
musí prijíti. Ale ta strana necht ví, že není pro ni žádného po
dílu na rízení vecí státu, dokud jasne nerekne, že se oddeluje

od tukoviny; bude-li I-llinka delat potíže, musí se ludová stra
na rozhodnou,t: bud prohraje tento zápas po boku Hlinkove,
nebo at si jej Hlinka prohraje sám. Jestliže Hlinka chce, muže

se pod Tukovým procesem pohrbít; ale to je vše, co muže;
svoje nazírání ceskoslovenské verejnosti vnutit nemuže. Není

ovšem nijak jisto, že Hlinka v poslední chvíli neobrátí: tento
bourlivý tribun lidu mívá chvíle, kdy je velmi diskretní obchod
ník, a casto se už spokojil tím, byl-li ze všech bodu, s nimiž
horempádem prijel do Prahy a jež prý byly postaveny na ob
hajobu dustojnosti Slovenska, vyplnen toliko bod poslední,
obycejne obsahu financního.

Tedy naprosto energický poli tický boj proti Hlinkovi, je-li
Hlinka tím, cím se dnes býti zdá. Ale pripojíme duležitou po
známku: politický boj sám nestacÍ. I v úrodných krajích Slo
venska schází dnes velké cásti slovenského lidu chleba; tento
lid cítí svou bídu a jde za tím, kdo mu nejvíc naslibuje. Úcinný
boj proti Hlinkove demagogii predpokládá rešení nekterých

slovenských otázek. -fp-
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Ztráta Gustava Stresemanna.

V cem byla hodnota Gustava Stresemanna a co znamená
jeho ztráta v této chvíli pro Nemecko a pro Evropu? Strucne
v tom, že on jako nacionalista a realista pochopil užitecnost
míru a smírení, uznal možnost života v nových pomerech po
válce a ztroskotání celé císarské slávy, že mel odvahu posta
vit se silám rozkladu i reakce a vytvoril tak škol'UI nové poli

tiky v Nemecku. Vážnost ztráty vezí v tom, že to bylo pou
hých.. pet let, co mu bylo popráno pusobiti - a pet let, kdy
cnost mohla býti uložena· nouzÍ. Stresemann nemel casu vy
vrátit politickou pomluvu, že pestoval soustavne politiku plne
ní smlouvy a sbližování s vítezi jen proto, aby dosáhl dríve
uvolnení POUlt a nerušené zotavení sil. Ani tak nebyla by to,
aspoií s nemeckého hlediska, malá zásluha, delat správnou a
úspešnou nár. politiku; dovést údelat z nouze cnost není tak
snadné a je v dejinách vzácnejší než by se zdálo, ale Strese

mann byl, resp. stal se vetšíU1 státníkem. Je totiž pravdepodobno,
že Stresemann zacal r. 1923 uprostred zmatku a kocoviny po
prohrané rúrské kampane opravdu s pouhým oportunismem, že
nevidel pred sebou více než to první nezbytné: zastavit krvá
<.:ení, získat casu, oddechu, obnovy. Tenkrát byli by s ním

mohli jíti i zaprísáhlí prívrženci odvety - pokud by byli schop
ni rozvahy. Ale už za dve léta, pri koncepci "Locarna«, pri
plánu konecné, dobrovolné resignace na Elsasko a na nové

konflikty na západe vubec, je daleko více než taktika, je tu
vise, která tvorí dejiny. A potom ve Spolecnosti národu se to

ukázalo a rozvíjelo docela zretelne. Stresemann není jen stát
ník nemecký, je státník evropský, ale co je tu zvláštního a co
je tu velkého: obé organicky souvisÍ. Ev rop a n s tví Str e

sem a n n o v o n e n í v pro t i k I a d u k j e hon e m e c tví,

n Ý b r ž v y r u stá z neh o. Stresemann je presvedcen, že
národní zájem Nemecka muže být obstarán jen v rámci vy
rovnané Evropy, jen v souhlase se zájmy ostatních a tudíž me
thodou dohody, nikoli boje, spolupráce a treba konkurence, ne
však válecné odvety. Stresemann se niterne odrekl války dáv
no pred Kellogovým paktem a prihlásil se potom první a bez
výhrady k nemu, ac práve Nemecko by mohlo mentální re-

yKMÁNzo

Pohrbí se IIIlnka pod Tukovým procesem?

Rozsudek nad Tukou prekvapil snad vysokým výmerem tre
; zdá se, že soud tím chtel neznacit, že není nijak na roz-

clch a že nehodlá nejakým kompromisním rozsudkem pone

vati nejakou nejistotu v té veci; kdyby bylo vysloveno ne
é menší odsouzení, mohli by je prátelé Tukovi, kterí mají
Ý život, vyhlašovati jen za formální, jen za východ z nouze,
aby se vlk nažral a koza zustala celá. Ale patnáct let kár.

e nepripoUištížádné takové vykladacské umení, a každý vidí,
soud vyslovil své mínení co nejenergicteji. Prekvapilo snad
é trochu, že svedectví ruzných zkejme kompromitovaných
bností byla priznána plná platnost; tu snad tribunál, ktery
bodne o odvolání a zmatecní stížnosti, podnikne nejaké ko
tury. Ale fakt je, že nikomu se už nepodarí navrátit pana

olesora Tuku ceskoslovenské politice, ve které si tak dlouho
Inal jako kozel v zahrade. Vec Tukova bude snad ješte ne-
ou dobu žít jako otázka hodnocení dukazu, ale politicky

ni už veci Tukovy. Kdyby snad soud byl musil pro vratkost
terých dukazu vyrknouti rozsudek osvobozující, vyšlo by
procesu tolik vecí najevo, že by se ho byla ludová strana

sila zríci, chtela-li by ovšem i dále zustati slovenskou
anou.

Co ted udelá páter Hlinka, to ovšem nikdo neví, a také ani
tom tolik nezáleží, jen když my budeme dobre vedet, co
e delat. Je pravda, že otec Hlinka ted nejakou dobu vzbu

val dojem, jakoby chtel dout do ceskoslovenských pomeru
ko viclu severák; zaprisahal se, že mu Tuku nikdo nevezme,
vymyslil si dokonce Tukovu kandidaturu pro košický okres.
ndidatura mu~e, který byl pro velezradu odsouzen na pat
ct let do káznice, je ovšem znamením, že veci zacínají být
fádne vážné. K ceskoslovenské jednote má se tato kandida
a jako puma k domu. Myslí-li to Hlinka vážne, pak všichni
kdož vyznávají ceskoslovensko Uljednotu, vidí, že mají pred

bou boj, pred kterým nesmejí couvnout. NeoPUiStí-li Hlinka
u, musí býti tento boj veden až do úplné Hlinkovy politi
porážky, tak daleko, až na Hlinku zbude v ceskoslovenské

Ulicepouhá vzpomínka. Tukovství je poraženo; zbývá hlin
vstvL ládná státní strana, at byla do nynejška vládní nebo

sicní, nesmí s tímto hlinkovstvím delati kompromisy. A
'nka musí vedet, že to bude boj, ve kterém se nebude dávat

rdon. Republika je dnes již ta.k silná, aby si mohla dopráti
ného rešení otázky madaronství v ludové strane. Byl-li

uka soudem odsouzen, nesmí být v politice osvobozen, a kdo
o to bude pokoušet, pujde za ním. Možná že je nepohodlné

ébat na vyjasnení v ludové strane; ale jednou toto vyjas
ni musí prijít, a hned tak se nenajde príležitost tak skvelá,
o je proces, ve kterém role madaronství v ludové strane

la tak dokonale odhalena. Je možno, že ludová strana, bu
·Ii pritlacena ke zdi, bude kolem sebe bít a uvede všelicos

Slovensku do neporádku; ale ješte méne v porádku by byly
ci na Slovensku, kdyby ludové strane bylo dále dopráno
t dvojakou roli. O tom, je-li v ceskoslovenském národe mí

pro tukovinu, nesmí býti ponechána žádná nejistota. Je~li
takovému vyjasnení treba krise v ludové strane, také dObre;



PNtomnost..,

servace velmi potrebovat. Stresemann mel úžasne jemný smysl
pro duchovní proudení doby, pro smer svetového vývoje, pro
to, co se za hranicemi deje a co druzí myslí a potrebují, tedy
ncco u Nemce témer nepochopitelného. A nyní odešel. Je velmi

pochybno, že by se mu bylo podarilo naucit za ten krátký cas
národ tomu, co sám vedel, že nemuže již imponovat svetu si
láckými gesty, že cas individuální zvule i tech nejmocnejších
již minul, že nutno vítezit opravdu »více silou ducha«. Sám do

sáhl svým zpusobem velmi mnoho. Nemecko má, nebo za krát
ko bude míti, vše, co mohlo dobrou vulí s vítezi a se svetem
dosáhnouti. Pokušení opet si dupnout muže se objevit. V tom
je nebezpecí - ale nesporne predevším pro Nemecko. Svet
stojí již zas príliš pevne, než aby se mohlo hlavou proti stene.
Nemci poznali by záhy, že není radno vzdalovati se cesty Stre-
semannovy - a casem snad ho docela pochopí. P.

Mezi nemeckými aktivisty.

Z taktických pohybu mezi nemeckými s'ranami zasluhují
zmínky dva: 1. spolecný postup nemeckých živnostníku s nem.
kres. sociály a 2. spolecný postup pracovního a hospodárské
ho sourucenství se Svazem nem. zemedelcu.

1. Nemectí živnostníci šli pri posledních volbách parlament
ních s nemeckými agrárníky. Ale zdá se, že jim bylo v tomto

objetí nejak úzko, a to už delší dobu. Již když Dr. Rosche se
odpoutal od nemeckých nacionálu a spolu s nemeckými demo
kraty (Kafka, Kostka) pripravoval pracovní a hospodárské
sourucenství, pocítalo se s úcastí živnostníku. Jednalo se o tom
na poradách v Mariánských Lázních, ale vec ztroskotala. Proc
se nemectí živnostníci odpoutali od Bundu der Landwirte a
proc navázali svazek se stranou Dr. Mayr-Iiartinga? Domní
vají se, že zájmy nem. živnostníku budou hájeny lépe ve stínu
nemeckého katolicismu než pod praporem zeleným? Slo
o mandáty. Bund der Landwirte nabízel nem. živnostníkum 3
mandáty, ale oni chteli 4; prý jim patrí dle výsledku zemských

voleb; patrne nem. krest. soc. tento požadavek prijali. Ale
jádro veci je ješte hloubeji; nemectí živnostníci jednali i s ne
meckými nacionály, stranow negativistickou a protiaktivisti

ckou; nedávno p. Stenzel, predseda nem. živnostníku prohlá

sil, že jeho strana je vládní jen z cásti,; aktivismus nem. živ
nostníktt není ražení práve cistého; a tu je vysvetlení, proc

nem. živnostníci jdou se stranou p. Mayr-Iiartinga; je to totiž
strana, která to nemyslí s aktivismem dvakrát uprímne, je to
strana, která dovede vyhodit kartu nacionalistickou, a která
zase dovede provádet dobre intervencní politiku. Ríká se, že

min. Mayr-Iiarting má vyspelý talent obchodní; že by to bylo
ono tertium, na kterém se sešli Mayr-Iiarting &. Stenzel? So

lidnost aktivlsmu nemeckých katolíku nebude posílena spolec
ným postupem s nem. živnostníky, kterí chtejí na sebe upozor

niti nacionalistickou politikou a kverulanstvím, když jejich po
litická váha je zcela malá.

2. Politickým a významnejším je pakt mezi skupínou Rosche
Kafka a Bundem der Landwirte. Je to skupina, která má za

sebou kus nem. prumyslu, neco liberalistických intelektuáltt,
která má libereckého starostu a silný - byt i ne práve široce
vlivný - tisk. Je zajímavo, že mluvcí prumyslu - Rosche 
jde s agrárníky. Není tomu dávno, co i naši prttmyslníci jed

nali s agrárníky, a velmi cetní národní demokraté se o tom
dozvídali z novin. - Rosche už v leccems ukázal, že dovede
napravit to, co pokazili pražští, plzenští a liberectí nemectí de
mokraté. Pakt Rosche-ho s nemeckými .agrárníky neomezuje
strany úcastnené v taktice a programu. Ale lze soudit, že de
legace B. d. L. .i nemeckého pracovního sourucenství v N. S.
pújde ruku v ruce. Vynahradí si tím - a ješte získá - odchod
nemeckých živnostníku.
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Tyto presuny mezi nemeckými aktivisty zasluhují pozornosti
mezi ceskými stranami. V. G.

o t. zv. »Sokolské krisi«, ale opatrne.
Je vlastne samozrejmé, že každý, kdo chopí se pera se sna·

hou, priblížit se té oné pravde a prospet té oné veci, mel by

co nejopatrneji vybírat a vážit slova. Ale z této samozrejmosti,
i kdyby byla sebe více zduraznována, nevyplynul by titul to
hoto clánku .. Titul tohoto clánku má své oprávnení v jiném
dllvodu, jak vysvitne z následuHcího. V oficielním liste Ceskc
slovenské Obce Sokolské docetli jsme se totiž nedávno tohoto:

A pri tom vyskytují se i bratri, kterí pat r ne z ne d a
statku jiného lepšího zamestnání baví se

tím, že pí š í do r u z n Ý c h I i s t u s voj e fa n t a s i e,
zpra vidla nicím nepodložené, o ruzných rozporech v 50

~olstvu, o táborech, na než se rozpadá, o tom, co ne
mám e a c o b y c h o m mel i mít i, a z a p o m í·
n aj í, ž e t a k o v ý c h pro g r a m u, c o vše c h no

b y m o h loS o k o I s t v o mít, takových fantasií o
ruzných táborech a názorech dá se napsat denne ukrut

né množství, protože to stojí jen chvilku casu, ale So
k o I s t v o, že jich ne pot r e b u j e. Má svuj dobrý a
o s ved c e n Ý pro g r a m, v y h o v ují cíp I ne našIm
národním potrebám i dob e.

Ceho je však Sokolstvu nade vše treba, je práce k IIsku·

tecllOvání tohoto programu, ne psaní a recnení o nem. echo

je mu potreba, je sebekázen každého jednotlivce. aby psa.
ním, m I u ven í m a š ír e ním s v Ý c h o s o b ní c h I' ;\.
padtt nepoškozoval a nerušil práci jiných,
ale aby svuj názor uplatnoval cestou organisacní. KaZdy
Sokol má možnost pracovat a uskutecnovat SV(l.i~ názory
v jednote, v okrsku, v župe. Ale t o j e m noh Ý ln 11lá I o,
n e b o sej i m d o t o h o a n i n ech c e, s t a c í jim, ie n
kdy ž pí š í, ne bob y pri ne jme n š í m c h tel i d e·
I atp o k u s y (a pokoušejí se o ne) s celou obcí sokolskou.

Ta ovšem není k takovým úcelttm ani ochotna, ani vhodna.
Je dílem dvou pokolení, které musíme my rozhojnit, roz
šírit a zvetšené i zdokonalené odevzdat tem, kterí prijdou
po nás. Toho ovšem nedokážeme novinárskými clánky. ale
prací, kázní a láskou i duverou ke všem, ne delením a šte·
pením na tábory a vrstvy podle vlastní chuti nebo nechuti,
ne novinárskými clánky, z nichž neinformovaná verejnost
se špatne poucuje o Sokolstvu a bud o ne dostávi stra~h
nebo má škodolibou radost, že to v nem »neklape •.

Na štestí takové novinárské clánky isou

z p r a v i d I a jen u k o jen í m j e šit n o s t i ie d I; ) j.
I i v c e, k t e r Ý s e rád pod e p i s u j e a zapadnou tak
rychle jako se objevily, nebo! jsou jako slovo po vetru
puštené, avšak na pocátku všeho, co jest od zrození sveta,
nemohlo být jen pouhé slovo, ale rázný cin a vytrvalá
práce, premenující slova v skutky.

Veliká slova, krásné clánky a nápady, nejrozmanitejší
návrhy všecky pominou, ale nepomine to, cos udelal. Ne·
dej se másti tvrzením, že na pocátku bylo »slovo a slovo
I '. ln u Boha a Btth byl slovo«. Na pocátku byl cin a práce,

ne slo;yo a jen cinem a prací se projevuje vše, co jest.
Slova zustávají slovy.

