst\'Í a stranickému neomylnictví,

listinám a proti tomu. že poslanci jsou

any: podarilo se mu tedy v krátkosti pro
v emu. co sám jako n'ldee do našeho politi

ú ilovnc zavádel. Více než rec p. Stríbrného po

o programu jeho Tlolostrany prítomnost padlých
stíckého hnutí. pp. Šneppa. Pauluse a Kríže.

, ~teré zacalo s velkým rámusem, nyní truchlive
tirujlc zápac!l na všechny strany a koncíc v boji

proti všem rašistlnn. Páni padlí direktori hledají
zamestnání: ale u p. Stríbrného to nebude ani se-
• Charakteristické je toliko. že .docasné zatlaceni

niž nesouhlasíme«. je n radikální strany tak ve
ustavujícím sjezdu jsou íašisti vítáni jako milí hosté.

cM jc jen charakteristické. nikoliv hrozivé. Stra
udelá tak málo štestí. jako mela strana slovan

li mu nebo projektovaná strana stredu. Mužeme
Stríbrného, ktcr~' naši žurnalistiku leccíms novým

v politických Inethodách ocekávati všelicos no
bychom se nedivili. kdYby p. Stríbrný porádal

ze s tombolou nebo tanci nebo s necím takovým.
zcela ve styln .Vecerního listu«. který je pravým

trany.

Spisovatel a diplomat.
u mají zajímavou diplomaticko-spisovatelskon
vá povaha. jak ríkají právníci, jeví se takto:

lvyslanec v Ríme, svobodný pán Neurath, nedo
do divadla, když tam byl za prítomnosti Oer-

harda tiauptmanna hrán »Potopený zvon., ac se dostavili di
plomaté jiných státu. Velvyslanec oduvodnuÁe svuj postup tím,

že Gerhard liauptmann lIeposlal dríve své navštívenky na vy- ;)
slanectví, takže velvyslanec nebyl povínen vzít na vedomí T

jeho návštevu v Ríme. 'Gerhard tiauptmann vysvetluje své

opominutí v tom smyslu, že krátce pred tím byl týmž diplo
matem briskován 'Emil Ludwig. Vec mela dohru v ríšském ne
mu, 'kde interpelaci zodpovídal ministr Stresemann. Nechceme
se poušteti do merita sporu. Ale jíž sama existence této aféry
milže být zadostiucinením duševním pracovníkum, protože pred
\ álkou by byl sotva býval velvyslanec volán k odpovednosti

pro takovou vcc. V císarském Nemecku by sotva byl
prohlásil v podobném prípade zahranicní ministr, že ne
mecký spisovatel, ar jest již obeclle uznán nebo ne, musí
být zastupitelskými úrady respektován, je-Ii to jenom spi
sovatel ve vzdelaných kruzích hojne ctený. To se týkalo
Emila Ludwiga, jemuž nekteré monarchistické kruhy ovšem
uemohou zapomenout jeho knihu o Vilémovi. Nemyslíme ovšem.
že by tvltrcí duch mnoho získal tím, že jeho representantum
budou prokazovány oficiální pocty, ale jsou kruhy. jimž jedine

temito názornými prostredky lze ukázat, že tvorba také 11eco
znamená. Dnes, kdy lidé verí takrka jedine v úspech praktic
nosti, není proste jiných cest. než energické vymáhání re
sj)ektu k tvorbe a k duchu, má-li dojíti duch alcspoií opet ta
kového \'livu a takového ocellOvání ,iako pred válkou. Naucí
se lidé ocenovat jemnost i tam. kde se jim jeví nedostupnou?

To jest problém pedagogický práve tak ,iako politický. Když
se díváme na dnešní mládež. jejiž vývojová léta spadala do

válecné dob~'. zauiali bychom nad renezancí ducha. Ale ne
zapomínejme, že do aktivního života príštích generací neza
sáhne ješte tato mládež, nýbrž my, poslední generace predvá
Jecná. jež se sice vyžívá plne v literature. ale nevyžila se
vubec ješte politicky. A kdyby se podarilo uskutecniti nám.
kterí jsme stále ješte politickým dorostem, uskutecniti jenom
tretinu tech zásad, které byly na príklad formulovány v adres
';c 60 intelektuálít panu presidentovi u príležitosti desátého vý
roci státu, pak by 'nemusil mít žádný otec a žádná matka
strach. že deti ušlechtilé, vzdelané, kultivované a kulturní
lIctnou se neúprosne pod koly života jenom proto. že jsou
ušlechtilé a udelané. Nedávno glossoval jeden z našich no
\'inárJ'1 Weberovu knihu »Politil(a jako povolání«. Ukázal, že
cesk~' národ pred válkou byl nucen jednostranne tvoriti jenom
\' ríši ducha. protože do ríše realit jej nepustilo Rakousko.
Teprve my, kterí jsme poznali na své vlastní kuži chámství a
plebejství tech, které vynesla na povrch politická konjunktura,
vidíme, že musíme ucit uplatnovat ideje také politicky. Za tyto
perné lekce jsme svým bezdecným ucitelLtm \·decni. Jsme vdecni
tem. kteri nás naucili. že bez politického nátlaku neuplatníte
nejsamozrejmejší akt prosté lidské spravedlnosti práve tak,
jako bez intervence nedosáhnete splnení nejprimitivnejšího
postulátu zdravého rozumu. neho požadavku nespolllé morál
ky. Holoubci (dere se mi do péra, resp. do mašinky jiné slovo.
z-vukem podobné) nás naucili chtít. Jsou ovšcm i mezi námi.
duševními pracovníky zrádci. kterí se vzd;-íva.ií rehole ducha
a slouží za onen povestný hrnec stuchlé rýže lidem. kterými
z hloubi duše pohrdají a odškodnu)í se tím, že o SVých pánech
pouštejí do svcta nejzlomyslnejší vtipy a anekdoty. Chacull
a son gout. Ale my veríme. r-e i politikou. novinárstvím, publi

cistikou. vernou službou slovu a duchu lze pripra\'ovati nov~'
lepší svet, v nemž pri povestném rachotu, troju a obecne zná
Iné kommercialisaci života bude možno žít i -tem, kdož ne
vyplazuji od šesti let jazyk na starou Ipaní. do níž vrazí. Není
,líné cesty k náprave, než pomáhat pripravovat svet tak, aby
\' nem mohli žít ješte Hní lidé, než zbytkoví statkári, kefasi.

IJ{)litictí konjunktural!sté, parveouové, zrádci ideálu a LOgell-
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pot I. Vím, že to neudelám ani jedním, ani dvema, ani osmde
sáti clánky do mesíce, ale osmdesát clánkli mesfcne jest 960

clánkú rocne, a když se to delá vytrvale, nekolik let za sebou,
když se hájí kultura proti nekulture ustavicnc a stále, za všech
podmínek, kd~;ž se hájí proti prívalu nekultury zprava i zleva,
se shora i zdola, pak to prcctl nakonec musí mít nejaký vý
~ledek. Vždyt nejsme tak osamoceni, jak si myslíme. V po
slední dobe byl ucinen projev z rad politické mládeže jedné
z našich politických stran (slovem ml á d e ž nemyslím vek,
1I.~brž mocenskj postavení -- v politice se stárne pomaleji
i ry~hleji, než v normálním živote), že jest treba programov<;
hledati styk s odpurcem, aby b~'lo méne jedu v naši politické

atmosfére. Nenlyslím, že dorost je politicky tak indiferentní,
jak se tvrdí. Je pouze navzájem tolerantnejší, protože my
\šichni se musime bránit proti »chámství cerné sotne«, abych
mlu\il s M.erežkovsk)m, ktení kdysi tak dobre vedel, co prijde.
Nebudeme-li my v tOmto boji zbabelí, pak se nebudeme musit
bít, že naše deti doplatí na to, budou-li ušlechtilé a kultivo

vané. Samo o sobe nemá jiste velkého významu, když intelek
tuál jednou potýrá diplomata, podruhé politika a potretí ne
jakého jiného nafoukance. Ale úcinky se scítají a výsledek je
p:ece jenom respekt a autorita, nt:bo treba jen strach. Kde se
pak autori ta jednou vytvorí, tam se již pracuje nerušene. Ne
hudeme-li to my, kterým to bude dopráno, budou to alespon

budoucí. Proto je obcas treba delat i trochu politiky a zabývat
se lidmi méne sympati kými. A. Fnchs.

Nemci o Ceších.

Orgán nemecké krestansko-sociální strany »Deutsche Pres

se" napsal v techto dnech o oslavách ~tefánikových, že ceský
národ snese jen mrtvé hrdiny, živé nikoliv: ~ceský národ Je
vnitrne tak rozerván, že ztratil schopnost objektivního oce
nování skutecných hodnot«. - Není to špatne videno, ale do
cela jiste je to pro nás ostuda, že takto mohou psát. Nemci

'0 Ceších.

Národní nebo jaký dar?

Pan Karel Hork~', redaktor »Pronty", oslavoval nedávno pa
desátku, a tu jsme éetli ve »Pronte«:

"Nekolik dnÍ! pred padesátkou Karla Horkého objevila
se na nebi znaIJ1ení v Ceskoslovenské republice ješte ne
vídaná. Znamení, jež nevylucovala, že se mladému, treba

práve padesátiletému úderníku, jakým byl posud, je nyní
a patrne vždy zLlstane Karel Horký,' dostane daru nejvy
tot1ženejšího. Daru, k nemuž dávno bohate prispívá, daru,
na nejž ceká netrpelive a trpelive po mnoho let. Že se mu
dostane toho daru od jeho velikého neprítele, nebot v pá

tek a v sobotu šíril zahranicní ministr ~r. Beneš sám zprá
vu, že podá - demisi' ... Jest se obávati, aby místo skve
lého daru neprišlo velmi pozemské a »landesiibHches«
zklamání."

Temito slovy zahájil oslavný clánek o p. Horkém druh:{
mlado-starý úderník, jenž rovnež se nemuže dockat toho daru

lIejvytoužencji:ího. p. Rorský. Když se vyskytl konflikt Kra
llIáf-Bc:neš. napsali jsme hned. že at se vyreší tento konilikt
jakkoliv, bylo by neodpustitelné, aby se tím ruzn~'m Sene
šovým neprá te /{lm dá \'0 I »da l' nejv ytollženejšÍ<c. Bude daleko
spravedlivejší, hude-li jejich žluc- ješte nejakou dobu trpct.
V cit-ovaných i'ádcích ukázal p. Borský s prostorr;ysinou otev
reností, jak už se jeho a tech, kdož jsou Lle111 nehl), Z1l10C

(Iovaly· laskomiJ1Y a jak se iim sliny sbíhaly v ústech. Tedy
tímto zpusobem·, pánové, jiste ne.
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Z toho, co napovídal p. Borský o p. Hork61'1 dále, vysv:tá
velmi jasne, jak znamenitý by byl z tohoto úderníka dvorenín
a patolízal za jiného režimu. Nebot pan Borský nedelá svou
oslavu lacineji než takto: Horkého nápady jsou »proste ne·
smrtelné,,; »tento carodejník slovy, vtipem, sžíravou i vese,

lou ironií,,; »fanatik spravedlnostÍG,; »nejnežnejší mnž a nejobá·
vanejši protivník«; jeho pomer k Diirichovi byl »prímo dojem
ný a dojemne krásný«; "tento muž schopný jedinecné nehy,,
»je hrozný j"ko neprítel, nebot nešetrí nikoho a niceho ve

svém z.ápalu proti každé nespravedlnosti«; »jeho pero je jedi.
necný kord mezi ceskými šermíri-spisovateli«. A tak dále.
Pohotovost a neostýchavost, s jakou to p. Borský tyto všeL1!·
nYl a ješte i jiné nadsázky napsal o p. rIorkGm, jenž nikdy
nebyl více než sice živý, ale plytký, roztekaný a iIllpressio
nistický žurnalistícký talent, svedcí dostatecne o tom, že p.
Borský, který za dnešního režimu nevidí nic dobrého, co tu
roste (vzpomenme jeho slov, která by se mela stát slavná jako
skvelá ukázka zaslepenosti: »na mírové konferenci jsme pro
hráli všechno«), by by ochoten za jiného režimu i chlup na
holé dlani pestovat a že by vynikl i jako instruktor grat!lantu.
Zúroveií. nás tyto vývody p. Borského i dále veršovallé vý

levy p. Dykovy velmi zasvecují do psychologie skupiny

"fronty«; je to neco jako hra na vojáky nebo na tri' muške
týry; ríkají si jeden druhému: já jsem úderník, ty jsi úderník,
on .ie úderník; já jsem obávaný protivník, ty jsi obávaný pro
tivník, on jest obávaný protivník. Nebot príroda je milosrdná
a obdarovává lidi cetnými ilusemi. Je to záležitost nejintimnejši
psychologie, a tak se nedá nic delat proti tomu (byt by to
i soudnejší a rozmyslnejší verejnosti bylo sebe bolestnejší), že

p. Horký se dává oslavovat jako nejstatecnejší bojovník za
pravdu od dob tIusových.

Aby P. Horký mel alibi, pokud se všech tech hyperbol týká,
pr'inesla »Pronta" oznámení, že "toto císlo neredigoval tento
kráte Karel Horký, nýbrž jeho redakcní prátelé«. Redigoval
nebo neredigoval - to je jedno. V nejlepším prípade se mohl
p. Horký chovat se strojenou nevšímavostí, k jaké se utíká
hlava rodiny o svuj svátek, když se deti ucí prání. Podle na·

šeho názoru pravý ~už, úderník a strašný neprítel nemel hy

nechat ríkat o isobe takové veci ve svém vlastním casopise.

