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Švchlovo poselství al::rárnímu siezdu
Je .ješte predmetem dehat v novin{lch, a všichni - VV·'
e·li ()VŠ'~1rJ p. Vraného a ty, které on rcprcsentuje
-- prof lIj)rímné poHtov;íni nad
tím, že 111
liŽ, na kterého jsme
kli dívat se jako na státník::! a na pmele v!:;ccl! sprafvých p:'úní, vvstonpi! zde pojednoll jako straník a nic jinež straník. Tato nová role Šv~lJlova pojímala by se
mal:í katastrofa. lIg politický život není 110hat na osobs talentem pi'ekr()cr)vat úzké meze prání své v!::lstní straa mcla-li by h~ ti tato nehohatá shírka ochuzena pr~vc
ellli" l:citele mnohých jiných, stálo hy to vcru za hore'nf. - Na rozdíl od jiných nehcreme však Švc!J1ovo poseltr::tl~ick\,a nehledíme podpalovat
ty z{lpalnc I{ltky, kter~
m jsoll. Vyj úc\r'i!i jsme již jinde prcsvedcení,
že muž netak snadno v jednom dni dílo celého svého životn. Js011
té lIcktel'i padlí v"ldcové (p. StríbllJÝ nn pL mezi nc patrí),
( s nejvetším klidem a nice!lo se nestydíce budOll dnes rípra\'Ý opak toho, co ríkali a delali vcera a bmbu dnes
ili proti svému vlastnímu vcerejšímu
dílu, uznají-li, že je
treha pro to, cemu se ríká politická taktika. Ale Antonín
hla nepatrí k tomutO' typu. Tato> psychologická
jistota vede
k IlÍlzorll, že celé pobourení nad Švehlo";'ým projevem zaá ~e na nejakém nedorozumení.
Neiclealisovali jsme si ni~vcjllu: vímc, že to byl tak dobrý agrárnik
jako každ~'
a že jako Ilepmel umel býti obzvl{lšte nepríjemný;
víme,
dovcdl Icckdy si na pr. i s T3enešcm, .iehož význam pro
. zahranicní politiku nikdy uepodcenoval,
zahrávat
jako
ka s myší. Tesháníme sc však po ahstraktní
dokonalosti
a
mt lidi takové, jací jsou. Jedno presvedccní
jsme však za
et Ict o Šve!llovi získali a ncnechúme je bez \'Úžn5'ch dt,U p~dnollt (ani
projev k al/:r:trnímu s.jezclu za tnk džn5'
od ncpnkládúme): /e je to mllž, který ye vecech dilležit5'ch
hodne se nakonec se vší sYedomitostí, a že to 11ení muž,
n' hude št\'Ílti stav proti stavu, trídu proti tríde. Jak mile však s tímto svým presvedcením
srovnati
projev, ve
rrm ~e mluví o parasitním meštáku, o vudcí roli zemedela sta\'U, o tom, že sedláci sami sí vezmou
to ci ono? Vydáme si to takto: Švehla je z tech politikil, jejichž síla není
rcrr.jných projevech. Kdo by jednou ceskou politiku posual jen podle to~lO, co bylo napsáno nebo promluveno,
byl
v pokušení prisoudit Š\'ehlovi v ní roli pr3malou. Pokud
hl)' se 'týká, bylo vždy dilležitcjší znát jeho ciny než jeho
'o. Není z tech lidí. kterí dohrý cin dovedou ohalit krásI recí a poslat jej tak do verejnosti. Politický historii: hude
sil trvati na tom, ahy Švehla hyl posuzován
podle toho,
delal, nikoliv podle toho, co mluvil. .1e proslulý SVOI1 neclmtí
vefejn5'm projevum. Snad je to mimo jiné také cno"t z nou: tento muž cinu sotva, svede nejaký projev, který by byl
ruhodný také theoreticky nebo výrazove. Se svými projevy
fejnými dosud štcstí nemel; vzpamerlmc na jeho »zemedelce,
r}' první stanul na chladnoucí kure zemsl,é«, aby byl vyn obecnému posmechu. Byl v tom špatný pathos lidí, r.ezvykch vyjadrovat se literárne;
sondíme, že mnollo z toho, co
iroralo v jeho poselství agriirnímu sjezdu, treba pricísti na
o

Hub také tomuto špatnému
pathosu. Pripocteme
k tOITlU, že
to byl koncept, sotva predem u;-cený pro verejnost:
Švehla
má prý spousty takových nácrtll ve své skríni; kdyby je siim
dával do verejnosti, více by je propi!oval a uhladil; mel to za
nej udelati ten, kdo poselství predcí !:lI: my všichni, kdS'z si
neco koncipujelne, míváme drsnejší termino\op;;i, než PJtorn pu1 'ebereme
tedy nekteré Švehlovy výrazy
stíme na verejnost.
do ~Iova; hlavní n{llIl je, choval-li se ve své politické praksi
tak, jakoby vcril v pravdivost
drsnosti svých výraz!J. V tom
,'mestském
parasitovi«
nevidíme více než neobratno"t
konceptní tenninolog:ic. 2e Švehla pri tom ]JIece má svou filosofii
o spasitclské
roli selského stavu a o jeho znamenit~'ch vlast-·
nostech, které jsou schopny vlldcovské
role v národc to
mu zazlívat nemlUeme. Musili bychom za totéž odsoudit Holecka, musili bychom odsoudit také velmi ostre všechny rUSKé
slavjanofiiy;
nalezli jsme ostatne podobné myšlenky
i vrecích Disraeli!1O', ]derými tentn anp;lick~' státník pronášel na o'bnevehaiobu agrárních
cel. Nám stací, %C temto myšlenkám
Iíme a že víme, na jak staré filosofii jsou založenv. Bylv také
ty myšlenky
jistc urceny jen pro vnitrní forum agrární str:) ..
ny - ŠvelJ1a si to jistc nepredstavoval
jako poselství k celél: :\1
národu po déle než rocním mlccnÍ. Snahy po diktature
J1ltJže
ze Švehlova projevu vycísti jen ten, kdo je ze stranických
ohledu odhodlÍln císt velmi špatne. A musíme být spravedliví:
na schitzi Medníku s vysokoškolským
vzdeláním padlo kdysi
o Švehlovi slovo: "takový sedlák!". Zakazovali
bychom Šve1I10vi míti obecné lidské vlastnosti, kdybychom
si práli, aby
ho toto slovo nepálilo a aby na ne nerea~oval
v~'rokem: "my
jim ješte stále zapácllÍlme hnojem«. Poznali jsme všichni
Švehlu za deset let práce v republice. Je zapotrebí, aby jediný
jeho projev nezastinoval
hned naším ocím celou tu práci. Ne ..
máme tolik VUdCll a autorit,
ahychom
se s nimi hyt i jen
v tnyšlenk{lch mohli hned pri prvním rozmrzení
lehkomyslne
loucit.
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Proiev

Masary!<uv o svatováclavských

ošlavách

uvcdl, jak se domníváme
i obá\áme,
cást naší pokrokové
verejnosti do nemilých rozpaku, tu cást totiž, která do poslední
chvile nesmif'itclne se stavcla proti oslavám a dovolávala se ve
svém odporu casto práve autority
Masarykov~'.
Neprávem
e dovolávala,
j:rk se z vlastních
slov Masarykových
ukázalo. Prcsident
formuloval
své stanovísko
takto:
"Nebudu se zabý'va!i historick~rmi spory, co je skutecnost a co legenda:
posuzuji
tu vcc
s hlediska
stá r u. Sv. Václav je mi sympa1ická osobnost. Podporoval
krestanstvl
a cirkev, a to b~ 10 v jeho dobe záslužné dilo,
dílo J:ultury a pokroku.
Je llii dálc sympatické,
ie lYyl
západne
orientován.
Jako politika vážím si ho pro jeho
obezl'etno. t '" Mezi \'tÍclavskou
a reformacní
ideou nevidím ncplekonatelný
rozpor ... J a k ohl
a v a stá t \I
preji
si, aby
náležite
byla
ocenena
u nás
i v c i z i n e s k n tec n o s t, Ž e j s m e již n a k o n c i
9. a na poc á t k u 10. s t o let í m c I i s po rád a n Ý
stá t.«
Není pochyby, že Masaryk ríká tu všechno to, co zmínené
pokrokové
kruhy rozhl,rcene
nazývaly
nestatecností
a kom ..
promisním liberalismem,
vyslovil-li
to nekdo jin~'. Budou míti
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PHtomnost...
nyní chut se svou kritikou také na Masaryka'? Nynejší president byl pred válkou hlavou ceského pokrokárství; jiste
neprestal být pokrokovým, ale naucil se za svého preside'ntství peclive spojovati pokrokovost se státním zretelem. V tom
za ním mnoho jeho ucedníkú již nešlo; omezili se na pokrokovost, trkající na všechny' strany, a zLIstali lidmi, o kterých
již Havlícek napsal, že všechno na svete, i národ SVLIj,radeji
v šane dají, než povest svého radikalismu. Za prední pokrokovou cnost pokládají nesnášelivost a chveli se nevolí nad tím,
že by meli osla vovat lIeco spolecne s katolíky. Niceho více
si neprejí jako toho, aby katolíci vecne zLIstali zcela jiným svetem, s kterým se nesmí mít nic spolecného. Ceskou historii
rozdelili na dve cásti, z nichž jednu cele prijímají a druhou
cele zavrhují. Nejaké spolecné ceské príležitosti, pri kterých
by se s Íletou mohli sejíti katolíci i nekatolíci. neuznávají.
Z ceské historie by nejradeji vyškrtli vše mimo reformaci:
co bylo pred ní a mimo ni, pokládají za nezcela ceské. fakt je,
že, at už se to líbí nebo nelíbí, ceský národ po valnou dobu
své historie žil v katolicismu, a kdo se staví na dúsledne
protikatolieké stanovisko, musí si v ceské historii pocínat
trochu obrazoborecky a po koniášovsku, abychom tak rekli:
musí tu historii zkracovat, nejak zmenšovat, musí z ní vyškrtávat. Proti temto tendencím zastávali jsme vždy širší a
obecnejší ceské hledisko, a MasarykLIv názor na svatováclavské oslavy nás v tom utvrzuje. Je nám zárovelI dokladem, že
treba si dáti pozor na rLIzné Masarykovy vykladace, kterí
si z neho sice leccos pamatují, ale nedovedou v nem postihnouti jeho státní smysl. Myslíme vtlbec, že je-Ii stanovisko
Masarykovo ke všem vecem vykládáno jen podle jeho predválecných SpiStl, bývá casto vykládáno falešne.
Masaryk
formuloval za Rakouska nekteré veci v té oposicní nálade
a terminologii, v jaké jsme všichni....iili. Po desíti letech ceskoslovenské samostatnosti formuloval by leecos jinak, možná.
že k údivu mnohých, kterí se pevne pokládají za verné žáky
jeho pokrokovosti. Bylo by táké podivno, kdyby deset let
vládnutí neprimelo Masaryka k nekterým opravám starých
názort!. Obáváme se tedy, že žáci Masarykovi, kterí zkameneli nad pred válecným pokrokárstvím a nepovažovali za
hodno myšlenkové námahy je zkorigo\'at novým potrebným
státním hlediskem, nemeli by ze svého vtldce ve všem všudy
radost. Masaryk dívá se na svatováclavské oslavy s hlediska
státního; jen to je správné místo, odkud má vycházet pozorování. At už se to žádá z tech nebo onech dúvodu, bylo by
trochu zvrácené. jestliže by mladý, nedávno obnovený stát
zdráhal se verejne a s plným presvedcením oslaviti tu skutecnost, že už pred tisíci lety existoval v Evrope jako samostatný
a sporádaný stát a že tedy se muže dovolávati dlouhé státní
tradíce. Ale tento smysl bude nutno teprve v naší verejnosti
pestovat. Kníže Václav má v pokrokárských ocích tu vadu, že
nebyl v oposici proti Rímu. Ale žádat to po nem už v desátém
století, to prozrazuje tak žalostný nedostatek historického
smyslu, že je lépe s tím nepolemisovat.
-fp.-
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Znlizí itals]{ý fašismus 1
V ltalú, v lwetnn, T929.

V posledním
t)'deníku

císle
v:\'horného
parížsko - ženevského
P a x je interview
s b)'val)'m italsk)'m
ministrpresidentem
Nittim. Tento znamenit\,
muž dopoušt'Í se osudné chyby Wlika p01itick)'ch' exulantLl:
místo
skutecnosti
vidí svoji zemi ve svetle sv)'ch

tužeb. Je to t{IŽ historie, jakou máme u rusk)'ch emig-rantLl. kterí již tolik l'et s nezvratnou
hezpecností ná~
ujištují, že bolševisl11 je na samém okraji zkázy a že uz
už je po nem. Také pan Nitti, žijící ve Francii, t\'rdí
s urcitostí,
že fašismus je v krisi. v úpadku li že zítra
snad již bude nahražen
jin.\'1l1 režimem.
(Jah't11, to
ovšem 11ení jasno). Pan Nitti píše o tom, jak se pro·
vádell pl'ebiscit, jak lid hyl terorisován
tiskovou kampaní, jak ta jnost voleh de facto zrušena tím. že hyly I'y.
dány rLlzné lístky pro hllasov{lIlÍ pro a proti, že fašistické organisace
žádaly
vrúcení neodevzclan)'ch
lístku
pro kontrolu.
~ikterak
o tom nepochyhuji
ani o tom.
že ve Rjece odevzdáno víc hlasLl než bylo vllhec volici!.
To jsou methody diktatury.
ac ovšem pocet tech, kterí
prese
vše hlasovali
protÍ'
režimu
(136.198 proti
8,'=;06.576) ,nesvedcí o velké odolnosti
a kuráži oposice.
Pan Nitti si slihuje porážku fašismu od financníhl)
krachu
a cituje
poúžlivá
císla passivnÍ
obchodní
bilance, vzrustajícího
zadlužení
v cizine atd. Je \'šak
dobre si pripomenout.
že hosJlodúrskú situace halil' ne·
hyla ani pred fašistickou
érou sk\'e1ú a že i kdyby dne'
fašismus
padl (což pokládám
za utopii),
nedovede
žácJn)r jiný režim pres noc pomery zlepšiti, spíš naopak, protože fašismus pri svém pohrdání
demokracií
a osohní svohodou cJol«Ízal vpraviti cio lidu nevídanou
drív disciplinu.
upomínajícÍ
na predválecné
Rusko.
Lateránský
pakt považuje
p. '.\T itti za 'velk~' triull1f
papežstvÍ proti ltalii a tedy i proti fašismu.
Nejen papež dostane r:Y4 miliarcJy lir a velké uznání
mor5.1nÍ, ale nab"vá neb,'valého vlivu \'t ;kolách a ted\'
11 budoucí
gener·ace.
"
Na druhé strane. proc hy byL Mussolini tolik stilI
o uzavrení paktu, když ho k tomu nikdo nenutil a když
by mu z toho žádn:\' prospech
nekynuP
Slyšeli jsme
mnoho o vlivu americk5'ch
katolíkt"t na vVall' Street.
~Vane odtud vítr? .\ co se t:\'ce vlivu na mládež. je
o\'šem vefk)'. alJe nemys.1Ím, že by moderní mládež se
st;!Ia presvedcen)'mi
katOlíky jen proto. že pluky fašistick~~ch avantgardistll
JSOll komandoviLny v nedeli 1 \
mši. Stali' jsme se snad my katolíky z presvedcení (CI
spíše zLls,tali jsme jimi), protože jsme meli na strední
~kole povinné zpovedi, exhorty atd.?
Spíš lze ríci, že se tímto oficielním tlakem ve smeru
katnlisace
vzbudí protitlak
a již dnes jsou mnozí
llprímní fašisté na rozpacích.
ptúme-li Se jich na ú~udek () Lateránském
paktu.
\' dobe. kely p. Nitti udíleli v Paríži SVLlj inten'ie\\,
\'idcl jsem v n.íme kongres alpin!"l a pred tím ve Florencii defilé 20.000 fašistick:\'ch
mlaciíkl'l. organisovail:\"Ch vojensky. V idel jsem nadšen í, porádek, dsciplinl1.
:\llllvi.l jsem s pred:'tl<y fašismu i s jejich odpLlrci (pokud je lze ješte 11ajít). Neverím,
že hy fašismus mohl
padnout pres noc. ~ a to je prí liš pevne usazen. Oposice byla plánovite odstranena.
všechna moc je v rukou
režimu, a lid ve své velké vetši,ne je spokojen s režiIr:em, protože je oslepen velikášstvím
a je pyšn)' na s\'é
dikt;ltory,
nejsa súm zral)' pro demokracii.
Ovšem to
je \'ecí italského liciu, jaké \'ládní forme dá prednost.
Ostatnímu
svetil do tohO' nic není, pokud vnitrní režim
nemá dllsleclkl'1 zahranicních.
,\Ie v tom je práve vážnost situace, že tyto dLlsledky tu jsou nebo se aspon
pripravu jí.
]in)' italsk)' antifašista
a exulant
G. Salvemini napsal clánek o italském
prelidnení,
o pomeru ItaJie
k Francii. o plánovitépropagancle
po získání kolonií.