Na zdar! Váš X. Y. Z.

Citujeme doslovne plné znení clánku sokolského pracovníka

XYZ-eta, ponevadž považujeme za nutné dát nejdríve plné sly·
šení druhé strane a ponevadž vedle toho na plném znení tohoto
clánku budeme si postupne moci ujasnit celou tu t. zv. »sokol·
skou krisÍ«.

Aby pak nebylo omylu, predem budiž zdurazneno, že po na-



"Trn. a »Šejdrem«.

Casto jsme cetli clánky, které se velmi rozhorcovaly nad
úrovní »Trnu«. Byly to zejména listy národne-demokratické
agrární a katolické, které tento casopis velmi dráždil. Videli
v nem oh'ožení verejné morálky. Klidnejší lidé nebrali vec

tak tragicky; proste neverili tomu, co »Trn" ríkával, že jest
iistem delníku a studentu. Jest to list, který si popletl lidovost
s vulgárností, který se domnívá, že jde ve šlépejích Haško
vých, vypravuje-Ii obscenní anekdoty, mluví-Ii hodne zhurta

na plnou P'.lSU a bez teckování. Ostatne »Trn" shání vtipy
jak dovede. Leckteré z nich jsou úctyhodne staré, jen nove
prevlecené. Vypráveli si je již pred dávnými lety lidé, kterí
dnes lomí ruce nad zkaženosti mládeže. V dobe, kdy situaci
ceského humoru charakterisuje zpráva, že "Humoristické

Listy" budou vydávati humoristickou prílohu, ani »Trn" se
nevymyká z tohoto úpadku ceského humoru; z této mizerie

se nedostal »Trn" ani tím, že hledá spásu v žargonu cihelen
na periferii. - Ale k »Trnu" se pridružil nový humoristický
list »Šejdrem". Od té doby, co jest J. Stríbrný mimo stranu
csl. socialistu, venoval se svému tisku. A tak chudý novinár
]. Stríbrný jest dnes majitelem, spolumajitelem velké a mo
derní tiskárny a nekolika listí'!. »Šejdrem« se celkem neliší od
»Trnu". Tatáž vulgární mluva, tytéž vtipy, pro které by se
cervenaly i dívenky od Prašné brány, které v »Šejdrem« jsou
dosti pripomínány. Kde pak zustaly poklidné »Humoristické

Listy", které v poslední dobe tak rády kreslívaly polonahoucká
dívcí telícka! .To »Šejdrem" to vše delá o hodne dukladneji,
a »Trnu« hrozí opravdu velká konkurence; zejména vidíme-Ii,
že i anekdoty, které omlazuje »Šejdrem« J. Stríbrného, jsou
z téže studnice. Nebyl by to orgán J. Stríbrného, kdyby peclive
nesbíral jakýkoliv vtip na dr. Beneše. To jest snad jediný
rozdíl od "Trnu«. Ale neslyšeli jsme, že by nekdo se rozhorlil
nad »Šejdrem" Stríbrného. Ti, kterí se rozcilovali nad "Trnem",
rr.ICí. Proste proto, že J. Stríbrný dnes už dávno není sociali
sta a jest jedním z pravých. A proto "Šejdrem« jest v celku
šanováno. A když tak vidíme »Šejdrem«, vzpomínáme, že se
jménem J. Stríbrného jest spojeno také tak trochu jméno
tiskové novely. Velmi mnozí to tehdy lidem z tehdejší vlády
rozmlouvali. Ale byl to také ]. Stríbrný se svým dr. Kahán

kem, kterí považovali tiskovou novelu za nutnost a to - pro
zvýšení morálky v tisku. Tehdy J. Stríbrný mel strach o mo
rálku "li tisku. Za dob J. Stríbrného také tiskové podniky

nisace. Dopisem pseudonyma sokolského XYZeta mohou býti
všecky snahy všech uprímných sokolu, kterí prijdou s novou

myšlenkou, postupne uvádeny v nivec, nechf jsou sebe lepší.
Sokolstvu pranic nemuže uškodit, rekne-li nebo napíše-li ne

kde nekdo, že to a ono by melo být deláno jinak a lépe. So
kolstvu pranic llemuže uškodit, rekne-li se poctive, že tam a
tam to a ono sokolské družstvo prohrálo. Zestárne-li nebo
onemocní-li závodník nebo jin~' celný vedoucí, je poctivé a
nemuže nikomu uškoditi, rekne-li se pravda. A žádnou duveru

v Sokolstvo nemuže »zlomiti«, rekne-li se v tisku, urceném
i verejnosti nesokolské, jednou uprímne a jasne, že není žádná
krise v sokole, že nejsou žádné »realistické« nebo »zednárské.
nebo kdo ví jaké jiné »pikle«, že nebeží o žádnou »socialisaci.

nebo »fašizaci« Sokol-a, že beží jen o prostou, prirozenou a jas
nou vec, vyjádrenou v kratické otázce:

Mladší ci starší?

Sokol byl a jest a zustane mohutnou, zdravou národní orga
nisací, Sokol sám nepodléhá stárí. Stárí podléhají jen jednotliví
sokolové! Jsou starší a mladší sokolové, a otázka, o které je
treba nejen opatrne, ale í jemne a taktne psát zní: so
kolské vedení starší ci mladší?

Ale o tom snad jindy. J. J. Sedlák.
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názoru žádná jiná sokolská krise a žádná vLlbec sokolská

'se neexistuje než práve jen ta, vyplývající z tohoto clánku.
kolská organisace je stále tou bezpecnou a pevnou národní

lou jako bývala dríve, nové a nové a lepší a lepší telocvicny
stavejí. nové a nové podniky sokolské se chystají, clellStva

ub~'vá, zkrátka o tom, že by Sokolstvo bylo v nejaké krisi
bo tak nejak podobne, o tom všem není ani reci.

O cem tedy je rec v sokolských jednotách, o cem je rec
ústredí, o cem to píší ti bratri sokolové sami dokonce

rÍizných listech i nesokolských? Ctenár »Vestníku sokol
ého« se to nedovídá z listu bra XYZ-eta ani tenkrát, když
jednom z následujících císel jiný sokolský pracovník (br.
ndásek) to pisateli verejne vytknu!. Za to ale ctenár »Vest
u«, sleduje-li opravdu pozorne všeckul cinnost sokolskou, na
ém míste listu se dovídá, že na schuzi predsednietva C. O.
byla zvolena »zvláštní komise, která prostuduje clánky ne
rých listú z po,slední doby, pokud posuzovaly cinnost

ústredí".

To je vše. Zda ta komise o tom neco napíše nebo co vlastne
komise podnikne, nedovídáme se. Nic, jen prostuduje. Je

ho tedy více a prec jen asi neco bylo napsáno, když to má
láštní komise studoval.

Ale je to zvláštní situace. Sokolský pracovník, dokonce vlast
oficielní nebo polooficielní hlasatel, trebas pseudonym XYZ,

bývá vlastne docela pohrdlive fakt, že »vyskytují se bratri,
rí píší o tom, co Sokol nemá a co by mohl míti«, prý »patrne

nedostatku jiného lepšího zamestnání se baví tím, že píší!«
Clovek nechápe, proc najednou v sokolském tisku taková
inuace, co mohlo se to státi, že tak tvrdých slov užíváno,
tak po uverejnení dopisu bra J. sám pisatel techto tvrdých
v XYZ cítí se povinen vysvetlením. Prý ti - stále nejme
vaní - pisatelé nemeli se uchylovat do tisku urceného i ne
olÍim,jimž do vnitrních sokolských vecí prý nic není. »Mám
ol'éto pocínání za vadné ne proto, že se jím prináší nový
IS. ale že se jím pod ráží a láme (!) duvera v Sokolstvo,

jedinou a poslední to nerozvrácenou mohutnou organisaci
rodní•. Bratri, kterí chtejí cokoli navrhovat, mají prý dosti
fnosti uciniti tak cestou organisacní a nemají s tím chodit
tisku nesokolského.

Tedy je to zas zvláštní situace. Vyskytli se asi, rozumíme
í, nejací Sokolové, kterí nekde verejne napsali, co podle

Ichmínení Sokol nemá a co by mohl míti, a, jak dále vyroz
váme, napsali asi, že sokolské ústredí by ty veci melo

trít. Cili podle slov bra XYZ-eta: »pocali zbytecne útocit na
'Zv. ústredí sokolské«. A tak byl napsán clánek, který jsme
tovali, a na skoro zoufalý dotaz bratra Jandáska, zda je pi
li vedomo, co znamená takový »list bez adresy« organi-
ne. nedostalo se odpovedi.

tojí za to, ocitovat tento dotaz celý a verejne.

.Chápeš,« - píše J., »bratre XYZ, že Tvuj list bez adre
y. muže u deseti tisícu sokolských ctenáru vzbuditi nejen

opovržení k zahálcivým a ješitným (prý) sokolským fan
tastum, kterí pro svou zábavu (prý) poškozují Sokolstvo,
ale zároven, že je muže utvrdit v dobré víre, ž e vše c k o
na š e jen e j lep š í, žen e n í pot r e b í h led e t a

p á t r atd á I, že je jen potreba plnit program a jít orga
nisacní cestou? Chápeš také, jak t a k o v ý ,,1i s t bez
Id r esy" t u o r g a n i s ac n í c e s tup r i p r a v í,
zpracuje-Ií se takovým zpusobem napred
verejné mínení sokolské, aby se s takový
mi návrhy snadno vyporádalo?«

tázka takto vznesená prestává být jen vnitrní záležitostí
Iskou.Národu, I. j. lidu ceskoslovenskému muže a musí zá

na tom, aby Sokol byla mohutná, silná stále sveží orga-
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»MelaJ;ltricha« nestály zrovna tiskove neJvyse. Konecne si za
ložil J. Stríbrný svuj tisk. Muž, který prosazoval tiskovou no
vel\! v zájmu tiskové morálky, má dnes svuj tisk. Zásluhy
tisku J. Stríbrného o verejnou morálku a o zvýšení tiskové
morálky jsou nesporné. Jirí Stríbrný prišel s tiskem, který
otcqvé IOdin peclive ukrývají pred svými' dospívajícími detmi.
~ Možná, že se podarí slouciti ,,;Lrn« se "Šejdrem«. To bude
ta,ké jeden z úspechu muže, který byl kdysi csl. ministrem,
poslancem a viidcem velké strany. K. T.

JanHertl:

Vesnice ve svetle politického
stranictví.

1.

Je zvykem dívat se na sedláka ,a na vesnici jal«) na
symbol vecn~Tchhodnot. Objektivní poznání vesnice

jest ztežováno mnoha známkami, okrasami ideálv a
príhanami, které vznikly mimo vesnický kr~h. Indivi
duální prání byla hlasateli prenesena na predstavu
ideální vesnice. Jednem byla ves semeništem sprostákl't
:: zatemnelcLl, zatím co druzí se již ode dávna opájeli
Její. cistÚ'tou a prírodní cnosti.

Objektivní poznání vesnice musí vycházet z ní samé.
Není bukolik, není spl~Tvání s prírodou a jin~Tchlegend.
Nevodme do techto rajských zahr,ad zástupy sedlákú,
kterí nemají s touto pomyslnÚ'stí nic spolecného.

*
Vesnice je veliká rodina. Je uzavrena do sebe. Rodin-

ný a sousedský vztah jsou nejcharakteristictejšími spo
lecenskými pouty vesnického seiského života. Vesnice je
jimi spojena krížem krážem. Je vlastne pletivem rodin
ných a sousedských vztahl't. Vesnice se nám tak jeví
jako kruh isolovaný a ohranicený, jehož zájmy jsou
dány jeho hranicí, precházejíce s rodiny na rodinu.

Vznikají tu svérázné názory a idey, které vyhovují
tomu životu, z nehož vycházejí. Uvnitr svého kruhu
dovedou sedláci jednat velm~f'žlrucne, spolecenské cho

:vání mezi nimi navzájem je prirozenejší, obratnejší,
jsou si jisti ve svém chování a pomeru. Veci svého
okruhu znají velmi dokonale. Tato jistÚ'ta v chování a
úsudku uvnitr jejich skupiny pak se jeví na venek
takto: Má-li sedlák príležitost zaujmouti stanovisko
k zevnejším vecem a událostem, samozrejme cítí onu
jistotu i tu. Jeho návyk jej pudí prímo, aby nedl'tve
roval tomu, O cem se svojí zdlouha:vo~ metodou chápá
ní nepresvedcil. V je h o k O'n s e r vat i s m u ne n í
nic pro g r a m O'v é h o. Metoda jeho vnímání a
chápání je toliko vleklá, zdlouhavá. Jeho poznání, na
byté dlouhou. cestou, pak v nem setrvává jako ztrnulá
ž1votní formule. Tyto formule jsou tím houževnatejší,
cím méne i nic i a t i v y a popudl't se mu dostává' od
ostatní spolecnosti .
. Vesnice není neprístupnou baštou. Kdysi, když stála

skoro vyloucena mimo národní život, byla by jiste byla
stejne tvárnou hmotou tak jako dnes, kdy sociálne jest
pomerne rozrušena, a je úcastna verejného života. Do
stává-li vesnice vnejší pÚ'pudy, dovede jim aspon trpe
live naslouchat. Pred losovými agenty ve mestech už
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dávno zavreli dvere, zatím co na vesmcl JIm pri nej
menším trpelive naslouchají.

A tak je vesnice rozvrstvena i politicky. O jejím poli.
tickém- živote však jest nám velmi málo znáÍno. Máme
k disposici nekterá Ú'bjektivní faRta, ml'tžeme si vypocí·
tat približne, jakou sílu na vesnici representují agrár
níci, lidovci, socialisti, komunisti atd., ale subjektivní
znaky polit. života na vesnici nám jsou neznámy anebo
zkresleny.

V americké t. zv. Rural Sociology používají ke zkou
mání subjektivních (a Ú'všem i objektivních) znaku do
tazníkové metody (survey and indoor laboratory work).
Pokusme se pomocí podobných otazníkl't ptát se prímo
obyvatell't vesnic sam}'ch, abychom si pak utvorili ne·
jaké závery, ne-li obecne platné, tedy aspon konkretnÍ.

Jsou to dve vesnice, které zkoumáme. První je na
Morave, blízko prl'tmyslového mesta, obýwmá sedláky
i delníky, druhá v Cechách, isolovaná; daleko od mesta,
jednotná ve své zemedelské profesi.

V politickém rozvrstvení dnešní ceské vesnice nej
vetší úlohu budou hráti agrární ci, lidovci a soc. demo
krati. Soc. demokraté predstavují delnický prvek na
vsi, ale ucházejí se též o prátelství zemedelcl't. Ostatne
i oni representují na vsi cást pudy, trebaže nep1trnOll
proti agrárníkl'tm a lidovcl'tm. Delník, ktrý vedle svého
hlavníhO' zamestnání má též pl'tdu a obdelává ji, je ne·
plným typem, nejvýše, pokud jde o plnost znaktl sel·
ských, bude stát samozrejme strední rolník.

V moravské vesnici, která je blízko mesta, žije 600

obyvatel a podle posledních voleb volicú: soc. dem. 132,

lidovcll 128, rpbl. 63, cs. soc. 12, komunistl't 5, živnost
níkl't 2, náL práce I. Z techto volicl't odpovedelo celkem
72 dobrých mužl't a žen.

V ceské vesnici, kde žije 240 obyvatel, vesmes zeme·
delských a príbuzných povolání, jest 110 volicu, kterí
volili dle posledních voleb 1925 110 hlasy agrárne (re
publikánskÚ'u stranu csl. venkova). Na naše dotazy od·
povedelo v této vesnici 28 dobrých mužl't a žen.

Stranictvím tech, kdož odpovedeli, budeme se za
bývati.

Jak vzniká stranictví na VeSnICI.

Je dl"lležité dojít až n9. koren politického stranictví,
Jak nabývá obcan svého politického presvedcení? Jak

" jest dotýkán politickými otázkami? Jak se "stává stra·
níkem? Objektivní poznání techto otázek je nám dáno
souhrnnými fakty politického života: politické presved.
cení lze získati na schl'tzích, ctením novin a knih, vlivem
prátel. Vzniká pozorováním verejného života, místních
pomer:tl v obci, príkorím, které pocitujeme, nebo výho·
dami, které nám urcité strqnictví poskytuje, atd. atd.
Takovým zpl'tsobem lze nabýti politického presvedcení
ve meste jako na vesnici. Na vesnici však politická
strana nám bude splývati v ucelenejší tvar než ve meste,
které samo o sobe je rozrušenejší ve svých sociálních
vztazích.