Z clánku p. Borského dozvídáme se také, že pro p. Horkého
je sbírán nejaký jubilejní dar. Jinde jsme ce1.li dokonce, že je

to n á I' o dní dar. Nemužeme a nechceme jiste mluvit proti

tomu, aby se na p. Horkého sbíraly peníze, a velmi bychom
mu práli, aby jich bylo hodne, nebot tento muž trpce zakusil

v dobách drívejších na své kuži, co to je být v Cechách sv
bodným literátem. Pokud se však tento dar nazývá darem ná·

I' o dní m, tu má do toho více lidí co mluvit než jen práteli
p. liorkého. Dar p. Horkému dá urcitá úzká, ale majetot

vrstva, jejíž sympatie a antipatie se zcela kryjí se symp
tiemi a antipatiemi p. Horkého. Do ooroda má tato vrstva ne·

obycejne daleko. Píšeme. celou tuto poznámku vLlbec jen proto,
že ani p. Borský, ani p. Dyk nemluvili pri svém oslavováDl

p. Horkého jako o spisovateli: myslili na neho jen jako na ne
prítele Masarykova a Benešova. Tak daleko jsme tedy ned

šli, aby se za t u t o cinnost udeloval nejaký n á rod n í dar
Co za to chce dát ona úzká, avšak majetná vrstva, o níž js

výše mluvili, to je její vec. Ale národ do toho neplette. Zaro
dinný spor s Masarykem, za takový pomer k ceskému politi

ckému ži votu, že prání, aby Beneš podal demissi, je prání nej.

toužebneji;í a prevyšuje všechna ostat!'!í prání, se národní dary
netldelují. Bude to dar jedné vrstvy.
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nému kontrolovanému a rozumnému. využití lesního

bohatství podkarpatoruského. Dnešn.í stav je vš.ak nic
n;éne rotvrze11ím. že se ncnašoel mezi zástupci' hclu ani
11 úradú (Ini v. r;1dách prumyslu nikdo, kdo hy clovedl
tuto zúkbdnÍ otázku P, R. rozrešit veJlkoryse. Domni
,,[\lne ;;e. že neukrivdíme. vytkneme-li našim l-apitálove
"ilnS'nl korporacím. lnnkám a velkoprumyslu ne90sta
tek o ch'a11\', Každ,- obchodník se ovšem pred uzavre
ním obcha"dn o sv~m kontrahentu informuje. A je hezc
~'f1on1. že náš prumysl získal o P. R. informace ne
prízn ivé, jak soukrome tak úrednp. duverne i v,ere jne.
Nepríznivé však jen v tom smyslu. a na to kladellle
dl1raz. 'Že se ,k(lž~á pohranicní príhoda nafukuje na
bd}]inu možného vpádu Madaru a odríznutí celé P. R.
od Slon:rska. že se každé štvavé r ci nejakého nacio
nálního j\T ad'ara neho revolucní frázi našich komunisttl
prikládá mezinárodní v)'znam, Projev nespokojenosti
nekterého z Rusíntt 5t oznacuje za príznak nastávají
cího politického rozvratu,

Rozreší-li ~e jednou otázka lesního hospodárení 
a je to existencní podmí'nka P. R, proto se rešit a roz
re'šit musí - ztratí na duležitosti 2.Ž dosud všeobecne

traktovan)' názor na hospodárství polní jako ~a )edjn~'
zdroj dech sanacních snah. Rolniství. pri dnes11l'm e"X

tensivllím systému nemuže zásobit cely kraj, y p~sle;:1
ní dobe se sice ·v 'nížinách melioruje a racl'Onal,lsu.Je,

avšak pres to poi.:et sobestacD)'Ch hospodáru je ma]')',
ti tech, kterí mohou odprodávat, ješte menší. Valná
vetšina VY~.taci s \,~·težkem sv~'Ch polí toliko na neko'1ik
mesícu. 1Telze prehlédnouti, že zjištená vetší pro
duktin:ost polního hospodárstvi je daleko vyvážena
rostoucími potrebami obyvatelstva. Co by jinde bylo
potešitelnS-m zjevem, je zde pramenem trva:l'é nespO'ko

jeDoo,ti: na lepší stravu, s'llUšnejší šaty, na op~av~
phydlí nezu)'vá. Skutecnost. že Rusín je konservatlV11l.
lr:í'cí na tom,'co se naucil od svých otcu. není tímto
tvrzením vyvráce::a. ponevadž se mení bohužel dosud
pouze ve wém 7evnejšku. nikoli ve svém nitru. Zde
"yYstávi škole práce, jej'tž rozsah je nedohledn)' a do
sidl nevypocÍtatell1~' pri neznám~'cll utajených silách ná
roda, jehož se kultura d0t1,11cLpouze :Jtetmo.

Je ~m1ttnou skut,:cností, kterou zkouší skoro každý
Cech na své kuži, že Rusíni nás nemají rádi. Nelze
v t'Om videt pouze dusledek neodpovedného štvaní
urcité cásti rusínské po:itické verejnosti. která. UCIVSl
se ,u Hlil1kovcu. -jdí v nils usurpátory. kterí ujídáme
rusínsk)' chkbícck, kterí zamezujeme prístup Rusínum
do úradu, kterí vybíráme. vlastne cxek'vujeme vysoké
dane. NerDJá nás rád prosl)' clo vek, není nám naklonen
ani rusínsk~' intdigent. Po pravde receno, není témer
rusínské inteligence. Rusínská inteligence teprve do
rustá. Jsou toliko vzdelanejší a vzdelaní lidé rusínského
plhodu, znající rusínsky, vychováni však kulturoJ! m~~
<larskou. Dlužno konstatovat. že tato školská 1l1te1J
gence stojí stranou od lidu, vetšinou s prostým lidem
nesrost.la, aniž s ní11J cítí. A je tudíž témer bez vlivu
na široké vrstvy. I pro ni jsme vetre'lici a nad to nepo
chopitelní 5e sv~'mi demokratick)-mi zarízeními a
demokratick)'m ,vystupov[l!1ím. ve sv)'ch krajnostech:
pomery namnoze vynuc,:,né. nem'Ožné byty, práce na
úprave v Jome. mytí podlahy, praní atd .. vykO'návane
ce~,k}'mi úrednick~'mi ženami.

Devadesát pet p'rocent Cechu na P. R, je státních za
11lestnanetl. Vetšina jich -živorí pri nedostatecných gá
Žích. v bytech mizern~Th, v prastrodí velmi odlišném.

A

PNtomnost.,

KITIL

Naše malé Rusl{o.

o

Ví pri pOJem Podkarpatské Rusi k· republice
kol! \'cn~ké vynucuje si nekolik poznámek ke

lTnu stWI1. Když hyl'a prijata nabídka ameri
RusÍnu a postavení P. R. bylo kodifikováno akty
árodními ti Í1ctavními v rámci Ceskoslavenska,
daln S" () tomto nám v~1\mi mála známém kraji

me i r loc,b:ielr:e. že r. R. mi b.'·t naším vS'
ím korric\orem s Ruskem, že její obyvatelstvo pre
"!oi'allské etlací procento nesloval1sk)'ch menšin

te. mluvilo Se o bohatství lesním, vyvinut~m do-
r~t\'í a c('lé ra.de jin)'ch Y)'hod. Byly i hlucné
. které hlú8.i.ly prakticky prová,dený jdeál spojení
~kfTh kmenll, povinosti staršíhO' bratra k mlad

a kOI1cne tah proti politice poLské.

oušejme, které z techto duyodu obstály, a
WW <;ikr[ltc~ situace dnešní.

i'e ,')cl1l);}ní Halic byla prirklluta Pol[ikum,
ta h~t P. H. naším korridorem pro export a im-·

hosroc\áhk)ch hodnot ipso facto. l\hmo to doslo
názorll. ze mnohé hospodárské v~'hody. jež h)~jy
roku devatenáctéhO' a dvacátého viden)' jako na
ruky. h~'ly \'lactne zvetšeny 'lupou našehO' nekrj

a ro.nantického entusiasmu. Cili. pokud JSO!]

atná uverejnovaná data hospodárského života, je
. že (,hyYatelstvo ostatní cásti rep'lbliky na Pod-

t~kull Rus do,:;ud citelne doplácí. Valná pa,k vetši
yvat{'l~tva podkarpatoruského opaku je dnes radu
stí rl neSplalel1)'ch prání. Ru~,íni žida jí prídel
a pr:lci, Madari volají po benevolenci pri posuzo
tální príslušnosti. prepocítiní 5tar~'ch ponsí na

í valut!: a C0 je ,'}'znacné dtiležitosti pro ne. jako
He nížin. 10 reguaci rek. Ceši pak by ..i práli,

pro n(; neu)!a P. l . cioživotni )}štráfštací«, tím
• že vetšin;liich prišla na P. H. brzo po prévratu
volne ;} ochotne.

ve !'i Ru"íni - nedot~'kej111e se této nerozrešené
- i;oziií blahob)ine. Jsou témer v 99% odká-

na prácí ~\~Th rukou, Ye:k}'Ch rolníktl je po
vetšinou chalupníci. nádeníci, lesní a polní

'. Rel11eslnÍ'l-;.ltmálo. volných zame"tnání je mizi
ocento. PracMníkú mnoho, práce nedostatek,

lCe do Amerikv zavrené a dO' Velké Uherské
y. bm 8·(>drí~re stehovala v léte na práci 'O,elá
vina a na podzim se vracela s živobytím na tri
e ír>, 't romež už nemuže. Stehování do Fran-

Belgie znamená pernou práci v do "'ch s v)'de'l-
o má:o vet~im než doma .. \ tloma krise: na horách

né les)' cekají n:1 zpracováni. a tisíce ku1>i(:k~-ch
stojícího j vyYráceného dreva hnije. Není cest.
je proto b~zcenné, Ap' i tom silná poptávka po

íeh. pilotách. dre, e náb) tkovém a sirkovém pro
, konsun' i pro zahranicí - a delníci bez práce.
'žnou ohz;jlobou. že si 52(t~ plochy P. R, po
krác;l1)mi !les)', nenašlo dosud místa ve SlOUPCI
Prodeje ohromn)'ch zabran}'ch piloch. již usku

é a za11J~'šlenéjsou znakem razpacitosti nad reše
ohoto problému, Y prvých létech republiky byly

docl1cn;' prekážky. jež se stavely v cestu rád-
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ba nepráttJ1ském. ~ stálou starostí. zda se jejich detem
dostane samozrejmého, zákonem požadovaného a za·
rucovaného školního vzdelání. a dnešního stavu mají
pred sebou vábnou vyhlídku 'na primitivních podkar
patských vesnicích a mesteckách sešedivet, bude-li jim
jen dopráno ješte dvacet let života. Vetšina jich SVOH

'službu na P. R. zahájila. Je tudíž asi 7070 všechp
mestnancll nyní ve veku od 30 do 40 :let. Procenta· jsme
odhadli dle zkušenosti. ale nejsme zajisté daleko pravdy.

Mají tedy do pense daleko, a vyhlídky na preložení
uo drívejších domov!"t se ztrácejí ,- mlhách tolikr<it
zkJlaman,)'ch nadejí. Obáváme e. že CechosLováci mají
dostatecné dlhody, aby nebyli ružove naladen~. A ze
jednou. až ma '). zapracovan:ého úrednictva znalého
pomerlt. recí (aspon dvou krome cešti,ny) pltjdol1
" krátkém casovém rozpjetí hromadne na odpocinek.
bude mít státní správa težkou úlohu. Nebude možno JIž
vystacit s improvisací. jak to omluvily porevolucní po
mery v roce devatenáctém a dvacátém. Núrok ceských
zamestnancu na právo býti po ~lekolika létech na P. R.
ods!J<:lllženýchpreložen zpet do drívejších domovll, není
tudíž pouze egoistický, nýbrž i v zájmu státu, Uplatnll
jí-Ii tento nárok zan}estnanci na Slovensku, mají pod
karpatoruští dt!vodtl nespocetne více.

S11ad nejspokojene jší vrstvou obyvat~1 jsou židé,
trebaže naríkají na vysoké dane nejvytrvaleji. Jejich
význam je as-i obdobný tomu. jak}' míval a dosud ješte
nekde má tak recen~' Hausjude. Nutno priznat. že se
dosud ješte nikdy nemluvilo o neloyálnosti tohoto
kmene vuci republice a jejím representantum.

Rovnež máio se slyší o neloyalnosti madarského
rolníka, ten patrí ke klidnému, pilne pracujícímu, cistot
nému druhu podkarpatských obcant!. kter)' miluje klid
:t. porádek. Má málo porozumení pro buricské, reci a
)jlány té vrstvy maclt1rské inteligence. která prijavší
nové ceskoslovenské státní obcanství. ponechala si
staré heslo: N em, nem, soha.

Tdeove 11eznamená P. R. mnoho pro ostatní cásti
repubhky. Most s Ruskem pro import ideí v}lchoclních
je prerušen a myslím. že bychom se za ne toho casu
pekne podekovali. Místní pak plamínek se plazí zatím
pri zemi a nejen. že není rozdmychován rádne, jedním
smerem. nýbrž nekolik preochotných pomáhacu foub
s nekolika stran. avšak na ohen nenosí ... Snad tím
je možno si vysvetl1iti tak maJlý zájem žurnalistiky a
v clLlsledku toho širokých vrstev obyvate1stva i centrál
ních úraclLt. Co se pak zájmu pouitick)-ch stran týká.
považujeme za osudnou chybu politických stran ces
k)'ch, co patronLI zdejších svých odbocek a jejich rusín
sk')'ch kmotrencu. že pro efemerní zisk hlasu, efemerní
y praVém slova smyslu, nevidí úcel jedine správn)l:
je-li dnes P. R. integrální cástí republiky, snažit se jí
pomoci na nohy a tím i celému státu prospet. Dnes už
nepomohou rekriminace a šuškání o danajském daru,
o ceskoslovenské Rosne s perspektivou konecného osudu
této bývalé rakouské zeme. Jsme sobe Rusínllm i cizin?'
urcitými závazky vllci P. R. povinni. Za dnešních PI).
meru to znamená pomoci a pomáhati.

Pri oslavách desítiletého pripojení nerozzárí se obrat
P. R. prí~iš jasn)'mi barvami. UloŽ'me si verit, že jen
proto, že je zatím. nedokoncen. Cástnároda ceskoslo
venského je živa vírou v Rusko Velké. Verme s pod
karpatortlskými CechosllOváky v naše mallié Rusko!
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R. Procházka:

Musí válka být ~
Krutá otázka. která byla stále na rtech nebo v ocích

Iidí"oblecených na rychlo clo vojensk}'ch šatlt a na
pechoýan)Th do polních príkopll' a der v létech 1914
1918 a která prepadá s pllvodní bezprostredností clo
veka nekonecn~'m poválecn)'m m1ltlvením o míru a od·
zbrojení již unaveného znovu nad knihou Remarque
ovou*). nemá odpm'edi. Jako ostatní. které se ti'kají
prvních a posledních vecí našeho osudu. Jest pouze
~peciálnejší. podrízená té širší: mu~íme trpet. zápasit
a umrít? Moderní cl:ovek. her" nemá ani casu. 'ani
chuti zab~'vat se prvními a posled'ními vecmi (a v tom
je jeho síla). je nakloncn prehllédnout tuto podstatnou
oko!nú::;t a domní vat S(', že válka je pouze Iidsk;í,insti
tuce. že jí »nekdo vymysliil« ke svému prospechu, 11á·
Jl1e tli neco podobného jako na druhém póliu s otázkot!
náboženství. které se kdysi s ohli bou vydávalo za vi'·
mysl, kneží. Nelze míti nic proti tomu, aby se mas,)'
zab)/vally kriticky tím. co se jich tak ži\'otne c1oti'káa
co dlouho prijímaly trpne. byly nuceny trpne prijímat.
ponevadž ~e jim nedostávalo an i schopností. ani pro·
-;tredkú k samostatnému stanovisku. To je demokracie,
.\le to ,neznamená, že b)- rych'1é a snaclné odpovedi.
k nimž se takto dospeje. byly správné a že by massy
byly tu VltbeC kompetentní.