zel prehn;lno není. Dnes \' Ilalii se nepokryte
mí () ohsnení Tunisu. Syrie atcl, Stve se
cii, protože se na ni spíše troufají než na
práve talo ndelala ltalii 191.; neprozretelné
• IlJIl) nemohla a nechtcla splniti.
kit m!;'ldežse ucí zachúzet s puškami. l·idnae \'šemožnc zvyšuje \' nadeji. že jako kotel
nem napclí p;lrou exploduje. \' demokracii h,l'
z takon:ho soustavného chysl;'mí na 'Y)'hoj
v~hoj 1·;t1ecn)'.ne diplomatick)') bylo I·CtŠí.
ak lid del;l. co chce \'t"tdce, a ten zas yí. co si
muže dm'olit.
mi hy dnes soll'a riskoval nové Korfu, I' Žemu to sol\a slrpeli.
e omezuje na zhrojenÍ arm;lcly a milice, na
kongresy. ~emt"lže-li lidu dát hl·ahohyt, dá mu
Ívanou a nadeje.
politika. které nelze uprít prozíravost a šilwvspíš, že hospoci;lrské niveau italského lidu je
i nízké, ale za to jeho úl,iba v okázaJ.\'ch
h atd. stejne velUI. jako bvla u J'eho rímHl.
.
.
í italského problému !je složitejší
než si
jí fašisté, kterí jej chtí rešit vlastní silou,
tfají italšlí odpt'hci fasismu, blouznící o nam p;lllu fašismu.

m, I.e 't Italie vclení y celé hnutí eHopské
kel' hospo<!ár"ké. mllže dosíci zlepšení hospor o koloni;llních ústupcích
hylo by lze
v Ženel'c. za zelen\'m stolem ne však kano-

íh- .

.

ropy k míru je silnejší. než si Ttalie myslí.
na spojenectví :\Temecka ;namenú ne~idet
ttaei, jak se pres všechny ohtíže vyvíjí od Loaždá expanse fašismu znamenala lw Sl'ornou
vropy proti Ttalii a tedy situaci ~velmi pnl'verím, že by Mussolini šel v dohledné dohe
O•• \Je neverím též. že bv systém Iden'· silnou
utít své ztmi, stál pred í)úcíem.·
.
naše pr;lIlí a mínení o fašismu jakékoliv. jsme
dívat se na I"eci ne ocima italsk\'ch exulantl"1.
.•..Kdo v Halii poslední dobou byl, dft mi jiste
u. když reknu. že nedojde-li k udMostem neým a mimorádn)'1ll, nelze v Ttalíi s náhlou
r žímll pocítat. naopak spíš s jeho postupl1)'l1l
m a konsolidací. lároveií však treba si všímati
ích aspirací italsk)'ch a nebrati je na lehkou
když se n;lS net5'kají prímo. T)'kají se vsak
E rope, a proto je ž;'idoucno, aby autorita
aro<h"ta jil1)'Ch institucí mírov~'ch hyla tak
eventuelní pokus o násilné zmeny dovedla
Dr. TiV.
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rdní divadla a žádné drama.
e v Praze v posledních letech celkem tri divakterá se sn.::tžilavypliíovat mezeru, otevíradivadelní ohJiastí. opatrovanou našimi oficielami. Gal1lzovo »Umelecké Stuclio« bylo jen
isodou, zajímavou sice, ale zdá se, bez trva-

lejšího vlivu na dinclelní V)·voj. "()svohol.ellé divadlo
(1lnnzlovo a Frejkovo), které vznikl() pred scénou Cal1lzovou, jediné melo dosti života, 'lby se probilo od pokusné scény k divadélku stálému. Rozdelilo se sice, jak
se u mladúh org'anislllu stád, takže vznikla krome
mater, ké ;).vo1Jo;'ené scény druhá di\'adelní skupina
(ktel'Ú se zkusila rok jako »Dacla a prerodila e pak
v »~Ioderní Studiu ), ale tím vším nij:lk nebyla ohrožena jeho znacná životaschopnost.
Dnes máme tedy
v Praze cke avantgardní diyadél'ka, puvodem príbuLná, ale obratem osudu konkurencní.
V dobách svého vzniku »Osvobozené divadlo« bylo
orthodo:xne revolucní umelecky i politicky. Neprekvapí
tedy, že secese, kterou prošlo, byla obdobná politick~'m
secesím v komunistické strane. f\ckoJil' di'tvody rOzchodu nebyly politické. není pochyby, že »Dada« ci
dnes »lVIoderní Studio« neslo, politicky, rysy méne
orthodo:xní, ba 'nad až reformistické .. l)okud šlo o umeleck.\' program. nebylo mezi obema konkurencními scénami pClvodne rozdílu. Ohe vyšly z ruských vzortl a jejich požadavkem bylo divadlo osvobozené od všech
pout starého divadelnictví, divadlo jako specifické umení syntetické s herci tanecníky, atlety, zpeváky a akrohaty, s trojrozmernou scénou, divadlo. kde je stredem
hiomechanick~' herec, ~ kde text m;t hodnotu pouhého
lihreta. Je nutno priznat. že u ohou na:ich divadélek nezlts(alo jen pri tomto bohatém programu, a že mnoho
z \'\'tceného hvlo uskutecneno. naYZdOF nedostatecno;;:tií)[()stredk\l~ Prúb"jnost ~OS\'obozenéÍlo divadla« byla až tako\,;l. že ofjcielllí scény poc"!y na ne pošilhával.
ha dokonce rozhodl.l" se zkusit precl , \')"mi kontrarevolucními abonenty nekteré z \')'1110žeností. na nichž si
púlili Osvobození s\'é nadšene re\'0ll1cní prsty. .\ tak
'Osvobozené di\'adlo" popohnalo do znacné míry I1él;
c!i\'aclelní V)'l'oj, Do té doby avantgardní prúce div.1,clelní b.l'\a soustredena y podstate v rukou [-C. Ir. HiJara, a byla mu znacne znesnac!iím'ána tím. že s ní byl
oclk;lún na jevište divadel, podléh:ljících úrednímu dozoru. Dr. Ililar hyl tak po radu let stredem vytrval~'Ch
útokll pro pdlbojn~' ráz své dramaturg-ie a preclevšínl
inscenace. a jiste si oddychl, když Osvohození zacali
lézt po žehrícÍch a precl\'ádet y drohném repertoir
školy pllvodne majerholclovské, nehot tím se ozrejmilo,
že jsou 11l0žny ješte bezbožnejší veci v oblasti divadelního umení než ty. jež už od vinohradsk)'ch dob Hilarových poburovaly našeho vlasteneckého diváka. Ovšem
ani revolucní elán umeleck)' »Osvohozeného divadla.
netrval vecne. \'šeohecná konsolidace zasáhla až sem,
a možnú. že by se vS'voj pllvodního ~Osvobozeného div,dla« rozbilo nechut obecenstva k ryzí revolucnosti,
kdyby se nebyla prihodila štastná náhoda. Pp. "o ko\'ec a \iV erych snesli totiž »Vest Pocl et Revui«. ptlvodne mínenou jako více méne ahiturientské vyražení.
Podnik to hyl vlastne docela soukrom". a -Osvobozené
divadlo~ ch~valo se k nemu s mírnou ·shovívavostí. "yloucivši jej opatrne z položek svého revolucního programu. K obecnému prekwtpení se však objevilo. že
»Vest Pocket Revue« má zlaté dno, a tak Voskovee
s \iVerychem dospeli k symbiose s Honzlovou sekcí
»Devetsi lu«. N eh)"val~'m a stál)'11l 'Úspechem »Vest
Pocket Revue« a jejích potomkCl hylo úspešne ukoncenO
výhradne revolucní období' »Osvobozeného c1ivadla«.
Od té clohy talto scéna, která ovšem nikdy neustala v postupném uskutecnování· svého umeleckého programn,
rozhlásila se a zpopulárnela pi;edevším díky dílum pp.
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Voskovce a Werycha a pocala projevovat rysy praktictejší. Na repertoiru objevují se sice pravidelne obcas
V. Vancura,
Cocteau, Jarry, Lenz, G. RibemontDess.aignes (ba
Marinetti a mírne zastaralý J. Romains), ale, pánové/mUle5ni'e se mýlit temito hrdinnými
Honzla: to je výpalné, které platí výnosná, lehká
ciny
revuální m lsa, za devetsiláckou hlavicku na svých programech.
e, že by tato musa Werychova a Voskovcova byb neco druhoradého - ale na kmenový repertoir revolucního divadla by to bylo prece jenom málo.
Její zásluha je dvojí: baví a vydelává na jádro umeleckého repertoiru a tak umožnuje bytí nesubvencovaného pokusného divadélka. Je pravda, že naše diwldélko
jako celek ponekud stárne (nebo zraje), to jest cím dál,
tím delá méne revolucních experimentu a více penez,
anebo presneji, cím dál, tím snadneji dosahuje rovnováhy mezi cist)'m umením, na nemž se prodelává, ~
umením upotrebeným, na nemž se vydelává. Ale to je
už osud více méne všech organismu, které propadly
konsolidaci. Toto zobcanštení puvodní zcela nekompromisní revolucnosti nemusí nikoho rmoutit, pokuq tu
budou predpoklady k presvedcení, že výnosné revue
prespríliš neutlacují méne výnosné dramaturgické experimenty.
Druhé naše divadélko, »Moderní Studio«, neliší se
v teorii nijak zásadne od prvního. Jako
Honzl pracuje s Voskovcem a Werychem, tak Jirí Frejka má
spolecníkem universálního E. F. Buriana s jeho voiceb:lndem. A jako výlohy Honzlovy umelecké dramaturgie se kryjí z v)'nosu Voskovcových a Werychových
revuí, tak podobne Frejkovy výbojné potreby repertoirové snaží se zajistiti se z revuí, mezi jejichž autory
krome E. F. Buriana vyniká prede-:ším Václav Lacina
se svojí satirickou musou. Rozdíl mezi obema scénami
je v tom, že kdežto Honzl nemusí se obávat o úhradu
svých komorních vecen"t, které jsou vždy velmi záhy
vystrídány osvedcenými revuemi, Frejka, zápase s bí-·
dou svého jevištátka, s pomernou chudostí souboru :t
s celkovÝm nedost'l.tkem prostredku, není s to vždy nalézti úhrady ve V)TnOSUrevuí a musí se uchylovati
k subskripeím. Frejkovi vl1bec jest se s íriti se skutecností, že smetánku umeleckých fondl1 oeneracních -ac ne všech - sebralo »Osvobozené divadlo,', a jest mu
proto podnikati práci dvakrát obtížnou.
Není pochyby, že pro nové ceské divadlo udelala obe
divadélka mnoho - Honzlovo »Osvobozené« o to víc.
OC je starší,
organictejší a o co lepších se mu dostalo
prostredkLl. Až teprve v tomto období (1928--1929)
v Praze práve ukonceném a prodlužovaném pohostlnskými hrami po republice, postavilo se »Osvobozené divadlo« na vlastní nohy jako neodvislý umeleck)' podnik
a prehojne nahradilo tak úbytek stálých divadel pražských, vzniklý zánikém starého »Švandova dlvadla".
Ackoliv pocet Honz·lových vecerl1 dramatické poesie
byl omezen nedost:ttkem umelecky cítícího obecenstva,
které by umelo ocenit a zaplatit práce tohoto režiséra a
jeho spolupracovníkl1, pres to »Osvobozené divadlo"
prišlo témer s desítkou nárocn)'ch premier vetšinou príkladné práce umelecké, z nichž nejzdarilejší byl Jarryho »Král Ubu ". Za tento rok své práce prebilo se
~Osvobozené diyadlo« k postavení tretího pražského divadla literárního, a uhájilo své místo první scény avantgardní. nehlede k tomu, že zl'1stalo jediným pražským
ryze. umeleckÝm divadlem nesubvencovaným.
Frejkovo »l\Ioderní Studio«, nernajíc tak dlouhé tra-
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dice jako »Osvobození«, a byvši odkázáno na hledání
nových sil hereckých, muselo bojovat s tolika obtížemi,
že jeho skromná bilance nezaslouží pohrdy. Když zací·
nalo »Osvobozené", šla s ním vlastne celá poválecná
generace, pro niž udržení nového avantgardního divadélka bylo stejne vecí cti jako citu. »Moderní Studio
však melo.a má proti sobe už znacne vyhranenou scénu,
stejne avantgardní a nad to už zavedenou a usazen/lu.
Diletantism a nezkušenost, z nichž už »Osvobození "yrostli, projevily se ve »Studiu« v Umelecké Besede
s celou tíží. Dovlekl-li J. Frejka tento náklad až k záve·
recné inscenaci Romainsových »Kumpánu«, kterou za·
chránil jenom díky své režisérské vynalézavosti a urne·
lecké VLili(s pomocí dvou, trí herecek, a jednoho, dVl'u
hercl1), dokázal tím, že »Moderní Studio« je schopno
života a vývoje.
MLlže-li režisér H onzl s uspokojením hledet na celek
své režisérské a dramaturgické práce, vykonané za prve
ní rok na Váchvském námestí, mel by h),tvšak ponekud
znepokojen pri podrobnejším pohledu na jednu její
slO'žku: puvodní drama. Cteme sice v jednom z Honzlov)Tch programov)Tch clánkLl, že
...
"Osvobozené
divadlo odvažovalo
se na neprove·
dené . .. (autory
cizí) ".
ale nejen to, Osvobozené
divadlo snažilo se pomoci puvodním
dramatickým pra·
cem ceským, snažilo se vytvorit
nejen novou režii, ale
i novou dramaturgii
ceskou v dílech VI. Vancury, VíL
Nezvala, Jirího Mahena, Ad. Hoffmeistera
a soubežne s tím
osvedcilo se v nové skladbe divadelního
humoru ceského
ve hrách Voskovce a Werycha.«