Budeme sledovali na vesnici tri skup,iny. A poznáme
tqk ty vztahy, které jdou od primérních povinností a
zájml't obcanských ke složitejším funkcím a interesum
straníka. Budou u. každé skupiny jiné.

*
Jak nabyli politickéhO' presvedcení s o c i á Iní dl'·

mokraté?
Veríme, že politický život delnický je velmi vyspelý.

Delník je citlivý k verejnému životu, a kolektivistické



clovek dospívá po úvaze, individuelne vaze predevším
oekonomic~é náležitosti. Kdybychom podrobneji si vší
mali volebních agitací, došli bychom k témuž názoru:
težisko agrární agitace je v individuelním premlouvání,
v agitaci cloveka k cloveku, u soc. demokratu prevládá
agitace massových<Jshromáždení.

Poznáme, j.ak agrární program ideje a volební hesla
zasahují do stranického kreda, které agrární straník
prejímá. pomerne neporušenejší než na pr. soc. demo
krat.

"Po prevratu zkoumal jsem každý cíl všech vrstev a
došel jsem k· tomu, že národu ceskému zajištuje mír,
chléb a porádek jenom venkovský clovek svojí šlechetno:l
ideou a v potu tváre dobývá trpelive. aniž by cinil pre
kážky nekomu, ten chléb náš vezdejší. Proto musí být
dopráno, aby stavovskou stranu jsme venkované meli
v úcte. Proto jsem vstoupil po dobré úvaze a myšlenko
vite založen do str a n y r e p u b I i k á n s k é«.

I jiné odpovedi zacínají: »po dlouhém premýšlení a
úvahách ... « Nebo:

"Po prevratu jsem sledoval myšlenkovite a usuzoval
príklady všech jak se lidé zachovají k demokracii. Na
venkove jsou pro stát nejspolehlivcjší lidé, proto jsem se
chopil strany ,pro venkov. Duležité - svobodný národ a
stát má mít jen jeden cíl, za to, že ho venkovský lidé
drží a touží po svornosti všech nás Cechlt.«

Vzniklo-li u nekoho agrární presvedcení vlivem tra
dice .a rodiny, bylo pri tom více méne kombinováno je
šte zdúraznovanou zkušeností:

"V prvé rade zdedil jsem své polit. presvedcení po otci,

ktelý již v prvých dobách založení strany odebíral samo
jediný tehdejší "Obranu Zemedelcu. redigovanou Alf.
Štastným a pak v druhé rade pozorováním ver. života
tak jak která strana hájila a hájí požadavky zemedel
ského lidu.«

(Rolník, 52 let, z vesnice ciste zemedelské.)
"Poíitické presvedcení mám ze sebe, základ k nemu

mám hned od založení strany Alf. Štastným a odebíráním

casopisu Obrana Zemedelcu.«

(Rolník, 65 let, z vesnice výlucne zemedelské.)
Jinak ovšem vypadají politické zpovedi agrárních

straníkll, kterí nejsou vlastne presvedceni programem,
toliko urcitá forma, mí;;tní pomery a tendence doby je
pritahuje k agrární stRat;l.e: ,

"Jsem u agrární strany vlivem okolí, ale sympatisuji
s Kramárem. O politiku nemám nejmenš:ho zájmu.«

(Žena lesníkova ze zemedelské vesnice.)

A g i I n o s t str a n í k ú n a ves n i ci.
Se zpusobem, jak nabyl straník svého presvedcení,

souvisí jeho stranická cilost. To jsou otázky, jak casto
chodí na schuze a kolik novin cte a odbírá?

Co do návštevy schuzí zdá se, že soc. demokratictí
príslušníci jsou nejhorlivejší, lidovci nejpassivnejší.
Z 33 soc. demokratll navštevuje schllze 8 ctrnáctidenne,
7 mesícne a toliko 3 nechodí na schuze vllbec. Z 16 11
dovcú navštevují schúze I4denne toliko Z,· oS lidovcu
chodí na schuze trikrát dO' roka, zbytek vubec nechodí.
Ze 13 agrárníku (z vesnice zemedelsko-delnické) chodí
dvakrát mesícne 2, mesícne 3. Na schuze chodí všichni
agrárníci, ale milují predevším scht"tze odborové: .

"Politícké jsou jen štvavé, jsou pro me milcí odborné •.

Ve vesnici ciste zemedelské; kde jsou tolika stoupenci
agrární a menší procento 'indiferentních, z 28 nechodí

U I i d o v c u naše poznatky budou jiné. Zatím co
u soc. demokratú toliko jediný uvedl:

"Zdedil jsem to, co bylo spravedlivé, po rodicích",

Iidovcidedí vesmes svoje presvedcení:
"Po rodicích zdedil jsem náboženství, které hájí jedine

lidová strana«.

"Prosím vás, jak jste již stár 46 roku a jste již od
chlapce ve svete a prodelal jste také válku a ruzné cesto
vání, tož já myslím, že nemusí již žádný prijít a presved
covat, co nebo jak. Je sice pravda,' že jsou lidé vŠelijací,
jsou lidé chytrí a také hloupí samozrejmé, chytrý ten se
chce vyšplhnout a trouba zustane troubou a otrokem.«

V této odpovedi bychom našli i jiný postreh, dule
žitý pro vznik politického presvedcení u delníkú. Je to
silnýpes s i m i s m 11 s. Pessimismus, pocit inferiority,
ociální slabosti, a na druhé strane hromadení bohat

ství vede delníka k socialismu, a myslím ne snad proto,
aby svoje postavení zlepšil, ale spíše z chmurné resig
novanosti.

"Delník jako tvurce všeho není chápán a považován
za clena lidské spolecnosti, nýbrž jako stroj, pomocí

kterého se dá nashromáždit pokladu, získat velkého jmení,

aniž by jeho schopnost byla náležite odmenena«.

Tak lze si vyložit, proc tolik našich informátorll
uvádeloposlední vúlku za svoji cestu k socialismu.*

ostredí pracovní, v nemž stále je. nutí každého, i ro
néhoflegmatika, k tomu, aby slyšelo politických udá
tech, aby treba: i sám k nim neco pronesl. Toto pro

redí jeho práce a sdlihe, které navštevuje (nehot jsou
schllzeodborové), tvorí základ jeho presved~ení p0-

itického. ';,l •

Vetšina našich soc. dem. informátorll nabyla'((boli
tickéhopresvedcení na politických schuzích a pozoro
áním verejného života (toto práve vynikne v onom
olektivnímpracovním prostredí):

.Sledoval jsem pocínání kapitalisti't a darmošlapu a

porovnával je se žívotem delníka.«
••

Zatím co (jak jsme pozorovali) u soc. demokratú pre
vládají citové duvody, u a g r á r n í k lI, zdá se, pre
važují d u vod y r o z u m o v é. U lidovcu bylo mi
zivéprocento tech, kterí svoje politické presvedcení na
cerpali na schuzích a v novinách, kdežto u agrárníkLt
takov:írchstraníkll je nepomerne víc, ac ne tolik jako
u soc. deml.Plyne to i z povahy obou programu: pro
gram soc. demokratický má davovou tendenci, získává
svéstoupence en gros', nebo je en gros ztrácí. Agrární
progr,lm ciní nároky na rozumové duvody, ke kterým

*
"Moje jednání mi ješte nikdo nedokázal nesprávným,

Ve stranách jiných já jako katolík nenacházím místa.«

Vedle rodicu pusobí tu ješte jiný zajímavý moment,
kter~'se vyskytuje t0liko u lidovcu. Totiž jejich odpo
vedina naše otázky jsou u dobré poloviny informátoru
úplnestejné. Na otázku na pr., jak nabyli presvedcení
politického, odpovídají, sborem: »po rodicích zdedil
jsemnáboženství, které hájí jedine .. , « atd. Usuzujeme
z toho,že naši bodrí lidovci, nevedouce si rady s našimi
všetecnými otázkami, odebrali se s dotazníky k p: fa
rári, který jim jednoduše odpovedi nadiktoval. Zdálo
by se, že tyto odpovedi nebudou tedy mít ceny pro na
še dedukce, ,avšak tento jev sám o sobe je dllležitým.
Ukazuje, jak u lidovcu vzniklo politické presvedcení.*
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*) V naší císte zemedelské vesnici z 28 informátoru toliko
I necte denního tisku. Jinak ctou hlavne stranický a odborový
tisk.

*) Tato znacka v. I. p. vyskytující se ješte jednou v odpovedi
tohoto lidovce, je naprostou záhadou.

Franta Kocourek:

Cesty filmové avantgardy.
I.

Autor nabízí tímto svou spolupráci podnikateli,
který by zavedl v Praze v jakékoliv forme sou
stavné predvádení avantgardních filmu, spojené
prípadne s promítáním 1. zv. »predválecných fil
muc. Autor je na základe zkušeností v cizine pre
svedcen. že by to byl nejen vítaný dar filmovému
obecenstvu, ale i výhodná kapitalisace penez.

Toho dne, kdy byly na breh Evropy vylodeny prvnízvukové filmy a aparáty z Ameriky, poklesl znatel
ne zájem o tichý film, nevyjímaje jeho nejzajímavejší od
vetví, avantgardu. I v radách do té doby skálopevných
zastáncu nemého obrazu se objevilo zakolísání, když ne
umlkal vítezný pokrik z Ameriky a z Anglie, která
slyne konservativností, a když ve dvou evropských
velkomestech zaznelo kouzelne poprvé slovo z úst dvoj
rozmerných hercu pred fascinovaným obecenstvem.

Vynález zvukového filmu se musil dotknout práve
avantgardistu nejvíc a z docela jiných duvodu, než pri-

cházely v úvahu pro výrobce, majitele biografu a vše
chny filmare, kterí hledali ve své práci hlavne klidnt
výdelek, aniž cítili kdy potrebu hledat nové cesty.
Avantgardisté totiž došli vetšinou názoru, že je-li filnt
blízký nekterému umení, je blízký hudbe. Zacházeti
s obrazy jako s hudebním materiálem, pokládajíce prá
vem za nejduležitejší prvek rytmický, který je podsta
tou filmu, protože film je sled obrazu, strídání cerné a
bílé plochy, jehož promyšlenost, rytmicko-dynamická
konstrukce delá teprve z filmu estetický celek, dílo. Pri
sledování analogií s hudbou zacházeli nekterí avantgar
disté do násilností, které vec zkomplikovaly a pretížily
prirozenou nosnost filmu, který má vedle stycných ploch
své vlastní zákony. Nespokojovali se rytmem, studova
ným v hudbe a aplikovaným pro potreby filmu. Chteli
do filmu prenést i melodii, obrazove, 1. j. zase prede
vším ruzným rešením proporcí svetla a stínu chteli vy
tvorit hodnotu, která by odpovídala hudební melodice.
Podobne vertikální vrstvení a vázání obrazových slo
žek, jemuž odpovídá v hudbe harmonie, nezustalo bez
povšímnutí pri práci avantgardistu.

Do techto pokusu pomalu, ale slibne pokracuiících,
vpadlo šeptání, a uvažování o zvukovém filmu, nejisté
doh,ady o fom, co se pripravovalo za oceánem a prudké
polemiky, které byly brzo vystrídány konkrétními ukáz
kami. Neobycejnost této události byla v tom, že jednak
sice zavládlo zklamání u všech, kdo cekali neco podob
ného svým estetickÝm predstavám, založeným na zku
šenostech s vyspelou filmovou avantgardou, jednak ne
bylo možno ubránit se prekvapení nad tím, co v prvních
zvukových filmech bylo docela jiné, než ve vykultivova
ných predstavách.

Avantgardisté pojímali film jako obdobu nebo dokonce
metamorfosu hudby, vycházeli z nitra veci. Neslyšeli, ale
videli »hudbu obrazu«, nebo, chcete-li, slyšeli ocim.1,
zrovpa tak, jako nekterí lidé - a nejen komponisté 
vidí sluchem, t. j. mají pri vnímání hudby prímé visuelní
predstavy, aniž jsou schopni uvedomit si tóny. Avant
gardisté komponovali hudebne filmy, ale zvuk jim byl
vedlejší vecí. Už dávno premyšleli o možnostech spojení
a prolínání filmu a hudby a dali se do hodnotnych po
kusu. Když však uslyšeli první zvukovy film, který ne
vyšel z avantgardní dílny, ale z rukou obchodního pro
ducenta, mluvili o barbarství a volali: »Tato cesta je
konec filmu, vede zpet k divadlu!« Meli a mají do jisté
míry pravdu, protože zvukovÝ film vznikl nejprimitiv
nejší kombinací zvuku a obrazu, z docela vnejšího pri
dání tónu k soucasne probíhající fotografii. Ale další
možnosti tohoto útvaru, cesty, které nevedou naprosto
k divadlu, budoucnost zvukového filmu je práve v rukou
avantgardistu.

Zvukovy film nemá ješte svou avantgardu. Vzpomen
te, že ji nemel ani tichý film. Nejdrív musil prijít nekdo
s vynálezem a dát si jistou dobu líbit, aby se na neho po
hlíželo jako na cloveka, který objevil novou hracku.
Hracka se však udržela a proti všemu ocekávání se ne
obycejne rozšírifa, dokonce mezi dospelými. Stydeli se
k ní s pocátku priznat, ale vidouce všeobecnost úpadku,
uklidnili se. Potom musili prijít lidé, kterí zacali vyná
lezu využívat v širším merítku a budit svými díly oblibu
hloupých filmu u obecenstva. Teprve tehdy, když se
špatné filmy stávaly standartem, mohla se zrodit avant
garda. U zvukového filmu bude cesta zrození avantgar
dy nepomerne kratší, o celý ten ohromny kus, ktery ura
zil v neuveritelne krátkém case avan'tgardní film tichý.