XIX. století neprenllýšlelo <> problému álky více než
všechna predcházející dohromady - a zacátek XX,
uvidel' válku. která také zastínÍ'la dokonce všechnl"
predcházející. Dokonce ani pokus o odpor té vysOCe
civilisované. hluboce vzde'lané. dobre vychOvané. na·
nejv:'š z iemnelé. ltumanisované a internacionalisovant
byto~ti. kterou jest sotldobý clovek. nehy] zaznamenán,
Lidshro z r. 19[4 šlo do války dokonce' s takovým ela
nem. jakého nikdy dr.íve nevykázalO. Bylo U\'eclome·
lejší než za yá'lek o rozmanitá dedictví ~ rodinné ná·
roky. ale proto jen tím dychtivejší boje a vítezství, Ná·
rody se dom!l1ívaly. že jde o jejich vlastní veci, a protll
také skutecne o jejich vlmtní veci šlo. nebot mínení
rozhoduje. z popltfárních názorll a prání, treba byly
klamy a sebeklamy. je utkáno celé predivo 'mezinárodní
poilitiky. Ovšem, že si nikdo z tech, kterí v roce 19Lf
byl!'i presvedceni. že se musí bít. Francouzové. Angli
cani, Nemci, Belgicani - o Rusech nernluve - necl(;
vedl: predstaviti. co to konkrétne znamená a'kclyž pak
poznal syroyou skutecnost. byl by se casto rád osobtíe
vyhnul odpovednosti. Pres to nelze však ríci. že br
národy byly v zákopech drženy jen vojenskoLi diSCIpli
nou a že by byly mely chut z toho pekla utéci bez
oh'ledu na politické následky. jen kdyby to považora""
fysicky za možné. Tomu odporují ne porné doklad)'
mravní odolnosti armád za okolností krajne zate7.ují·
cích práve duševní síly. kdy bylo rozhodne snazší ú~éci

,?ež}i ~e seradit k nov}lm bojum, tomu odporuje ze
]l1Jena eklatantne príklad našich ilegionáru, kterí z bez
J?tcn)7ch zajateck,)Th táboru nastupovali na místa. kde
]l111nebyJa zarucena ani cestná ,r.ojenská smrt.

O vake. treba byla sebe ukrutnejší. platí prece jen
stále, že je l1epší než život v potupe nebo v porobe.
Proto muži nebudou potud váhat bít se, krvácet a
mrít, Gokud nebudou se jinak moci vyhnout hanbe nebo
opatrit si sprraveclLnost. Ponevadž však, pocit hanby a

,,) Prítomnost cís, 17. OHo Rádi: "Pul milionu výtisku.«



o, pravedLnosti.jsou velmi subjektivnÍ, prístupné
ní "ášní a zkalení zájmem. ponevadž merítka

jou velmi nerovná a prostredky smírcí a náprav
mi nejis~é,zustává válka až dosud nutnou insti

k vyrizování svártl mezi národy. KeUogg!'1v ·pákt
na tom nezrnena, práve tak j<;lko pred tírn;''111usil
, ou pocítat covenant Spolecnosti národu. Ame
I dokument nen'í v tom pouze proto dost jasný, že

P.myslncomezuje ,na stanovení zásady, která jen vy
'vkami je podminována a determinována, ale pro

é zústává v podstate aktem mravním, zatím co
uva ženevská jde do dttslLedkll. je propracována

ickya proto vychází v povestném clánku 15. zas
na ultima ratio války. Zatím mužeme ríci jen

že lidstvo dospelo 'aspon tak daleko, aby pro
a doznalo ohavnost a zavržitelnost války 3

o se jí »jako prostredku národní politiky«, t. j.
skutecnování soukrom)rch cílu. k zvetšení národní
prospechu o državy, k rozmachu státní moci rt

oku. - 1\ to ješte s výjimkou Ita:lie, která Kdllog-
pakt sice podepsala, ale doma oddáv,á se kultu ná-

k vetší cti a sláve národa dále. - Lidstvo nevzdalo
k \~'J'ovne vábky jako ».prostredku obrany«. t. j.

yšechny težší prípady, kdy by to vyžadovalo "ku
I oheti. moudrého ústupu. tím spíše tedy strpen í
ého príkorí nebo ohrožení národní bezpecnosti.
t vidct, že kdykoli a kdekoli jdeme trochu do

bky, narazíme na to prírodní v cloveku a v pod
I h jeho existence, co se nedá ovládnout nebo do
promenit mravní ideou a zákonem. život je ne
pln)' boje. nýbrž je na boji vubec založen. Vše

pohyb. všechen rltst. všechen pokrok deje se bo
llPolemos panlón patér« a »prírodní v)rber« 
erakleita po Danvina. všichni, kdo pozorovali ži
hlízka a premÝŠllelio nem. poznávali ten zlý prin-

jehož treba ku pomoci dobra. Jsme sv}'m puvodem
'" ím zarízení tak. abychom hledali svuj úspech a
h "cci. kterou zastáváme bojem. jsou v nás vlo
pudy. které ženou ke sváru a násilí. clbvek je by
citová. zápalná, výbušná. Místo, statky. oblasti jsou vždy omezeny, nikoE však potreby, rozpína

zblízka a premýšleti o nem, poznávali ten zlý pán
i,zím.Ve sporu zájmtt samotném není ješte princip
spor zájmu mOžno rešit práve tak dobre dohodou.

užití si,ly a zejména domnelé prevahy leží tak na
"', že jest to tím nejprirozenejším. co v takovém

'" možno uciniti.
dnes proti válce podniká, to jest práve jen

enÍ toho poznání. že vetlka je prvním. ale není
ým zpusobem, jak možno vyrídit SPOf s odpltrcem
že rozhodne není tím nejlepším. VypocítaJlo se. že
vyplácí.Vítez nedosáhne vítezstvím tolik, co mohl
bez zmatku a krveprdLití, nehaedíc ani k tomu. že

nelze nikdy spolehUliv:e'ríci, kdo bude vítezem.
y nejsou v žádném pomeru k zisku. Hruzy jsou

znásobeny v rozsahu i intensite, že záhy již ne
vítezl\ a poražených, nýbrž jen jediný hrbitov.
tedy dnes proste o racional-isaci a

hni k umí r u, jako se dosud racionaJ.isovala a
i ovala válka. Moderní c'lovek. jemuž jsou

po ici prostredky užité prírodovedy, zaznamenavší
ledních deseti'letích rozmach, jiným rasám a ji
pochám nepredstavitelll1Ý,dovedl to vtom válce

takové dokonaJlosti, že predmet sám ucini'l absurd
·Ii boj principem života, nesmí se stát tak napro-

stým principem smrti. Apeluje se na rozum a všechny
ty vyšší schopnosti cloveka. které mli umož,nily vítez
ství nad prírodou a nad ostatními jejími tvory, v pád
state práve tím, že dovedli premoci pfírodu v sobe. Ci
vilisovan)', pokrocilý clovek nové· doby' nemá delat
v nejduležitejších otázkách verejnéhO' života to, k cemu
jej žene pu-d a vášen, to, co by udelal divoch, má nechat
mÍ-sto a cas rozvaze. prostrednictví ostatních, právní-
mu postupu. . . .

To nejsou tedy momenty humanitní, krestanské, sen
timentální. které se uplatnují v moderním pacifismu.
Strach pred bolestí a smrtí a odpor k ubl1žováníjiným
nikdy by nestacil k zamezení válek, ponevadž ti, kterí
:"e odhodlávají k prinesení osobní obeti nebo páchání
kolektivních zlocinu, domnívají se jednat pod neoc1o!·a
te+n)'m tlakem, a to nikoli fysickým. Domnívají se, že
jsou povinni tak jednat a že by se zneuctili, kdyby tak
ncjednaE. A vychovávat nebo svádet massy proste
k odpírání posilúšnosti v boji znamená pestO'vat nírav
ní cynismus a politickou anarchii. S této strany není
možno jádru problému se priblížiti. a dnešní mírove
úsilí to také necinÍ. Jde se k míru mezinárodnimu tou
že cestou, jako se dospe1lú k míru civilnímu. Spojená
Evropa, svet v souladu vytvárí se stejne jako se vy
tvoriLy velké národní státy z tríšte suverenních poli
tick}'ch individua,l:it a chaosu místních a stavovských
práv a privilejí. Usihlje se docela skromne () jist,)·
mezinárodní porádek, ponevadž svár a válka prestaly
býti záliCŽitostí pouze tech, ji~hž se to prímo týká. Sve
tové cesty musí býti dnes volné a bezpecné jako do
mácí sÍ'1nice kteréhokoli státu. A ponevadž ti, kterí na
tom mají nejvetší zájem. jsou náhodou práve ti, kterí
ma jí nejvetší moc. 'jeví se vyh'1íclky trvalého míru
v oblasti západní civiEsace dosti príznive.

A:le to neznamená. že by válka byla vyloucena. Ani
dokonalá organisace mezinárodního rádu, ani poho
tová trestní sankce ji nevylloucí. práve tak jako vš e
c h n y stá t y a z á k o n í k y s vet a ci o s u d n e
\' y J o u cil y v r a ž clu a n i r e vol u c i. V zpottra
inclividueJní i kolektivní proti tísnivému rádu je vždy
1l10žna a je nekdy l)utna.

LITERATURA A UMENí

fI. Štech: •
Slovenský problém a slovenská

literární kritika.·
(Na okraj Hamaliarových »Hlasu našeho východu«.)

S 1o ven s k --jr pro b 1é m.

Z amyslíte-li sl! nad slovenskou kulturou. mimodek
musíte vzpomenout Dykových veršll z »Ceské uko

lébavky« :
Z deváté, desáté ruky
myšlenky budeš brát
a po Evrope nosit
už obnošený šat.

Má-li toto být zpev ces k é ukolébavky, jak by jej
bylo treba zmenit v ukolébavku s loven s k o u? Pred
stwte si treba ces. básníka, jenž bere z ciziny z desáté
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ruky formy i ideje a polom básníka slovenského, jenž
bere ješte z tohoto už vzatéhO'.

. Teríkejte, žc není slo\'enského problému. Je. ..-\ je
11 u tn o jej reš i 1. Nevyreší jej jiste jedna s-ene
r<Jce.. le jedna musí opravdO\'c zacít. tím dríve. tím
lépe. Jeho konecné heslo buJe lo. s p i s () V n o u s I o
ve 11S t i n u n a S loven s k ti n a hra d i t s 11 i
s o v n o u ceš 1 i n o ti. V~'voj k tomu smeruje, nebot
jednou hmie tre1J~ napravit chyhu otci'!. Techceme opa
l·ov;].t dá\'j1oll diagllosu filol')gú. že sloven;tin(l je ces
k.'lIl Jialektem. Jc (;::žko pres"cdcit rnmantické lvrdo
hl~n't' ~I llt'rr(>jll~C' si dojiti nekam tam. jako když
v Cechách hlaso\Tali hasici o pravosti Rukopisl1.

Je ovšem chyba. že se v ('echách na slovensk:' pro
lJlétl1 prestalo hledét, jako na otázku základního v}'zna
I11U. J\ení zdra"é alli mluvilo" z á j f' m n o sti. kde
je hinoricky. rasovc a jazykove podmínena je d 11 o
j ;1. odatnc vždycky - ;rspoií. skrytc - uvedomelá,.

Bv]y snad chYby na ouou stranách. Snad není dobh:
vycí't:it jen SI(~v~~ki'll1l.A konecne pri vzniku spisovné
~lo\'Cn~t iny ue;n}sli1lo ~·e 5naJ na vecný separai.ism.
Bylo to snad \'S'Chodisko z nouze. jež jiste považoval
Štúr za pre c hod n é. Ale vec se komplikovala vývo
jem. když se do otázky ciste vedecké vložili politikové.
Je jim ješte dneska: eH'1ldadlle rici: »Ruce pryc!« Opra",·
dovit svnté:,a sVll1etricUl musí jednol! vyvrcholit v snJ-
l~SU j<l-z.vkovOl~-- v jednotnS' spiscvn)' Jazyk. '

Jak je to dnes smešné; mezi Cechy a Slováky byla
lakov;l prehrada z.lrlateJlo~ti. že se naš[,i lidé. již uzná
vali z.a nutno prekládati z ceštiny do slovenštiny a n:J.
opak.

S loven s k á k u I t u r a.

Když se v Cechách otvírala okna do Evropy. vzduch,
kter~T províval úc1onami. nemel daleko té síly, aby pro
vál všecky provincie ceského ducha, a síly jeho l1h)'
valo s postupem na východ. A mOžno ríci, že Sloven
~o bylo nejdéle zabednenou cell10u komorou. Bylo tre
ha neustále bourat okna. ale nedostávalo se delníktl

Zeme. vdova po druhu, jíž scházela malickost -- ge
niové . ..-\ tak celá slovenská kultnra je dvojrozmerná.
rozlévá se jen do šírky; vertikální smer. jenž by jí do
dal plastiky. schází.

Dnešní Slovensko nemá opravdov)'ch básníku (No
V01H.sk~'. Okúti jsou debutanti. již mohou naplnit sli
by. ale nemusí; prozatírn se nedají ani merit Závaduu
a Halasem, již jsou jako oni v poiátcích), jen neknlik,
prozatérsk)'ch talentú (Urban). Literární kritiku tvorí
Cechové (Praták, Votruba), není slovenské vedy, Slo
vensko nemelo nikdy literárních kritiku, již by vedlt
generace, není specielní architektury, malírství, hudby.

N e š t e stí m té t o zem e j e pat h o s. Vždy
více se.klade dtlraz na cit, než na klidný rozum. V ume
ní není tu pochopení pro t. zv. pathos básnický, nýbrž
jen pro recnení. Vždy velkou roli mají rozmáchnutá
gesta. jež b)"vaji lacin)'m pláštem prázdných slov.