Tedy v té skladbe nového divadelního humoru ceského se opravdu»OsvO'bozené
Divadlo« osvedcilo.
Pomineme-li však J. Mahena, který už byl prece dávno
pred »Osvobozeným Divadlem«, stojíme tu pred ne·
kol1ka jmény (v jiném clánku p. Honzlove rozmnože.
n~'mi ješte o jméno Biebelovo a Halasovo), která až
na jedno, znejí po stránce divadelní doposud znacne,
ha il poloviny z nich docela hluše.
Jediné dva ci,ny H onzlovy ceské dramaturgie, hodné
toho jména, jsou inscenace her Vladislava Vancury
»Ucitel a žák«: »Nemocn;Í dívka«. Tyto dve moderní
morality inspirace casto ješte spíše lyrické než diVadel·
ní ma jí v sohe už jiskry pravého dramatického sváru
:t ŽÚrtl, a díky své básnické síle i umelecké ryzo.ti
jsou dobr~'m uvedením mladého ceského dramatu.
Avšak tomuto uveden í Se nedostalo dosud pokracov{mí. V. Vancnrovi musí být až smutno z toho, jak
stojí sám. Na tomto j-eho postavení nezmení se mnoho,
i kelyby se V. Nezvalovi podarilo k nemu - ostatne
jiste jen episodicky - se pripojit.
Odkud se vzala tato chudoba mladého ceského dra·
matu? Máme nekolik siln}Tch, mlad)"ch lyriku, a
i v oboru nového románu není V. Vancura tak docela
,.ám, jako je tO'mu v dramate. Je tu zajisté jistá sou·
visLost s onou poválecnou módou, která provolávala
konec dramatu. Krome tohO' byl tu vliv filmu: naši
nejlepší mladí hásníci se záhy pokoušeli o filmové
scénáre. a,1Jeo drama takrka nezavadili. A prece nebyly
zacátky poválecné literární generace - pokud beží
o dramata - docela bez vyhlídek. V letech, kdy vedle
rodícího se Teigeova »Devetsiltl« stála velmi soudružná moravská »Literární skupina« Gotzova, považovalo
se drama za docela slušn)T a úctyhocln~' literární druh.
Mladí lyrici a po"ídkári cítili se docela vábeni, aby se
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kusili. Tak Jirí Wotker zanechal tri hry, které
jednak jeho sloŽka, nikoliv tak docela koordinovaná
nemohk meriti s jeho baladami, avšak ukazo- puvodní dramatická literatura.
jen chut k vý'bojum ale i nadání schopné V}TZásada »videt jevištne«, jež má ovládat režiséra. heryly [o ovšem hry staréhO' typu a jen na jedné
ce a výtvarníka,' má prý b:),ti hlavní zásadou i divajevil "e zretelne kvas, ktedm drama melo proddnímu básníku. Zdá se, že.,v ,tQP'lje teoretický požaekaliv dohady. které není mOžno naprosto objedavek Honzlth jednak jednó§tranný, ·jednak ochuzuverifikovat. jsou velmi pochybné ceny, prec~
jící. Ovšem, že divadellní básník musí »videt jevištne«.
e Wolkerove nebude snad docela sporné míMusí však videt predevším dramaticky.' 'r:ento star::'
tento dramatick}' lyrik by byl v dramate nalezl
pažadavek trvá a není možno ha ani vyloucit ani nakter;l by mu vyhovovala. Ovšem W olker hledel hradit jin:)-m. Básník, kter:)T vidí jevištne a nevidí dradlo ješte doeda jen prostredím dramatu. Stejne
maticky, není dramatikem, nýbrž zase jen básníkem,
o jiném J\T oravanu, Cestmíru Jerábkovi, jehož
treba lyrickým, anebo libretistou jevištní revue, Kdy»Cirkus "!axiP1us« prozrazoval však spíše vuli
by stacilo ke psaní moderního dramatu jenom jevištne
atu nez dramatické na.dánÍ, a jehož vztah
videt. byl hy na príkll3.d Jirí Frejka, scénujicí Romaindlu, zdá se, nebyl nijak diktován vnitrní nutnosovy »Kumpány«, dokonal}'m dramatikem. Zatím však
ta tretí moravsk~, kra jan. Lev Blatný. ve své
je jen invencním r'ežisérem. Nové divadelní teorii
e »Ko-ko-ko-dák«, projevil znacné vlohy drai praksi, kterou Honzl tak znamenite predstavuje, poé a zreteln~' divadelní cit. U neho by hyl. zdá se,
d.arila se dokázat, že divadlo je specifické, plné a boi v~'voi nejsnažší, nebot u neho jevištní zrení
klté umení, které muže scénovat cokoliv 'básnického
jzTttelneFí. Temito tremi jmény ovšem nejsou
(ba nekdy i cokoliiv). Nesmí se však pri tom zapome• i mladí autori, kterí se v té dobe pokoušeli
nout. že i drama je takové specifické, plné a bohaté
tickou formu. Jisto je však, že smrtí W olkeroumení, které žije svým životem. Pred Honzlem pastupn)'1l1 rozkladem »Literární skupiny« byl když mluvíme o nás - se hrešilo tím, že z divadla se
v::'voj zastaven. »Devetsil«, kter::' z konkurenta
delala mechanická podložka dramatu. Honzlova teorie
rní skupiny« vyrostl na representativn í sdru'
hreší tím, že delá z dramatu mechanickou podložku
enerace, pres to, že si vytvoril svou divadelní
divadla.
na drama pozapome1. Zájem soustredoval, se na
A ta je snad jedna z prícin, proc, s cestnou v:)'jimarchitekturu, film, maJoirství, hudbu: ale drama:
kou V. \Tancury. nemáme dosud nového mladého cejako samotná species, at už jako pododdelení
ského dramatu.
bylo jaksi mimo ohnisko teoretický~h usilování
ejšího generacního sdružení. Tak došlo i k par agenerace si vytvorila znamenité divadélk0. ale Franta Kocourek:
a nemá tam dohromady žádných puvodních
t. jimž by mohla venovat své dobré jevištní umeV
iální duvod toho všeho všal- - po mém soudu
(K otázce preloženého dramatu.)
t v tom, že úsilí avantgardních divadélek o »no«. jak ríká H onzl, potlacilo úsilí o novau
Berlín 18. kvetna 1929.
domácí dramaturgii - a v tom ohledu jsou
synthé~v. které jsou však soíše lvrick\'mi anaNa Vla'stenecký
cizí púde clovek
podtí, že jev taképatriotem.
váš nejlépe
cit je probouzen
cizine nejrllztejne i~l.l·O nejchytrejší a l;ejzábavnejší revue
nejšími
vecmi.
Úvodníkem
})Fran
k
f
u
rte r Ze ibou náhradou. Ve snaze po novém divadl1e a po
ané clivaeJelnostiztlcomnelo se na drama. Vvžatun g«, v nemž se nadává na roztríštenost ceskoslovense. ahy to. co. .e 'má hrát, vyhovovalo pa"kud ské politikv a na Beneše, fialove horícími písmenami na
pre,ne te(;riím. prevzat~'m odjinud.Místo, aby restauracn'ím paláci, zvestujícími, že se tu cepuje P i 1sne r U r q u e 11, telegr.'lfickou zprávou O vítezs!ví
dln prizpu.;obovalo možnostem vývoje domáS par t y nad nejakým významným souperem, druhym
amatu, przac1oval0 se, aby domácí dr:lma ihned
10' \' dc 'n~'m nov~'m teoriím
divadelním. Aby D v o r a k h e f tem, vystaven)Tm v hudebním nakladakClk,kter~' nemusela udelat ani lyrika, ani ro- telství na Potsdamer Strasse . ' . a ovšem neméne oznámením, které jednoho dne ctete na plakátech, že divadlo
Imž hylo dopráno, ahy tam došly samy, trebaže
ické "{Idee nebyla nouze.
T r i b u neprovede
18. kvetna Di e S ach e M ak rop u los, Komoclie in 3 Akten V0n Karel Capek.
, O chladnosti vuci puvodnímu
dramatu »Osvo*
divadlo« se nijak neliší oeJnašich divadel oficiálono jt vlastne v literárním repertoiru prede"Tribune« je jedno z malých, ale nikoliv nejmenších
'vadlem cizím a pak teprve domácím. A u neho divadel tohoto mesta. Predstavte si krásný boulevarc1,
ostatek zvlá~tc veliJe::'. Tebot žádné naše di- naplnený první zelení stromu' po obau stranách, pred'
melo v tom ohledu takové možnosti jako ono. domy bohaté zahrady a' v jedné takové zahrade divadlo
)Osvo!lozené divadlo« je divadlem v podstate
Tribúne, Ber1inerstr. 37. Zacíná se v pút osmé a tabule
nim, scénou pu\'álecného umeleckého pokollCní.
nad pokladnou hlásí s grafickou prehledností, že ceny
í umelectí príslu~níci tohoto pokolení' poslou- míst se pohybují v úctyhodné úrovni, t. j. nejlacinejší
v mír(' neb) valé - vždy toho, co jim teoretictí
lístek 40 Kc, nejdražší 128 Kc - a za druhé, že je
• príSlušníci k verení a tvorení predkládali.
všechno vyprodáno. })Všechno« není tak mnoho, di10 úzké vzájemné spolupusobení, které ostatne
vadlo má jen 295 míst. Další vyprodané domy budou
á. Režisér »Osvobozeného divadla« nás ujizáviset na kritice, jejíž hlavní predstavitelé
se již
jeho divadlo sede ješte - oohudík - vzniká.
v plném poctu sešli. Usednuvše' do svých kresel, otevídobr , kd) hy v nem mocneji zacala vznikat
rají zelenou ohálku programu, v jehož cele je ntištem.
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obdivuhodná
scéna z R. U. R., jejíž
jsou vV. U. R. a která zacíná:

ti e 1e ne:
P

I'

Die Sonne

iniciálky

nemecké

geht aul.

i m u s: Schau nicht in die S0I1l1e, deine Augen tranen.

Ii e len

i.ch mochte
Primu::;:

e:

Horst

du?

ein Vogel
Was?

Dic

Vogel

singen.

Ach

Primus,

sein.·

H e len e: Ich wei13 nicht, Primus. Mil' ist ::;0 seltsam,
ich weiB nicht, wa::; das i::;t; icl! bin wie verrtickt, ich habe
den Kopí verloren,
mein Leib, mein Herz tut weh, alles
tut weh - Vnd \Vas mil' passiert ist. ach, das sag' ich dir
nicht! Primus, ich glaube, ich muB sterben ...

Podruhé
zaznel gong, svetla shasla a opona rozvírá
obraz šeré a dusné kanceláre,
v níž mezi zaprášen~'mi
akty leží také »vec Makropulos«,
její úspech nebo pád
- pred berlínským
premiérovým
obecenstvem.

*
Jedno z nejsilnejších
'divadelních
kouzel je pravc
tento první okamžik, kdy e opona zdvihne a diváka
prepadne
první dojem scénick~' a posluchac
prijímá
první zvukové vIJ1\". Celé drama mllže 1ežet v techto
prvních taktech. ceí~· jeho rytmus. melodie a harmollit'
v základní
zkratce.
(\T klasick~'ch
dramatech
to sku-'
tecne tak je: už pri otevrení opony je jasno celé drama:
7\lacbeth na pr.) Cítíte prímo hmatatelne,
jak se pozornost div;lkLl a posluchacl1 soustrecYuje
jako ve víru
lévá prá\'e clo prvních vterin hry. " nichž náš instinkt
hledá s dravou zvedavostí
znamení 'všeho. co prijde.
<.L

Díváte-li
e na hru svého krajana v cizím prostredí,
pristupuje
k tOl1luto zájmu ješte jeden, kter)' je motivován národnostne
a rasove: jak bude pusobit dí 10 našeho cloveka na cizí lidi? l'\ezáleží na tom. že je Berlín
vzdálen jen 8 hodin rychlíkem od Prahy. Jde tu o dálJ.al'. kterou není možno vždycky merit kilometry.
Jde tn
ocelon
radu prekúžek. které jSOll obsaženy y pouhém
rozdelovacím
znaménku
mezi slovem na pr. Cech Nemec. O souhrn zá adních vecí i malickostí,
které
jsou na koncepci internacionáb
jen pestrS'm prehozem.
a,le které u pllatll ují wou váhu. jakmile se v cemkoliv
prikrocí ke konkrétt'ím.
t. j. k lidem. t. j. k synLtnl své
zeme, prí. lušníkum svého národa. své rasy. V ríši umcní není kolekti\'l1ejší
projev nad divadlo.'Pro
cizinu to
znamená. že není nic tcŽŠího. nic choulostivejšího.
Žádnú kvetina se nepresazuje
tak nesnadno
a 's takoY)'m
risikem do cizí pt"ldy. jako drann. Je-li ;patne zasazena.
nebo do nepríhodné
plldy. hyne po nekolika dnech zdánlivého zdraví a nijak se nedá zachránit.
Predevším
je tu rec, jiná rec, to znamená
propast.
která by byla daleko menší, kdyby bylo možno preklenout ji pouh~'m prekladem.
Tajemné
prameny
reci.
skryté v dálce vekll. yystllplljí tu nekolika dusledky na
povrch naší doby. pripomínajíce
nám. jak hluboké a
rozpjaté koreny má rec. s cím vším smlvisí a k cemu
"šemu jí nemMemc
pou7.ít. snažíme-li
se uplatiíovat
jenom jednu její složku a ostatní nechat stranou. Osou
díla. kter)'m už' po tisíciletích zkušební doby m;mle í)ráVO ríkat l>nesmrteln{l«. To jsou takc)Y;l díl:1. která obsahu jí neco t1umocitelného
každému nároelu a každé dobe.
.\ 1e jenom tehdy žijou opravdu plnc. když vyro tou na
široké základne materské
plldy. své doby nebo c1oby,
která uzraje k jejich velikosti. Žádná fantasie nám nel1H10Žní predstavll aischylovské
tragedie nebo tredove-
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k~'Ch nábožensk)'Ch
her. Ne. že by skutecnost
b)·t vetší, ,ale byla jiste jiná. Jsou vedle »nesmrte1
her takové. které žijou plne jen na ptlde ješte v
nejší, prímo lok{t1ní. To je druh~' pól. neméne
mentárnÍ.)
Vedle reci nejbliž":í prekážku
tvorí to. co je jí
drováno. Zase nejde jen o obsah dramatu \' bežném
va smyslu. Jde o ceh· složit)· a charakteristick~' pr
kterému se ríká »zpLlsob myšlení «. o všechny ods
kterými se liší zásadne autor jedné zeme od autora
me jiné, odchovanec
jedné kuÚury od odchov1nre
tury rozdílné.
potom rozhodují
další cinitelé. dr
tická stavba, dej v užším slova smyslu. charakteri
osob. stavba dialogu, slovní stavba rolí, kter:l je sa
st:ttn)'m clivadelní m umením v širokém rámci reci
.\ to všechno kombinováno
se vším. co zahrnujeme
pojmu »reprodllkce«.
která. mllže cizí ho autora nI
stvu stejne dohre priblížit.
jako ndálit.Ral1a
ne
llli'c1l v jediné rovnici, rada nespccítatelností
a kn
nace s jin)'mi nevypocítatelnostmi.
Videt a slyšet své drama na cizím ie\·išti. \' cizí
a od cizích -herell je nejlepší škola ~utnn"1: tepr\'e
tom pozadí. pomocí tohoto složitého filtru vyniknou
konale jisté veci, které byly dríve utajeny. Škoda. že
na tuto vkol11 tak težká prijímací
zkouška.

*

Po techto nekolika ohecll~Tch poznámkách
na th
-drama na cizí Pllcle« se vratme k Capkm'e V ecL
j:lsno, že nem{l ~mysl podávat zde kritiku hry 11
7I1ámé. Yšímal jsem si hlavne trí vecí: di\' a ti e In
s t i Capkova
clramatu, jeho l' e pro d u k c e a r
a k c e o b e cen s t v a.
1. V C c lvr a k l' op 11los
m;1 divadelní kvati
hla\'ne první clve dejství.Tretí
jednání nebezpecne I'
tuto linii. což pri berlínském
provedení
hylo ci:\!
úetelnejší,
než pri vinohradské1ll.
První akt má nej
divadelních
hran. tak hezpecn~'ch, že je težko pre<1sta
. i herce. kter~' h}' se jich neumel zachytit. \'rc11O\: pr
chod Emilie ~Iarty. Cosi ahsolutne
dramatického
jediného slova. pouh)'m otevrením
cl\·erí. Její prích
je pripraven
bez núsilí a prece visí ve vzduchu. Oru
akt je násilnej~í a pres vnejší efektnost ridší. ~l()hl b
h)·t ilu.'trací fakta. které lze sleclovat snad \' <)0proc
tech dramatické
produkce:
že tu byl jeden siln~' zažit
a ten že se vybil v jednom V~TstUpu a tento v~StllP
hyl stredem celého jednání .. \ potom že už mohla z
~tat ojJona dole. protože "še h l;wní ])\"10 receno. To
nedá zakr~-t. . -epomuže tu an i pecli\;á a obratná kon
strukce. kter;l roz prostí rá základní zažitekmyšlen
rozválne
ln tri akty. Cí tíme to. Ponevadž intensit
obsah a charakter
zažitku, z nehož drama vzniká, sk
vá nž v sohe také proporce konstrukce
celého dramat
S tím se nedá nic delat.