UMENíALITERATURA

7 na schllze vubec (hI.wne indiferentnich: »jsem neutra
lista, na schuze nechodím«). Jinak i zde agrárníci nemi
lují politick)'ch schi'tzí a vyhledávají predevším SChtIze
od bor o v é. *

Císti n o v i n y mají zajisté lepší príležitost soc. de
mokraté, kterí chodí z vesnice do mesta na práci. Tak
jsou mezi nimi dokonce delníci, kterí ctou i 4 denní
listy. Periodicky ctou skorem všichni dvoje až šestery.
4 neodbír,ají denních listu vlIbec. Z jmenovaného poctu
agrárníku 5 necte denních listu vubec, ale jsou dokonce
i rolníci, kterí ctau 2 i tri, denní listy. Prevládají
listy odborné. *)

HtHe je to s lic1ovci. Z n'a š i c h 16 in for m á
t a r II t o I i k o 1 a d e b í rád e n n í I i s t. Jinak,
avšak zrídka, ctou sVlIj tisk stranický a katolický. Je
jich stranická výchova musí být podle toho velmi nedo
statecná. Nerozumejí vubec nejprimitivnejším pojmllm
politickým. nerozumejí vubec tomu, co jejich strana
koná a žádá ad nich. Na druhé strane to ovšem vvva

žuje jejich silná, trebas primitivní jistota - katoÍické
stanovisko. Že však ha nedovedou pokaždé patricne uží
vati, svedcí tyto odpovedi následavníku Šrámkových:

»ctu jen0m Nový život, ani ten více nebudu císt z du
vodu toho, že sem se docetl, že páni generálové žádali
popravu na mzde a také ji dostali ihned ale tem chudá
kllm chtejí ten malý duchod zebrat v. I. p.*)

NebO':
"Nejvíce mc zajímá v novinách, jak projednávají,

že se v par1amente nemohou dohodnout.«

Zde, kde se vlastne ztrácí kontrola str.anická, kde se
nectou noviny, zacíná nezájem politick)T, indiferentis
mus na venkove, kter)' nahrazuje tuto neplnost zájmem
náboženským.
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Ve svých cláncích o "Možnostech zvukového filmu«
m si dovolil prorokovat mezi jiným, že výrobci prv-

ch úspešných šlágru nového útvaru se budou držet re
ptu, který se financne osvedcil: dokud nebudou musit,
pujdoudo hloubky, ale venují se houževnatému vyme
ní nejsnadneji prístupných námetu. lirdinové 'hudou
rovými nebo operními zpeváky, varhaníky na odpo
ku, slavnými virtuosy postupne na nejruznejší nástro-

• potom dramatickými umelci, snad i recitátory, jiste
ak minnesangry a troubadoury. I když to nebude zrej
é ze zacátku a úcinkující nebudeme z niceho podezrí
at, jiste se z nich v necekaném okamžiku vyklube neco
ukove pozoruhodného: muž se záhadnym oblicejem
hodí roztrhanou halenu a zacne dirigovat náhodou

rítomný orchestr, nebo se hvezde náhle zatrpytí slzy
ocích a ona zacne zpívat národní písnicku, kterou ji

aucilachuva za štastných dob detství .. Nové zvukové
my potvrzují tuto zlou predtuchu v plné míre a je na
eje, že budeme ješte hezky dlouho obštastnováni ruz
ýmineobycejne delikátními nuancemi "Lodi komedian
« a »Zpívajících bláznu«, aniž bychom meli úkol po

každé usnadnenÝ hercem tak sympatickým, jako je AI
olson.
To je cesta povrchní, pohodlná sice, ale nikoliv vecná,
áve naopak, znacne krátká, protože snadno vycerpa

telná. Je však také lehce pochopitelná a celkem se ne
alo nic jiného cekat, protože se takové pojetí zvuko
éhofilmu prímo nabízelo. Avantgarda, o níž brzo usly

Mme,nebot nebetycná bude hora banalit, které se za je
iný rok nakupí pod lákavou vlajkou zvukového filmu
'eden z nejhorších: "liochzeitsmarsch« od Stroheima),
usÍnastoupit druhou cestu, z nitra. Delat zvukové fil
y ne jako fotografované drama, k nemuž hraje orchestr
várenský doprovod a v nemž sem tam nekdo prosloví

etll nebo upustí pohár, který se s vítaným zvukovým
fektemrozbije, ale jako nový útvar, kde jsou obraz .'1.

uk rovnocennou složkou, kde jedno vyrustá z druhé
o, esteticky ukázneno, odstínováno, zharmonisováno.
Všechna dosavadní práce filmové avantgardy je na

dejn1;mpredpokladem pro tento dalšÍ, myslím nejnalé
avcjšíúkol, který byl mezinárodní filmové avantgarde

dán ode dne, kdy bratrí Warner dokoncili po dlouhém
sili a také prosadili v zaslíbené zemi filmu první svuj
llkovÝfilm.
V ceském tisku, pokud vím, nebyl dosud podán pre
ed avantgardních snah ve svete filmu. Nebude tedy

Ikodit,pokusím-li se o to, prirozene ve zhuštené forme.
pri malém rozsahu se budu snažit, abych nezapomnel
a žádnou vyznacnou tendenci dosavadního díla avant
rdy.

*

Proc patríme ke st"átum, o než avantgardní produkce
fi tak nápadne veliké spotrebe zahranicních filmu ani
ezavadLje záhada. Kdo se nedostane za hranice repu
Iiky.je pripraven o toto zajímavé odvetví filmu úplne.

Jakobybyly avanfgardní filmy dražší, než šlágry, kte
rýmimaJitelébiografu vytrvale castují obecenstvo, jako
y se v Praze nenašlo dosti diváku, kterí by denne ne
aplnilitreba s pocátku jen menší kino, spedalisované

na avantgardní snímky'! Nepodnikavost pražskych ma
:JItelubiografu by se vubec mohla stát príslovecnou. Nej

ánadnejšíjejicn vlastností je verva v zakládání nových
loltrafu.Rostou .prímo závodním tempem, skoro každý
denmožno ocekávat zprávu, že zas jeden podnik, vy-

ovujícívšem moderním požadavkum nygieny a tech-

niky byl otevren. Vecerníky budou pomalu moci otisk
nout fotografii muže, kterému se podarilo bez defektu na
vštívit za jediný mesíc všechna pražská kina. I v laikovi
vzniká otázka, kde se vezme nové obecenstvo, když
i zavedené podniky trpí obcas citelným poklesem ná
vštevy. Nebude špatným veštcem ten, kdo predpoví
úpadek dalším novorozenatum v tomto oboru.

Máme spoustu biografu, ale ani jeden, který by proje
voval trebas jen znacne nesouvislý zájem o zahranicní
avantgardu. Ani jeden se nevenuje systematicky promí
tání kulturních, vedeckých a reportážních filmu, jejichž
repertoár se za poslední léta tolik obohatil. Ani jedinÝ
biograf se u nás nepokusil o souborné provedení filmu
nejakého významného herce nebo režiséra. Na bulvárech
v Paríži, vedle divadla Gymnase, je bouda pojmenovaná
priléhave "Carillon«. lirají tam vždycky nejaký desivÝ
šlágr, ale vedle toho nekterý z prvních filmu Buster Kea
tona, Charlie Chaplina neb Conrada Veidta z doby, kdy
ješte hledal a byl placen bídne markami, pred Schachto
vou operací. Je to bouda, ale vystrídá se v ní denne jiste
tisíc lidí - predstavení beží bez prestávky, jako kdysi
v "Il1usionu« na Václavském námestí. Nepodezrívám ma
jitelku "Carillonu« z príslušnosti k avantgarde, ale jisto
je, že má vyvinutý cich a dobré obchody. Vysoké vstup
né lidé zaplatili, protože vedeli, že prijdou na své. O kus
dál, u brány Svatého Martina, je jiný malý biograf, na
plnený od trí hodin odpoledne do noci. Jednotné vstupné
dva franky, délka predstavení pul hodiny. Predvádejí se
výhradne svetové aktuality, hlavne politické, ale i vše
možné jiné, od módy pres pestení articoku až k širším
zemepisným studiím, se zretelem k zájmum, jak je den
prináší. Kdo by si neprecetl rád tyto filmové noviny
Pathé Freres, vždy cerstvé, dobre informované, ideálne
strucné a zajímavé? Na "Unter den Linden« v Berlíne stojí
luxusní podnik "Kamera«. Se znacným oprávnením si
dal nad svou firmu nadpis: "Nepromítáme nikdy špatné
filmy!« Za prístupné ceny tam mužete videt každý den
jiný program, což je neocenitelné hlavne pro ty, kdo
pracují ve filmu: je to možnost rekapitulace a získávání
systematických vedomostí. V Paríži byla dv;e avant
gardní kina. Mela takový úspech, že byla otevrena dalši
dve a nezdá se, že Paríž vystací jen s ctyrmi takovými
podniky.

Proc jen Berlín, Paríž; proc ne také Praha? Tak ráda
zduraznuje svuj velkomestský ráz, který je prece jen
místy ponekud znatelný, ale ztrácí príležitost k cinum,
k nimž není treba velkého, v našem prípade dokonce
žádného kapitálu! *

Dnes není snadno rozpoznat, co všechno je dílo avant
gardy. Její osud se podobal na vlas osudu všech ostat
ních avantgard: její výboje, jimž se rehtali s pocitem ve
liké prevahy lidé milující "rozumné, nevýstrední umení«,
prešw postupne do seriovych filmu, které se staly hlav
ní stravou obecenstva. Prešly tam ponenáhlu a v ruz
ných opatrných dávkách experimenty pred krátkym ca
sem bourlive vypískané. Nikdo si toho nevšimúul, v so
lidním rámci nejakého banálního príbehu nepusobil ta
kový detail provokativne. Podruhé mohl být exponován
déle a na více místech filmu. Obecenstvo si nan zvyklo
a nakonec, bez nejmenší potuchy, že jde o neco výstred
ního, avantgardního, prijalo nový prvek za svuj.

Tím se naplnuje druhý nejduležitejší úkol filmové
avantgardy, vliv na bežnou výrobu, ze které žijí milio
ny a do které se tímto zpusobem dostávají nové hybné
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nevidite1nÝm), jako jejich kolegové na jevišti. Avantgar·
dista si však rekl, proc by nebylo možno zachytit hoa
promítnout z vetší blízkosti, aby Vystoupily jisté rysy
neviditelné na jevišti ani nejlepším kukátkem? Tak pri·
šel na svet »P r e m i e;.f p Ia n«,"jak zní odborný výraz,
snímek osoby tak zvetšený, že naplnovala celou plochu
projekcního plátiúl. Tato novota, která je dnes už dávno
bežnou samozrejmostí, byla svého casu hodne diskuto·
vána a bylo treba hájit ji proti výtce »neesteticnosti«.
Pozdeji se zvetšení ješte stupnovalo, takže byla proml·
tána na pr. na celém snímku jen tvár herce nebo jiný
detail jeho tela. Odtud se prešlo na zvetšování jiných
detailu, které hrály nejakou úlohu v deji. Stacilo, ahy ,c·
denkrát promítl avantgardista v prubehu deje zvetšenou
ruži a už se zacaly sypat ve všech sentimentálních fiI·
mech symbolistické ruže v ruzném provedení a stadiu:
ruže sveží a rozkvétající, ruže plne rozvitá, ruže vad·
noucí (v pátém díle), poprípade ruže plne opelichaná,
protože štastný konec nebyl požadavkem v dobách prv·
ního rozmachu filmu. Došlo na jiné symboly, z nichžna
pr. kyvadlové' hodiny, zvonící telefon a kola auta nebo
lokomotivy v pohybu nás už sotva kdy opustí.

síly, nové motivy, nový život. Seriová výroba se vlast
ne zamestnává soustavným rozumným, t. j. opatrným
vykrádáním objevu avantgardy, nenapadným jejich pa
šováním mezi hromady osvedceného zboží, éelkem vzato
popularisací filmové avantgardy. ~yl by v trapném
omylu, kdo by si predstavoval, že avantgardisté. dosta
nou od svých velkovýrobcu nejaký honorár. Kdo by se
zdržoval takovými malickostmi! Ostatne, mluvíte-li již
o tom, jdete a dokažte své autorství pred odborne sko
lenými advokáty! Škoda námahy.

Avantgarda je vždycky napred, což je její úkol hlavní.
Jeho rubem je osamocenost, automaticky udržovaná:
v dobe, kdy delají svou práci, si jich všimne nejvý~ ne
kolik odborníku, mezi nimiž se jen zrídka objeví také ka
pitalista nebo majitel kina, který by byl po prípade ocho
ten ... A v dobe, kdy se výsledku jejich práce obecne
užívá, si na ne už sotva kdo vzpomene. Nemilý dusledek
této podivuhodné logiky bývají financní nesnáze avant
gardních filmaru. Není treba precenovat duležitost kapi
tálu, máme nejeden povzbuzující dukaz, že i s minimál·
ními prostredky jdou ve filmu provésti pozoruhodné
veci: holandský film »Déšt« byl porízen obycejným »ki-

- namem«, který si mužete kdekoliv koupit za 2500 Kc.
Ale pro toho, kdo má v hlave opravdu dobré a nové my
šlenky, je sebemenší kapitál znamenitou oporu: prede- .
vším blahodárný klid a možnost vetšího formátu.

*
F I L o s o F, I E

Hrdina je neúnavný v gestech rukou, v grimasách,
které stejne poznáváme, ale zdá se nám to divné, pre
hnané a neodolatelne komické, když se na to díváme
dnes, s odstupem nekolika let, v ukázkách »predválecné·
ho filmu«, k jejichž zarazení do programu rovnež ne
zištne radím nekterému duvtipnejšímu a modernejšímu
majiteli pražského biografu: je to nevycerpatelný a ne
prekonatelnÝ zdroj zábavy a príjmu. Muže se jít ve vý
beru filmu hodne vysoko v letopoctu, v nekterých prípa
dech až do Rodolfa Valentino s nyvýma ocima, komika je
zarucena. Proti tomu, cemu se tolik smejeme pri pred
vádení t. zv. predválecných filmu, zacali práve postu
povat první avantgardisté: proti divadelnosti filmu. Pre
nesena na plátno, byla jevištní komposice, technika, re
produkce a režie címsi vypujceným a nevhodným. To
nijak nevadilo ani mas sám obecenstva, ani tem, kterí se
pocítali ke kulturní elite. Naopak, práve temto vyvole
ným se, stal jilm prijatelný nápodobou divadla. Ríkali:

. »ano, to je dobré<t, nebo »proti tomu nikdy nejsem« a po
dobne o tech filmech, kde herec, si pocínal co nejlépe po
dle divadelních pravidel a když videli dej co nejpecliveji
smestnaný do klasických kulis, pod nimiž bylo takrka
slyšet skrípání kulis.

Tento ideál vládl dlouho a dosud ho mužete videt, jak
se nerušene v nekterých filmech rozvíjí. Vzešel ze špat
ného pochopení materiálu a možností filmu a udržel se
pQhodlností, která v umení hraje vubec velmi duležitou
roli.

Avantgardisty cekala porádná drina, když meli rozbít
tuto formu, silne ustálenou a tešící se znacné úcte vzhle
dem k veliké príbuznosti s tradicionelním divadlem. Je
den z prvních avantgardních cinu prvotrídního významu
bylo z vet š e n í d e t a i Iu. Nebyl to ješte zázrak lesk

,noucího se oka nebo' pohyb kovové spirály, protínající
celou projekcní plochu, jako vídáme v nových avant
gardních filmech, ale bylo to' už v podstate' totéž. První
užití objevu se týkalo osob: až dosud se pohybovali her
ci na plátne vždy celí, zarámováni prosceniem (treba
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Dr. Alfr.ed Fuchs:

~nešní myšlenková krise
a náboženství.

Protože lidé' jsou podezrí~av( prohlašu·
jeme pro všechny prípady, že tento clár1tk
tiskneme ovšem jen Jako príspevek k diskusi,

nechtejíce jím nikterak vyjadrovat svoje
vlastní názory.

pan Živan Vodsedálek velmi výmluvne ukázal, jak
jest prekonána vývojová filosofie, jež .vedh k mar·

xistickému. socialismu a k liberalismu a jak je pre
konán vedecký optimism minulých veku. Jest charak·
teristické, že Max Brad svuj nedávný referát o kon
gresu nemeckých fysiktt v Praze nadepsal: »Die Natur-

- gesetze danken ab «. Ale to samo o sobe nerlí POdstltou
" dnešní myšlenkové krise. Chci v techto nekolika ka
" pitolách ríci, jak se se svého náboženského, katolického

stanoviska dívám na problémy naší doby. Není pre
konán jen materialism, jenž veril v objektivitu vede
ckého poznání. Jest prekonán i subjektivism, jenž se
této víre posmíval. Inteligence již pred válkou pohr
dala H1'lterialistickÝm monismem, piplala svou indi
vidualitu, psala dekadentní básne a deklamovala: Odi
profanum vulgus et arceo. Svetová válka vylécila nás
dokonale všecky z tohoto koketování s esthétstvím,
s romantismem, se subjektivismem .a s fenomenaJi·
smem. Co bylo platno si ríkat, že extramentálnÍ exi
stence jevtl nelze dokázat, že celý svet je pouhá pro
jekce našich smyslu, když ve svetové válce, v záko
pech ta jevová skutecnost doléhala na jednotlivce až
príliš žive, takže ji byla velmi težko oddisputovat fe
nomenalistickou dialektikou ,a sofistikou? Co bylo plat
no vypestovatisvou individualitu, když všecky tyto
»jédinecné« osobnosti byly obleceny do vojenských
uniforem stejných a cislovaných, kdy nezbylo nic, než
prizpusobiti se kollektívu. Je prekonána naivní víra



ve vedu na strane jedné a subjektivism na strane
druhé. Je možno ješte neco tretího? Burl verím ve
smyslovouskutecnost nebo ve svou skutecnost vnitrní.
'Vec mohu veriti ješte?" - Tak by se dala formulovat
myšlenková krise dnešní doby. - hu 1