Mladá generace? Je jich pár a je zajímavo, že mí
sto, aby pokracovali svorne jako jednotný generacní
kádr, delají hluchý brajgl mezi sebou, že se vám brzy
znechutí sledovat mladý literární žívat na Slovensku.
Docela zase podle veršu V. Dyka z téže básnícky:

Bij cizí au tori ty
v žurnálech, denících.

bij cizí autority,
abys svou vlastní zdvih!
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Na mnoho mlad~'ch se dobre hodí zajímavý cesk.\' no,
votvar »delat do literatury". A tak do ni delá. kdo umí
jen trochu perem vládnout.

N a Slovensku neznají treba. že mlc e ním básník
nejvíce zraje. a velcí duchové prožili nejvetší krise,
() nichž mlceli. Z y e I i k é 1 á s k y k u men í .i c
nutno casto mlcet. Veliká láska k umení by mohla ob
rodit duševní fondy Slovenska.

Slovenská literatura je bez ceské llemožna. V (e,
chách se na ni dívali vžely a dlouho se budou dÍ\'al s p~
tra. Proto není toho zájnlU. nebot nechodíme pro mou
clr(;~t k tem. již nám ji nemohou dát, jimž sami (FI

váme. Ješte dnes chutnáte ve vlastenecké pcesii sloven
~ké Sv. Cecha. A to je již trochu perfektum. Krasko
vdecí predevším cesk~'m básníki'lm. Zajímavo je také.
jak Vojanovský prospíval poesii Vrchlického, ale delal
to zbranemi, jimiž byla jista jeho prohra -- forma jeho
básní je V rchlického.

Vliv Ruska je a b)/val málo zretelný. Slováci znali
z autonomie Rusko velmi málo a špatne. Byla to zase
messianská gesta. Prí pad Vojanského.

Soucasné Madarsko je chudá spižírna ducha a je za,
jílllav.o. že tam najde se casto spíše analogie k moder
nímu literárnímu životu než v Cechách. Slovenští b;1S'

níci ješte neprišli k spravedlivému boj i O' for ln u,
jež podle Šuldy vykupuje umení z malosti a prostred-
nosti. ,

Ceští 1Jásníci. pricházející SIO\'ILka motí vove VYUZlt.
dnes ztroskotávají. protože jsou slabí ti. již to ciní dnes,
kdy nejsme v doLách Heydukových. Pribík? Velkobor,
sk)'? A nebO' snad dokonce Panna?! Je tu jedine Mahe
nuv »Janošík<'.

V~'sledek? Je hloupost mluvit o samostatné slo"el1
ské kulture. Jižní Cechy na pr. daly literature víc než
celé Slovensko. A jako na jižní Cechy je nutno i na slo
venskou literatunt dívat se jakn na literaturu regiona
listickou. Pl'Ozatím chudou. Nechceme ríkat. že Sloven
sko nebude jednou dodávat silné bojovníky ducha,
zvlášte dnes, kdy na pr. Morava dává poslední dob()11
nejlepší síly ceské literatnry od \'\' olkera clo ~ez,,~l~

Proti tomuto prílivu V~'ChCr111íchsil sc zdají Cech}
vystreb.~né a je pro ne doMe. 7e všichn i t tLo mladí jsou
vetšinou v Praze. nebof vedí. ja ' 1»)' 11\'1neplodn.'· (
paratisJl1. Ale je d,)hre nekdy si il\'eciomit jejicb kmf~
novou príslušnost. :r-.liloš, Urhan. Tovomesk~·. Jilem'
nick~' slibují. že i na našem pokulhávajícím v~'chode se
necokutí. Prozatím boj o nov)', neotrelS' v''raz. Proc
by nemohlo b~,ti Sloyensko opet velk()\l zásobárnou ce
ského ducha.

:~ t si pripomeno11, co rekJ na 1 r. ~alth " BezrucO\'i.
že vel kost neznamená behati po svcte, n~'brž videti s\'é
,okolí veJce.

A zdá se nám již dnes· anachronis1l1em a pocitujeme
lítost. ctete-Ii st'lrického K. Kála1::t:

Myslím na Slovensko i::tyricet let a pOlleYauZ stárnu.
cítím povinnost radit a prosit: U s ta ií t e v z á p a s e
o a u to n o 111 ii. (Hlas VIJI. 2.)

A tu se 7.Clá. že Slovensko nepotre1Juje nic ntŽ mla
dS'ch rozumn)'Ch lidí d ovšem hlavnc odpovedných kri
tiku.

S 1O' ven s k á I i t e l' á r n í k l' i t ik a.

Víc snad než na Slovensku si váží v Cechách St.

K r c m e l' y h o. ]echceme prikládat polJ-ínko ke kritice



Ptttomnost..,

o poslední knihv » L'udia a -knihy ,(. Velk)' kritik tak
u y lk~ b:loník musí predne verit ideám. jež hlásá.
Krémer)' delú d(,jem, že neverí sám sobe. Napíše

do »S I (l v o 11 i c r e vi e w« clánek o slovenské
raturc a nedovede ani z hod not j t tak jednodttch~
vy jako je Jégé-N.'ldasi. Pri tom ovšem dovede vy
nOI at \h)ufnou partu sloyensk~'ch mlad)'Ch pr,' Dás

ku ~c vsemi Hezky, Brtáni atd .. již nic prozatím ne
ují, Nemá smyslu pro nástup generacní pro pers]X'k-

,nad i proto, že v jádre Slovensko je b (;'z gen c
cní h o ž e h r í k 11.

ti ntj1l11il.d~í? -\ndrej Mráz. Prectete si treba poJe
u, )·l'ozpra\'ách Aventina' a bohužel. musíte ,-íc
é pravdy priznat p, Ferdinandu Šrámkuvi než p,

rázo\'i. ,Teboc tento kritik píše takto:

>~Io\'ellsk() unes žije a ()~udove \ilusí žil svOjilll samo

statu',1I1 kultlírn~'ln ži\'otolll a jeho boj o samostatnost slo

\'cl1~iny lIení lIii::íll1ill)'1I1 ako kul (úrnou potrebou a zákla
dOlil žil'ota ... «

Ceshí Clo\'ek lhl Slovensku nevie sa smierit s o s o b i l

nou hul(úrnou fysiognollliou(l) no"ého pro
s(rcdia ...

Hraje si velkomocného: » Ale ou p r \' é h o s " o jho
st Ú Ji e n i a v lit.cratúrc nic S01l1 tak dóslednt> a
rvale nehlá a ... « atrl. Tste bezradni, že neznáte
sít'laci hvezd. když A. l\lt:;lZ ystoupil do literatury.
na Slm'ensku yypadá jako z nebe spacllý,

,:\lhdéul Slun:n:-;ku« píše li Žarnovo\'i: »r;:l~nic!ó
erb '\lldn'ja Žarnova je generacn}'m htlsnick.í'm
Ja\'QI1l dnešnej mládeže.(' (XI.. císlo 1--2.) Ot"írát.e
v;Ílllc Br:lzdu hez úhory« J. citujete namátkou:

A dobre by bolo
zafat ešte bicom

do kryi,
i do jarého tel a
a "ybicovat
dedicnosti semi atd.

e tedy dnešním pro;evem dnešní mládcže na Slu\'en
hanení a recnení. a ejhle. mbdá generace m_š\;].

kritika I ) Vezmi v.\-mluynost a zakrut jí krk! (.,
už dáY11n\' erlaine,

J. D, or á k? Píše informacní stati, které m[dokdu
depodohnc cte. a pro o není treba se rozcilovat.

e H'lmi smutné, má-li o slovensk\'ch kriticích ara,,
Gtjza "ámnš: » Je vohec priZl1a~né, ha priam'() di-
o tickv pozoruhodné, ako sa prilepí kažcF kultúl"l1,'

it na kritiku." (»Dav«.)
ylo br ledy zbytecno jmenovat ostatní, alt nutno se
vit u toho, na nejž lato slova neplatí a jenž, snad

n,', St vymyká 7. tohoto kruhu mlad)'ch lit. kr.itikC,
nsk~'ch. jenž je si vedom cestne svého odp(wect
úkolu.

Jan Hama1iar.

k.í littr[lrní kritika žije a tyje ze Saldy. Tot bal
na ncjž se musíš dostat. než chceš jít dál. Ail:e 510
á 111];j(\(J liL kritika neumí doma z neho žít a nezná

O ani Šahly, nebo.f , iak bylo receno, tak daleko bylo
y ze Slovenska do Cech.
zajímavo, že kniha Hamaliarova nevyšla v "Edici
)'ch slovensk)'ch autoru «, nýbrž v ») Mazáco"e sl 0
é knižnici , ackoli není na Slovensku mladšího

I

cloveka nad Hamaliara. Kniha dosti znacného obsahu,
jejiž obálku však jakoby delal primán, jenž dostane po
prvé do ruky barvy. Je treba ,'edeti, že takové obálky
na ved e c k é p l' á c e jsou nonsens.

A u t.o k l' i t i k o II této kníhy bychom mohli nazvat
Úvodné slovo:

"Sbierka ani nepodá"á pln)' obraz na5cj mladej litera

túry I1a Slovensku ... Je v nich snaha po vyši;ej kritíckej
úrovni na Slovensku, ktorá je tam už hriešnc zanedbá
vaná. .. všetkyl clánky vznikaly náhodne pre casopisy.

Preto sa v nich na nicktorých miestacl! opakujc jedna a ta
istá myšlenka« ... atd.

Zdá se opr,avdu. že od Šaldov)-ch Bo j ú o z í tre k
i 1) u Š fO a díl a kritikové nepecují príliš o :;tavbu
sv)'ch del. Ai je to Teigova S t a v b a a b;í se ií, at
Píšovy S o tl d y a hoj e. a1' Sezimovy r rys t a Iy a
j1 r II s i ty anebo Arne Nováko'vy N o s i cip 0
c hod ní, nemají jednotne propracované stavby. Když
mají již dosti referátu o ruzn)'ch revuích] seradí je ve
více méne organickou 1-nihu. To bychom mohli vycíst
i llamaliarovi, ackoli

"jej duch, jadro a u'silovanie po vyššej kultúrnej a literár
Jlej úrovni na Slovensku je dobrým vJlútorným momentolll

a jedJloticim spojivom.«

Obsahove je kniha mladého kritika bohatá: Literární
essay (Nástup generacií) a perspektiva (Duch našej
novej liL na Slovensku) se stríd[l s lit. studií (Timrava.
VI-IV) .'l zasahuje úcinne i do vedy (Lajciak)_ Zac1w
vává tedy H. rO'vnomell1)' krDk lit. kritika s lit. histo
rikem a Zd[l se, že smeruje spíše k lil. historikewi;
:-;píše t.yp arncllovákovsk}' než ~aldovsk}'_

Je videt i z toho, že 1:-1. nestojí zapi"ažen v l2'eneracní
káre m1ad)'ch, má radeji spravedlivou pózu svobod
ného pozorovatele a soudce z povzdálí. Jeho vztah
k nejmladším na Slovensku je podobný pomeru B. Vá
clavka. k mlad)-m v (echách, címž ovšem nechceme oba
dále srovnáva,t. Místy H. nepodává nic nového (N [i
stup generacií na pr.), ;1,le nezapomínejme, že kniha
je psána predevším pru Sl(ln~nsko, a tu je to opra\'du
novostí. A pak H_ má celou radu dobri'ch vlastností.

Dovede h (l d 11o t i t (1\.I. LJrb::tn. Varisti). i když z:l
chovává s loven s k é merítko (, l'rbanicovy prvotiny
jsou na s loven s k é pomery velice zdarilé a úcin
né ), podává reliefní pohled na cel)' zjev. pncuje
s opravdovou láskou k predmetu (Tvorba Timravina).
místy volá po revi:=;i star~-ch soudu. treha u r{':iezdn
slava_

pak jedno velké plus. Hamaliar, S lov á k. píš('
nckolik studií ces k y. Jako málokdo z mlad~'Ch chápe
podstatu ces k o s loven s k é .i e cI not :v:

»Tato sbierka je chápaná v duchu a v smysle naprostej
literárnej jednoty ceskoslovenskej. _. ceskoslovenská jed
Ilota je pcdložcná a potvrdená i národnou jednotou rar,:o
vou ... Podstata jednoty záleží v našej spo!ocnej dávllei

histórii, v spolocných literárnych a duchových -Snahách,
osudoch, poslaniach a tiež v spolocnol11 kultúrnoll1 ideálu

v minulosti, ktorý síce býval casto naštrbo allý svojíl1l
kultúrným orientovanim, alc u p ln éro z d voj e n i e n c
b o I o nikdy.« Atd.

Ceština ku podiv1l nedelá II-ovi žádn)-ch obtíží. až
jste nekdy na rozp'lcích. zda H. nbohacuje ceštinu neho
je to l::tpsus: z p e h y života : uo). poesie Okáliho je
r o z t r a t e n a po ruzných C3S ... _ hry, které nebyly
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cio n o š e n y .... básen Smokovec místy z tJ ~. b á'v á
hlas a v y z nej e bezzvucne.

Jestliže psaní cesky se Hamaliarovi ješte dnes ne
uzná za hodné a je-li proto i na Slovensku nenáviden
a zneuznáván. bude mu to jednou pripsáno k dobru.
Nebot ta d y zacít bylo skutecne odvahou. Je v tom
i snaha po onom literárním soutežení, o nemž H. kdesi
píše, a je videt, že H. o slovenském problému jen 1'1 e
pí š e, ale chce jej také reš i t. Snad mladá generace.
pricházející do Prahy, zacíná vec chápat vážne.ji. Prí
pad H-uv je toho dohrj'rm príkladem.

A pak H. se nedívá na Slovensko jen s úzkého do
mácího hlediska. Zná dobre pomery v Cechách (mi
mochodem: tendence De'vetsilu, Hostu, Pásma, Stu
dentské revue nebyly vždy tak »rovnaké«. jak r)1yslí
H.). škoda však, že neuvádí leckde zajímayé analog-ie,
na pr. »Rob-Ponicanovo: "Byt na stráži ... Stále ...
Cekat na zjavenie. ... « S N ezvalovým: »Je treba vyna
lézat minutu za minutou a nemít ani chvilku pokoje.«
Nebo láska k vecem u Novomeského a u Seiferta, kde
Novomesk)' »z tých veci veniec 'vije a tvorí novú krásu
poesie«, tam u Seiferta veci samy zní. Vydedenost Niž
iíanského upomíná z dálky na Carka a j.