Tretí akt zacíná a tempo. ale ztr{lcí krvk za kroke
di\raclelní jistotu pod tíží filosofie. jejíž bah'an m:l h'
teži"kem celé hry, ale stáYá se znatitelem
její rom
\'áhy a V)'cituje toto nebezpecí, snaží se marne rozbít
halvan vtipn~m scénick)'m rešením i dialogem na men
ší, clivadelne stravitelnejší
kouskj.
Ve slovních par
tiích. Ye stavhe jevištní reci ~e v nemeckém preklarlu
jcyi! autor wlmi prí mive .

*

2. F'rovedení hvlo v rukou To h na C; o t t o r t a kte.
r)' vedle režie hr{tl barona }:Iauka-S·chenclorfa.
Pr~'ní a

dejství zvládnu!, tretí se mu vymknulo. Kr~lovvera byla pí. Leo p o 1d i n e K o n s ta n t 1 n e,
Emilie ~Iarty. Její v)'kon patrí k velkým, a litopr;lvc pro její roli. že mezi obecenstvem nebyl
Zllst:J.ne-1idr:ll11a dlouho na scéne »Tribiine",
to predevším její zásluha. Elina Makropulos je
z velmi nesnadn)-ch rolí práve pro fantasticnost,
je jen nahozena víc ji materialisovat nebylo
ožno - :l Leopoldine Konstantine jí dala všech'Yji udržela n:l oné hranici snu a skutecnosti, jejíž
tvorí cel~' sugestivní zálslad komedie. Byla tak
v e a dokonale záhadnou ženou, že sama st:lcih na
í celého ensemhlu, kter)' se režisérovi trásl v ruáceje se od realismu k náznakovosti. Sama da,la
tu život, llmožiílljíc ilusi a odvr,8.cejíc nebezpecí
, kterú cíh{1za každým záhybem podobného motaveného do neúprosného svetla rampy.
-Ii pí. Konstantine úplne na\ výši pí. Dostálové
tihovala-li ji nckdy drsností a neefektností podáp. Kova.rík n3.Vinohradech lepší než jeho kolega
1 G ti n t her v roli sol1icitátora,>Vietka«.
By:!
Vjší a Iidštejší, než nemeck)r predstavitel, umel
najít takov)' poclivn)' hlas, kter)' pricházel z ve, ky a na který se nezapomíná. JI u g o W e ra hl e vynikal v postave Jar. Prusa. rOVI1Opartner Leopoldiny Konstantine. Velmi slab)'
J o r d a n jako Albert Gregor,
užel E g- onv.
novan)' a uvzlykan)' první milovník . J o n to v i H i 11e o v i v roli Janka, syna Prusova,
rilo nemožnou hrou zabít záyer druhého jedtcká \'5'prava E d va r d a S u hra byla tísnena
jne jako režie malým jevištním prostorem.
nalézavosti projevil Suhr jedine v posledním
o nejž vystavel jednoduch5' a elegantní pokoj.
tredem i svetelne št1stne zdllraznen)'m udelal
úty v šarlatové robe.

*

akonec obecenstvo. Vyslovene liteární a z dobré
odborn;'1kritika. Zacátek, o jehož duležitosti pro
J em už psal. pllsohil ponekud zdlouhavc, ale dal ..
chvtly a pri príchodu Marty byl zájem vystupn j;líbnejší1ll zpt'\sobem, Kdyby existoval prístroj
í intensity zájmu obecenstva a jeho vnitrních
není to nic nemožného), byl by zaznarllenal pri
, premiére »Veci lVlakropulos« v prvním aktu
pající linii až do spadnutí opony. Druh)' 'lkt
oval linii nejdrív stejne vysoké úrovnc, potom
1 nckolika prudkými zdvihy a k záveru trvalou
Tretí akt: krivka stoupá, pri zpovedi Marty
kle á. koJís;'].ustaluje se a pomerne bez výchvenízké kúte až ke konci.
hu prvního aktu prišly pochybnosti v druhém
akt bvl po tak dlouhém odkládání malou satisprírnn5 smích nad nekolika duchaplnými sia vetami prvníh,) a druhého dejství se menil
lektuúlncjší cásti obecenstva ve smích s príovo!nosti, rozcarování a ironie, Pres to \7hk
je možno mluvit o úspechu, zvlášte prvního jedonec nemalá cást obecenstva vytrvale tleskala.
jíc Zll'WUa Z 110\'11herce na scénu. Mezi temi
nekolik významných kritiku, jejichž hlasy se
l1síshodovat s tleskajícím3 rukama, až zítra
k psaní referáll1.

Kritilia

V

taláru.

K predvádcní
Piscatorova
~vejka
v Berlíne nakreslilO
eorge Orosz
radu jevištních návrhu, z nichž sedmnáct vydal zvlášt v knize pod názvem »liintergrund«.
Pro kresby C. 2,
9 a 10 byla kniha zkonfiskována
a
Oeorge Orosz odsouzen
pro rouhání
a zlehcování
náboženstvÍ.
Pred odvolacím soudem
byl však autor i se
svým nakladatelem
osvobozen.
Prinášíme doslovný
výtah z osvobozujícího rozsudku, který je zajímavý pro
své pokrokové
stanovisko
k oprávnenosti umelecké satiry a kritiky. Senátu predsedal
známý a prísný Landesgerichtsdirektor
S i e g e r t.
Jednu ze zkonfiskovaných
Oroszových
kreseb,
chteli
jsme nedávno
prinésti
v Prítomnosti
- byla nám
také zkonfiskována.

T

f'inabývají
obrazy, svého
které plného
pl'icházejía oprávncného
v úvahu, a to
c. 2, 9 teprve
a 10"
významu
tehdy, jsou-li pozorovány
v souvislosti,
v níž byly uverejneny a která byla umelcem zamýšlena,
Nezaujatý
pozorovatel
nabude takto dojmu, že pri tvorení sedmnácti kreseb byl umelec skutecne
naplnen
temi myšlenkami,
které
sám uvádí.
lirozné zacházení s temi, kterí odpírají bojovati (obraz 7. a 8.),
dustojník, fotografující
cloveka, houpajícího
se na šibenici, se
slovy: prosím, tváriti se príjemne (obr. 11.), »Zdravá a veselá
vojna« na obr. 13., na nemž jeden voják vráží druhému bajonet do tela, s pod titulem "Mit lierz und liand fUrs Vaterland«, smrt, útocící ve vrhacích plamenu, s podtitulem:
Cím
hruznejší, .tím humannejší
(obr. 14), a hroma1ný
hrob na obr.
16 s otázkou:
Pro c? - to vše jsou dostatecné
dllkazy pro
to, že umelci šlo o to, aby prokázal utrpení, hrubost a nesmyslnost války. Do tohoto myšlenkového
rámee zapadají nenásilne i obrazy 2., 9. a 10., které zobrazují ty, zástupce církví,
kterí podnecovali k válcenÍ. Obraz druhý predstavuje
moc válecnou, znázornenou
v popredí obrazu nemeckým a rakouským
dustojníkem,
chránenou
moci státní, kterou ZosobllUje soudce
nebo státní návladní, mávající v pozadí knutou upletenou z paragrafu a podporovanou
knezem, jemuž za otevrenou biblí balancuje na nose kríž. Pod ti tu! : Budte poslušni vrchnosti!
Na
obr. 9. - je množství pastoru, kázajících
s kazatelny,
jimž
se \z úst rine proud pušek, del a g-ranátll, zatím co kríž na
kazatelne
se viklá; na dece, splývající
s kazatelny,
drží obvyklý beránek kríž v pracce, hlava zvírete není rozeznatelná
a je zrejme karikovaná.
Podtitul:
Seslání ducha svatého. Na
císle 10. visí na kríži vyhublé
telo, podle vzoru Kristových
figur; na obliceji má tato pasta va plynovou masku a na nohou bagancata;
paže jsou pevne pripoutány
provazy a v levé
ruce drží kríž; nad hlavou jsou známé iniciálky INRI a svatozár. Podtitul:
Maul halten und weiter dienen,*)
Z obrazu druhého a devátého
je zrejmo, že umelec útocí
proti tem štvácským
zástupcum
církví, kterí prevracejí
krestanské
ucení o lásce k bližnímu a lá ce k nepríteli a žonglérsky to oduvodnují
biblí. Ale i pri obraze desátém pozná
každý na první pohled, že se zde praví totéž, co na obraze
Umelec chtel ríci:
2. a 9" snad jenom s vetší presvedcivostí.
tak jak se hodí plynová maska a vojenské boty k postave
Krista, zrovna tak málo souvisí válecné štvaní zástupcu církví
se skutecnou krestanskou
naukou. Ríká: to jste udelali z Krista
vy, kterí kážete válku; tak vypadá Kristus, v jehož jméne podporujete
válku, Jde-li umelec i tak daleko, že se nezastaví
ani pred nejvyšším
symbolem
krestanství,
pred krucifixem,
,:,) Tato

kresba

byla

zkonfiskov{ll1a

v Prí

to

111

n o sti.
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PtftOmnost..,
dokazuje tím pouze nevážnost,
s jakou se podle jeho mínení
vykládá kresfanské
ucení. Práve tento nejvyšší církevní symbol se mu hodí, aby názornc a presvedcive
ukázal lidstvu a
církvi falešné ucení tech, kterí štvou do války. Že šlo umelci
o tento úmysl, vyplývá rJ111 ~eseb
a jejich souvislostí.
Eventuelní vedlejší úmysl, zlehcovati církevní illstituce, nelze z toho
vyvozovati.
Ukazuje-li
Orosz, jak válecným štvaním
círi,evních zástupcu je krestanství
staveno na hlavu a ,tím tupeno,
nevyplývá
z toho ani zdaleka, že tak ciní sám, To by potom
delal totéž, co u jiných potírá. Tento násilný závcr není nicím
oduvodnen.
Kdyby byl Orosz chtel potupiti krucifix, byl by
použil docela jiných prostredku.
Kdyby
byl ukrižovanému
nasadil šaškovskou
cepici místo trnové koruny, bylo by zrejmé, že mu šlo o znesvecení.
Ale znázornené
seskupení válecni'ch odznaku a zejména souvislost
s kresbami ostatními do·,
kazují, že Oroszovi šlo o neco docela jiného, Je ovšem možné,
že Oroszovi nešlo tak o nápravu CÍrkevních institucí, jako spíše
o dosáhnutí svého úcelu, to jest potírání války, pro kterýito
zámer pranýroval
církve podporujíCÍ válcení. Ale tento zámer
ješte nedokazuje,
že zvolené prostredky
znamenají neco jiného, než pouze pranýrování
zrudnosti
církvi. Ne církev jako
takovou bicoval Orosz, nýbrž pouze ty výhonky,
které pokládaJ pri své protiválecné
propagaci
za škodlivé. K tomu
poukazují
i pod ti tu ly obrazu
druhého
»Budte poslušni
své
vrchnosti"
a obrazu desátého »Maul halten und \Vei ter dienen«,
které jasnc prokazují,
že útocí proti nucení k válcení. Pouze
pod tItul devátého
obrazu "Seslání
ducha svatého«
obsahuje
zmínku o krestanství;
ale ani tu nelze v souvislosti s kresbou
vysvctlitl
jinak, než jako satirické
predvedení
tech kneží,
kterí kázáním štvali do války.
Umclci by se velice krivdilo, kdybychonl
kresby posuzovali jednotlivc
a·ne jako umelecký
výtvor. Onech 17 obrazu
patrí k sobe jako celek, jsou svázány
v jeden yi tisk a jako
takový dány do prodeje. Milže tedy umelec požadovati,
aby
byly takto
posuzovány.
Není také známo, že by byly prodávány jednotlivé Jisty a tak budily pohoršení. Co patrí k sobe,
af zustane pohromade;
nebot jinak by mohl nekdo vyjmouti
z jedno tli vého obraLu cásti, které jako takové posuzovány
by dávaly docela jiný smysl, než lderý chtel dáti umelec a
mohl by se lnu potom podkládati
úmysl, jehož nemel. Každý
posuzovate]
sbírky "Iiintergrund«,
pokud se zbaví predsudkll,
které lze najíti v umelci a ve zpusobu jeho tvorení, musí prece
poznati umelcuv
úmysl. Vždyt práve obrazy
tohoto druhu
nelze bez premýšlení
vubec. pochopiti. To je prece v povaze
satiry a tendencních
kreseb. Obraz k nám promlouvá tak jednostranne a tak presvedcive,
že i pri nejmenší míre premýšleni
je patrný úmysl umelcuv, smerující jen a jen k tomu, aby
bojoval proti válce a CÍrkevním výstrelkum,
pokud se týce
podpory
válcení.
Je proto nutno prohlásiti,
že vetšina
lidí
umelce pochopila
a nebyla dotcena
ve svém náboženském
smýšlení.
Zajisté se vyskytnou
i mnozí, kterí budou kresby
pokládati
za nevkusné,
domnívajíce
se, že by umelec lépe
udelal, kdyby do svých kreseb lIezatahoval
CÍrkevní zrízení.
To však nesouvisí
s raneným
náboženským
citem. Statisíce
tech, kterí prožili hrozné zkušenosti
války, lehce porozumí
OrosznV}'1I1 kresbám
a budou s ním zajedno
v odsuzováni
yálky.
.

i

~ále mužeme pripustiti
i t~" kterí trebas kresbám
porozumeli, prece jen budou ve svém náboženském
smýšlení .dotceni. Tcmto lidem budiž namítnuto,
že ac církevní, zrízeni
j50u chránena pred hrubým zlehcováním,
prece jen jich nelze
b~ániti .preq krítikou, byt i obrazem prováden~u.
Tak jako si
musí každý zvyknouti na zostrenou
kritiku, musí s ní pocítati
i príslušníci
církví. Zákonná ochrana církevních
zrízení musí
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se tedy omeziti jen na prípady, v nichž hrubost formy nebo
hrubost cítení je neprijatelná,
To v~ak není v daném p~ípaclé.
Konecne, vyskytnou
se i lidé, kterí nepochopí smysl Groszovych kreseb a dají na sebe pusobiti pouze vnejší fOrInou. Nelze-li již umení uchráni ti od podobných
lidí, nemuže prece
jen jejich názor urcovati hranici umeleckého
tvorení, nemá-ii
býti umení vtesnáno tam, kam nepatrí. To by pak umcnÍ bylo
znemožneno
splniti své kulturní
poslání. K tomu patrí ~ to,
že razí nové cesty a opouští cesty vychozené. Proto se také
stává,
že umelec anebo umelecký
smer bývá pochopen a
zhodnocen
teprve po letech.
Ale nejdeme-li
ani tak daleko a pripustíme-li
i objekti\'nÍ
urážku CÍrkevních institucí, jest nám dále zkoumati, pocítal-Ii
s tím umelec a mel-li takový úmysl. Ale jak již bylo receno.
smeroval umelec svými výtvory jen a jen k tomu, aby potíral
válku a bicoval zrudnosti
CÍrkví v podobe jejích zástupcú.
štvoucích
do války. Tím prornlou\'al
Oros z za miliony tech.
kterí zavrhují válku, a, takto stavel etický požadavek nejvctšího rozsahu. Na jeho kresbách lpí patrné úsilí, s nímž sleduje
potírání války. Byl-li si krome toho vedom, že by jeho obrazy
rtlOhly zlehcovati
CÍrkevní zrízení a k tomu ješte ve formc
hrube urážející, nelze nijak zjistiti. Satira a vlastní výraz umcl·
cuv ospravedlnují
plne drsnou formu toho, jenž tak otevrent
prokázal své úsilí.
Rozhodnutí
soudu první instance, kterým se obžalovaní odsuzují pro obraz císlo 10 se zrušuje, odsouzení pro obrazy císlo
2 a 9 požadované
státním návladním se zamítá, a obžalovaní
se osvobozují.

o o

B A

A

L

I

o

t

M. Bílý:

Tragedie vídenské rodiny.
Videií, v kvctnu.