Tertium datur. Prináší je' náboženství. Lo~{f1.~rje
retez,který visí ve vzduchu. Logika praví toliko: Pla
tí:li »A«, platí »B«. platí-li »H«, platí "C«, ale nepro1.ví
DlCo tom, zda toto »A« skutecne platí. Chceme-li míti
to~oabsolutne pevné» /\ «, tento pe'vný bod, z nehož 1\1'
chlmedeschtel pohnouti zem.í, musíme ven veriti. Tinak
se ho nedodeláme. Empirické poznání vede cím' dále
tím více k theoriÍm relativity. Krise jest rešena. tam,
kde pocíná ríše náboženství, jež jenine múže nám dáti
žádoucí synthesu, zkojiti naši touhu pe Nekonecntl
a prece n~s nechat zde na zemi, posvetit relativitu,
z níž neu11lkneme,metafysickými cíli a úcely. Problém
jest, jak ukojiti touhu po Absolutnu a prece zústati
na zemi, jak vyslechnouti harmonii sfér z tragického
rozporu životního, mezi nekonecnou láskou ,"1 'touhou
a mezi lidskou omezeností, jak preklenouti propast,
jez se objevuje lidskému zraku pri pohledu »v to, co
se nic naz)'vá«. Jest treba vteliti Absolutno v konkrét
ní pozemské formy. Jedine bu'de-li náboženský obsah
naší duše míti konkrétní formy a normy, miHe meniti
obr~zsveta, mi'tže prispeti k tvorbe., Ne náboženským
sub]ektivismem, n)'brž objektivitou, normou a formou,
již jest i dogmatika i liturgi~, nabude náboženství te
prve tvurcí moci a neztlstane uzavreno nesdelitelne
v duši jednotlivcove, nebot tvorbu nám nezarucí žád
n~ p~'ázdné schéma pokroku. ,Nechceme pokroku po
plrat!. Pokrok heze sporu jest. Jest ve vedách empi
rick)'ch,kqe skutecne se vrství 'vrstva na vrstvu kde
jedna generace buduje na tom, co' vytvorila gen~race
predchozí. Jinak však jest tomu tam, kde jde o pomer
k Bohu. k vecnosti. Tu již neplatí toto schema me
chanickéhopokroku. Líbí se nám staletá umelecká díla.
pIlsobí na nás antické tragedie, a díla napsaná vcera
nechávají nás nekdy chladnými. Veda vekú minul)'ch
jest predstižena, ale nikoli jejich, umení, jež casto
stojí vÝše, než umení naší pokrocilé doby. Vedecké
názory D,anteovy jsou pro nás prekonány. Neveríme
dávno, že vesmír se skládá z devíti kristálových sfér,
ale básnická krása Božské komedie púsobí na nás stej
ne hluboce, jako púsobila pred staletími. A podobne j~
tomu i ve filosofii. Není ovšem již stoupencu starých
názoru prírodovedeckých. Toho nepripouští 'vedeck~'
pokrok. JenÍ již kopernikovcll, helmholtzovcu, lapla
ce?vcu,ale jsou ješte dnes platonikové, kantovci, tho
mlsté atd., protože jde-li o pomer k Absolutnu, ne
existuje onen schematický pokrok. nýbrž toliko tvurcí
vývoj,évolution cré::ltrice, abychom užili termínu Berg
sonova. Každá doba vyjadruje svým zpúsobem svúj
vztah k Ahsolutnu. S myšlenkou: »Vystavel jsem.
nevím komu" lze snad staveti cinžovnÍ domy a to
várny, ale nikoli monumentální budovy. Vždycky jest
úzký vztah mezi monumentálním tvorením »aere
perrnnius« a mezi náboženským názorem. Velmi ná
zorne ukazuje tuto stupnici Arnošt Hello. Krása. je
rovnicemezi ideou a formou. Antické umení jest do
~onale krásné. Ideálu bylo lze dosáhnouti, protože
Ideálbyl na zemi. Ne tak již v krestanství. Ideál po
vznesl se vysoko, pr~ysoko nad hvezdy. Proto bylo
dalekotíže ho dosáhnouti. Dokonalost formy není da
lekotaková, jako y antice, ale gotické umení je da-

leko vznešenejší. než umení o'lntické. Hegel pravil kdesi,
že by v antickém chráme nevydržel bez nudy dve ho
diny, ale k gotické kathedrále ano. V antickém umení
je vše receno, kdežto gotika budí naši touhu. Tak od
povídá sloh 'vžd5I soucasným touhám náboženským.
Správne pak srovnává hrabe Kayserling dnešní prosté
linie železobetonových staveb s prísnými liniemi go
tiky. I dnešní lidstvo podle Kayserlinga prožije svuj
faustovský problém, ale zklamaným Faustem nebude
již doktor ctyr fakult, nýbrž moderním Faustem bude
zklamaný inženÝr, technik. Jaká jest soucasná idea,
jež chce býti formována? Není to jenorh formální
krise, již prožívá umení, jest to predevším krise ideo
vá. Proc všecka Capkova dramata jsou v podstate jen
skvelými exposicemi problému a proc žádné z nich
nemá vlastne konec? Ideje nejsou dosti jasné, aby
mohly nabýti adekvátní formy umelecké. Je prekonána
vedecká povera. Souc'lsné -lidstvo prožívá svuj fau
stovský problém.

Co jest podstatou faustovského problému? Poznání,
že veda nestací sama k tomu, aby nás ucinila štastnej
šími. Faust naríká. ze studoval všecky vedy od filo
sofie až po theologii ({ není o nic moudrejší. Má je
diné prání: aby mohl prožíti okamžik skutecne štast
ný, chvíli, kdy by mohl zvolati: »Zustan, jsi tak krás
ná!« To 'jest jeden problém: rozcarování z vede
ckého poznání. Druhý problém, neméne naléhavý jest
otázka, kterou nedává hlava, '11)Tbržsrdce. Faust pro
žije lásku k žene se všemi jejími výšin.'lmi a hlubinami,
ale nakonec hledá das e w i g Weibliche, to, co jest
v ženském principu vecného, nikoliv to, co jest pozem
skou rozkoší. Tak jest také zachránena jeho spása.
Láska k,tvoru stává se tvurcím principem teprve tehdy,
když jest promítnuta do vecnosti. »Magna res est
'lmor, si ad suum recurret principum«, pravý svatý
Bernard de C1airvaux. Tot ona láska, jež v Dante.ove

• Božské, komedii pohybuje sluncem i hvezdami, láska,
jež vyjde od pozemského prožití, ale promitne je až
do koncin, nebeských. Nyní pf)chopíml.", proc první
díl Fausta koncí mariánskými chorály. »První granát
.svetové války proletel naším srdcem ({,ríká Remarque.
Nejde jenom o to, aby byly zodpovedeny intelektuální
pochybnosti, jde o to. aby byla také reparována roz-
bitá srdce. "

U dnešního cloveka je intelekt v žalostných pochy
bách nad sebou samým. PsychO'lnalytikové se utíkají
do podvedomí. Flectere si nequeo superos, Acheronta
movebo« je napsáno jako motto na 'jedné z knih Freu
dov)'ch. Surréalism, dadaism, poet.ism - to vše byl
útek pred intelektem. Katolictví musí casto hájit práva
rozumu proti temto poperacum. »Credere non posse
mus,nisi ,animas rationales haberemus. ({ AJle také:
»Credo ut intelligam!« Dostavuje se však s neomyl
nou jistotou i druhá cást Faustovského problému:
I Eros, kter)' byl Platonovi roznecovatelem touhy po
pravde, dostal se dnes na scestí, tak jako ješte snad
nikdy. Píší se studie o krisi lásky, o krisi manželství,
o mužove rozcarování, o ústupu lásky pred shonem
z.a výživou, píší se hotové »Artes amatoriae«, ale za
pomíná se. že krise leží hloubeji. Jde o otázku spiri
tualisace lásky, o ná'vrat k pevnému rádu hodnot. I do
krisí dnešního cloveka múže ješte zazníti radostné po-
selství velikonocních ZVOnll. .

Neznamená však doporucování pevných církevních
Í!tvarll dopontcoyati proste ignorování dnešní myšlen-
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kové krise, naprostou necitelnost VUCl duchovním
proudum doby? Není svatý boj, boj myšlenek a názoru
lepší, než pohodlné utkvení ve svetovém názoru jed
nou prijatém? Není celý ten dnešní myšlenkový ne
klid, celá ta krise cennejší, než dobrovolná kázel1 dog
matická, treba byla i východiskem a podkladem tvor
by? Tak se budou jiste mnoZÍ tázat. Na tuto zajisté
vážnou námitku lze odpovedeti, že prijmouti urcitý
náboženský názor neznamená nikterak utkveti v
myšlenkové stag!11.ci. DobrÝ náboženský ži'vot vy
žaduje neustálého' vnitrního života, neustálého
zdokonalO'vánÍ. I na život církve mají priro
zene vliv soucasné myšlenkové proudy a snahy.
Každá doba položí zvýšený dlIraz na jinou nábožen
skO'u pravdu. AutO'rita pak chrání toliko pred extré
my. Subjekti'vism predválecný plIsobil i v živote cír
kevním. Katolictí spisovatelé zdurazl10vali mysticism
a subjektivní pocity. Vzpomel1me na Huysmanse. 1,i
turgie byla pokládána za vrchO'l esthétického zážitku.
Byly analysovány subjektivní stavy, jež vzbuzují cír
kevní zpevy, vLme kadidla. príšerí chrámové. Z tétO'
atmosféry vyšl.a do znacné míry také })Action fran
\aise«, než se dostala na pole caesarského romantismu,
dnes tak prísne církví zavrhovaná. Tento subjekti
vism ostatne již pred válkou došel ve filosofii až na
bludné cesty v podobe modernismu. Dnešní intelek
tuální katolicism prožil tuto myšlenkO'vou krisi spO'lu.
Esthét zahynul v zákO'pech. I esthét katolick)'. Liturgie
není dnes již katolickým myslitellIm záminkou k ro
mantickému hledení do minulosti, ke vzbuzování lv
rických nál.ad. Nálada není nic, O'bjektivnÍ tvorba je
všecko. Zdurazl1uje-li se dnes liturgie (i u protestan
tu), nedeje se tak pro její pusobivost na zjemnelé ner
vy, nýbrž prO'tO',že Jest obrazem spolecenství, že jest
objektivní formO'u objektivní normy. Totéž by mohlo
býti demonstrováno i na jinf'ch složkách nynejšího
církevníhO' života. V tisÍciletém tomto bO'hatstvÍ nalez
ne každá doba to, ceho práve pO'trebuje. Tak jako ná
rod zdurazl1uje ve svých dejinách vždy práve ty strán
ky, které mají nejvíce bezprostredního vztahu k tomu,
co práve prožívá, tak i zde: NebeŽÍ o minulost, n)'brž
o prítomnost, nebeží o ztrnulý klid, nýbrž o pravf'
vnitrní pokoj.

Spor mezi individualismem a kollektivismem snad
ješte nebyl nikdy tak vyhrocen jako dnes. Myslící lidé
vidí po zkušenostech svetové války, že jejich vysoko
'vypjatý individualism je vedl do vzduchoprázdného
prostoru. Hlásají tedy politickou aktivitu, castO' i zmi
zení v davu, chtejí býti pouze jeho mluvcími, chtejí
co možno setríti vše, co ukazuje na osobní, jedinecné,
nesdelitelné vlastnosti. Jednou to rekla v »Príto
mnosti« paní Pujmanová HennerO'vá· hodne drasticky:
»Lezli by nejradeji po ctyrech, ale práve podle toho se
to na nich pozná.« Umení má však smysl jenom tehdy,
ukazuje-li k jedinecnosti. Zjevy obecné registruje veda.
Umelecké dílo znamená zachytiti krásu jedinecného
okamžiku. Toho jsou si novodobí kollektivisté ovšem
vedomi také. ale domnívají se, že t1.to jedinecnost vy
nikne tepr've tehdy, když zmizejí v davu. Není pochyby
o tom, že tatO' filosofie obsahuje mnoho spr~lvného.
Platí tu do jisté míry slovo evangelia O' tom. že kdo
ztratí svou duši, nalezne ji. ,Ale ani kollektivi m není
samospasiteln)'m heslem. Dav není dokonalejší než
jednotlivec. Sociální bída, jež sráží lidi do houfl\ sráží
je do nich proto, že oni individuálních potreb ješte
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nepocítili, protože musí zápasiti o nejprimitivnejší
podmínky své existence. Neplatí to ostatne pouze
v umení, platí to ve všech složkách sociálních. Vždy
musí býti kollektivnÍ sociální péce dopljí.ována láskou
od osoby k osobe, ne pouze od davu k davu, od orf{a
nisace k organisaci. Krestanství nezná mass. Zná
pouze jednotlivce, protO'že jest presvedceno o neko
necné cene každé jednO'tlivé lidské duše na rozdíl od
kollektivistického marxismu. který zná jedine massy.
Pravda se však nenalezne také 11 vypj.atých individua
lit, jež se musí nutne dostati dO'extrému, kam za nimi
nikdo jíti nemlI že. Osamocení, ba šílenství takového
Nietzscheho je více, než pouhý individuální prípad.
Pravda však není také v kollektivismu, nebot všichni.
kdož studovali duši davu, ucÍ, že dav cihí davem pouze
zmenšené vedomí individuální odpovednosti a snížení
intelektuality. Dav nerepresentuje vyšších duševních
hodnO't než jedinec.

Durkheimovský kollektivism, jenž ciní kollektivum
nositelem všech hodnot, byl dlouhou dobu náhradou
za predválecný positivism. V positivismu nebyla vždy
metafysika popírána, ale ríkalo se, že to, ceho nemil
žeme poznati pomocí exaktních ved, není hodno, aby
bylo predmetem filosofie. Moderní doba má ješte jednu
náhražku za positivism. Je to pragmatism. Praf{m1
tism neomezuje si tak úzce a melce svuj vlastní oh
zor, jako to ciní positivism, ale pres to prohlašuje.
že idea, která nemá bezprostredního vlivu na praktický
život, není hodna, aby se jí filosofie zab~'vala. Toto
omezení filosofie se však v pr,axi ukazuje velmi ne
jasnf'm, protože to, co pro jednoho se jeví naprosto
nepraktickým, muže se druhému státi ideou prímo osu
dovou. Velmi pekne zachytil tytO' rozpory sám Karel
Capek, vyznavac pragmatismu ve své grotesce »Tov;lr
na 11,1.Absolutno«. Tolerance je krásná vec, ale nesmí
vyústiti v naprostou skepsi, v pochybovacnost, jež ie
neprítelem jakékoli tvorby. A práve skepse jest nejhorší
nemocí záp. kultury a prO'to se obcas mluvívá o jejím
zániku. Katolictví, jtŽ tuto kulturu tak 'vydatne pomá
halo tvoriti, cítí se za ni spoluodpovedn\'m, jak proti
eurasiatismu, tak i proti jiným exotismum a defaiti
SmlUTItypu Spenglerova. Pevná stupnice hodnot vlast
ní Západu, danteovská hierarchie. objektivism proti
subjektivismu stává se nutnou potrebou nejen psycho
logickou, nýbrž i sociální. Ústredním problémem mo
derních demokracií v dobe. kdy staré politické rád.•
ustupují poválecn)'m útvarum nov)'m, stává se otázka
pevné hierarchie hodnot - jinými slovy - problém
autO'rity. Ve svém poselství k 28. ríjnu 1928 ukázal
president Masaryk, že demokracie nestojí pouze císlem
a kvantitou, že potrebuje i kvality a základu mrav
ních, že i on,1.musí býti v tomto smyslu »z Boží mi
losti«. Ve své pred válecné brožurce o »Nesnázích de
mokracie« pak napsal: »Lze tvrditi, že politický pro
hlém doby je hoj o autoritu, o novou autoritu. Pred i1
kou autoritou sklání se moderní, vedecky myslící clo
vek? Jakou autoritu uznává ve spolecenském živote?
Jak)'mi rozumovými duvody opírá dnešní, kriticky a
vedecky myslící individuum svoje zarízení a vClenení
ve stát, v církev, 'v národ, v stranu atd.? Znamená au[r.
rita t1.ké prinucování a clo které míry?<' - Více. než
kdy jindy potrebujeme v dnešním živote objektivní in

stance, která by nemela pouze vážnost založenou na

moci, n),brž i moc založenou na vážnosti.