U nás si Slovenska témer nikdo nevšímá. až na J.
Knapa v Severn a Východu. Protože prozatím Slo
vensko umelecké neláká. Ale snad jednou hude nutno
všímat si více. abychom se kulturne zbytecne m'ochu
zovali.

Jsme ochotni casto H-ovi verit pro jeh sloh živý,
místy až vášnive rozhorcený, sezimovsky rozborn)'
aneho' hilarov:-k)' rozvetven)', místy zas príl,iš hovor
nÝ. címž bv pripomínal Píšu ze S o II d u ... , s nímž
nekdy miluje i pleonasmus. Chce presvedcit. že není to
jeho vinou. že musí mluviti o zjevech podružných.
Má širší, hlavlle sociologický rozhled. Nezajímá ho jen
literatura.' Zdá se. že prímo objevuje a docenuje Laj
ciaka. Ovšem H. je orientován spíše na východ (Ru
~ko) než na západ a i tím hyl by úrodnÝm proti pólem
mladé ceské kritice.

Bude to jenom pro Sldvensko dobre, bude-li H. jed
nou k r i t i c k y v é s t a pre v y c h o v á vat. Tra
dice na Slovensku byla podle H. doposud témer výluc
ne »brezdicem lidského snažení. pokroku. ubíjející jeho
rozbeh«. Jsou básníci. již potrebují neustále bdelé kri
tiky jak chromí berle, aby nezabloudili. Šalda kriticky
vychoval Svobodovou. I zde možno meriti velkost kri
tiku. Salda rozdává mnoho i nejmladším. Nekdy je tre
ba básníky vychovávat jako se vychová'vají kone. jak
si to predstavoval Lec01'lte de Lis1e. . vychovává se
i jemnými nápovedmi.

~dá tedy H. vdecné pole, nebof Slovensko. tof "zeme
básníktl«. Nadren~r názor! Je zajím3vo, jak brzy tam
zacínají psát. Vzpomente naproti tomu Maupassanta,
Zeyera. J Hamaliarovi se zdá, když Timrava zacíná
y 25 letech (na pr. jako prVní shírka Sovova), že to
hylo »dost neskoro". Proc brzy zhrc1nout lacinou hás
nickou sn:ávou?

Je samozrejmo, že i H. roste a ucí se n ~aldy, mlu
ví-Ii o ~prekonávat sa za diía na ddí. o })kritick~'ch
možnostech« a »nástupu generacií" a j. Doma nernohl
nic vzít, naopak sám musí tvorit literární merítka. pro
tOže obycejne užívané na Slovensku »zhýbajú«. Tam,
kde píše slovensky, tvorí vlastne slovenský k r i t i c k ý
j a z y k. jehož na Slovensku nebylo. Ostatne H. má
za sebou radu kritik v ruzn)'ch casopisech a snad
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i »Hlasy našeho .,»'chodu« jsou již pro H. minulostía
jestliže plný obraz naší mladé literatury na Slovensku
tato sbírka nepodává, jiste jej chystá.

»Hlásy našeho východu« jSOLltedy H-ovy kritické
J~ehrjahre. Škoda, že neorganicnost kúihy je mí~ty na

závadu.
Kritik, jenž má odvahu bít. Kritik, .len mi lu je

tím, žen e n á v i dí.

»V našom domácom hniezde tiež jest mnoho ŠPiIlY, nizka

úroven, malé požiadavky a následkom toho i malé clele a
snahy. Proti prísnemu posudzovaniu na Slovensku zakore·
nená je falošná predsta va, CO prísne súdime, to vraj nema
žeme miloval. Som presvedcený, že opak je pravdou .•

Mohli bvchom citovat dále. Pocátek témer všech tatí
je nesen ódporem proti malosti sloVf;nské kultury. Na

Slovensku ješte neznali (krome Lajciaka) tento druh
lásky, jaký jsme dobre poznali ze Šaldových Predmluv,
Macharových Tristií a z Dyka.

Nebot jenom cestná velká nenávist se rodí ve velkou
lásku.

Franta K ocou'rek:

Hodina predváleeného tilmu.
Paríž, v dubnu !92Q.

Vedle avantgardních filmu patrí k nejzajímwejstmfilmy predválecné. Škoda, že se dosud u nás nena
šel jediný biograf, jediný podnikavec. který by zavedl
podle francouzského a nemeckého Zpllsobu pri každém
programu promítání t. zv. »Deseti millut predválec
ného filmu«. Ani zde to není obecným zvykem. Je
pravdepodobno, že se tato složka programu bude stále
vítezneji uplatnov1.t. Není pri tom nutno pocítat je
nom s intelektuálním obecenstvem. jako u filmll avant
gardních. Díky rychlému rozvoji kinematografické
techniky a estetiky mllže dnes i každ)' prllmern~' divák
rozpoznat nemožnost filmu vyrábených vážne pred ne·
kolika málo lety a muže se jimi znamenite pohavit.
Prumerný divák vidí jejich komiku. Pro odborníka
jsou vedle toho prvotrídním dokumentem dobove est(·
tickým.

Systematicky promítá ukázky predválecného iilmu
jediné kino: S t u ci i ode s U r s u I i nes. Mel 'sem
štestí. pokud jde o predválecn)T film, protože nedlouho
po mém príjezdu Studio menilo program a tak jsem
mohl videt ukázky dvou ruzných predst'Wení. Tady
beží jeden program mesíc. ctvrt roku, i déle ... i v za
strcené ulicce. jako je rne des Ursulines, v Latinské
ctvrti, za Pantheonem. *

Nejdrív t. zv. Ž tt r n á I z 1'. 1905.
Aviatické neštestí, které postihlo jenom letadlo, mo

del 1905, dovedete si ho asi predstavit. Aviatik je
zdráv a usmívá se. Možná, že mel príležitost uzdra
vit se zatím. než prinesli prijímací aparát. Protože
tehdy filmovÝ reportér byl osobou velmi vzácnou a
snímky vyvolané Z,1. hodinu po katastrofe neexisto
valy. Krome toho je skoro jisto, že nespadl s vetší
výše, než nejakých 30 metru pri rychlosti nejak,'ch
40 km.

Bombita, slavný španelský toreador, se loucí s býci
'1rénou v Arles a odchází do soukromí s nekolika mi
liony peset, obklopen dávno mrtvou slávou.



i lavnost " Paríži. Jako obycejt;1e. Panthéon,
. President , •..publiky, clenové vlády a po<;lanci

" kolébají y pn"tvodu - tenkrát ješte. nrdinové
u sebou tak nemrskali jako dnes, opef~.!#i i di
"Ii patrne daleko menší požadavky .9íthf(.: ~.-hlost

mích se ozval v sále. To pro tuhé límce, po
cylindry a strih šatu. jimiž byl toho casu oden

, výkvet národa.
prichází cel)' oddíl mody z r. 1905. Jsem pre
, že hy se neuhránil smíchu ani jediný z pánu,

i tolik z'lkláda jí na své vážnosti a neprístup
humoru. Zacnete s temi krasavicemi odkud chce

vždycky neodolatelné: od spodu. nebo od hb
ou prostc nepochopitelné, jak se tu pred námi

jí v salonech a zahradách, které dnes najdeme
enko\'sk)'ch a nekterých velmi odvážn)'ch yelko
'ch fotograf LI,jako pozadí.

é fotografie z našich rodinných alb usmívají
ná úsmevem. v nemž matne hledáme podobu
" em dnešních manekÝnek. V zporriínáme skoro

ut)'cl1 pohlednic. zlacených a lakovaných,
ínáme star~'ch památníku. v nichž se neznám}'
r snažil s vdkerou obra1ností zachytit perem.

, '1 harvoll pocestn)' ideál ženy. ZvonoVé sukne
vedomite to. CO dnes i ntlrulici tak rádi vidímt',

pickám šncrovacích bot. bot zapínanýchna kno
, poprípade strevícku. Pas obdivuhodne preštíp-
- vedle smíchu to v nás. budí dnes prímo odp(lr
ot a Iladra upravená do forem. jejichž' b~'v;'dé
vatele musíme proste obdivovat. Límecky vy

, úzkl)~tlive až k brade. ,\ tech ozdob! Lem suk
\TÚtku.ruk;\\ li. garnvn)\'ané ruki'lvy, bohate de
aná prsa.
holí to úces)'. ua jejichž bizarLnost pero nestací.

uk)'. jejichž fant'lstiCnost presahuje pred sta
dnešních divák-LI.protože odporuje jejich zku

ti. Pokll~ím se vylícit yám jedin~r za všechny'
na "~'šinc di"oce nedmutéhc. úcesu, koketne na
. Je wh ni nízk~' a dosti širok5-. Vroubí ho pentJe

, é harvy. Na obvodu strech\'. docela nahore,
ystematicky umísteny. ctyri kulovité plody,

ž do udiveného pro toru vybíhají ostny. Volil
príklad velmi jednoduch~'. abych ukázal, že ab
O t líceného predmetu je neco zásadního, že není
komplikovano ti. která se obycejne zdun.znuie.

omu si primyslete radu vecicek. patrících k móde.
íky. deštníky, kabelky. rukávniky a rukavice.

vne pohyb, život tech predmetLI., v dobovém ry:
dráze krivek, které byly toho casu elegant.ní,
tním slova toho smyslu. Primyslete si posto.k.
i mel h~·tpuvab šatt"tješte zvÝšen. gesta, s nimiž

etkáváme v~'hradne y karikature.
omobily, do nichž by se dtles ostýchal sedn0ut
Yán. privážejí módní kr.'! avice ke schodištím ka

ých palácll. z nichž je videt hk\vne sloupy. Dá
hubickují. podávají si šálek kávy, štebetají a precl
trn se znovu líbají a z aut, která se rozvážnc

ují, mávají vyšíval1é šátecky,ruce v dlouh5rch ru
ch, pštrosí péra, kvetiny a jinJ"' porost košati-ch
U. *

je hrub~' doboV)' dokument, bez prímesk{l dra-
O filmové smhy. Videl jsem pred ctyrmi lety
ži jeden ze starých filmu Po ly Negri. Nikdy nan

nu. Byla v nem hrdinkou vášnivého románu

lásky, typ: démonická žena ze spolecnosti. Její ná
kladné kostýmy. za doby natácení filmu vzor vybra
ného vkusu. Zvláštní pocit, videt umelkvni. která od
té doby prodelala velký v~'voj, ve staré "technice; sta
r~'ch kostýmech a rekvisitách. Je: težko predstavit si

,g.ramaticky silnejší dojem, než pri pohledu ln abso
;-1 tnÍ komiku, která byla kdysi podávána jako absolutni
tragika. Mal)' pocet let, který oba póly deli, nedelá pro
past méne hlubokou. Naopak. 1 epamatuji se už presne
na to predstavení veV i e u x Co 10m b i e r a nehudu
o nem už psát, protože tady záleží práve na detailech.
Zdr!-ím se za to 11 jiných dvou milostných tra~edií, vy
robených pred válkou.

Jejich libretisté, režiséri a herci jsou neznámí a Zll
~tanou neznámí asi navždy .. \.le to nevadí. Splnili svuj
úkol dan~" historií, pripravivše chvíle vzrušení sV\'m
soucasníkum a nezaplatitelnou zábwll nám, jejich -po
tomkllm. První z nich budí na nekolika místech pal
civo\.1 otá,Zkl1, jde-li o autentický star)- film, nebo ge
niá!ní pa~elek nejnovejšího data. Druhým zacneme.

U n o spr i n c e.z n y.
V divoce exotickém prostredí. které je 'v první scéne

charakterisováno pokojem preplnen)'111 židlemi a jed
nou pohovkou, se bez jakýchkoli,- zbytecných úvod LI
odehrává otrásajíci dram:t. Jedno z tech. jichž se film
padesáti procentne dosud nezbavil.

Sultán miluje tanecnici Esmeraldu, která je krásná
jako žena, nabízející na pL'lkátech nebo vývesních ta
bulích pred patnácti lety smíchovský ležák, pražskou
šunku, nebo neco podobného. Režisér -- existoval
tehdy VllbeC? - byl dítetem své doby i v míre odhalení
jejího svudného tela: bylO z ní zrít nah)' vlastne jen
oblicej a ruce od loktu dolLI. Jinak se ztrácela ve všeli
j.'!kých trásních. závojích. stuhách, penízcích :1. jiných
tretkách. Jediné bylo jisté: že nevá-žila má.lo. Pri tanci
se ponekud svíjela, házela ocima a ovšem tloukla na
tamburinu, približujíc se nebezpecne blízko jednomu
sultánovi. podruhé muži v námornické uniforme.

Z titulku vyšlo najevo. že tanecnice je vlastne prin
cezna a muž v' uniforme kapitán, kteri" ji miluje. Bylo
to dost zrejmo i bez pomoci titulku. (Tenkrát se nevy
znacovaly titulky délkou. j.:Jk by snad nekdo myslil.
Naopak byly velice strucné, asi tak. jako teksty k ilu
stracím v románech: »Princezna milovala kapitána .1.

chtela s ním prchnout.«) ProzrazoVal své city k prin
cezne s dokonalou v)'razností sv)'ma koulivi'ma ocima,
zretelne viditeln~'m vzd)'máním prsou a gestikulací.
která vycerpávala všechny možnosti pohyhLl rukoL! 1.

nohou, vyjadrujících lásku.
Než jste se nadáli. odvlekl kapitán princeznu se scé

ny. Režisér se nezdržoval s motivováním jejich úteku.
Jen jste zahlédli. jak se mihlo nekolik jejích cárll za
skalnatS'm v~'bežkem. Prišla rada na sultána. Jeho
predstavitel musil svého casu budit údiv svými herec
kými kw:i1itami. Hrozne otví ral velikou, bezednou hubu.
Na cele v)'Volával nepretržite radu hlubokS'ch vrásek.
když zvedelo bídném cinu své nevesty princezny a ne
známého vetrelce, kapitána. Zdvihal ruce k nebi a desi
výma ocima doprovázel své vzývání Al1aha! Behal
I.besile od levého kraje snímku k druhému. A nade
vším triumfoval nejsilnejší jehv v)'razový prostredek.
mocn\' cem)' knír. výmluvnost sama.