R

ako~lská y!;ídní ~~-ise dá V';10,pom i,n~la. - I~?e recen()
nasel se po delsll11 hleJa11l vhodnv
kancler
v osobc

Streernwitzove,
stálé »aufmar~~che«
omrzely
již nejen
Seitze,
nýbrž
i sqmého
p;vna hoha,
kter~r kropí ii své
verné heim\\'ehry
vytrva,I~'m
deštem,
a tak nebylo hy Vt
Vídni
v kvetnu
o cem psát a mluvit
neb5'ti tradicní
má jové sentimenta!ity
a hlavnc
mladého
Ferdinanda
1\ rtmann a a jeho procesu,
Po hlecJ Ha krvavé
drama,
jenž dnešnímu
rafinovanému
cloveku
nahražuje
- za
prispení
novin
rím~ké
g',lac1iatory
a španelské
b)'ky
a vzrušuje
jako cerná káva znavené
nervy,
Oc se v tomto
procesu
jednú,
zná každé
normální.
školou
povinné
díte nepomerne
lépe než svou úlohu na
príští
den:
dva rozstrílení
a plobodaní
rodice, jeden
živ~'. šestnáctilet5'
syn. jenž snídá
vedle jejich mrtvol.
Lékari
'ylucují
možnost
sebevraždy
a vzájemné
vraždy,
Je mož-na pr}' jen vražda
tretí rukou. a tou dle
obžaloby
má b5'ti vinen
vlastní
syn obžalovan~'
z úkladné
vraždy
obou rodicLl:
provinení,
jakého ani
nezna jí prastaré
a moudré
ákony
Solonovy
a jež
prící se všem lidsk}'m
citum.
Málo vyvolelJých
dostane
se k soudu
v Riidengasse,
ba celá
více zájemcLl tísní se na ulici, vetšina
konecne,
Víden
sl:eduje proces
z novin, kde od sensacnÍch
zpráv,
interviewLl,
fotografií,
reprodukcí
rukopisu
stllPl111jí
se clánky
až k filosofickým
úvahám,
literárním
portrétLm. ovšem dle úrovne
~asopisu.

PNtomnost.,
no však jest spolecné
novinám.
Predbíhají
nímu jednání, kriti~ují vyšetrování
a projednáJ na zpusob
divadelních
referátu,
vys-lovu jí svou
ojenost neb nespokojenost
s rozsudkem
a' ocekáí. ze zmalecní stížnosti a odvolání bude neb nebude
vlono. Tím cd~' proces stává ~e predmetem
vášne
é verejnosti, o,·obních
mínení
a citLl na úkor
kti\'llOsti. tvoreno mínení opacné stanovisku
soudu, a možn;'t, že i cit vážnosti
k soudllm je podán. \Tožno jen navrhnouti,
aby casopisy
zaveclly
í. hctnovoll rubriku: Co se nám líbí a nelíbí na
tni pri ,\rtmallnove,
nebo aby celá vec byla ponea \' odvolání k rozhodnutí
ctenárllm nejakéhO' vetJistu na zpusob volby kráJlovny krásy,
erejné mínení tedy, anonymní ovvem jako vždy vední redaktori
jsO'u vyúati - zaujímá,
mímo
) :;treciní, stanovisko bud' státního
zástupce, kter)'
1ú"á se známéhO' božího
prikázání
a žádá prbné
rest[llli, bud obha joby. Ta nepO'pírá sice prikázán 1.
popír[l, I.t' hy v tomto prípade bylo porušenO' a tím
tnost trestu. Soudní senát ,- Schijffensenat,
ustav na z:,kl'clde zákona z 18. Vlr. 28*) prikloniv se
težhch duševních bojích k státnímu
zá. tupci odsumladi-tvého provinilce
k težkému
vezení 7-10
~l'dl1lnácliletý, nad SVllí vek vyvinutý
odsouzen)'
': »To nejsou ,lidé, bestie jsou to.« Obhajoba ohla-Z'11atecnístížno~t a odvolání.
PhDr. a 1\1U Dr. f\ lexander N euer lékar nervob chorob a známá autorita
v ol;on;
individuální
hologie. píše v Ne u e Fr e i e P r e s s e ve
ku nadepsaném »Uprchlík
ze zlaté klícky« o proII J\rt11Jannovc se stanoviska
práve
mdiviciuální
hO!lIgic. Prípad tento jeví se mu tragedií
otcovo imperialismu.
Otec je gentleman
aspO'll Ila
k. ac se pri tom sám nedovede ovládat. Na svou
kricí pred cel~'m domem» Hloupá huso«. Ostatne
mi jen po!lrd[l, jako brakem zatežujícím
civilisaci.
tka jc nen'osl1 í. ll1elancholick:t, zbytecnými
starostohtežnje rozmilzl('ného ;edinácka, jenž v tom rodinpro~.trl'c!í.- z1até IcJIícce - roste a sní O' drah(lch
(llllalirk.'·ch. hereck~rch a letech pres 'Oceán. Dva
1'11(; ménccc.nní
z príbuzenstva
dopltlují
rodinn~r
z. Synck stává se l'enivS'm, bázlivým,
nesamostat, k nikomu valné lásky necítí. Pocit ménecennosti
ží se z8hlacliti jednak
tím, že odcizu;e
se svvm
bllm a jimi pohrdá, jednak tím. že jini chce impoati klllkovsk~'mi a šaškovsk)rmi
kousky.
Uzavir[l
v sebe, y}'spíV[1 v homosexuálním
smeru,
vercll
OVil\'lOm. Chce také pS[lti román o dvou polibcích
i lJ1uži. Od neurotika - ac se neurotikové
spokoJ HÚc!ill11i jen
ideáhními pres domácí krádeže
í"á ye skutecného otcovraha - neb aspon dle Dra
era jen k možnostem vraždy.
r. ~euer koncí svou úvahu všeobecn~'m uzáverem:
'tí charakteru jest formou kompensace
za težko-

i

) Zmínený J u J( e II dg e l' c h t s g e set z vstoupivší v platt I. ledna t. r prináší zásadu: Spíše výchova než trestání
tŽc; tre~ty na svobode s minimálllí a maximální - n<lvýš \'šak 10 let - délkou, jichž aplikace bude záležeti na
vání, ocl~ouzellého po dobu trestu a mnoho jiných nových
d. Schoffellsellat složený jako jinde ze 2 soudcl1 z povoí a 2 laických soudcll - zde nejméne jeden musí býti cin\' povolání ucitelském, rozhoduje i prípady, jež jako tento
trestním rízení proti dospelým
náležely hy porote, takže
adiství provinilci clo 18 let jsou dlc Dra Olascra z »divaího vystupování pri porotním rízení" vyrIati.

sti, které
Já nal'ézá v živote, Temito
jsou težkosti
rodinné. detská slahost, ménecennost
a ovojpohlavnost.
Trpná
forma,
tyto težkosti
obejít vede k nen'ové
chorobe, cinná k zlocinu. Obe formy jsou jen scestími
a k jich vylécení
jest jen .Mlenl>prostredek:
v)Thova
k odpovednosti
VL1Cicelku.«
Ano - zajisté rodinná tragedie
.\rtmannu
jest do
znacné míry zavinena
v~'chovou.
Otec i "yn nicí se
sv5'm vlastním egoismem -- nem edomují si, ceho treba, by clovek se mobJ st~'kati s clovekem a že vubec
takového styku je k zdravému
v)'Voji treba, Jejich já
setkává se s težkostmi
v ži vote, protože nechápe, že
cel.', rozvoj individua jest podmínen lidskou spolecno<:tí
a težením ze styku s ní, že j á jest jen stanoviskem
k . lidstvu
a jeho dílum
zalljímaném.
Jejich
svet
negativního
sobectví, pohrdání
a tretího pohlaví jest
prí,liš úzký, a k probití tohO'to úzkého kruhu bylb treba
smrti a zlocinu.
Jinak
ani není snad možnO' v po~
mcrech, kde na ženu a matku hl'edí se jen jakO' na zlo
nutné snad k plození života, pokud ovšem i tento nezdCt
se zbytecn.\'m. Sillná individua
jsou ta, jež jsou sobe
svého místa ve spolecnosti jasne vedO'ma, a ne ta, která
v zákoutí staví sama sobe svatyni.
Rodina p. Artmanna
sen., vládního
rady, správního
rady velkých bank atd., žije náld'adne a pres všechny
tak zv. spolecenské
styky oddeluje
se od ostatních.
Synácek na pr. je vyucován doma a ne ve škole. Mládí
a rozhled se mu tím spíše ztežuje než otevírá. Známá
spekul:1Ce s franky pohltí rodinné jmení. auta, luxusní
byt, služehnictvo.
Presto rodina mi možnost žíti životem strec1ních vzdelan.'-ch
vrstev.
TI! však je treb'!.
rodinného
shlížení.
intimnejšího
ži,-ota. l'~eséhopno~t
prizf)Llsobiti se pomerum, neschopnost
trí lidí žíti vedle
sebe jeví se ve stál~-cll hádkách, vyhrožov[mích.
Otec ~
gentleman - nadává hloup}'Ch hus, matka spí s nožem
pod polštárem,
syn okrúdá hytnou, nadává matce a vyhrožu je vražc1ou. To není rodina, pres všechno jedin)zdrav." základ
dnešní
spolecnosti,
to jsou tri osoby
tr{lpící jedna druhou, v0znící se navzájem
a pitvající
~V(l nitra. Tyto chO'robné. neudržitelné
pomery se rozuzlu jí :",mrtí uvou a oc1soll%:ením jedné osoby z této
trojice pro zlocin, kter)- ;e tak nellveriteln~' ..
Tragedie
rodiny
Artrnannovy
jest smutne
pozoruhodnou tím, že jest v~'plodem isolace individua v negativním sobectví
naproti
rodinc i naproti
zespolecenstevnení žiyota a demokratisaci,
jež: jsou požadavky
dnešní doby.
Stuart

Chase:

Hra.
. II.
ZnO\'IIZfOZ0ní hry rostlo od dob Rousseauov)'ch
s kažcli'm rokem s pokracující prlllnyslovou
revo:ucí. Hra uzrála s parními
<l obrovskými
generátory.
Jako
turbinami, strojními soustruhy
každý jiný faktor v lidském žívo!c úpadního
sveta byla nezbytne hluboce ovlivnena temito illstru111cnty. Dráp stroje je videt ve všech fablllkách, jež jSll1c zkoumali. Je jcšte rada jiných
duležitejších
vliV11 stroje na hru a k tcm nyní ohritíme
svoji
pozornost.
V první rade dal nám stroj více hracek, více Ívsikálních
.1
mechanických
prÍstrojll, jimiž se bavíme. Lidé jsou zvedaví jak,
opice a pI'íležitost kroutiti, šroubovati, rozebírati a tahati za ruzné
veti a páky se nesmírne rozšírila. Na neštestí 111llohé z tech to
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lesklých hrac~k, jako motory a radio"é stanice, vyrábejí se
v stále vetším poctu tak, aby se samy regulovaly a byly bezpecné i v rukou bl{lzna. Nenechaly nitm ani radost, abychom si
s nimi hráli. Není nám již dovoleno aktivne je rídit, musíme se
klidne podrobit, aby ony nás rídily.
Výroba sportovních potreb všecli druhu -bruslí,
lyží, mícu,
raket, pálek, stadií, golfových holí a nevím ceho všeho - nesmírne vzrostla dík moderním továrním methodám. Vlivy, omezující hru, jako temnota, pocasí, rocní casy byly spoutány
elektrickými
svetly, vytápenými
koupacími basiny, umelými
kluzišti. krytými tennisovými hrišti a nescetnými mechanickými
pom(kkami, jež ciní hru snadnejší a prodlužují ji. Existuje dokonce již stroj, l<terý zaznamenává pocet yardfl, kam byste doIinali golfový míc, kdyby byl volný a nepri\'ázaný strunon
k aparátu.
Strojový vck poskytl nám více volného casu ke hre. KOllec
pioll}Tského boje, pokles pracovní doby, zna~ne zvýšily pocet
volných denních hodin, jež musíme vyplniti nejakou cinností.
V této souvislosti není bez významu fráze "zabít cas~. Prostou
hrou cas se nezabíjí. Nýbrž jen napliíuje. Ale pseudohra, která
neuspokojuje, cas nejen och romuje, a,le i vraždí.
Za tretí, americká rodina teší se vyššímu duchodu, z nehož
mt'iže koupiti více hracek Pro dve tretiny amerických rodin,
jichž duchod je hluboko pod úrovní dostatecnou k zachování
zdraví a slušnému živobytí. to mnoho neznamená, ale pro lidi
zámožné a boliatce to znamená mnoho. Palm Bech, Pine Hurst
Long Island, North ShlJre, Atlantie City stanovily standard pro
hru. jež zaujímá témer všechen cas a velký zlomek príjmu svedomitého adepta. Veci došly tak daleko, že slavnostní putování
v plných regaJiích od jednoho chrámu sportu k uruhému je casto
oznacováno za težký živo!. Vyd{l vajÍ-li ze sebe Pittsburg, Oklahoma, liollywood, Waal, Street po dv<\nácti nových milionárích
za týden, zápas o to, aby se nejen octli v cele tohoto procesÍ,
-ale i udrželi se na kluzkých okrajích cesty, po níž krácí, je
ovšem vycerpávajícÍ vec. V hlubším smyslu nejde zde již o hru,
nýbrž o exhibicionism. TentýŽ zjev vidíme i na Riviere.
Strojový vek dal nám mesta daleko více preplnená, kde príležitost k volné hre je obycejne minimální. To snáší težce dorostlý,
ale dvojnásob težce díte. Zamrazilo mn\: hruzou, když jsem pozoroval na východní Ctyricátédruhé ulici v New Yorku skupinn
llOChu, hrajících si mícem pod koly dcpravních automobilu a
taxicabu. Dvanáctkrát za hodinu jim hrozila strašná smrt. NekoIik z nich je zabito každý rok. To poskytuje výmluvný a tragick~r doklad vecné biologické potreby hry. Bylo rec.eno, že
poslední tri desetiletí minulého století byla ve svém úcinku na
mestské deti nejpríznivejší než kterákoliv jiná historická perioda. o níž máme z{lznamy. Prumysi stvoril prelidnené mesto,
puritánské stanovisko ke hre stále ješte strašilo, nebylo hriše,
a parku bylo co nejméne. Sama myšlenka na to" jak žily miliony
detí v osmdesát~'ch letech, je hrozná. Na pocátku nynejšího století nastala zmena k lepšímu. Puritán ustal vymáhati zákaz vší
nereligiosnÍ ,'.:Innosti v nedeli, a témer každé mesto má volné
prostory pro obecné hrište a park. Díky jim hra v moderním
mcste pocala zase oživovati,. ale moji odvážní prátelé na Ctyricátédrul1é nJU dosvedcují. že v této veci byl ucinen sotva pocátek. Tvrdí ~:e.že ~e vzestupem cinžÍ a preplnením mest možnost sl(lltecn'~ rekreace klesá a príležitost pro sekunderní požith·. byvše náležítc k:.Ipitalisovány, vzrustají. Co ciní prumcrn~r dospel~' obyvatel mesta se syon prázdní? Zde je dosti typický prípad:
"Goldie Cinanlonnová prodávala pnncoehy v obchouním
domc n 13ernheima. ./enom v nedeli a ve svátek mohla se
vcnovati vecím, jež mela zapotrebí. Tento týden chtela <i
vyprati dva páry krepdešínových kombinací "a ctyri páry
Iiedvábnýcll pnncoch. Chtela si udelat nejaký svítek, vymý1i