Spolehneme..:li se v živote na logiku, muže každý



príznacný pro dnešní myšlenkovou krisi. Míníme úžas
nou vzdálenost mezi duchem a skutecností. Evropa
i Amerika jsou na jedné strane plny utopistických snu
a na druhé strane jsou si vedomi všichni myslitelé a
projektanti, že nemají moci, aby je uskutecnili. Jest
málo typt1 lidí politiky duchovní, kterí dovedou i my
slit i jednat, jako Masaryk. Obycejne ti, kterí mají
moc, jsou na hony vzdáleni ríši ducha. Vzrt1stající
mezinárodní autorita papežství po válce dá se mezi
jiným vysvetliti tou okolností, že papežství jest sku
tecnO'u mocí, ale mocí duchovní. Zkušenosti svetové
války ukázaly, že myšlenky se rychle materialisují a
že nelze si s nimi beztrestne pohrávat. Neplodnost
problematismu a dialektiky se ukázala v tom oka
mžiku, kdy clovek byl postaven pr~d skutecnou bolest
a kdy si musil umet dát O'dpoved na otázku po smyslu
bolesti.

Žádná filosofie neumí tak dobre odpovedeti na otáz
ku po smyslu bolesti, jakO' svetový názor krestanský.
StO'ikové odpovídali na bolest filosofií naprosté lho
stejnosti vuci svetu, podobne jakO' filosO'fie indická. Ale
to není O'dpO'Vedpro clóveka, který nechce státi stranou
života a jeho bojtt, nS,brž je »in mezzo del cammin di
nostra vita«. Krestanství odpovídá nejdokonaleji na
otázku po smyslu bolesti, jež práve za války a po ní
stala se tak akutní a aktuální. Krestanství nehlásá
ani lhostejnost VLICiživotu, nehlásá ani že život jest
»adiaforon«, jehož je nejlépe zbaviti se dobrO'volne,
ani nehlásá filO'sofii rozkošnictví, filosO'fii, jež chce
bráti živO't s príjemné stránky, pokud to jenom jde.
Nikoli - krestanství ucinilO' stredem svého nábožen
ství kríž, symbol utrpení a bolesti a ucí, že všecky bo
lesti mají k tomu kalvarskému kríži opet b),ti done
seny. Jest treba nésti kríže dobrovolne, jinak pone
seme jiné a težší nedobrovO'lne. Chesterton vykládaje
symboliku kríže nalézá tutO' krásnou interpretaci: Kríž
je spojení dvou smerL'l, svislého ,a vodorovnéhO'. Smer
patibula ukazuje ~rímO'u cestu k nebi - smer anteny
ukazuje nám smer vodO'rO'vný, smer, kterým se pohy
bujeme zde na zemi. A tak nám kríž ukazuje, že obojí
smer má v krestanství svoje místO'. Kt1l kríže, vznáše
jící se prímO' k nebi, ukazuje nám smer, jímž by se du
še otrávená vírem tohoto sveta nejr,':J.deji rozletela, ale
smer antény oznacuje, že ani pri nejvetším rozletu
nemáme zapomínati na omezené možnosti svého po
hybu na zemi. Bolest je výchovným prostredkem: »Se
slal Pán ohen s nebe a vzdelal mne.« Bolest otvírá nám
nové, netušené tajemné dálky. ~Když radost života
mi dvére uzavrela, tu pokyn bolesti je dálkám otevíral«,
cteme u Otak,ara Breziny. Po válce zdánlive ztratily
všecky hodnO'ty svuj pevný kurs, jakoby veškerá mou
drost byla postavena na hlavu. SkromnÝ sporádaný
strádal podlehl, chytr~' spekulant a hazardér vítezili.
Požívacnost stoupla netušenou merou, ježto se zdá!.::!
býti jedinO'u životní moudrostí. Nyní již prišlo vy
strízlivení. Nezamenuje se již požitek s tvorením -
omyl O'statne, který jest v umení ješte více rozšíren,
než v národním hospodárství. Hedonism však nesmí
býti nahrazen defaitismem a stoickou passivitou. Kre
stanství, jež ucinilo bolest prívlastkem samého Boha,
jež v jednom ze svS'ch nejkrásnejších hymntt peje:
))0 Crux ave, spes unic':J.", jest nejlépe s to. aby od
povedelo na otázky. jež kladou lidé v dnešní myšlen
kové krisi, krisi dvO'jnásob bolestné proto, že nevedí.
co se svojí bolestí pocíti.

ress jíti do nekonecna. My však potrebujeme pev
ho bodu.. \utorita není pouh~, právní rád nadríze
ti a podrízenosti, pri ,autorite beží o vztah vnitrní.

utoritil 'musíme poznati a uznati, uznání autority
usÍ h.\·tivedomé. Imponuje-li nám neco, aniž si toho
edomujeme, nemluvíme o autorite, nýbrž o prestiži.
utoritu si musíme uvedomiti, uznávání autority je.
t rozumu. Každá autorita však konec kO'ncl1 musi
nouti pred problémy met.afysickými, pred poslední

ázkou: Proc? Každá legální moc má v sobecO'si sa
álního a z toho není vynata ani demokracie. Demo

racie není zajisté jen o m diskussí, nebot problém
utority spocívá práve v tom, najíti i v demokracii
vco.co je mimo diskussi, mimo nekonecný rozumov)'
{!ress.Již Dostojevskij v »Dratrích K,aramazových,,<

ormu!nva!toto úsilovné hledání spolecné autority ve
énc Velkého Inkvisitora, kde praví: »Llovek se chce
ancti tomu. co nepodléhá sporu, co jest tak jisté, že
vichnilidé jedním rázem uvolí se všeobecne tomu se
Jancti,Nebot starost lidí nezáleží pouze v toin, aby
lezlincco, cemu bych se mohl klaneti pouze já neb()

ruh~',n~'brž aby nalezli neco t.akového, cemu by uve
'Ii "šichni a všichni se tomu klaneli a to nezbytne
vichnispolecne. Tato potreba všeobecného ldanen~
t mukou clovecenstva od pocátku vektl a pro ni

uhilise lidé mecem«. »Potreba klanení«, o níž mluví
0, tojevskij. jest soucástí velké touhy povznésti exi-
nci jednotlivcovu k cíli' nadosobnímu. Nejvetším
ohlémemživota jest privol,ati na zem vecnost. Tato
treba dochází v náboženské autorite nejpregnantnej

íhov~'raZlt.Víra jest základem života, protože rozum
'111nikdy neodLlvodní, ~e jest treba žíti, at nás v ži
otepotká cokoli (Ibsenova »Divoká kachna«). Nábo

ství jest nejvyšším výrazem touhy po objektivní
.tl!lci v živote. touhy po cemkoli pevném, povzne
némnad skepsi a relativitu všeho pozemského. Em
'ricképoznání samo nepraví ni o smyslu života. Tato
ázkanení pouze otázkou vedy, jež jevy toliko regi
ruje. Nejde o veliciny, jde o hodnoty. Hodnocení
st však závislé na tom, cO' považuje za konstantu a
to konstanta není vecí pouhé vedy.
.\no, jeden' z názvL1 dnešní myšlenkové krise zní

problematism«. Jest to libování si v problémech.
dežtoveky pevného životního skladu a rádu pocito-
ly nevyrešen)' problém jako zlo. naše doba je všecka

fastna,když objeví novS' prO'blém. Moderní clovek a
enúr novin, kter~' není zvykl)' domýšleti, velmi rád
ikutuje. miluje více pravdy nedopovedené. než dopo
edené.Právem napsal \Valther Rathenau, že naše
aneta žvaní, že je to slyšet až na Neptunu. Proto
takév naší dobe nedarí vt1dcovskS'm individualitám.

am. kde se lidé informují snadnO' a rychle O' všech
OŽI1~'chproblémech a jsO'lt zvyklí bez ostychu o nich
iskutov3.tina základe toho, co si precetli ve svých
ecernících.tam prirO'zene upadá smysl pro prestiž a
utorituVLldcovskou.Místo programt1 máme »otázky«.
nešnÍclovek má radeji otázky než odpovedi a myslí.
kdyžnejaký problém formuloval. že již ho rozrešil.

dysi charakterisov,al tento problematism moderního
ol'ckaP. Kreitmaier S. T. ve »Stimmen aus Maria
ach tím. že napsal. že I~dyby moderní clovek prišel

veddvoje dvére a na jednech nalezl nápis: » Zde je
sta c1oráje« .:l na druhých »Zde se koná prednášk~
ráji«, že by šel radeji na tu prednášku.
Toto hraní s dialektikou zpLlsobilo jiný zjev, rovnež
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Verí se príliš v politiku a v instituce a málo v ab
novení clO'veka. Proto se dasud více pracovalo s ne
návistí než s láskau, castO' se zamenoval apaštalát
s agitací. Právem napsal v naší diskussi v »PrÍtom
nasti« p. ing. Teindl, že jest nutno' zvýšit úraven ná
boženské diskusse a že celková nábaženská úroveú zá
visí hlavne na nábožepské úravni katalictvÍ. Jesti
treba, aby i lidé stající mimo katalickou církev meli
pO'rO'zumenÍ pro jeho kladné hodnoty a prO' vecnou
debatu. Na druhé strane jest však i vecí katalÍku, aby
i ani se snažili parozumet pravdám i bludum své daby.
Chceme se dostati dále, než jsme dasud pranikli, mezi
inteligenci, mezi lid, na prumyslavé predmestí. Jed
nou z hlavních padmÍnek jest však, abychom dnešní
myšlenkO'vé krisi a balestem své daby se snažili paroz
umeti a nezastrkávali pri pahledu na baje dnešní in
teligence pahadlne ruce dO' kapes s pózou clO'veka,
jenž má vystaráno. Mít pevný svetavý názor, ješte
dlauha neznamená mít pastaráno O' spásu své duše.
Ta vyžaduje nejen názoru, nýbrž i pražitÍ.

Kdo stají, hlediž, aby nepadal. První podmínkou
jest. abychom se k lidem dnešní doby naucili mluvit
jejich vlastní recí ,a nemluvili k nim terminologií, které
ani nemohou rozumet. A kanecne: »Haminem diligere,
errarem odisse!« - »Claveka milavati, blud nenávi
deti.« Dobre napsal kardinál Mercier, že sblížení s clo
vekem jiného svetavéhO' názoru dlauho ješte neznamená
sjednocení, ale dispanuje pro ne srdce a duši. Meli
bvchom si býti vedomi taha, že mnozí z tech, kterí
d~es proti 'nám bajujÍ, ciní tak castO' z nedarO'zumení
a že castO' práve mezi nejfanaticnejšÍmi Š.avly jsO'u
skryty nejvetší mO'žnosti budaucích Pavlu. Nesmíme
podezírat, nýbrž získávat. Mezi Zeyerovými »Tremi
legendami a krucifixu« jest také legenda O'AbÍsaÍnovi,
židu, který s krajním fanatismem pronásledO'val kre
stany. Až jednou se mu, padobne jako svatému Pavlu
u Damašku zjevil Kristus, Svetelný - El Christa de la
Luz, který k nemu pramluvil. PO' tomto zjevení AbÍ- .
saÍn Krista vroucne odprosil. Ale Kristus. v oné Zeye
rave legende praví: »Pronásledoval jsi mne, protO'že
jsi mne neznal. Tvá nenávist byla cosi jakO' skrytá lá
ska a více ji miluje Búh, než tupau k velkým vecem
IhO'stejnost.« JistO' je, že mt1z.iprotikatO'lickými bojav
níky jsau mnohé ušlechtilé hduše, které katolicismu
nikdy nepaznaly po jeho tvO'rivé, skladné stránce.
Jejich boj vyburcaval i nás z pout liberalismu a paho
dlí, které v dabe šírení liberálních zásad v podobe po
sledních zbytkll jasefinismu zasahavaly v letech asm
desátých a devadesátých povážlive i kruhll katolických.
Lepší je boj, než shnilý mír. Užíváme mece, jejž pri
nesla krestanství. Ale chceme-li prispet k rešení dnešní
myšlenkavé krise, musíme bojO'vati bez nenávisti, jinak
nebudeme rozumet své dobe, nebat jenam tam, kde je
láska, je pr,avé pO'rozumení. Právem ríká P. Erich
Przywara, že každá daba svým zpúsobem zpodabuje
tvár Kristavu a proto není žádná doba minulá lepší
té, dO' které nás Buh pastavil a v níž chce, abychom
bojavali. Jedine s láskou ke své dabe, nikoliv bude
me-li ji zatracovati, porozumíme dnešní myšlenkavé
krisi. Jedine láskau také zvítezíme, nebot jedine lásk,a
jest s to. aby nám dadala vytrvalosti, ježto jedine »lá
ska všecka snáší, všemu verí, všehO' se nadeje, všehO'
trpelive ceká«. Nenávistí se na svete ješte nikdy nic
nespravilo a nespraví. -
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PSYCHOLOGIE"

Robert Saudek (Londýn):

,u",'Veda a povera v grafologii.v
Remeslné prarakovánÍ jest ve vetšine západoevrop-ských zemí zakázáno; v strední Evrope je naproti
tomu úrady trpena ,n navinami podporaváno. Víra
v prorock)' dar nekterých jedindl jest práve tak stará,
jako lidstvo sama. Její farmy menily se podle toho,
jaký svetový názor- byl práve v móde. Veda a víra byly
zprvu pajmy témer totožné ,a teprve v pozdejších do
bách vÝvaje pocali lidé razlišavati ta, vec verili, od
taho, co skutecne vedeli. Cím více však si lidé uvedo
movali, že tO', co vedí. se vlastne jen domnívají vedeti,
tím více pocala umelá hranice mezi vedením a vírou
opet mizeti, takže mnohé, co ucenci a myslitelé pred
nekolika desÍtiletÍmi pO'važavali za poveru, jest dnes
opet pocítána mezi prokáz"lná fakta.

V takavé prechodné dO'be jsme i dnes. Zpravidla je
to formulováno tak, že' »materialistický« svetav)' ná·
zar pocíná ustupovati idealistickému, že racionalismus
je zatlacován intuicianismem, mluví se o vecech mezi
nebem a zemí, a nichž se profesorské ucenosti ani ve
snu nezdá. jest prohlaJŠaváno, že príroda si nedá svá
tajemství vyr'vati pákami a straji a pod.

Širší vrstvy, jež jsou O'vedeckých problémech málo
infarmoványa v dobe »materialistické« ucenosti si daly
impO'nO'vati výsledky exaktníhO' badánÍ, jsou tím po
vzbuzeny k iranisování vedení odborných ucencu, Kde
kdo opet cítí, že má právO' veriti v nadprirozené a že
se zase smí verejne honasiti svým geniálním nadáním,
tušiti anebO' dO'konce intuitivne zríti veci mezi nebem
a zemí.

Vše jest opet mažno, každé tvrzení, t),kajÍcí se nad
prirozených zjevu, se opet bére vážne, a zdá se, že lidé
opet pozbývají schopnosti rozlišovati mezi dokázaným
a nedakázaným, mezi dasud nevysvetlenými zjevy a
pauhými tvrzeními, jež byla vedecky vyvrácena. Sotva
že vedectí strážci bran byli zatlaceni, derou se volným
otvorem do arény fakta i lži, fantastické dohady a 'vy
vrácená tvrzení, víra a nesmysl v pestré smesi.

V této prechodné dO'be prišla do módy mezi jiným
také prorokovánÍ. Jest to stále táž víra v prorocké
schapnasti jednotlivcu, jest ta stále táž psychosa mas,
lhastejna, zda jde a víru v zkamalená proroctví Pythie
ci v dohady ptakopravcu, ve veštecké výroky kneží,
zkaumajÍcích Vnitrnosti obetních zvírat ci v orakulum
hvezd: táž víra vede mnohé ke kartárkám, aby jim vy
ložily budoucnost, k chiromantum, aby jim hádali z ru
ky. k frenalogllm, aby jim ct1i charakter a osud z útva
ru lebky a pad. - \To nejnovejší dobe stalo se módou
dávati si hádati z písma.

Všem temto druhum »prorokavánÍ« jest spolecná
vira, že náš asud je predem stanoven a že tudíž muže
býti od zvlášt nadan~'ch osob tím neb oním zpusobem
nazírán, poznán, vycten, vytušen, uhodnut.

Vše, cO' dnes v historické retrospekci považujeme za
paveru urcité vývojové periody, byla v této dobe do
kázanau a uznanou pravdau. V dobe. kdy byly praná
sledovány a upalO'vány caradejnice, byly známy ne
zvrátné dúkazy existence a vlivu carodejnictvÍ. V do
be, kdy lidé putO'vali dO' De1f, a.by orakulum jim dalo
radu v jejich podnicích, bylo na tisíce' dukazti, že ta
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roctví se také vyplnila. A práve tak bylo nezvratnc
toricky dokázáno, že ona neslýchaná prO'roctví, jimiž
anO'vaza pomoci svých šarád uvádel saudO'bau
opskouspolecnast v úžas, se vskutku také vyplnila.