To už se nám otevrel pohled do druhé scenerie: ná
dvorí sultánova p;lláce. Nejjednoduššími prostredky do
saženo nejvetšího úcinku: asi tri kulisy, jejichž maj~-
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Psychologie doby a zloeinnost.
Už tedy ;·:as jednoho mají. A ie to porádn~ sam~c.V ž.cl 't to je ncjak~ ch milinllil! Bi'th sud, kam tollk

jJcnez n~ j:.'c!nOllprišlo. Noviny praví, že dncet rodin
hude ožehr,1(-f'l1o. Alle podivnú vec je pri tom ta zdržen
livost rC'ctiž('n~ch. Zd;l, se, jako 1>)'dokollce litovali ne
rOLiJ1yšlen,:l10kroku .. Jlm í a pís(' ~r~ o odvolání trest
ních ~d;íllí. Proc jen, proc nemá b;;·t vinník cxemplár
liP rotre~t;í.n? Pri Hejmt'nším tak iJ'E'hkomyslnenakládal
c. cizimi statisíci, ba dokonce míliony~

Po,.;tižení jiste mél jí FO 5\'0\1 zdi' ~eniiY05t dú"o 1

Reknenx.~ to uprímne: stydí se. Je možno i, že je po
rertech ll'rzí. že ucinili t.restní oznárrení. Ted ovYem.
když ~.ehledaji ty zmizelé miliony. Možnú, že ncco se
z toho )lašio v kapsách postii-t'ný·dl. že v nich zustaly
nejaké ly »drobty( na sp:-kul2.cních »ziscích«, které iim
nadporucík Sídek vyp1::'!cc·]'.:N eco se musilo pri obcho-

-INSTITUCE
UJJ_

AŽiVOT

Ona prik)'vne, smutne, a v témže okamžiku se Ar
nošt zastrelí ze služebního revolveru.

*
Není ovšem treba hledat ukázky predválecného filmu

jen ve speciálních kinech a predstaveních. Mnohé z fil
ml\ které dnes beží v biognfech, jsou ne sice tak ná
padnými, ale také dokonalými dokumenty doby a este
tiky plne prekonané. Jdete se podívat na nejakou novou
kopii staršího filmu - nemluvím jen o nesmrtelné pra
babicce všech v~'pravných filmu, QUO VADIS? - a
nasmejete se 'víc než pri moderní veselohre. Takov"'mi
komickými typy se už dnes vlastne stali ve svete filmu
všichni herci, kterí se nemohli preori ntovat a. težit pro
svuj projey z modernejších theorií. Po\ršecnne vzato,
st.ihl tent.o nemil~' osud všechny kinoherce, kterí vy

rostli na prknech divadelních a kterí si neumeli pred
stavit ideální film jinak, než jako ideální divadlo. •

Emil Jannings nám v nekterých rolích pres velikost
svého projevu nebude brzo o nic méne k .smíchu, než
Gunnar Tolnaes a Rudolfo VaIeiltino, jeho následník
s portdeuiJ,H »miJácek žen«. Šel jsem se v Paríži poGi.
vat ~novu na nekteré staré filmy Charlie Ch1plina.
abych si zmeril jeho dobové ztráty. Nehlede k tomu
2e je komikem (ale stará komika se nám dnes také jeví
obrácene), mtlžeme ríci, že Chaplina nebude možno za·
radit - asp0l1 ješte dlouho ne -- mezi ty, k~o ca em
podstatne ztrácejí. Vrstvám dobového prachu Je vysta
veno dílo i nejvetšího ut]1elce.

V každém príp'l.de se hlásí silne potreba založit fil·
mové museum, jehož hlavní program by byl soustavné
predvádení film II jednak historicky, chronologicky, p1

dle doby vzniku. jednak podle látky. Teprve tehdy bude
dána možnost soustavného filmového studia, které je
dnes témer nemožné pro neprístu[Jnost a rozptýlenust
materiálu. Až se pochopí, že film patrí na universitu
stejne iako literatura, divatllo a vStvarné umení. bude
nejlépe' umísten t'1kov5' ústav na universite. Mel bl'

svou knihovnu, archiv, prec1náškovou a promítací sín.
seminár a labontor. Lasem by práve odtud mohly VI'

íít jako ze solidní základny direktivy a pokusy o hnd
il0tll~' cesk5' film, jejž prece nemužeme ::ážne cekat od
lidí, kterí v ceském filmu dnes ro~hoduJl.

mtomnosL

státní vS'še byla stále ohrožována vÝškou statistu, prá
ve vtrhnuvších do deje. Zde asi byl hlavní režijní efekt:
smecka žoldnérll se vyrítí na rozkaz sultánilV z jak}'ch
si stájí, aby pronásledovala kapitána. Bylo jich asi de
vet. Zatím co sultán nemá stání, t. j. vytrvale prebíhá
zleva doprava a za~taví se jenom, aby pomstychtive
hrozil rukama a knírem, sp3.tríme more, zpenené vlny
a kocábku, zmítanou u pobreží. Iluse skutecnosti, která
~e vás na chvíli zmocní, je v zápetí znicena objevením
kapitána. N esc y nárucí prin::eznu, ale není SChODn
vzbudit v nás dojem hrdinský. Vrávorá totiž pod tíží
Esmer.1.1dy. Smecka jITlenOyan~'ch zbrojnošó ho (patrne
následkem t.oho) snaunu c1()p~dne a privlece zdrceného
k sultánovi. Ten vložil celpu S\'Oll duši do srdceryv
ného pohledu. jímž ocek;\\·á princeznu. Esmeralda se
HaCÍ kajícne do objetí sultána. kter~' net1llavnc a oteO\'
sk)' l-ývá btavllu. K apit.ána odvádejí do vezení.

Tent.o velkofilm lrvá 6 millul. A ješt.e necím vYlliicí:
llC'má happ)' end.. .

A r n o 13 1. a .-\ m á I ie.

Tragedie zacíná y parku. Amálie jede land'lurem
hez konkurence a s jedním konem. Kdežto _\rnošt na
kole, jaké bylo tehdy nuvinkou. videli jst.e je snad v mu
seu. prední kolo obrovskt- a zadní nep~ltrné. Spatrí
Amálii s v~'še svého sedla . .lejich zraky se setkaií.
Totu setkání je pro oba osudné. Jeví se to už tím. ze
Arn03t obrátí S'vllj bicykl (aniž se složil na zem. v cemž
t.kvel pro tehdejší dohu znacn)' sportovní zájem obe
censtva) a sleduje láskyplne lallLlauer až k v~-jezdu
z parku. Je poštovním oficiálem. krome toho mužem
prísn)"C1l mravu. Tím hlubší otre~y zpusobuje mu ne
Llovolen5r cit. k neznámé. Ona je totiž vdána, jak nám
prozrazuje druh~l scéna. a plete PUlicochy, zatím co její
manžel cte v nejaké ucené knize. Náhle vidíte, že se jí
práce nedarí. Vzpomíná na muže s bicyklem. On je
nablízku, dole pod okny. A vloži za klepátko dopis,
aby to ona videla.

Nemohl jsem si zaps"lt doslovne text dopisu. ackl'1iv
jsem to chtel. Približne správn)' obsah:

»Miluji vás a nemohu bez vás žíti. Ocekávám V;lS
tam a tam, t.ehdv a tehdy. Arnošt.«

,\málie neodoÍá hlasu 'srdce. odloží puncochu a jede
Jandaurem za Arnoštem. Její 1TI11Ž však za chvíli na t,)
dost.ane anonymní dopis, odhalující tajn)' pomer m1.n
želk;' k Arnoštovi. Rozechven oblece plášt.enku. nízk)o
cylindr a vydá se za nevernicí. Protože nemá k di, po
sici landauer, sedne na železnici.

Jsme u prvnílw vrcholu filmu: stíh~í.llí železnici.
11nev a lítost jím lomcuje. a železnice let.i úzkou kolejí
mezi domy k obydlí oznacenému v anonymním dopis~.
Z;lvréltnOl1 rychlost drúhy 17.eodhadnout. i pri kine111;l
~ografické1J1 zrychlení na 7 km v hccline. Konecne je na
míste.

Arnošt dospcl práve k uskutecnení s"é trlUlly: po
klekl pred Amálií, rekl jí, co jí prede dvema hoditnmi
napsal a - p01íbil ji koneckv prstt'l. \' tom se ozVe lde
pání manžela.

Amálie prožív;l pra,,;" IP1!"3 rozporu: Eda ten. ci
onen? Tiskne ruku k srdci, t. j. ke kypr)'m iíadrum, za
stíd si tvár. presne totéž, co Arnošt. Obcanská trage
die hyla tu zpracována slvl.d poprve filmove.

J\tlanžel vpadá, s dopisem v tra lavé ruce. Není tj-eba
slov, ale titulek tu je:

"Te9y je tf) pravda, Amálie?«
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duverou, byil'a docela vymizela. Aspolí tihle noví zpra
vidla stojí porád jednou nohou v kriminále.

A to je tak: Jsou obycejne jen na provisi z docíle
n~ch obchodu, pevného platu nemají. Obchodník, prí
padne i sám v)-robce snaží s.e proniknout k odberatel
~.tvn všemi smery; nejúcinnejší je jiste jiste prímá na
hídka. Vypustí tedy ccl~' roj provisních ag ntt't. JakmIle
to zacne delat jeden, ml1sí to delat i druh~' a tretí. pone
vadž by jim zboží zllstalo na sklade. Jde-lli 'U zboží
hledané a není-l konkurence pi"ílišná, jt: dobre; hure je
však tam, kde obchodní cestující neprichází vhod. Jízdy
stojí znal::né peníze, život po hotelkh je náldadný; pro
vi~,e nezrídka -nekryje ,agentovu režiiJÍ'. A v takové
situaci pomáhi si provisní cestující jednou na úkor du
\'erivého záJ<:azníka, podruhé na úkor zamestnavateluv.
Zákazníkovi uciní nesplnitelné sliby a sjednává s ním
[:ndminky odporující tištené úm1ILH'e, nebo prijímá od
neho peníze, nejsa k tomu oprávnen; zamestm.vate1i
finp,-l1je objednávky, aby si zvýši~ provisi, nebo prodává
zooží na, vlastní vrub a tak je zproneveruje.

Je skoro neuveritelno, k jaké nereelnosti, ba nepocti
vosti privádí tato situace provisnich cestáln'í.

Prodává na ~,plátky zlaté hodinky devceti, jež nemá
v toholce víc než tricet kort!; ale on je vede do zasta
vámy, kde s ním hodinky zastaví, a dobere si dal'ších
sto korun, címž je už kryta jeho provise; o platební'
schopnost odberateo!ovu do, budoucna, na níž nejvíce
z:í.leží jeho obchodnímu principálu, se už nestará .

Je ji~to, že príjmová mizerie a obcasná hezradnost
cestujícího provi~ního 3genta mravne kalí; z takové
situace není mnohdy jiného v~'choc1isb, než zatloukat
klín klínem. Losoví agenti nepracují hnedl.e už jinak,
než s použitím nejakého triku. Vtrhnou do statku a
reknou rolníku na príklad: »Ta ci ona organisace vás
l1rb1':l. abyste koupil los, na l<:ter~' ~.e hehem príštího
roku vyhraje c1v2cet tisíc.« Je-Ii roLník chytl·~" zasmeje
'~e tomu a ukáže jim dvére, dTllhémn se tech dvacet
ti"íc príštího roku líbí a na splfltky se l1v<Í.že,zaplativ
pn-é clve do rukou agent\t

1Techci ríci, že by ta ké zde šlo za všech okolností
o shon po nac1prumern~'Ch zisCÍch. Je celá rada v~rrob
ních a obchodních' živností, kterú Se svým artiklem
musí pronikati do konsument~t va, jinak hy se l1f~udr
žela. A1e pro e, tujíciho agenta je to nezrídka situace,
která si žádá hodne silného charakteru; a k této skýve
mohou se hlá~,it jen lidé, kterí byli z jiného pevnejšíhO'
pm'olání vyrazeni, ponevadž nedovedli don 'st poselství
Garciovi; jsou tO' nejednou trosecníci života, jimž je
tento obor cinnosti posledním spásným lanem. A za
techto okolností nemá principál valnou možnost výbe
ru; neprezkoumává uchazece mnohdy ani v prícine
schopno~.ti. tím méne cO' dO' kvalit mravních. »Již bych
mu byl dal:« - vykládal mi jeden spolušéf klenotnické
ho závodu - »za osmdesát tisíc korun šperkCt, ale v po
s:lední chvíli me napadlo zeptat se. na nej telefonicky
u PQllide a ti mi rekli, Žteje to podvodník: to k šper
kL'tmnejde, ponevadž jejich Ilesk strhuje i silné charak
te;ry k zpronevere«.

Také vystupií.ované úsilí po ciste ho~.podárském úspe
chu v zápase konkurecnÍm je charakterickým zn~kem
psychol.ogie doby, a také ono - jiste nechtíc - podpo
ru;e zlacinnost, jak b)1lo ukázáno; jeho protejškem je
zápas o eksi~tencní minimum, jehož svS'm pomacným
složkám ,nezrídka není s to zajistiti.