314

si vlasy a cekati až uschnou, sedíc na pavlaci, ctouc,Pm·
divá doznání" a kourÍc cigaretu. Doufala ze pozdi::.iipuidd
se svou prítelkyní do Criteria, aby se podívaly na Johna
Gilberta v "Nebezpecí váŠne«.
Pro ty, kdo jezdí na weck-end, rekneme tedy pro jedno IJro·
cento všeho mestského obyvatelstva, je dosti príležitosti ke
skntecné hre, acli jen zltstanou strízlivi. Za prohibice stá\'ajl
se week-endy jak~'l1lisi závody ve vytrvalosti v pití. Pro ostat·
nÍch devetadevadesát procent se však zábava vycerpává v tcchto yecech: 1. Ctení hrubé tonáže nedclních novin, zvláštc komi.
ckých príloh, protogravurních
príloh a štavnatých podrobnosti
poslední vraždy v "hnízdecku lá~ky«. 2. V automobilové \~jíždce, jež se rovná slavnostnímu procesí, pri kterém máte icden
vuz pet stop pred sebou a jiuý pet stop za sebou, s nezbytn)m
pul až trictvrteh()dinov~'m cekáním u prevozu a jin~'ch úzki"ch
prechodeclt na hla vniclt arteriích mesta v nedeli. 3. V kinemJ·
tografu, kde výber filmu je tak štastný, že vyhovují illtrli!-:ellel
nejvýš dvanáctilett:hn dítete. 4. Ve výlete do nejakého zábal'·
ného parku, kde nerízne-Ii se clovek o rozbitou láhev v písku
u more, rozhodne klouzne po odpadku banánu, kde majitdé hor·
ských drah za deštivých nedelí dopouštejí se sebevr'lždy, kde
se považuje za velmi špatný den, nashromáždí-!i se na puli·
cejnÍ stanici padesát ztracených detí, ocekávajících nánat wS·ci
strachem pobláznených rodicu. 5. Cestou do nekterého mbtskcho parku, kde se snad najde kousek zelene, nepokryte nOlnwllii.
To však není tak jisto, a nelze na to spolehat. 6. Parficka po·
keru u Joe-a. t1luboko, hluboko dole na dne seznamu objevuJe
se teprve malá otužilá a odvážná skupina, která se odváží pod·
stoupiti nekolik hodin težké jízdy vlakem, aby se dostala na
venkova skutecne - s ba tochy na zádech _. našla si vyraženi.
Dlužno si všimnouti, že skupin;l batocháru, ackoliv je jich málo
II srovnání s veškerým mestským obyvatelstvem, vzrustéíustavicne na významu. Snad nikde ItnutÍ pro život pod širým nebem
neucinilo takový pokrok jako v Nemecku. Ale i Amerika rychle
organisuje své táborové kluby, skauty, "Dcvcata táborovS'ch
ohnfI" a "Apalašské stezky«. V posledním desetiletí do áhll'
zimní sporty nikdy neslychanélto y~'zt1;)rnll. Hrište a rekreacní
zarízení bojují statecný boj proti modernímu mestu, ale ne·
dávná anketa z Newarku, New Jersey, ukazuje, že po dl'e
z každých tT-í detí ulice slouží za hlavní h,ište, což ukazu;e,
jak daleká cesta se pred tímto hnutím ještc otvírá. V soutcži
mezi rostoucÍ h'odnotou pudy a právem na hru, finanl:ní stránk,1
veci je na strane pozemkových hodnot.
Strojový vek, jak jsme se již zmfnili, dal nám více mechamsovaných zamestnání, založených na rutíne. Tato zamestnání
si žádají, aby porušená biologická rovnováha byla vyvážena
nejakou formou l1l~'. Inženýri shrnuli charakteristické druhl'
práce v dnešním automobilovém prumyslu takto:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

delníci pri strojích 40%,
delníci sestavující soucásti v celek 15%,
klasifikovánÍ delníci 10%,
dozorci 5%,
pomocníci klasifikovallých
delníku 15%,
nádeníci, cístil:i 15%.

První a druhá skupina dohromady pr~dstavuje více než polo·
vinu zamestnanectva automobilol'é továrny. Jsou to zamcstnan·
ci, kteri se mohou nauciti za jeden nebo dya dny prostým a I'cé·
lIe se opakujícím pohybi'll11 pri strojích nebo pri konvcyoru.
Operacím, které zabijí každou jiskru zájmu, opakují-Ii se kazdodenne. Nad to tyto sk·llpiny zÍsk{n1ajf ustavicné na poctu proti
ctyrem druhým. 'Situace v automobilovém pnimysln není také
príliš odlišná od iiných prumyslových odvetví, založených ua
principu seriové vhobv.
Následkem tolto nekolik miliont'l prt'lmyslových delníki'l snaží se dáti pri'lchod "podráždením svého
ps~'ehickéllo života, pro než jinak není výcltodiska«, ve 1'1"
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a prudk) clI stimulantech jako je box, hry v mle,
tihy, vražedné historie v boulvárních novinách, v hahrách, v "inu a »v okoralých dramatech filmového
pfepohlal'nené duŠe«. Vrhají se v slepých zástupech
raty, jcž se jim otvírají z jednotvárJIosti jejich den• Tlm však nedochází k neutralisaci základního nedoe mužc presvedciti príliš jasne zvedavý návštevník
• Ani tanec pri jazz-bandu ncní hrou ve fordove todery jeho rytmu jsou tak prostý, jako utahování šrouá velmi málo možnosti individuálního výrazu.
proti stroji neomezuje se jen na manuální delníky,
odnlky a zvláštc ve skupine lidí odkázaných na
plat ukazuje se podivnÝ a jinak nevysvetlitelný
na jejich kancelárské práce - vecne stejný diktát,
I konference, zápisy, zkoušení úctu a vubec fakt
na malé kolecko v ohromné stavbe organisace - nutí
cházeli v stále vetším poctu zalíbení v kápích a ZVl)kých loží, zednáru Mystické Schrány, Rotary Kluanu, Kuklux Klanll a v kultu služby - v cemkoliv,
barvu a život, humar a nejakou cinnost. Naprostá
této zábavy je v tragickém rozporu s potrebou hry,
vhání. Nemálo z výstredností insertní propagandy
umení amcrického prodavacst\'í lze pripsati na vrub
te. Konsllll1ent trpí, ale prodavac získává tak alespon
bytné duševní úlevy.
oupih Amerika do války, kterml intelektuálne nca s takovým bourlivým výkrikem radosti. Domnívám
cá ti také proto, že válka poskytovala za tuto úlevu
terou mir nikdy nedal.
ni rade stroiový vek nám poskytl seriové zábavy
né na základe ncjmoderJIcjších method. liry se nám
ro na tak iako prášek na zuhy, koupací vana, štraleky a clektrické chladice. Motory, velocipedy a nyní
y, bascball, Íiliny, Broadway, nocní kluby, univerII, hoxlllatchc, Coney-Islandy, radia, gramofony.
é aRcntury, tabloidy, magaziny prinášející "pravdivá
knihy jdouCÍ na odhyt v statisícových
nákladech,
Ihy, ccstovní kanceláre, n{lboženské schuze pod ši• kanli, cigan:ty, st:lfožitný nábytek, - všechno
bl v ohrollln\'ch '" antech podle prijatých formulí ineJnl ory;anisacc za ceny, které trh jen muže snésti.
to e ukáza\!) nevyi:erpatelnou studnicí zisku a tcš!
krcdilinn hank, hyt i ne príliš casto kvotacÍm na
lm ,dpa'lI IlIczi [)clnpSeyem a Tunneyem o champioah\ pi'ih1ííclo zápasu 135.000 divúku, kterí zaplatili
d\a miliony dolarÍI, necíla.le v to výdelky spekutkL Ilclllpsey dostal 750.000 dolarlt za tricet minut
ney 450.0(){) dolaru a zisky Texe Rickard:1, manasálu Madisonu, cinily 437.000 dolaru. Certifikáty
rden Rickardova podnil\'u jsou zaneseny na newyorktakll\)'llli zisky mely by býti mezi nejhodnotnejkymi papíry \ stejné rade s General Motors a
poration oÍ Al11erica. Roku 1850 anglický champion
001 5ay;:rs byl rád, že vydelal za ctyricet
kol pet
nku, MO/ná však, že se bil jen sobc pro radost.
tém století byl box zamiiovaným sportem královaristokracie. V dC\'atenáctém století stal se lirou,
opustila a .icjí kontroly sc ujalo podzemí. Ve dvatf prešel tcnlo ,port do ka tegorie velkébo obchodu,
ho ballkallli, \'yMI\'ajícího akcie a licensovaného stáaklo hankO\nictvi a. pO.iiŠtovací obchod. Nedávno
rku ory;ani,o\Ún jakýmsi Jimmie Johnsollelll synkupoval kontrakty boxerLi, champiollll a vedoueích
tak vyt\'oril monopol 7. celého sportu. "Rohovni-

cký prumysl« (všimente si slova prlunysl), dosahuje gigantil.kých rozmerLi a nadešel cas, aby byl podroben velkoobchodním methodám. Zarn5'šlíme zacházeti s boxery stejne jako výrobci filmu disponují svými hvezdami.« Nic ovšem nemllže
bý ti obchod nictejší než to .
Baseball již dávno vstoupil do kategorie velkoobchodu se
svými dvaceti miliony návšte\'níky, navštevujícími pravidelne
zápasy dvou velikých amerických Lig; s milionem dolarll, zaplacených na konecné utkáni mužstev vyšedších víteznc z eliminacních zápasll a s kontrakty, jimiž Se zakupují hráci za
celkovou sumu dvou milionll dolarú rocne. Chladná úvaha podává, že BabeRuth,
vynikající hrác basebaHový, stojí americké Lize za jeden milion, který vyzíská na víc n::l vstupenkách
pri zápasech, v kterých Ruth hraje. Rugby vstoupil teprve nedávno do seznamu doznane profesionálních her. Jakýsi C. C
P~rle pohnul Red Grangea, aby opustil universitní rugby a
stal se vývesním štítem profesionální rugbyové ligy. (Je to tentýž pan Pyle, který se pokoušel organisovati tennis, iako \'eIiký obchod, zakupiv Suzanne Lenglenovou za dvcstétisíc dolarú.) V den, kdy Red Grange prestal býti amaterským hrácem,
dostal vys{lzeno na prkno 375.000 dolaru se slibem, že udelá
milion drív než prejde zima. Soucasne bylo právo na uži·"ání
jeho jména prodáno vyrabiteli
sweatru za dvanáct tisíc dolarel, továrníkovi obuvi za pet tisíc, továrníku cepic za dvatisícepetset a továrne na cigarety za jcden tisíc dolarú. Tato
poslední suma je dosti pochybná, protože Red nikdy nekouT'í.
Továrna na cukrovinky prod3!la šest milionll »Red Grangeovýeh
cokoládových tabulek« ve triceti dnech a cena, za kterou jí
bylo prodáno užívání jména, nebyla uverejnena. V této dobe
obdržel Red stoosmdesát telefonních nabídek, šedesát telegramú
a trícetdevet osobních návštev od obchodních firem, jež byly
ochotny kapitalisovat jeho jméno a slávu.
Slecna Gertruda .Ederleová, preplava,vší kanal La Manche,.
byla zavalena obchodními nabídkami a celková penežní hodnota
byla vyšší milionu dolarú a podstatne tedy prevyšovala Red
Grangeovy zisky. Rugby na universitách, trebaže je podle jména amaterským sportem, je ve skutecnosti proíesionalisováll, a
predstavuje rovnež vyšší typ prumy~Ju. Dobré universitní mužstvo, nejenže poskytuje proslulost universite, za kterou hraie,
ale je také její financní páterí. Jeho zisky pácí se v nekterých
pí'ípadech až na 500.000 dolarú rocne, z nichž se pak vydržují
všechny ostatní sporty pestené na universitách. Jeho úspechy
získávají koleji nadace od bohatýoh a štRstných alurrtnll. Spekulanti klidí pri každém velikém utkání kvelou žen prodávajíce lístky stojící d\'a dol., venkovským bohatým obchodníkum,
pricházejícím vyhodit Si z kop5'tka do mcsta, až za sto dol.
Býval~' trenér, který Sl' uch~lil do pense, nedávno prohlásil:
"ZaruCÍm každému prvotrídnímu VySokoškolskému hráci, že ho
dostanu púl tuctel11 dobr5'ch universit zdarma se stravou, lližkem i taxami a že nikdo nebude na nem pozdeji vymáhati po
~kytnuté pujcky.« Za techto okolností návrh Heywooda Brouna.
aby universitní rugby prešlo otevrene k profesionalismu a ab~'
university kupov:1ly a prodávaly své hráce zrovna jako to de
lají baseballo\'é ligy. zdá se býti svrchovane na míste.
AmerickS' Íilmový prlll11ySl tocí každorocne 150.000 mil filIIlll. V roce IS95 natocil ho jen 21.600 stop. Tvrdí, že 6S'2'!r
i1lnerického obyvatelstva dochází pravidclue do hiograf{l. Ve
H.OOO
amerických divadlech mení se dennc program. Je nejaký div, že s tak ohromnými investiccmi nezbytnosti tohoto
umení \'yžadují stupne a objemu propagandy Íiltnových hvezd,
jl'Ž ani na ob'nžik
nespouští z ocí fakt, že sexuclní zvedavost
predstavuje lila 'ní zájem moderního sveta?
Známá koncertní pevkyne nedávno dOZllala, že s obchodního stanoviska je nutnn, aby byla nabízena publiku jako cirkllsová atrakce, Nesmí zpívat, co chce, nýbrž jen, co se vyplatí.
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zatím co její novinársk~ý agent hledí k tomu, aby predvedia
žádoucí pocet ruzných
kousku a kotrmelcu.
V divadle byly
zisky standardisovány
pod tremi tituly: 1. slz, 2. smíchu, 3.
nervy rvoucích zabijáku, a to stalJdardisovány,
jak praví Bealdové, s rythmickým
pololybem hydraulické
pumpy.
Operety
Broad\\aye
jsou fabrikov{1f]'y t::lk, ahy vyvolávaly
ma~,il11ul11
dojmti diváku, jako hcžíc,í pás v <1ulomobilové t'JVárne je na··
rízen, aby dobvl maximum práce z tech, l(dož jej obsluhuií. Je
to »zdravá kasovní politika«.
Redaktor jednohJ z amerických
ma5';azinlt otiskujícího »pravdivá doznání«, magazinu s milionovým
nákladem, dává svým
autorllm tuto radu: ·,Tady máte muže, pravda?
A tady jello
ženu, pravda?
A ješte jednoho muže. Dejte je dohromady
a
pište o nich. »Udelejte to tak, aby stín postele padal na každou
stnínku, ale postel sama, aby se nikdy neobjevila.« Výsledek,
správne
peprený
podle této formule, se prekládá
prumerné
americké žene, jenom z cásti gramotné,
vedoucí všední existenci, vládnoucí omezenými financnímu zdroji a žijící, pustým,
tupým a casto 'ípinavý m životem. Z této' pustoty magazin otiskující »pravdivá doznáuí« umožrlUje ji nakrátko
únik. V této
kategorii
najdeme pravdepodohl~C
také divadelní hm na své
nejnižší úrovni. Dává však nesmírné financní zisky.
"Americká spolecnost pro mikulášské nadílky« byla nedávno
organisována
v Chicagu. Zavazuje se, že o vánocích opatrí dum
profesionálním
Svatým Mikulášem a tím uleví otci v jeho starobylé roli. Spolecnost
garantuje,
že pmfesÍonál
nezapom'ene
na jména detí, že pronese príslušné sezonní poznámky a že pri
rozdílení darlt nedojde k omylum. Na rok 1927 spolecnost obdržela sto objednávek a tak nová Iira, pri níž se úcastnilo ni:'kolik lidí, prechází
do rukou ~tandardiso\'aného
obchodního
podnikání. Dodatkel~ a konecným clánkem nepríliš svaté aJianc~
soutež, jež se uplatiíuje v tak
hry S obchodem, je nadbytecná
mnohém moderním sportu. Sport je ovládán spíše chtivostí vítezství, než touhou pa. volné zábave. lilavne uníversitní rugbyoví
hráci isou pod ovládajícím vlivem svých spolnžáku, kterí se hry
neúcastní, a casto již prohlásili, že nenávidí nervový tlak podzimní sezony. To již není hra, nýbrž težká práce. Jeden je
odsouzen k tomu, abv vydal ze sebe vše v lakýrnictví a druhý
v postavení halfbacka:
terminologie
je tH. Saga úspechu založeného na souteži ovládá obe živnosti.
Situace vypadává
v nejširších
rysech
takto:
PrCll11yslová
revoluce nás osvobodila
od manuelních
prací,
jež uvádely
v pohyb naše svaly a zbavila nás toho elementu bry, jenž je
obsažen ve v:í'robc a oprave vecí pro vlastní naši potrebu a
záhavu. S temito úkoly zmizely
formy
staré a spolecenské
hry, jako >zdvihání strechy«, tance ve stodole, slavnosti máje,
posvícení a jiné zabitY:'>, které kdysi kvetly pres odpor puritánLI. Naše zamestnání
vyžadnjí
od nás ted méne aktivity a
i když užíváme lIfcité skupiny svalu, je ta príliš casto clen za
dn.em a rok za rokem, táž skupina, které se dostává
cviku.
'šestrClnný rozvoj telesných vlastností, jak jej znal remeslník a
pionýr, stává se cím d(t1e tím více vecí minulosti.