Práve tak jsou dnes - zejména mezi O'nemi abpateli
omest, kterí inklinují k hysterii - v abehu divoké
ídacky o zázracných splneních »grafolagických«
roctvÍ. Vliv takavýchta pavestí jest pak v dnešní

be ješte zvyšován tiskem. Sensacechtivast publika
e reportéry k tO'mu, aby prahlašavali za dakázané
vy,k jichž pochapení jejich znalasti nestací. Nekolik
del na to vypravují ctenári novinavéha clánku to,
cetli, jakO'žto jejich vlastní zkušenast jiným a tím
iká ona psychasa mas, jež obcas zachvacuje hy

ricky založenou cást abyvatelstva.
ení pO'chybya tom, že cást takových prarackých

, oku dO'cházísplnení dnes práve tak, jakO' pred ti
ci léty.Ne tak protO', že prO'rak je s ta intuitivne zríti
doucÍ veci a události, nýbrž hlavne prata, že se
es p a Ié h á na svau »jasnovidnast«, nýbrž y.;e si
ou všeO'becnO'uznalast lidí, své specielní postrehy,
eré v daném akamžiku ucinil, a infarmace, kterých
mu dostalo, O'bratne, podle zásad poctu pravdepo
bnosti skombinuje aJ z techtO' predpO'kladu ciní své
very.- Pri tam spO'léhá právem na ta, že pravdepa
bnost jehO'záverLl, jež vyplývá ze situace samé, se
statne zvýší následkem jehO' asabníha, castO' suge

'vního vlivu na pacienta neb zákazníka, takže tento
'm jednáním bezdeky prispeje k splnení praroctví.
Arci zbývá i pak ješte znacne vysoká pravdepadob-
t, že predpoved budO'ucnasti se nesplní. Tu nezbývá

orokovi nic jinéhO' než riskovati; nekdy má štestí,
dy smulu.

Nejduchaplnejším, a nejuprímnejším mezi proraky
• h dob - jeho uprímnost hranicí s cynismem -
~ICasanova. Když sestárl, s velikÝm zadastiucinením
rhl povercivému lidstvu škrabošku s tváre a adhalil
, y, jimiž je vodil za nos. Predstavme si jej v dnešní

omestskéspolecnasti a mysleme si, že by tato jeho
yri proroctví se ukázala nezvratne správnými a že

byla kolportavána denním tiskem:
I. Vypocítal pamocí svých šarád, že lad, jež byla

nekoli nedel pohrešavána a na amsterodamské
rse pokládána za ztracenau, se vrátí nepaškazena
prístavu. Proroctví se splnilo .a Casanava dapa

hl tímtO'zpusobem svému klientovi k obnosu 2 mi
nu holandských zlatých.
2. Seznámiv se v jistém švýcarském meste s krás
u mladou dívkou, jež se mela vdáti za zámožného
ršího pána, poradil jí, aby od této partie upustila,
evadž je osudem predurcena k tamu, aby se stala

. olenou milenkou francauzského krále a porodila
syna, jenž bude jím uznán za legitimního.

3. Pri jiné príležitosti odhalil 2 rutinované meziná
ní podvodníky, kterí se v diplomatických kruzích
ili plné duvere.
4. Konecne sdelil mladé dívce (tato praroctví však
om šeptem, protože se pro denní tifk nehodí), že
vna má na nejskrytejší cásti svéhO' tela bradavicku,
níž nemela ani tušení a o jejíž existenci se k velké
u svému prekv,apení presvedcila teprve po »nadpri
zeném«odhalení Casanovave.
Jest pravdepadobno, že by ten, kdo by na základe

·chtopodivuhodnýth výsledku veril v Casanavovu jas
ovidnouschopnast, se dal presvedciti, že jsou dílem to-

liko nadprumerné znalosti lidí, vecn)'ch informací su
gestivního vlivu se znacnou dávkou štestí, a že ve 'sku
tecnosti Casanova nevedel nic, naprosto nic o tam, jak
to v techto prípadech dopadne? Je pravdepodobno, že

by se ti, kdo verí v(.)zázracné veci, dali presvedciti Ca
sanovO'vým doznántm, že se tu jedná jen a štastnou
náhodu? Ci je daleko pravdepodO'bnejší, že by spíše ve
rili tomu, že Casanova svou schapnost neomylného jas
novidectví z opatrnosti zastírá?

Podobne je tamu i dnes s predpovedmi budoucnosti
z písma. K objasnení uvádím príklad ze své vlastní
zkušenosti.

Pred dvema lety vyhledala mne jistá dáma, predla
žila mi SVIOljrukapis a sdelila mi, že jiný písmoz pytec
jí predpovedel, že spáchá sebevraždu. Z rukopisu byla
zrejmo, že jde a ženu silne hystericky založenou, jež
trpí silnau depresí, padmínenou patrne težkau chroni
ckou chorobou. :N"atelesnou poruchu paukazavaly mat
né, lomené, nejisté tahy, svedcící a tom, že strídavé
oh~Tbánía natahavání prstu pri psaní se nedelo bezvad
ne. Písmo vykazovalo vyšší duševní úroven soucasne se
symptamy silné deg-enerovanosti.

Každému grafologewi by v tamto prípade bylo jasno,
že je tu urcitá pravdepodobnast, rekneme 60 procent,
že by pisatelka mohla v období akutní deprese spáchati
sebevraždu. Tím, že onen písmozpytec s urcitostí sebe
vraždu predpavedel, zvýšil pravdepodobnost na 80 pra
cent. Jeho predpoved by se byla pravdepadabne jednaho
dne vyplnila, kdyby nebyl mel tu »smtllu", že jsem
pravdepodobnost nebo i jen lpouhou možinast sebe
vraždy (prati svému presvedcení) prohlásil za cirý vý
mysl a tím jsem onu sugesci, kterou jeho pragnosa
mela za následek, opet paralysoval. Dáma tato zemrela
pred pul rokem po operaci a ne sebevraždau.

*
Je velmi pravdepoclabno, že predpovedi písmozpytcu

tO'hato druhu mají vetší nadeji na vyplnení nežli pred
povedi proraku, kterí pracují metodami primitivnejší
mi. Nebot grafolog dovede z rukopisu vskutku poznati
více, než se všeobecne má za to, a je-li grafologie v tak
malé vážnosti, jest to hlavne proto, že se jednak vy
dávají za grafalagy lidé, kterí jimi nejsou, jednak pro
to, že školení gr.afalogové se neomezují na ta, co do
vedou z rukopisu poznati skutecne spolehlive, nýbrž,
spoléhajíce na svuj instinkt, ciní dalekosáhlé lzávery a
kambinace.

KdO' se tudíž dnes specialisuje na prorokavání, muže
si po radu let zajistiti do jisté míry povest neomylnosti,
má-Ii tolik rutiny a všeobecné znalosti lidí, že dovede
vetšinu pohnutek, jež urcují jednání jeho klienta, abrat
n)Tmi dotazy uhadnauti, má-li dasti presvedcivosti, tak
že jehO' rada jest s to chod událostí cástecne ovlivniti,
a prispeje-li mu ku pamoci dále i ta okalnost, že v prí
padech, kdy jeho proroctví se splnilO' jen o m c á
s tec n e, jeho klient - chteje vzbuditi sensaci - všem
známým vypravuje, že se vyplnily predpavedi
vše c h n y.

Obcas bývá takový prorok podroben »kontrale".
Predloží se mu rukopis, který »razhadne nemahl znáti«
-- zpravidla provádejí takovéto kontroly žurnalisté.
- Noviny mají prirozene pri svých publikacích zájem
11'1 tom, aby roz bary se týkaly významn)'ch asobnastí,
a je v povaze techniky dnešního novinárství, že ruko-.
pisy neb padpisy proslul)Tch soucasníku byly již nekde
otišteny. Jest treba ješte dodati, že grafolog má ob-
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zvlášt bystrou pamet pro rukopisy, je treba zduraz
niti, že ten, kdo je takové »kontrole« vystaven, si plá
novite vštípí rukopisy všech významných soucasníku?
Je treba pripomenouti, že na pr. rukopis Napoleonllv
je bždému grafologu práve tak bežný, jako »Babicka «

B. Nemcové terciánovi, a že každý grafolog se zajímá
o rukopisy osob, jež hrají duležitou roli v nejaké zají
mavé, aktuelní a verejne hojne diskutované události?

Takovýmto zpusobem se dostávají do novin prekva
pující zprávy o zázracných predpovedích. Ale jsou ješte
jiné príznivé konstelacní možnosti.

Jednou z nekolika definitivních vymožeností expe
rimentální grafologie jest, že jest s to z rukopisu po
znati habituelní podvodníky. 1)

Tu predloží nekdo zázracnému písmozpytci rukopis,
z nehož tento s urcitostí dospeje k záveru, že jde
o rukopis podvodníka, ježto písmo vykazuje soucasne
š es t nepríznivých znaku. Písm<;>má na pr. velmi níz
kou úroven, je psáno pomalým tempem, ac pisatel do
sáhl úplné zbehlosti v psaní a ,'lCmu v psaní nebránily
ani mechanické prekážky ani únava neb jiné telesné
poruchy, písmo vykazuje dále nesmyslné opravy pí
smen, labilní zpusob spojování, vlnitý prubeh rádek a
nápadné zduraznení pocátecních písmen každého slova.

Dejme tomu dále, že ob s a h o v e jde o sebevrahuv
dopis na rozloucenou. - Jest za takovýchto okolností
zapotrebí mnoho kombinace k pravdepodobné domnen
ce, že pisatel nepomýšlel na sebevraždu, nýbrž že tímto
dopisem pouze sebevraždu predstíral, aby zakryl svou
stopu?

Vedecky školený grafolog se spokojí tím, že poukáže
na znacnou pravdepodobnost této domnenky. »Jasno
vidný~ písmozpytec však vezme na sebe risiko a serví
ruje tuto pravdepodobnou domnenku jako fakt. Vyjde-li
na jevo, že jeho výrok byl správný, prokázal svou zá
zracnou schopnost, nemel-li pravdu, pak jeho jasno
vidnost není vyvrácena, nebot poznal zlocinné sklony
a muže tvrditi, že odhodlání spáchati sebevraždu uzrá
lo pozdeji, když dotycný zlocinec byl pri stíhání zahnán
do úzkých.

Podobným zpusobem možno yysvetliti témer všechny
nahodilé trefy. Ve vetšine prípadu spolupllsobí hlavne
techto 8 cinitelu:

I. Znalost grafologie.
2. Výborná pamet pro rukopisy.
3. Plánovité vštepování rukopisu osob, jež JSou

vždy strediskem všeobecného zájmu.
4. Schopnost rychle si skombinovati pravdepodobnou

situaci.
5. SesHení dané pravdepodobné domnenky suge

stivní radou, aby klient jednal, nebo nejedMl, a ra
deji trpelive vyckával.

6. Znalost lidí a pozorovací talen1J;, rychlé postreh
nutí zpusobu, jak posluchaci reagují na všeobecné po
známky.2)

1) Viz: Robert Saudek, Experimentální grafologie, str. 297
309, nákladem Aventina, Praha 1928.

') Tep-to cinitel je tak významný, že sám o sobe carodejum
mnohých primitivních kmenu postací k zjištení zlocince, a to
s jistotou, jež daleko predstihuje jistotu "zázracných" grafo
log!'!, kterí mají k disposici 8 faktoru. Zpusob, jakým se ta
kový kouzelník obratnými, dobre uváženými slovy a nápovedmi
pokouší vyvolati u posluchacu reakci, z níž by bylo možno ci
niti spolehlivé a dalekosáhlé závery, jest u ruzných kmenu
ruzný. Carodejové jihoafrického kmene "Low-veld" používají
obradu vrhání kostí, jehož silný vliv spocívá hlavne v tom, že
všichni príslušníci kmene v jeho pusobivost verí. Kouzelník vy-
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7. Obratnost v konversaci, pri níž nic netušící klient
prozradí více, nežli se domnívá.

8. Odvah'l, prohlásiti pouhou pravdepodobnou do·
mnenku za nezvratn)' fakt.

Zbývá však otázka, odkud cerpá takov)' písmozpytec
svuj' sugestivní vliv, zbývá otázka, jak je možno, že
moderne myslící, chytrí a casto i vzdelaní žurnalisté
verí v jasnovidné nadání »psychografologu «. Tito pro
p'lgátori sensace musili prece býti presvedceni necím
více, nežli pouhou chytrostí a cast)-mi úspechy divo
tvurce. Bylo by velmi podivné, kdyby si dali impono
vati divotvurctm, jenž by se ve sv)'ch v)rkonech pod·
statne nelišil od cetných vedecky pracujících grafo
logu, kdyby se jeho schopnosti lišily od schopnosti
exaktních grafologú jen kvantitativne a ne kvalitativne.

Ve skutecnosti existuje takový rozdíl v jednom bode,
Tito jasnovidní grafologové mají urcitou schopnost,
která nám ostatním grafologum nejen úplne chybí,
nýbrž které nedovedeme žádným vcdeckÝm zpusobem
vysvetliti.

Dovedou totiž následkem zvláštní, dosud nevysve·
tlené a snad nevysvetlitelné individuelní schopnosti
napodobiti podpis cloveka, jehož poprvé vidí, aniž kdy
videli jeho rukopis. Tato schopnost, která pri dneš'
ním stavu vedy je považována za nadprirozenou, zjed·
nává jim ono zvláštní postavení, které jim priznávají
v tomto bode (ale jenom v tomto bode) vedectí grafo
logové práve tak, jako i ostatní obecenstvo, jež není
obeznámeno s naším oborem. Že nekterí jedinci tuto
schopnost, reprodukovati písmo jin)rch, jehož nikdy
nevideli, skutecne mají, jest odborníky prokázáno. Já
sám jsem ji shledal u dvou jasnovidných písmozpytcú,
Ale je celá rada jiných psychických jevu, jež byly
tvrzeny a prohlašovány za fakta, ale které nejen že
nebyly dokázány, nýbrž pri pr,aktickém pokuse se uká·
zaly mylnými.

Sem patrí na pr. domnelá schopnost nekterých grafo
logú, poznati z rukopisu po'volání pisatele, Jen v oje
dinelých prípadech jsou takovéto clohady správné.

Je pravda, že v rídkých krajních prípadech lidé
jsou soustredeni na své denní zamestnání tou merou,
že reflexní pohyby, jež casto provádejí ve svém povo
lání, ,anebo vzpomínky na vjemy urcit)'ch s jejich po
voláním souvisejících písemných neb tištených útvaru
(paragrafy, noty, hudební klíce, chemické vzorce, obry
sy technických konstrukcí a pod.) se obrazí v jejich
rukopise.

Ale je neméne pravdou, že, kdykoli a kdekoli hylo
pri vetším poctu rukopisu téhož oboru povolání zkou·
máno, zda mají nejaké spolecné znaky, výsledek byl zá·

jme z rance vetší pocet vyschlých zvírecích kostí, z nichž každá
má urcitý, tradicí stanovený význam, asi tak jako na pr. karty
evropských vykladacek. Carodej pocne z vzájemné polohy jed
notlivých kustek ciniti rozlicné výklady, zprvu váhave a ne
jasnými slovy, a opakuje pak celý proces dvakrát ci trikrát, tak
dlouho, až jej úzkostné vzezrení, ztrnulý pohled, chvení jednoho'
z úcastníku povzbudí k tomu, aby narážkami cím dále tím jas
neji poukazoval na urcitou osobu, která posléze s priznáním na
rtech se zhro,utí. Výsledek této procedury jest s pomocí boha
slunce témer neklamný, mnozí kouzelníci nemají po celá desíti
letí ani jediného neúspechu. Tento se dostaví teprve tehdy, po
darí-li se závistivému konkurentovi presvedciti kmen, že v tom
to zvláštním prípade buh slunce nesmí býti žádán o pomoc, Tu
pak jsou kosti vrhány ne za plného denního svetla, nýbrž pri
ohních krbu, carodej nemuže pusobení svých tápajících slov
pri nedcstatecn~m, kmitajícím osvetlení dobre sledovati a tu
se pak zpravidla zmýlí.