Podobným výsledkem onoho úsilí o obchodní proni-

P.rftomnOsL,

tohohle druhu prodelat, to Už jinak nejde. A neco
spotreboval pan hursovní komitent sám; ani hlre

nehrabe.
íbeh je \'. kutku pozoruhodný. r~ada lidí -- vesmes
žn~Th - In("zi nimi i \'ysoee postavené osobnosti
ávaií velké peníze do rnkoucloveka, kter)T by se

d o~\"cdcilj:1l'o detai1ista za pultem, jehož obchodr,í
t v;;Jk ne ta...::t1,k obchoJo\'~ní ve v lkém. Dávají je
garancie clovelw, o neIT'ž vedí, že nemá žádného
yn:ní k pro\oz?Yání takov) ch otchot!;"l. a k jehož
nemu poSt1.H>!1lse to T!:Jprosto n'é"hodl.
co je k lomil vedlo? Touha po zisku bezduvocJ
po zi~kll he7 plicinení. Stacilo jim rki, že staveb

ruž-tv:l do-,táva jí úpujcky ve státních stavebních
h a že se ocitají v jisté tísni potrebujíce hotové

lze; že prodán jí losy pod .c:::noukursovní a že lze
zde \'yzíebt; a již spechali ~e sV~'mi statisíci neho

di luiliony. ahy je rozmnožili.
nadr("\n:cíht Sídkovi j;;-šte nic nevíme a' není ho
o cbraLteri~:o\'at. "Tevíme predevším, zda ...]'i

ce'bmli potrebu. S hezp,.,cno::tí víme o ,nem toliko,
st:'ttllím z:Lmestna:ncem a že- jeho sl]iužební príjmy

ly "t:tcit pri dohrém rozpnctení a velké šetnlOstl
krovné l,i~tellcní trinimulI1.. \ muž{"me z toho

dit, že mll nehylo dobre, hl) ž mu tolik zlata teklo.
ma.

tice j:>nekdy jako strelcc, kter~' mírí do celého
. ~1racno h1adov)'ch krka\'('{\ se sneslo na ustyd-
zají(:b, hijí ho krídloma a klovou zobáky. Bác!
en Zll-ta] ležet jako kanka inkoustu na bílém

re. Ten to odnáší: o:tatní se vznášejí vzhuru.
tice chrání ziljem poškozených a tento zájem je ji

tot\lí.l1~·rnse zájmem verejn~'m. Are ochrana
jedincO\'~ch není vždy totožna s požadavkem ve
mravnosti, který se spíše hodí za ,konecný cíl

e. A tož, když všichni lacní havrani vrhli se na
a bžd~ z nich chte! si do nej lclovnout, ustrelit

ém!t z nich ne jaké brko, ale toho jednoho nezabít.
• m) slím, znel hy rozsudek svobodného soud 'e,

ncstŠnerovaného forma'litami zákona.
Je cht~l jsem ríci vlastne neco jiného . .Je slyšet siln~

. zlocin! \ mvsJlí se, že v tom c.]oveku je potrebí
t neco \'{~lmivadného nebo dokonce velmi špat
. Jiste tak hudou soudit všichni, kdož jsou toho
í, že se zlocin má vykládat kn individuálne, že se

ri nem hrát zretel jen na osobu jednajícího. Soudil
též že se nejedná o zvlášte si1'ný .charakter, když

ající, který má verejl1é postavení a dosáhl tako-
·ku, dal wtrhnout k tal'ovéhle nerozvážnosti. Ale.
u pri tom opomeT!out ríci, že na veci lpí též
poluvtna tech, kterí byli tak tuze lacni zisku,

o nej tolik závažn~"Chvecí nevide!li.
'elne novodobé zlociny vyverají z psychologie

která je charakteri~:ována shonem po prebytcích.
v dobe luksusní módy ženské, v dobe kožichU:
dohe velkomestských atrakcí a drahých sportu.
í b),t život nák~:adný v onech vrst'v'ách, jichž se

• videt z toho. jak lehce sednou na vejicku polo
nad docela. jednoduchým c!~veke!ill, když jLle

aby rozmnož~ly své statisíce nebo i miliony.
. vládnou vedle sv)'ch vysokých príjm{t
to ojedinel~' pt'ípad, kter~r 'lze motivovati psy
doby. Vezmcme na príklad dnešní obchodní

cí. Zdá ~e mi, jakoby ona stará kategorie techto
]' hž n;l\'števe bylo možno hledet vždy s plnou

~ . tf . 9 .. , 58 . ('d' 00" .~-



kánÍ. jsou cetné dnešní zpronevery, liépe receno qUaSi 
zpronevery, záležející v tom. že si obchodník prodáva
jící vec na úver. zpravidla spllátkoy)', vyhraZuje k pro
dané veci právo vlastnické až clo plného zaplacení kup
ní ceny. Obchodní kruhy zvykly si této finese tak Žt'

jí užívají témer pri všech úverových prodejích, nehle-.
clíc p.ri tom ani k právní možnosti takového ujedn{l~1,b:
Myslím. že bych naJl~z'l,dost prívržencil názoru, že není
zásadne právnicky udržiteJ'no. aby si ten, kdo prodáv:l
nejakou vec druhému a projevuje vt"tli prevést vlastnI
ctví veci na neho, zároven toto vlastnictví dále pro
sebe podržoval: aile jakmile :,oudy zacaly. tuto vf'
hradtluznávati a. zacaly z ní odvozovati dusledky ..
pochopily to obchodní kruhy jako dúraznejš\ pohn''1ž-.
ku ké si)lnení platebních závazkt", kupcových, a veci
došly tak d<l!l'eko. že ..i mlynár vyhrazuje vlastnické
právo k mouce. kterou musí kupující pekar zítra zpéci.
v)Tobce košil vlastnictví ke koši'li. kterou detailista
zítra ci pozítrí ve svém krámku prodá. Proti temto
ekstrémt"lm se soudní praJkse sice hrání. ale pres to
musí se soudy jimi zab)·vati. Jinak se stíhá prodej veci
prodané na ú\'er s v~'hradou práva vlastnického jakt)
zpronevera veci cizí.

~echci se tu zabi/vat otázkou. do jaké míry bývá si
kupeC. pri prodeji takové veci vedom nejaké trestnosti:
jak je to pr:'tYne vratké. je videt nejlépe z toho, že Je

hned po zpronevere. jakmile kupec doplatí., co ješte
dluhu je: a tu se cítí, že to není vl<:lstne nic jiného, než
c!tJraznejší exekuce: Damokhh mec trestního stihání a
po prípade i· odsouzení visí kupci na-clhlavou pripomí
naje mu. že t() nespraví exekutor. ale že z toho mt"lže
b~·t i kriminál. jestli nezapl<:ttí.

Mne beží o to. ahych rekl. že i tyto dosti casté quasi
- zpronevery jsou dtlsl'Cdkem dnešního konkurencního
úsiií <) ohchodní proniknutí. V}Tohce nebo obchodník
~naží Se vyjíti kupci do krajnosti v~tríc v úveru, jen
aby prodal; I)ri tom se však zajištuje zpt"lsobem, kter:;'
má již \' sohe z;lrodek trest,ného cinu. -ck-

POVOLÁNí A ZÁLIBY

Segrave vypravuje.I

V roce 1927 prelcrocil první clovek rychlostní hranici 300kilometrlt \' hodine. Byl jím major ti. O. D. Segra ve, do
sáhnu vší sensacniho svetového rekordu 327 kilometrlt v hodi

ne. Po svém výkonu prohlásil, že se vzdává definitivne zá
vodní kariery. tak bohaté na velké sportovní úspechy, a že
nevsedne již do závodního vozu. Tehdy se však obecne usuzo
valo. že výkon Seg-;avllv nebude hned tak prekonán. Ale prišel
rok 1928 a s ním zapocaly na daytonské píscine další odvážné
útoky na nejvetší rychlost. Vyžádaly si hned v zacátcích jednu
obet. Byl jí známý americký champion volantu frank Lock
hart, který nalezl smrt v troskách svého vozu. Ale na jeho
místo nastoupili dva další kandidáti rychlosti (jiní lidé je nazý
vali kandidáty sebevraždy) a to známý anglický závodník
Malcolm Campbell a American Ray Keech. A pred jejich ne
.ohroženými útoky musila kapitulovati i nejvetší dosavadní
rychlost. jejich (Ispešným náporem byl výkon Segravuv sma
zán s prvého místa v svetové rekordní tabulce. Campbell do

sáhl na voze "Modrý Pták. rychlosti 332 kilometru v hQdine,
Ray Keech dokonce rychlosti 334 kilometru v hodine. Spojené
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státy jásaly nad triumfem své automobilové techniky a svého
závodníka.

Tyto dve skutecnosti, a to. že jeho rekord byl prekonán,a

že nejvt\tší automobilovou trofej, na jejíž driení byla Anglie
tak .)lrqa, ..,~í~kala,nyní Amerika, pl)meIYi,Se~rava ke zmene
rozhodnutí; k deiinitivnímu rozhodnutí 'jej primela konecne
výzva jednoho britského rniliol)áre, aby zasedl opet za volant.
»Ano,« odpovedel Segrave, »ate-za vola'nt kterého vozu?

»Toho, který si postavíte a který já zaplatím.«
Tím byla vcc zpecctena. Slavný inženýr lrwing zacal za

prispení Se'gra vova konstruovati nOvý \'ÚZ .Zla Ý Šíp«, který
stál 15.000 liber šterlinkú. Segrave s ním odjel opet na jevište
svého prvého triumiu, na daytonské pobreží, a zde bez dlou
hých .príprav prekonal v sensacní a dramatické jízde rekord
Ray Keechuv o 38 kilometrlt 241 metru, dosáhnu v rychlosti
372 kilometrú 263 mctrll. Svuj sensacní let na zemi lící Segrhvc
h,kto: »Podminky,. za nichž jsem se rozhodl uskutecniti pokus
o prekonání svetového rekordu rychlostního, byly opravdu
nimi málo príznivé. Dosti silný vítr zvedal pobrežní píscl" a
hustá mlha. válející se po pobreží. zabrallOvala videni., Presto
jsem se rozhodl k jízde. Vyclcával jsem ctl'lláct dní lepší po
casí. ale to se nedos tavilo. Za tím také múj americk)' konku
rent oyl tak dalece pripraven, že mohl rovnež zacíti a mne
tak predelíti: a to se nesmelo státi. Nesmel jsem tedy ztráceti
cas.

Viditelnost byla úplne nedostacující. Proto jsem musil d~ti
11:1 trati dva mohutné reflektory, které by mi jasne ukazo\'aly
cestu a umožnily mi tak rízení vozu. Jeden reflektor jsem dal
umístiti na zacCttku rekordní míle. jíž jsem mel projeti, a druhý
lIa jejím konci. a svém voze jsem mel dalekohled, který jsem
zameril na tyto reflektory a udržoval je jako na mušce pušky,
Jen toto zarízení mi umožnilo udržení správného smeru,

Bylo 6 hodin ráno. Jaké byly moje dojmy? Ach. velmi rychlé
a \'clmi málo príjemné a radostné. Vše. co jsem pred sebou
vidcl. byl svetelný oblouk, v nejž se \' mlze reflektor promenil.
Pri jízde jsem videl, jak se mi rapidne blíží vstríc. Po stranách
se pak táhla cerná zed. Pozdeji jsern poznal, že to bylo
100.000 divákll. rozestavených podél celé trati. jíž muj vuz pro
iíŽdel. Je samozrejmé. že jsem v tom letu nemohl rozeznali
kdllotlh'é lidi, n~lbrž jen letme zahlédnouti cel'l1ou. splý\'ající
masu.

Delal jsem dva pokusy. jak rekordní jízda vyžaduje. (Jeden
smcrem jedním a druhý zpátecním. Oba casy se pak secti).
delily dvema a daly Výslednou, prumernou rychlost.) Jízda
zpátecní byla obtížnejší a také dramatictejší. V plné jízde
praskl náhle muj postranní chladic a zatopil mne prívalem páry
a \'ody. Na štestí bylo to již ke konci jízdy a trvalo to jen
okamžik. tiorká pára mne zalila palcive oblicej a zabránila
\' dívání. Rychle se však rozplynula a já mohl zahlédnouti re
flektOr. oznacující konec dráhy.

Jiný nebezpecný moment nastal. když jsem najel na vodili
kaluž. Morský príliv totiž zacal velmi rychle stoupati. Proud
vody zalil na jednom míste cást dráhy. Když muj vuz letel
tímto úsekem, zvedl se prudce jeho zadek a otresem se zako
lísal predek. Volant mi v ruce silne poskocil. Myslil jsem, že
se rízení zlomilo. Tak byl náraz silný. Ale nic se nestalo. Mil,i

vuz pokracoval dále ve vytceném smeru a mé srdce zacaln
opet tlouci. Hlavní bolestí pokUSil byla nedostatecná viditel
nost. Nemohl jsem se ríditi normálním zpusobem. spoléhaje
jenom na svuj zrak. Byl bych se rítil ve splývající neznámo.
Dekuji tedy tím více konstrukteru, kapitánovi Trwingovi, že
umístil na mém voze dalekohled a že prišel na nápad za\'e
šení reflektoru jako orientacních bodu na trati.

Mlha byla. velmi hustá. Na vzdálenost 100 metru již nepro-'
niknutelná. Jen tak silné syetelné zdroje ji mohly matne pro-
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raskouti radiátoru bylo náhodné a není následkem
trukcní chyby. Puda byla dosti nerovná. More po

Di zanechalo dosti šterbin a hrbolu. Jeden z nich byl
ezpecný. Vuz pri najetí na nej dostal tak strašný

je pfímo podivující, že nebyl poškozen. Vítr !Tlí TOV

val moji líloht+ Opíral se do vozu plnouAsífou' a bil
velmi bolestne do tváre. • ': '

nu nikdy na nadšení a ovace. jaké mi pripravHi ne
'ci po mém rekordním výkonu. Osla vy pokracovaly pak

vecer, kdy usporádána na moji pocest hostina. Prišel
na okamžik. Pak jsem šel radeji spát. Byl jsem šta-

ne uspokojen svým vozem, svým výkonem a sebou sa
afi·li se však nekomu prekonati muj rekord. zasednu
vuj vuz a pojedu jiste rychleji. Muj vuz to dokáže.

vš . Hned dve prvé jeho jízdy stacily. aby byl sve
rd prekonán«.

e není jen vládcem volantu. ale i vládcem pera. Na
u, nazvanou »Lure of Speed", (»Lákání rychlosti,,)

menává radu zážitkú ze své bohaté závodní ka

ni mezi jiným pra ví:
tomobilové závody pricliázejí dve skupiny lidí. Di

pricházejí proto, aby videli, a dále skupina jiných
je závodníky, konstruktéry, mechaniky atd., kteríi proto, aby neco získali. V první rade zkušenosti a

tví. Závodní dráha je doplnkem továrny, je nezbyt

tem ke zkoušení nových vozu, nových vynálezu, no
ep!ení i nových lidí. Závody prinášejí velmi mnoho

Mnohdy ani ne viditelných, ale tím více cenných.
je tech zkušeností a zdokonalení méne. tím dále jsou

ody bezpecnejší, stejne jako vozy užívané nejen ph
I ve všedním živote vubec. Každá porucha pri závo

novým vykricníkem, ukazujícím na nejaký nedostatek;
en otazníkem, volajícím proc se tak stalo.

své závodní kariery jsem nasbíral velmi mnoho zku

a episod ze zákulisí automobilových závodu. Zde vám
oHk podávám. Nekteré z nich jsou rázu humorného,

ly tragedií. Hraje v nich úlohu vždy jen nejaká ma-
terá však mívá nejvetší následky. NepÍljdu ve svých
Ach daleko. Jen do roku 1914. A tu mi napadá závod,
edl po celý závod Oeorges Boillot a teprve ke konci

tem výillku pripraven o zasloužené vítezství. Podle
tanovení proposic mely vozy Mercedes, startující
závode, velkou prednost pred vozy ostatními. Predne
voleno trainovati na okruhu s vozy závodními, ale

tovními, a druhým bodem bylo zkoumání obsahn
PO dokonceném závode. Z toho duvodu mohly závod

vozech Mercedes trainovati na vozech o 90 koních,

v katalogu, jako vozy cestovní. kdežto vozy Peugeot
vozech cestovních, majících pouze 40 koní. Je samo

te tím byli silne handicapováni, ponevadž nemecti
li pri trainingu vyvinouti krajní rychlost a získati
m více zkušeností, než jezdci teamu Peugeot. V zá
vb Merceres rízený Sailerem štval zbesile Boil1ota

celý závod. Když se mu podarilo Boillota uštvati.
adne s dráhy. Pozdeji se zjistilo, že startoval na
ohem vetším obsahem válcovým, než jaký byl pre

že kap radeji zmizel, aby nebyl oficielne zjišten jeho
zlÍmyslné pripravení Boillota o úspech.
m o tom pozdeji s Boillotem mluvil na letišti (byl

ým vládcem letadla, jako závodního stroje), pravil
ujišten, že kdyby nebyla vypukla válka, byla by
utvárila jinak. Byl jsem rychlejší, než Mercedesky,

tyto mely mnohem vetší válcový obsah. Musil jsem
:dvode ctyri kola a prece jsem byl rychlejší, než oni.

ti, že kdybych byl jen vedel. že Sailer jede na ne-

správném voze, byl bych jej smetl ze silnice, i kdybych se
byl mel pri tom sám zabít." Velký hrdina, prokázavší behem
války tak nesmírne svoji odvahu, byl by tak jiste ucinil.