•

Na druhé strane dík kratším pracovním hodinám máme stále
více prázdne. Deti rovnež mají více casu. K využití tohoto casu
a neutrnlisaci
ne::ll<tivity a prílišné specialisaci
moderního zamestnání je zapotrebí l,ry. Máme v('tš[ dt'tchody, abychom nwhli financovati
tylo nové požadavky.
Byla by to moudrá kultura, kter', by ná~ podncccvala,
abychom využili tll!10to casu
a techto penez k nahražení ztracených
forem hry novýnli hodnotnými formami. Ale rozvaha moderní hry, jak jsme ji právc
zkoumali, je steží dokladem cisté moudrosti.
Nevedouce, kam
se vrhnout, vrhli j~me se do klapajícího turniketu - a platíme
za klapnutí padesát centti.
Jakýsi zlomek volného casu a penez je venován
novým
ílcastenským
formám rekreace,
jež skutecne uvolnují lidského
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ducha:, vyrovnávaií
biologickou
rovnováhu
a vracejí ~tejne
Il1noho, ne-li více životn než hylo ztracena zašlou érou remesl·
nictví. V tomto smeru je zVlášte pozoruhodné
hnutí vedoucí
k životu pod širým nebem s jellQi parky, hrišti, kOulladly, pobrežími, turistickými
.stezkami a táborišti.
DlJležitÝ je také
vzrlls t mezÍnárodního
sportovnictví,
olympijské hry, tennisové
zápasy o Davisliv pohir a jiné podniky vedouCÍ k prátelskému
~outeženi národil. A ješte snau ullležitejši je nové pojetl "y.
chovy hrou, s níž mnohé školy pocínají experimentovat,
ackoliv pomcrn)' pocet detí, jež jsou zasaženy blahodárným vlivem
této filosofie, je dnes ješte velmi malý.
Ale daleko vetší množství penez a pravdepodobnc
casu je
vypl),tváno
na ty formy hry, které neposkytuji
rovnocenného
uvolnení a v nejhorším
prípade
stupnUjí zlo, které vyplývá
z premechanisované
denní práce. JízdG'. automobily, kinematograf, sekundemí
vzruchy
sportu a zlocinu, jak je traktován
bulvárními novinami a magaziny, komické prilohy, radio a i ne1ftostný rythmus tance k jazzové hudbe, jsou zatíženy elementy,
proti nimž dnch hrv marne láme svá krídla. Jako dospelý md,
tešící se slušnému zdraví, miluji hru v techto formách: peší
procházky po ho'rských stezkách v léte a v snežniCÍch v zime,
projíždky
po osamel)'ch
zákoutích rek a jezer v canoe, plování, slunecní lázell a skok s výše do vody, bruslení, hockey,
tennis a squash. Rád zpívám ve sboru, rád improvisuji tance,
hraji si na šarády
a úcastním
se ochotnických
predstavení.
Nic z toho nedelám zvlášte dubre, ale všechny ty hry dají
mi více potešení, než jízda v automobilu,
kinematograf, hazardní hry, bary anebo, pozorování
hry jiných lidí. Ani jedna
z nich není závislá na strojové kulture. Toto osobní doznání
ciním aniž bych nekomu vnucoval svuj príklad, ale predst:lvuii
si, že tech málo z nús, kdož mají tytéž sklony, má víc skutecné
zábavy, než všichni ti obdivovatelé
filmll s jejich dvaceti miliardami dolarlt vstupného
dohromady.
Veliká vetšina mých
spoluobcanu
nemel<J ni1{dy príležitost
odhaliti radost, krásu a
láci prosté hry. V léci velkomesta,
jejich zvyky
se vybíjí
ohyzdncjšími
a daleko nákladnejšími
zábavami a nelze témef
nijakými prostredky
hojovati pr'oU hospodárskému
tlaku, který
je drží v tomto zajetí.
Cr> nám dal strojový
vek, bére nám opet tím, že degraduje
možnosti, jež se nám prázdní otvírají. Standardi ování našich
kratochvílí na základne kvantitní výroby odsuzuje nás k roli
diváklt spíše než úcastníkú ve hre. Exploatací naší práce k ziskuchtivým
úcelum a tím, že nás zaplavuje nekonecným množ·
~tvím mechanickým
hracek, pocínaje od benzinových zapalovaclt cigaret a konce yachtami za milion dolaru; tím, že nás
nutí zrychliti krok souteže ve hre, af se zmení v težkou práci
a konecne tím, že hrutalisuje
kratochvílí
miliony lidských bytostí, jež jsou dosti jil znásilneny psychologickými
nezbytnostmi denní práce. Bode potrebí k tomu více tancli ve stodole než
l11ltže zaplatiti H:enry Ford svými miliony, abychom shodili se
sebe jho tohoto zvírectva.
Kdo však bude vítezem v príštím pokolení, mohou ríci jenom
bohové.
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Jsou aut~mobilové zá vody nutností~
I.
Vetšina
nezasvecených»K cemu
lidí neopomene
pri kdeneinformo"aných
které príležitosti a vykládati:
jsou autoInobilové závody?
Jen k tomu, aby se lidi pri nich mrzacili a
zabíjeli. Vždyt to nemá jiný význam. Žádný si prece nekoupí
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sebe vuz znacky, která v závode zvítezila
anebo utvoa nejaký rychlostní rekord ... « a usmívají se pri tom
kojeni, predstavujíce si, jakou rozumnou vec rekli.
letectvím je podobne. Lidé se križují a rozhorcují
nad
kracujícími boji s prekonáním
dosavadní
rychlos tní meze
vzduchu. Rychlostní mez 500 kilometrtl
ve vzduchu byla
okrocclla. K cemu prý to? Vždyt to nemá praktického
výmu. V letadle sedel prý jediný clovek a ten byl ješte portvý a podobne. - Tito lidé zapomínají,
že se mluvilo
ohue pred nemnoha lety o rychlosti 200 kilornetrtl v hoe, pokládané za vraždící a sloužící jen k ukojení bravurti a výstrednosti. A dnes létá bezpecne sta tisíce lidí všemi
žn~'l1lidruhy letadel, majícími vesmcs rychlost alespolÍ 200
ometru. A práve tato bezpecná, užitková rychlost 2110 kilotrii v hodine byla umožnena odvážnými
prukopníky,
odi"šíl1li se k rychlostem vyšším, 300, 400, 500 kilometrovým
hodinu a dokázavším, že ani tyto obrovské rychlosti nejsou
aždícíl1li, že je vydrží materiál
letadla stejne dobre jako
vek a že tedy vlastne rychlost 200 kilometru
v hodine je
la neškodná a prakticky využi telná. Svými rekordnimi
výny získali duveru pro v:(,kony menší, prekonané,
zevšecnelé. A jiste to nebude trvati dlouho a rychlost 500 kilotru v hodine, na niž se hledí dnes více méne, jako na
vurní hru se smrtí, bude rychlostí užívanou, dosahovanou
nll u letadel ci velkoletadel
dopravních,
ponevadž
lidsk<'t
vaha, podpol'ená technickým
dumyslem,
pokrocila
již opet
r ehlostem znacne vyšším.
Bude tomu tak stále. Rychlost predchází
pokroku;
je jeho
kopnieí. A rychlost je vlastne
výslednicí
závodu všeeh
ných druhu. Nejsou jimi jen rychlostní
pokusy na prímé
e, pokusy o rychlostní rekord, jízdy na letmý kilometr,
y individuelní boje, boje jednoho
cloveka se vzdálenosti
ea em. Jsou jimi v prvé rade opravdové
závodní boje celé
stroju na rllzných okruzích, boje, v nichž je nutno boti jak s casem, a vzdáleností
tak s ostatními souperi, s tem, jeho obtížnostmi a nepredvídanostrni
a poc;lobne. Boje
hybnými pákami pokroku. Sledujeme-li
blíže výsledky
du v jednotlivých letech, pocítáme-li podrobne jejich prtl• všímáme-li si novinek, jimiž byly jednotlivé
stroje
treny a zjištujeme, jak se tyto osvedcily, ci selhaly, byly
nou defektu, aby se za nedlouho, po dukladné
oprave
by, jasne se pri závode ukázavší, opet v plné míre os vedvidíme, jak vlastne závody tvorily rychle dokonalý vuz
tkový, jak na tento byly prenášeny
postupne dokonalosti,
vodech se osvedci vší.
O Vsc a ješte radu jiných, velkých výhod závodu pochopili
kon. trnktéri, závodníci, továrníci i zasvecení konsumenti.
z"kládány automobilové
organisace,
autokluby,
které
zakl{ldaly a s každorocní pravidelností
provádely
ruzné
y, umož~ující závodníkum
vyzkoušení
novinek,
vytvoch jejich konstruktéry, usnadnující v:('robcurn ukázati dolost svých výrobku a jejich vyspelost nad ostatními.
vodník i konstruktér se naucí I11noho z prubehu závodu
ho v~'sledku, získají velmi mnoho zkušeností
i nových
enek. Konstruktér prohravšího
vozu cerpá zkušenosti
a
tuie detailní zdokonalení, osvedci vší se u vozu vítezného.
nka, která sc plne osvedcila u vítezného vozu, je rychle
a konstruktéry jinými a za nedlouho se stane blahodárvlastnictvím všcch ostatních, stane se bežným zarízením
etšinc vozu.
prvních závodech jely ohromné vozy, opravdová
monJejich boje byly jiste vzrušující podívanou, která dovedla
hnouti IIlnožství diváku. S velkým obdivem pro výkony
ridici! IIlÍiželne ríci, že na nich byly dosaženy
prímo
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ncuveritelné
výkony. Ale postupem doby, množícími se závody
a vzrllstajícími
rychlostmi
byli tito kolosové stále vzácnejším
zjevem. Na jejich místa pricházely
vozy menší, vozy s vetší
stabilitou i rychlostí a menším o1}jemem, opravdové
vozy závodní, stavené
aerodynarnicky.
Zúvody se staly castejšími.
Nekteré zllstávají nadúle zkušebnou novych vozu anebo jejich
novinek, jiné slouží ciste k ukojení sportovního
nadšení. Všecky
pak slouží úcelu reklamnímu.
V~'daje továrny na velký závod jsou opravdu ohromné. MáPo radu melokdo si dO\'ede o nich udebti pravou predstavu.
sícu pracují nejlepší síly z továrny
na závodních
vozech. Je
zpracvváván
nejlepší materiál, kOllány nescetné pokusy. Tisíce
jsou pohlcovány,
aniž by vlastne byl viditelný jejich efekt.
Továrna,
která jde do velkých z:lvodu, musí býti jiste silná
financne a míti zárovet'í velkou odvahu a jistotu. Konstruktér
muže prohráti vše a získati pomcrne málo. Mnohdy v prípade
úspechu nezíská ani tolik, kolik l11u~il vynaložiti na jeho dosažení. Pred válkou bylo ješte patrilo k dobrému
tónu míti
vuz, který zvítezil ve Velkých Cenách; dnes již tomu tak není,
alespot'í ne v tak veliké míre.
V pf'ípade porážky vystavuje se poražený vuz nebezpecí neprízne se strany klientely. Divák nepátrá po bližších prícinách,
proc ten anebo onen vuz byl vyrazen
ze závodu. Proste
usoudí, že ten vuz je špatný, že je asi jeho mechanismus
pochybený. A prece mnohdy neúspech v závode. zavinily okolnosti zcela jiné, nemající s vozem, jeho konstrukcí
a mechanismem nic spolecného. Není proto divu, že celá rada továren
upouští od závodení, nechtíc ztráceti klientelu. Ty, které závodí, pracují dále pri'Ikopnicky,
musejí míti bud velikou odvahu anebo velikou duveru ve své dílo.
Velmi zajímavou
studii o nutnosti automobilových
závodu
napsal v roce 1925 slavný francouzský
konstruktér
Dela~e,
jehož vozy, rízené populárním championem volantu Benoistem,
získaly toho roku svetový
championát
automobilový.
Studie
je velmi zajímavá. Odhaluje úplne oponu, zakrývající
všecky
detaily
prípravných
prací a zkoušek
a nkazuje
ohromnou
práci, kterou musí podstoupiti
továrna,
vypravující
své vozy
do boje o vítezství
ve velkých závodech .
"Automobilové
závody
jsou tak staré jako automobilový
prumysl a zahynou pravdepodobne
teprve se zánikem tohoto.
To je konecne logické. Mnozí z nás jste jiste vlastníky automobilu anebo máte alespoi'i možnost obcas jej ríditi. Nemeli
jste nekdy pokušení vyraziti
na rovné silnici plným plynem,
a byl-li pred vámi práve nejaký vuz, predjeti jej? Neprojel
vámi pri tom takový
blahý pocit superiority,
úspechu nad
'ozem toho, který zustal za vámi? Rozumejte
dobre. Nechci
vás prirovnávati
k onem ztreštencum,
kterí, když zasednou
Zl))
volant vozu, nemají nic jiného na práci, než dát se do
pronásledování
všech vozu, které jsou pred nimi a využívat
kaZdé rovinky k vyštvání stroje do krajní n'chlosti,
bez ohledu na bezpecnost
svoji i okolí. Pokládám
vás za rozumného
automobilistu,
který si nedá, je-Ii k tomu práve príležitost
a
neskýtá-li
se pri tom nijaké nebezpecí,
ujíti možnost radosti
z úspechu nad nekterým
ze svých druhu.
A ze stejné, abych rekl sebelásky,
radí konstruktér
na start
svoje vozy, aby zmeril jejich síly s vozy svého konkurenta.
Toto merení sil musí se díti podle urcitých pravidel a za urcít.ých podmínek. Proto byly založeny kluby, které vypracovaly
jJi'esné závodní rády. Každý prumysl, každá výroba potrebuje
k dukazu kvality svých výrobku rtlzné zkoušky. U automobilu
by tyto zkoušky byly velmi obsáhlé a prípadne i obtížné. Bylo
by nutno zkoušeti
výkonnost
motoru,
dokonalost
perování
vozu, spolehlivost
brzd, snadnost rízení a podobne. Každá tato
zkouška by si vyžádala velmi mnoho casu i prostredku.
Mimo
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to by byly tyto zkoušky nezajímavé pro širší publikunJ. Je
llutnú tedy spolecná zkouška celého vozu, dávající jednu císelnou výslednici. která slouží za mcrítko k porovnání s yýslednicí jinou. Je potreba zkoušky. presvcdcující na pn'ní pohled
a mimo to upoutávající plne pozornost. Zkouškou tuu jsou antomobilové zúvody. Ve své nynejší forme jsou nejen vzrušující'
a pouta \'ou podínulou, ale i školou zdokonalení automobilu.
V podstatc rozeznáváme dva druhy závodú a tedy i dva
druhy vozidel. Souteže cesto\'ní, spulehli\'ostní a závody rychlostní. Závody spolehli\'ostní,
\'ytrva!ostní,
vzd{t1enostni jsuu
pristupn~' nOrlm\lníl1l strojum ceštovním, motocykllllll
i automobillllll všec1J kategorií. Jsou velini zajímavé a jejich propa~acní cena je znacná. Kladon na stroje i jezdce velké požada\'ky. Závody rychlostní,
konané na specielních okruzích
a pro specielnc závodni stroje, podléhají urcitým presným formulím, ktcré sc cas od casu mcní. Tyto zmcllY jsou proyádellY
llmyslne a na prospech automobilovémn pokroku. Závodní [01'mule je snllškou rady predpisú, jcjiellž úspcšné splnení znaInená vždy nový pokrok v automobilové konstrukci. Tak jest
Ila príklad snižodn
válcový obsah vozu,; pri tom je žádán
nezmenšený výkon. Jest stanoyena maximální váha vozu (tím
jsou nuceni konstruktéri
hledati no\'ý, lehcí a pri tom stejne.
ne-Ii vÍCe trvanlivý
materiál), Jest stanovena velikost karoserie, její výška a podobne, tedy veci, které mají pro praktický
užitek velký význam a jejichž spolehlivost a kvalitu mají
vody ukázati \' plném 'svctle.