ý. Vedecky spolehlivé zjištení povolání z rukopisu
tudíž nemožné a správné výsledky docílené v urci
prípadech tohoto druhu jsou toliko nahodilé a dají

vysvetliti tím, že jsou jednostranne propagovány,
žto všechna nesprávná zjištení jsou zamlcována.

Ješte grotesknejší jsou pokusy jiných písmozpytcu,
urcitých forem, t. zv. pocátecních a ukoncujících ad
tací (1. j. tahu, jimiž jednotlivá písmena pocínají
koncí) ciniti závery na abnormálne sexuelní sklo-

pisatele.
Je pravda, že v ojedinelých prípadech písmena bý
jí utvárena tak, že se podobají predstavám sexuelne

ersníchmozku. V takových prípadech najdeme v pí
u tvary orgánu primérní a sekundérní pohlavní obla
; ale je zjišteno, že ve roo rukopisu lidí trpících
jakou abnormalitou tohoto rázu najdeme steží 2,
nichž se podobné symbolické útvary vyskytují, a že
t tudíž pri nejmenším, velmi lehkomyslné, ciniti z ta
ých tvaru závery na pohlavní zvrácenost pisatele.

Hlavní zásluhou experimentální grafologie jest, že
mla a dokázala, že symptomatická. hodnota každého
u písma je tím menší, cím je tento znak nápad

fí a cím snáze se proto dá napodobiti.
tím nápadnejší a efektnejší jsou, tím snáze se pí

é tvary vštípí v pamet, cím lepší má kdo pamet,
vícemu v pameti utkví, cím vetší má sklon k na
obení tvaru, jež kolem sebe vidí, tím snáze a tím
eji (blSto aniž si je toho vedom) prejdou takové
ry do jeho písma.

Zakorenenápovera grafologLl, že nikdo není s to
alesi osvojiti takový ZpLlsobpsaní, jenž není v sou
u s jeho povahou, byla experimentální grafologií
ou pro vždy vyvrácena. Charakter je jenom jed
(trebaže nejvýznamnejším) z 12 cinitelu, jež dá

ji každémurukopisu jeho individuelní ráz a je na pr.
"no, že pohlavne zcela normální clovek, jenž je
odOllnadán silnou vnímavostí a pametí, a jenž má

. o to zálibu napodobení a kreslení všech možných
ru, jež kdy videl, píše písmem, v nemž se, nahodilou
. cidencí 3 faktaru, vyskytují znaky perversnosti,
-Iináhodou príležitost takové nápadné, »perversní «
o v id e t i.

Již z tohoto duvodu by znaky perversnosti, i kdyby
ecne existovaly, nedokazovaly niceho. Ale jejich

. tencenejenom nebyla nikdy dokázána, nýbrž byla
ovit)'m zkoumáním rozsáhlého materiálu dokonce
rácena.

A INSTITUCE

o té pražské komunikaci.
omunikacní potíže na pražských ulicích a silnicích
se odstraúují mnoha chvályhodnými prostredky,

n)'chnarízení a opatrení pribývá, ale na jednu zá
dní vec se pri tom zapomíná: že všechnu dopravu
velkémmeste nutno ríditi podle nekolik~ prostých,
ýchhesel,která však musí platiti vždy, všude a pro
dého.Chaos se neodstranuje ohromne složitým zá
ikem; Mojžíš vydal Židum celé knihy predpisu a

, ale chaos u nich byl odstranen pouhým desate

. Tech de~et jednoduchých výnasu, které na tisíce

let stací regulovati všechen morální provoz na tomto
svete, je dLJ.lmz,jak se liší boží administrativa od po
zemské; .a pro naše úrady není lepší rady než aby si
braly za príklad onu sinaiskou vyhlášku a prosté, zá
kladní veci rešily prostými, základními pravidly, od
nichž arci nesmí býti úchylky. Nedovedeme si predsta
viti kneze, který by hlásal »v jednohO' Boha budeš ve
riti «, ale pa case by narizav,al, že nekdy a nekde se
v Boha nesmí verit;1 zato však se casto setkáváme s ve
leknežími dopravy, kterí jakO' základ všeho porádku
hlásají »jezditi vlevo!«, ale tu a tam prímO' zakazují,
že se vlevo jezditi nesmí.

Malostranské námestí není žádná prekrvená tepna
velkomesta, žádné davy chodcLl se tam nehrnou, žádné
neprehledné rady aut se tamtudy nerítí. Zdálo by se
tedy, že projet tímto námestím je vec zcela všední. Od
Újezdu se sem prijede Karmelitskou ulicí po kolejích
elektrické dráhy a po' nich lze zcela logicky jet podél
staré kavárny až naproti k ulici TomáŠské. Ale beda -
tady v tohoto jednoho Boha verit nesmíme. Policejní
rád narizuje. že všechna vozidla, vjíždející na Malo
stranské námestí z Karmelitské ulice, musejí odbocit
Vpravo a jeti pres námestí podél jižní fronty domu,
kolem Besedy. To jest: na Malostranském námestí se
musí jezdit vPlravo. Arci ne docela vpravo, aby tam je
šte zbylo místo pro vozy, jedoucí opacne, ale prece jen
vpravo a nikoli tak, jak by dal prostý kocovský rozum.
Duvod pro tuto nenadálou a cizím ridicum nepocho~
pitelnou abnormitu je asi v tom, že pred tou kavárnou
je stanice tramwaye a vozidla by se tu musela za jejími
vagony zastavit. Jinde po Praze se musí treba padesát
krát zastavit u tramwayových stanic a je to docela pri
rozené; na Malostranském námestí se však radeji úred
ne poruší základní zákon. A v tomto lete se to ješte ko
runovalo. Elektrické poclniky prišly na to, že na mnoha
místech usnadní frekvenci, když ustoupí se svými sta
nicemi od míst, kde chodníky jsou príliš úzké a vozy se
hromadí. Dobre se to osvedcilo a zvlášte zrízení refuge
u Národního divadla znamenite uvolnilo cestu. Docela
neco podobného bylo možno provést na Malostranském
námestí: posunout stanici do volného prostr,anství
o kus dále k Tomášské ulici, zrídit u ní chodnícek, vo~
zidla pustit kolem neho a celé zvrácené narízení škrt
nout. Ale to by byla pro nás vec príliš rozumná. Proto
jsme to udelali jinak: stanice zustala, narízení zustalo,
ale aby se muselo dodržovat, zvedla se všechna dlažba
na oné prostore námestí od stanice až k jižní fronte
domu, zrídila se refuge jako obrovský peron pro nástu
py stohlavých zástupll a do toho zvýšení se vryly dve
úzké cesty pro dve rady vozidel. Jedna ta cesta je zby
tecná, protože vozy od Tomášské ulice by prirozene
jely po levé strane námestí, druhá, pro opacný smer,
zase ted nutí vozy jezdit vpravo. Pri tom je celé opa
trení tak horentní a nesmyslné, že každé chvíle vidíte
nic netušící ridice rychle brzdit a prekvapene premítat,
co to mají pred sebou a do které rýhy mají vlastne vjet.
A protože dvojí takovou cestu zm.jí jen z Vádavského
námestí, kde vlevo jezdí pomalé vozy a vpravo auta,
aplikují šaféri tu praxi i zde a vjedou ted každé chvíle
práve do falešné koleje.

Ale to není jediné porušení základního príkazu. 'Na
Vinohradech na Flore má elektrická dráha smycku,
která prevádí vozy z leva do prava zcela neocekávane.
Vozidlo, prijíždející od Strašnic k Vinohradum zcela
správne pO'levé strane, ocitá sl" tu najednau a netušene
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pred vaganem tramwaye, který jede prati nemu pa pra
vé strane.

Na trati sedmicky a dvacítky v Dejvicích je zase ji
ná hist0'rie. Od prejezdu pres Buštehradskau dráhu
beží k0'leje širakou ravnau trídO'u dacela normálne dolú
k Rt'tžku. AutO' jede tu dacela priraze'ne po lev,)Tchkole
jích, ale najednO'u, uprO'stred trídy, je nahO're ve vzdu
chu plechový krížek, který neríká nic, než že vozidlLlm
je cest", tímtO' smerem dále zakázána. Jak se má jeti
dál, nikde nestají a clavek skutecne disciplinavan,Ý by
se také tO'ha nedavtípil. Jenam lidé s vrazen)'m smyslem
pro anarchii, jakO' jsme my (:eši a zvlášte Pražácí, pa
ch0'píme, že nám tu úrady narizují opustit levau stranu
ulice a jeti pri pravé. Ale to jen nejak)rch dvacet ITletrt"l;
p::tk dál - bez jakéhakali aznacení a vysvetlení .- se
má zase vjeti na levau kalej a pakracavati jakO' pred
tím:

Ve všech techtO' uvedených príkladech - a našla by
se jich ješte víc - nejde hned a ahrO'žení lidsk,)'Ch ži
vatL!. Jsau to volná prastranství bez velké frekvence.
Ale co se zde a jinde ahrožuje, je také statek neO{:e
nitelne drahý: klidná jistata ridicLI, že jed0'u správne.
Šaféri a hlavne pánští jezdci a cizí ridici nejs0'u si pa
Praze nikdy jisti, že neprekracili nejaký predpis, když
jedO'u pa levé strane. TO' arci není žádn~' rád, nýbrž
anarchie, i kdyby šla jen a jednu výjimku. Takavé zá
sady jako jezdit vlevO' musejí platiti vždy, všude, prO'

každéhO', musejí se plnit slepe, žádné narizení je nesmí
tu nebo ande menit a všechna UpIava jízdy se musí
rešit tak, aby predevším Se mahlo dadržet základní pri
kázání: na jízdu vlevo veriti budeš. Tech vecí, na které
muž u volantu musí na ulicích velkomesta dávat pazar,
je tO'lik, že je hríchem proti Duchu Svatému. zvyšov,'lti
jeho nervavé napetí ješte necekanými, nenadálými
úchylkami a libO'vO'lnO'stmi.Je pravda, že všechny tytO'
nepravidelnasti jsau uvedeny v palicejním jízdním rádu
a pri šaférské zkaušce se musí prokázati jich znalost.
Ale kalikpak tech kandidátt"l zná skl1lecne any ulice pa
Velké Pr,aze, v nichž dapravní rád diktuje nejakou
úchylku, kO'likpak si ta bude nadosmrti pamatO'vat 1 A
jak dlauha budo.u naše dO'pravní úrady žít v predstave,
že je'jich výnasy musí znát celý svet, adkud sem prece
úsilO'vne autO'mabilisty vábíme I

Je-li tedy nutnO' meniti nekde a amezavati prastou
valnast jjzdy, jsou pro to palitejní vyhlášky prastredek
velmi zastaralý. 1 technika administrativy pokracuje a
predevším hledá jiné, názO'rnejší prastredky, nežli je
kancelárský papír. Terce a šipky a podabné signály jsau
v pražských ulicích ješte vzácný zjev. Zástupci daprav
ních úradLI naší metrapale mahli by si zajeti na príklad
dO' Jablance nad NisOlu, aby videli, jak ciperné mesta
d.ovede mechanick~rmi signály razvádeti hustau dopra
vu pa úzk~Tcha prudce staupajících ulicích, které uvnitr
mesta jsau vetšinau jednasmerné. I cizí autO'mabilista
tam klidne jede od terce k terci, bez razpaku, bez vy
ptávání a hlavne bez úzkastlivéhO' hledání pa stenách
damLI a; pa ablaze, kdeže: snad visí nejaké znamení. Pa
té stránce jsme ješte ve stavu velmi primitivním. Ple
chové krížky, které uzavírají vjezd, visí vysako mezi
damy jakO' hranicní drát nekdejšíhO' Ghetta. Že se ridici
nekaukají pri jízde po ablaze, žle zvlášte pri zatácce se
octne ten krížek prati stene budovy a je neviditelnÝ, že
takové signály mají být na ocích, jednO'tnéa zdaleka
nápadné - na ta jsme ješte v Praze neprišli. Naalpak
tu máme takav~ kuriosity jakO' pri vjezdu do Tomášské

ulice, kde je umístena nápadná tabule s nápisem S me r
j í z d y, ukazující napríc, aby se jela da Letenské uli
ce - kam se jezdit nemá. Ostatne i s temi krížky je
kríž: znamenají uzavrení ulice, nekdy však zavírají je
nam její pulku a, na vás jest, abyste se dovtípili, že kus
dlažb.JI je: tu prece jen vO'lný.

Ti5 je tam, kde elektrické padniky z,akazují jízdu po
svých kalejích. Elektrické padniky vLlbec mají v praž
ském c1apravnictví mimarádné pastavení. Tramwaye
jsau mezi O'statními vehikly jaka bahatá príbuzná, která
si mLlže porO'ucet. Všechen neporádek v dodržování
jízdníha rádu, O' nemž jsme svrchu se zmínili, je ZPll
saben tramwayemi. A nO'vý vzniká tím, že si tato p0
ulicní dráha ciní v,)rlucný nárak na místa, po nemž je
zdí. Státní silnice, které ústí dO' Prahy, nejsou nijak
abnarmálne širaké, ale behem let se vyvinula pravidlo,
že si je tramwaye zabírají z polU'viny výhradne pro
sebe. Pri všem smyslu pro patrebu rychlé dopravy
nutno se pazastavit nad tím, že pro nekalik vagonu dva
cítky ad RMku až do Starých Dejvic se zabrala polo
vina státní silnice, zatím cO' tisíce nákladních vozu, aut
a autobusll, které tudy prajíždejí k navým vilovým
ctvrtím, ke slánské, lounské, kladenské silnici, k lidna
tým ctvrtím jakO' jsau Vakovice, musí se tísnit na zbyt
ku jízdní dráhy. Je z tohO' nepretržité a ohlušující hou
kání claxonu, divaké a krkolO'mné predjíždení a pro
klouzávání - zatím co po druhé palavine státní silnice
zahrmí jen jednau za nekolik minut vagan. Výsostnost
tramwají jde i k tomu, že na silnicích, kde nemají svou
vlastní, zvýšenau stavbu a kde lze jeti po jejech kole
jích, prestanou najednau upravavati terén mezi kolej
nicemi a auta se ocitají v nedláždených jamách a na
ostrých hranách kalejnic. Kudy se na techto velkých
výpadních cestách z Prahy má vlastne jezdit, zda vlevo
ci prostredkem ci až vPlravo, je-li dovalena vjet na ko
leje ,aspat1 pri vyhýbání - ta vš chno jsau pro venkov
ské, zahranicní, ale i pražské autamabilisty naprosté
záhady, ackoliv by stojan s tercem a šipkau mezi ko
lejnicemi stacil pro akamžitau informaci dokonale. A

tak jen tatO' drobnost, svedcící a naší nekázni a orien
tálním lajdáctví, jednou z tech vecí, které svrchovane
trapne PLlsobí na cizince, zvyklé aspon v hlavních me
stech státLl na pO'rádek a na péci o pravaz, která se jeví
jasn~'mi, nápadne viditelnými a srozumitelnými signály
na všech choulootiv,)'ch místech.

Vladimír Gruzín: Slovanský Svatý Václav. Autor stud
zde náboženskou ceskou tradici se úetelem k vlivu kulturnlbo

sveta východního a sepisuje životopis Václavuv na základ!
staroslovanských legend. Pripojuje texty staroslovanskýcb
pramenu o sv. Václavovi a sv. Ludmile. Nakladatel B. Vlášek,
Praha 1., Retezová. Stran 190 za Kc 20'-,

"Nové hospodárství« je název práce mladého národohosPO

dárského publicisty ing. f. Munka, kterou vydal »Qrbis« (Pr,a
XII.) jako XIX. sv. Politické knihovny. Tato studie o hospodár
ské revoluci XX. století je rozborem nejpalcivejších problé
poválecné hospodárské organisace. Nebohaté naší národ
hospodárské literature dostává se touto aktuelní pracl znam
nitého prírustku. Stací záhlaví jednotlivých kapitol, aby k
dému byla jasná závažnost knihy: Svetová válka a hospodár
ská revoluce, liospodárství v pohybu, Revoluce prumyslu, R

voluce obchodu, Konec laissez-faire -'- a co potom, Výbl
Kniha je za Kc 15'-.
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