V roce 1923 jsem startoval ve francouzské Grand Prix

\' Toursu. V prvé polovine mel jsem velké obtíže se spojkou,'
která klouzala, jakmile moje rychlost prekrocila hranici 50 ki

lometru v hodine. Presto jsem ale v závode vytrval. Na štestí
zacala spojka v další fázi plne zabírati a když vedoucí Salamon

byl ze závodu deiektem vyrazen, l1}ohl jsem si zajistiti ve
dení a tím i vítezství v tomto velkém závode. Téhož roku jsem

se zúcastni} závodu o pohár Penya-Rhin ve voze Talbot o ob
sahu 1500 ccm. Praskla mi prívodní benzinová klapka. Pri

každém zvolneni vozu v zatácce vyšlehl mi z karburátoru
ohen. Nedal jsem se tím zastrašiti. Pokracoval jsem za techto

podmínek až do konce; cílem jsem již projel, zahalen plameny,
s popálenýma nohama a zcela ohorelým šatem.

Každý nový vynález a jeho praktické vyzkoušení si vyžádá

obvykle nejakou obet. Pak zavedení kompresoru a první jízdy

s ním se staly osudnými hrabeti Zborowskému, který ,zahynul
na závodní dráze v Monze. Závodní dráha v Monze má, jak
známo, velmi málo zvednuté zatácky, a proto musejí závodníci

vždy pred vjezdem do nich silne zabrzditi. Vozy Mercedes
byly opatreny brzdami na prední kola. Mimo to motory s kom
presorem pouštejí mnoho oleje do výfuku. Pri zabrzdení se

tento olej ve výfUkov~ nci nahromadí a pri zabrání plným
plynem je pak z výf ..•Ku prudce vychrlen na závodní dráhu.
Zborowski zabrzdil prá ve v jedné z techto olejových kaluží.
Jedno zabrzdené prední kolo dostalo pri prechodu z pevné
plldy na kluzkou ostrý smyk, který již Zborowski nemohl vy

rovnati; vuz najel plnou rychlostí na strom. Zborowski byl na
míste mrtev.«

Brzdy na predních kolech a jejich nevcasné použití pripravily
horkou chvilku již pred tím Masettimu, startujícímu ve Velké
Cene v San Sebastianu na voze Mercedes. Segrave se ujal

\' závode vedení pred slavným italským amatérem. Musel však
zastaviti brzy u svého doplllOvacího stánku a tak prešel Ma
setti v celo závodu. Když doplnil svoje zásjby, nasadil mocné
tempo a dostal se za nedlouho velmi tesne za Masettího a

chystal se ho predjeti. Jakmile Masetti to zpozoroval, nasadil
ohromné tempo, aby tomu zabránil. R\"al zbesile terén a zapo
mínal na opatrnost v zatáckách. Segrave predvídal. jaký to
bude míti konec. Nepolevil sice v honbe italského závodníka.
ale jel zatácky velmi opatrne. Brzy se ukázalo. že jeho tušení
bylo správné. Za jednou ostrou zatáckou nalezl vuz Masettiho
rozbitý o zed. Masetti zapomnel vcas zabrditi. Pozdní použiti
predních brzd zavinilo smyk vozu a jeho vymrštení z dráhy.
Tato velká Cena v San Sebastianu byla bohatá na nehody a
defekty, stejne jako byla bohatá na množství cenných poznatkÍl
a zkušeností, jako všecky závody, konané na obtížných okru
zích. Segrave jel témer celý závod jen na tretí a druhou rych
lost. neodvažuje se ani použíti prímý záber. Tato opatrno t
mu prinesla zasloužený úspech.

Velké úspechy bývají mnohdy privodeny zcela malými prí
cinami. Celá rada vedlejších okolností se nám nezdá býti pre
dem nijak duležitou. Teprve v jejich následcích poznáme jejich

závažnost. Segrave klade na príklad velkou váhu na úlohu me
chanika pri závodech a staví se zásadne proti jeho odstranení
pri Velkých Cenách. Praví: »lilavne v závodech silnicních. pri
nichž musí jezdec absolvovati velmé množství zatácek, je dule
žitost úlohy mechanika nedosti ocenitelná. Ridic musí upírati
zrak na trat a nemuže se starati o motor, jeho funkci, o sta v
benzinu, oleje, chladící vody a podobne. Stejne jako se nemuže
starati o své konkurenty, které musí rovnež mechanik sledo
vati. Nechci pripomínati výjimecné prípady mechanikových
funkci, jako pri závode v Lyonu, kdy musí! mechanik Benoi-
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stuv držeti po de~et kol v ruce výfukovou roUru anebo pri

Velké Cene v San Sebastianu, kdy musil mechanik VizéaYLlv
držeti nádržku s benzinem na zádech. Zde by byla na príklad
znnmenala neprítomnost mechanikova vyrazení vozu ze zá
vodu.«

"Specielní závodní dráhy, nntoclrun,y jsou opravdovou po

trebou. Jízda v nich je také nebezpecn~jší, než na okruzích sil
nicních, prest0že by se zd:.íl OP:lk. Rychlosti dosahované
v au!odromech jsou mnohem vttší, než rychlosti Ha silnicích.
Proto také zvládnutí VOZ11 a jeho prípadné zasta vení je mnohem

nesnadnejší. Závody na nich jsou také dramatictejší, hlavnc
v zat1c!cách, kde se vozy mohou jen velmi nesnadno predjíž
deti, ponevadž vyjeti príliš vysoko nu"lže znamenati i líplné

vyJ-étnutí ze zatácky. Mimo to prímé rovinky jsou dosti krátké,
takže i zde múže jeden konkurent predjeti di'uhého, jen když si
hodne pospíší. A to nejde tak snadno, když již na príklad jeho
predchlldce jede rychlosti 200 kilometrll v hodine.

S hlediska sPoftovního dávám radeji prednost závodl'lTn na
silnici. An todrom je ale' zase ideálnejší labor:ltorí rychlostní.«

- E..ddi •• -

Hled~íní Boha.

o o p I s y

very o kresfanství a nábóženství vybírá leg e n d y, a to le·
gendy dojmove práve l1ejpusobivejší!

Paní Papoušková svým clánekm nenalezla ovšem boha, ktc

r:;! by se dal porádne nahmatat; ale pan f. H. nejen že ne
vyvr:Hil príciny zájmu o náboženst\;í, ale dal špatné vy
svU!cení IlIyšlenkové základne svého alheislllu, protože bilduje
mezi un;í svého dítete dojmové spojení ne sice k n~tbožellsk2
mil podkladu krestanství, 1. j. kristovství, ale k více nebo mén~
po1l::ídkove vypraven~-m jeslickám katolického kostela. Neni
jisté treba, polemisovat s radou mravních zásad, které vyslo

vuje pan f. tf. - ale konec konetl: odkud mf pan f. lf. své
mravní zásady? Jako typicky z ~ykový clovek, v domnení, že
bojuje s absolutne falešným princrpem víry v bcha, bojoval

proti nekterým legendám o hollll, božství, náboženství. Ncco
z tech legend pti tom múž mit zatím pro radost jeho dítc;
pan f. H. má svou mravní jistotu. Ale celý ten souhm mravní
theorie a praxe, kter~'m se rídí spolecnost, je výsledkem práce
dlouhých veki't, a ntvárel se pod ideovým vlivem tisíce vý'·
znanmých jednotlivctl, kterí myslili hodne o smysle života.
Jedním 7.. nich, z tech nade všechny významných, byl práve

Ježíš, který dúkladne pohnul svetovou mor:'ilkou, i když se po
zdeii stal predmetem chybných v~lkladLl v kresfanství, hudn~
odlišném od !cristovství. Pane f. !i., není na tom Ježíši lIic
víc, než ta legenda o Ježíškn, co by stálo 7..:\ premýšleni, za
hled:lní rozdílu mezi kristovstvím a krest;]!1- tvím. 1.:1 ~tlldo
dní Ježíšova náboženského hlediska?

.11 if, Bar/u;'.

V{tžená redakce!

~Massa našich ceských lidí žije myšlenkove zdravc. Af je

katolíkem, bezvcrcem, nebo ceskoslovenského vyznání, nelá
me si náš prumerný l;lovek príli' hbvu a žije vyrovnane, pri
zelní, staraje se o to, aby se rádne ul,ivil vychoval svoji rodinu
a odešel s tohoto sveta v porádkll. A 10 má podle mého ná
Zvl li také svoji cenu. Více si hledet tohoto vcasného a jistého
ži'!ota :I méne spekulovat o živote posrnrtném«. - Tak koncí
v 17. císle »Prítomnosti« pan F. Ir. svou polemiku s paní N.
Melnikovou-Papollškovoll, o "hledání Boha". Autor polemiky
zdur::ziiuje prali paní P., že atheismell1 se dá vystacit; jeho po
lemika je typicky atheisticko-libenilní, jako byl clánek paní P.
hežll.ým uL: dm:s Iwn,t:.tGvánín:, :Ze »náboženské otázky, :l
hlavne city a pocity hrají v Ilašelll moderním živote vetší
ti 101111, lid hy ~e mohlo predpokládat n:l prvý pohled".

Pnní Papoušková neanalysuje uábo2enské otázky; jenom
komentuje urci t~ modclllí jevy náboženské povahy, zjišfuje

povercivost u atheistll, požaduje víc kritiky tech úcinkú, kt ré
znecistují nábožensko t· atd. Tedy vlastne príspevek v disku"i,

který poskytuje ctenáíi surovinu. Pan F. tI. žehrá na paní
P. pru výtku atlleistických pover, ale hned se sám priznává, že
"prozatil11, nebere wému díteti ,povery o Ježíškovi, Mikuláši'"
a pod. Jeslliže je u liberalismu pana f. lJ. sYlnpatická ta dobrá

vule, ponechat každému svobodu presvedcení - samozrejnle,
jak zdLlrazíluje pan f. H., i viastnímu díteti, n2 doroste -- je
tato jeho prozatímnost krajne nesympatická.

Atheista-liberúl' »zachová vá díteti pro radost« - povery,

o jichž nicotnosti íe sám pres edcen, nota bene povery z kre
sf:mské církevní prakse, l:teri podle neho vychází z povery
o náboženství. Pan f. ti. zapomíná, co v staré v~"Chove nej
drobnej~ího dít,:Ste znamenal na 1lííklad pro dojmové púsobení
na myšlenkový v~'voj chlapcú olovený a papírový vojácek.
Ponechávat díteti "pro radost" predstavy, kterým sami zásad-

. ne neveríme. a kterým to díte patrne také jednoll "eTit ne
bude, není to trh{lllí mladé duše ve dví hned v pocáteéním V\'
voii? A pruc· to trhání: protože dospelý atheista ne m á nic
jiného, co by dal díteti pro 'radost, 'u protože si z domnelé j)O-
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V~žený pane redaktore!

Dovolte, abych Vám projevil naprostý' sOllhlas s clánkem jl.

F. Tetauera "Divatllo neho eircenses«, uverejneným v ~. Ii.
Vašeho cI. ~asopisu, nebol sdílí stejné míncní jist;; valná ~iist
ctenMíl. Vzpomínám, lede jsou ty doby, kdy chodili jsnle 11.1

lJuríana - skutecného umelce. 111lprovisoval sice, ale .ieho illl
provisace hyly na "Iíste, byly s!cutecnt l'li]JJ!é a slušné. VZjlo
mílúm jen jehJ her na Václavské!n námi:"tí , i\drii n:l príklaJ

poktllJ byla v souboru pí. Sedlácková, n~l1lc:díllle-li :Jni na, '
vvstllpov{lni 'C Stavovském di"adle. Od nedlouhé dohy vš~

patrne pro kasovni úspech - hraji se ll_nej Vtci t1i:ielecl
bezcenné a na to v 'plnené: ješte ncmí"tw: nli \'lípy. Oalede
~;icc haví, ale lidem nezv, kl.í'fll Ilá taku,é ,aké ved l'ení

,hu do smíchu. Burian mú »své" obecenstvo lak vychuv~lIé,
že ješte neni alli na jevišti a jil je smíchu plno. Jdcte na pred
stavení s cizincem u hude "e Vám divit proc se všechno smeie.
když se ješte ni.:, co hv bylo k smíchu, nedeje.

Dnes - myslím - jedn:l polovina njvstc, níkil chodí k Hli

ri:movi ze zvyku, druhé polovine jehu dnešní vtipy vyhovuji.
Lei by to však bylo umení, co nyní hraje, nehude snad chtít

tvrdit nikdo. Je nutno Iitov::t, že touto ,'ulg:\rností jsou zatla
covány clo pozadí umelecké schopnosti Ruri:movy, o kterých
se jiste ani dnes nepochybuje.

Poroucí se Vám, vážený pane redaktore.

v plné Ikte oddan~'
L. P.
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NOVÉ K~Iny
Nn data:;)" r/ellár,i sdelujeme, že l~elllarqueo\'a kni},J .Im

\Vesten 'nichts N,eues< vyjde na podzim v nakl. M,elanlricha
v pl'eldadu, Boh: Mathesia.··