ú-

Pokrok, dosažený automobilov~'mi závody, byl jednak konstrukcní, jednak technick~" Jedním z pryních a ješte nejcennejších výsledku automobilových
závodú bylo zlehcení jednotlivých cá tí automobilu, af již na chassis, motoru anebo
prevodním ústrojí a zayedení lehkých a zárovell velmi 'pevných kovll. Zlehcení jednotli\'ých
orgánú bylo vždy velkou
snahou konstruktérú VOZll pro zá\'ody. K velké práci na tomto
poli je donutil clánek zá vodní formule, urcující maximální váhu
soutežícího vozidla. Zavedli tedy pro jednotlivé cásti vozu a
jeho mechanismu speciclní oceli, které byly pak po osvedcení
zavádeny i na normálních vozech. Víceválcové motory o separátních válcích stavcny pozdeji v bloku, tedy ve forme, dnes
všeobecne vžité u všecl1 vozidel.
Písty z litiny,
ustoupily
pístlim z oceli, aby nakonec udelaly nlísto I?ístúm aluminiovým,
dnes všeobecne užívaným.
K umožnení velkých rotacních
rychlostí zavádena ložiska kulicková a váleckov~l. Ventily vyrábeny z materiálu, vzdorujícího i nejvyšším temperaturám.
Ventilové
vzpružiny
sesíleny. mnohdy
i nekolikanásobne:
takže jejich zlomení behem závodu, tedy pri krajní námaze,
je jen velmi rídkým zjevem. Postranní veutily ustoupily ventilum v hlavách válcc. které jsou dnes všeobecne oblíben\,
i v denním provozu, Svícky ucinily rovncž nesmírný pokrok,
stejne jako zapalování, mazánÍ, chlazenÍ, Motor\, získaly na
spolehlivosti, výkonnosti a pri tom získaly na úspornosti.
Velké zdokonalení nedoznal však jen automobilový
motor.
Stejne pokrocily
i ostatní cásti automobilu. Tak podstatne
zlepšeny brzdy. Dále za vedeny brzdy na prední kola (poprve
na vozech Delage v roce 1914) pres všeobecný pocátecní odpor proti nim. Dnes nedovcdeme si predstaviti moderní vlh.
i sebe levnejší, aby nemel brzdy na všecka 4 kola. Brzdicí
principy zdokonaleny jak do výkonnosti, tak po stránce snížení námahy, kterou musí ridic vynaložiti k dosažení uspokojujícího brzdivého momentu. Zavedeny servobrzdy, Dále prevod retezový nah ražen kardanem; krá tce dík závodúm vynalezeno a prakticky
využito velké množství cenných novinek, skládajících moderní, dokonalý automobil. Z nejdliležitejších zaslouží zmínky dále zavedení odnímatelných
kol,
kovových
kol, zavedení obrátkomeru
a rychlomeru,
ukazo-
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vatelú vody, oleje, benzinu, tlumicu nárazú a výky"u, PC\·
ných a spolehlivých
pneumatik, nízk~'ch karoserií a pohodl.
nýeh karoserií a podobne,
Velmi casto slýcháme námi tku: "Co dokazuje výkon thod·
Ilího vozu, vozu specielního, nemajícího nic spolecuého s nor·
Inálním vozem seriovým o kvalite té ci oné znacky? Tcnto
názor je velmi myln~'. Model vozu Z<Ívodního a vozu seriu·
\'ého mají záhy velmi mnoho spolecného, respektive yšcck
spolecné, co se na voze zá\'odním os\'cdcilo a co má pro prak·
tický provoz pln~' význam. Mimo to ,',cast urcité továrny na
závodech ukazuje plnc, že ona tov{lrIla pracuje. badá, ŽC se
nespokojuje a necinnc nehledí \'stríc lOmu, co pokrok princse
a co teprve ty jiné, poctivc se snažící todrllY vyzkoušejí. Iln·
kazuje to. že ona továrna usiluje o zlcpšení svých vozu a žc
je chce dosáhnouti pokud možno nejdríve a ku prosp~cl1Usvi.:h
klicnlt"L
Konstruktér závodního vozu je stále \'e styku s vedoucími
IlorJnální výroby a dává jim ihned k disposiei nová zlcpšcní,
která se na zá vodním voze plnc osvcdcila. Stane se na príklad,
že u 110rmálních vozú se zanášejí casto svícky, Pátdl sc tcdr,
jakým zpúsobem byla tato chyba odstranena u závodního I'OlU
a okamžite se i na seriových vozech zavádí opatrení, jímžse
u vozu závodního tento nedostatek vyloucil.
V každé vetší továrnc automobilové je zapotrebí zál'odni
oddelení, a to z celé rady pochopitelných dúvodú, z nichž ne·
mal~'ll1 je dlhod prestyže, popularity a prim:'t!u - úcel re·
klamní.
Prácc v závodním oddelení zacíná ihncd po skoncení hlal·
níeh autosalonú podzimních. Práce ta je intcnsivní, horecná.
Konstruktér je zamestnán v prvé rade a po celé dny. Delá
nácrty, výpocty, schemata, Predává je k propracování inže·
nýrlllTI, kterí k nim brzy dávají s\'é poznámky. návrhy. pri·
padné opravy a doplllky. Denne se konají konference a de·
baty, až se dosáhne konecnc dohody na jednotném postupn.
Když se tak stane, jsou povoláni odborní kreslíri. kterí pro·
vedou všeek~' navržené detaily nacisto.
Jakmile jsou získány podrobné plány a nárysy všech jednot.
Ih'oslí. pristoupí se k prvým pracem hmotným. Ncjprve jsou
utvoi"cny prvé odlitky a výkovky, z níchž se sestavuje model.
Na všech je stále pracováno, zdokollGllováno, upravoYáno, jak
si žádají prubehy dalších zkoušek. Když i v tomto smeru je do·
saženo konecne uspokojivého v~rsledku, sestrojí se podle tohoto »otesaného« [nodelu, pravý model typový, který je vzo·
rem pro vozy další. Pri jeho stavbc jsou opet všecky jednotlivé
cásti ješte jednou zkoušeny, prípadne \'ytvoreny z jiného ma·
teriálu a podobne. Pracuje se horecne na všech stranách, ,'C
všech oddeleních. Každé nové zarízení je pokud možno za·
montováno na starý vllz a podrobeno
praktické zkou'l:e.
V laboratorích
jsou zkoušeny rúzné uO\'é materiálie, které
mají býti poprve užity. Hlavní starost Pllsobí minimální váha
\'ozu. predepsaná závodní formulí. Konstruktér ji musí uciniti
ješte o neco nižší, než žádá predpi , ponevadž se velmí casto
stane, že po zkušenostech, získaných pri zajíždení vozu, j~
nutno uciniti nekolik
konstrukcních
pozmcn, znamenajícku
pravidelne zvýšení váhy vozu. Ovšem snaha kOllstruktérol'J
po dosažení minimální váhy vozu nemá volné pole. Je v~·
zána koeficientem bezpecnosti, který nesmí b~,ti v žádnét,;
prípade prekrocen a který mnohdy prinese kontruktérovi i jeho
št{Ii)U mnoho bezesných nocí. Nikdo si nedovede ani zualek,\
uciniti predstavu, jaké ohromné námahy a jakého nezmerného
úsilí bylo zapotrebí k tomu, než byl postaven ten mal» zá·
vodní vozík, který se pak radí s ostatními na start velkého
zá vod u pred tri bunami plnými di vákú, oceká vajícíeh od nej
veliký výkon.
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PtitomnosL
anebo i na pr. n~ž svému ~tefánikovi.
Muj výklad o národní
jednote cs!. prijali práve jenom žáci - židovští. To je fa mladá ~enerace, námi vychovávaná.
Nezapomínejte,
že kolegové
Slováci vedome paralysují
náš vliv. A jak to hude vypadat za
nekolik let, když naše rady stále rídnou; Slov{lci uás tu nechtejí a my ovšem také už nemáme chuti hrát úlohu "príživníku«. Tedy: slovenštinu
nahradit ceštinou je nemožno. A ani
to, pro. ím vás, nechtejte. Zbytecne takovými návrhy Slováky
pobouríte. Myslfm dokonce, že otázka ceštiny na Slovensku je
prozatím dost malichermí. V tom nespocívá slovenský problém.
Musí nám postacit, aby Slováci uznali národní jednotu. A k tomu je ješte tak daleko! Potom teprve možno hledat cesty
k tesncjšímu splynutí. Snad jednou z nich bude jednotný jazyk.
Ale to musí být jiné casy a jiní lidé.
A ješte dovolte slovo k "p rek I a dum
z ceš ti n y cl o
S teoretického
stanos 1 o ven š t i n '1«. Prý je to zmatenost.
viska vzdáleného
Cecha, který nezná dobre slovenských
pomeru. Není to zmatenost. Je to nekdy nutnost. Víme to z praks~.
K ceské knize je na Slnvensku
nechuf. Prostý
clovek tu po
ceské knize vubec nesáhue (ponevadž
nesáhne po knize v ub e c), inteligent z vetšiny ne, student jen z nlltnosti. I<eknete'
jejich vlastní škoda. Ano, ale i naše, protože uám m u s í Z{lležet na tom, (Jby u slovenské inteligence prestala literární a
Id, aby cerpali
vubec myšlenková
orientace
nemecko-madar.
z ku1tllfnfch zdroju ceských. A k slnv. prostému lidu ceskou
knihou neproniknete
nikdy. Co je lepší? Aby "Babicka« nebyla
na Slovensku známa vCtbec, - nebo aby hyla známa ze »slovenského prekladu«? Nechte tedy tech výtek zmatenosti.
Je to
pro s p e š n é.
S pisatelovými
názory na slovenskou kultnru (ci vlastne nedostatek kultury) a na slov. lit. kritiku v celku souhlasím.
josef

Va/ol/šek.

III.

V Brne,
Vážený
dovolte

19. kvctna

1929.

pane redaktore,

mi také neknlik slov ke knize J. liamaliara

a zvlášte

k tem, kterí se n:1 nehú vrhli. Odv~žuji se k temto poznámkúm
proto, že jsem devct roku uejen na Slovensku pracnval, ale tak';
si Ilorlivc tmTIních pomcrll všímal - k n1zné ovšem spokojenosti. tlal11ali~r napsal odvúžné dílo pohled do kultU1'Ilího
rašení slovenského. Nevyrovnal se s celým prostredím, ale nadhodil nekteré zajímavé
typy zpusobem
dosud na Slovensku
nezvyklým.
Proto narazil, musel naraziti, jako narazí každ~',
kdo se odváží jíti jinými cestami, nežli temi tam dosud vyjetými. _ Zaráží však, jak dosud ti, kterí se proti liamaHarovi
ostre ozvali, operují jen ::trgumenty více formálními než vecnými. Ani A. Mráz, který kdysi zacal kritickým dílkem zrejme
ješte pro podobnou práci nepripraven,
a ani Dobroslav Chrobák
nepovšimli si v(\ci nejvážnejší, v níž vidím hlavní jádro liamaliarovy knihy "HlasY nášho v~'ch(}dll«. Jest to liamalian"lv vzor,
liamaliaruv
ideový vlldce a tím není prof. A. Pražák, jak politicky vypichlljc A. M rnz, není Kollár nebo nekdo, kdo jest
mistrem v líz.í.uí pat, ale jest jím typický, aie kritický Slovák
J. Lajciak, neuzná val1\' svým prostredím
v minulosti a opomíjený v prítomnosti.
Ani ,jediný z kritiku liamaliarovýeh
ne,·
jen se nepokusil o vyrovnání
s velmi vážnými názory Lajci<1kovými, ale ani se o nich nezmínil. Pomlcím zatím, proc! Dovolávati se proti liamaliarovi
»Slov. Politiky •., listu politicky
osobne angažovaného
a známého dnes· svými
protibenešovskými, protihradními
a také proticeskými
nájezdy, jest práve
v otázce kulturní velmi povážlivé, a eharakterisl1je
to j'ste urcitým zpusobem toho, kdo se takové autority dovolává.
Zdá se mi však, že slovenské odpurce liamaliarovy
nejvíce
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rozcilily ceské state liamaliarovy
knihy, v cemž vidí takového
::.trašáka, že se skoro pred ním až križují. Dovedu pochopiti
toto slo-venské rozcilení a shledávám je v prítomné .dobe i do~ti
prirozeným,
ale fakt je: ohrozL-li slovelJský spisovný jazyk
cesky psaná (,vaha Slov,íkem, tu jest to- s tOIl spisovnoll s!ovenštinou velmi zlé. J..:st (o jen podobné ježení ze Slovensl(a, jaké
kdysi spáchal V. Dyk, když nazval Cechy, slovensky mluvící a
píšící, »koktajícími Ccc1I.1'«. V obojím prípade jest to jen s!,;\'ní
nedutklivost
prepiatéilO verbálního nacionalismu. NCIlÍ'cdllojali'
lid se dívá na problém docela jinak, prozatím jen v Cechách
a na Morave, jednoli snad i na Slovensku. Uvedu pfíklad, )'n
svém odchodu ze Slovenska do Brna byl jsem p(}ž,ídán rlIZn,í'lIIi
korporacemi
v l3rne i na venkove, stranickými
i nestranickými,
o prednášky
o Slovensku. Rád jsem vyhovel. A co se mi nestalo? Když poradatc!stvo
se dozvedelo, že ovládám sleven·
štinu, tu se otázalo ]Josluchacll. zda chtejí, abych Ilredná;d
o slovenských
vecech cesky anebo slovensky?
Shromáždcni
spontánne a potleskem si žádali prednášku slovensky. ráži ,c
otev]'ene!
Smel by se na Slovensku
Slovák, nel'\(lI-1i Cech.
otázati dnes shromáždcní
Slováklt, zda má predn:H;eli slovensky
anebo cesky? Nevláceli by ho za tuto "provokaci« po \'šedl novinách? Af mužne na tento fakt ·odpovedí ti, kterí se tak pm
ceské psaní vrhají na liamaliara!
A. Mráz si usnadnuje posici
tím, že t\'rdí o knize liamaliarovc,
že jest urcena Slovákt'lm
a nikoliv Cechllm. S tím hychom mohli už prestat. Každá slo·
venská kniha má býti urcena a ctena nejen Slováky, ale také
Cechy - a ovšem také obrácene. Kniha liamaliarov'a mnoln
po-vídá nejen Slováklllll, ale také CeChlllTI, :1 tli ceské úvah)'
od Slováka nejsou ž~ldným patolízalstvím
Ceelnolln ,jen proto,
že jsou psány cesky.
Radím velmi vážne všem, kterí se tak odvážnc na lial11aliara vrhli - není to ostatne pro ujasnení situace na škodn -.
aby si knihu liamaliarovu
ješte jednou precetli a zvláš[c její
ceskou c{Jst cetli hez zlobiveho zaujetí, zamyslili se zvlášte nad
myšlenkami Lajciakov~'mi
a potom se sine ir(l et studio pustili
více do kritiky obsabu, veci a nikoliv formy. Nechodme nikdo
cestami nebásnického
polit!ckého trojcení ani básníka-»politik.l
M. Rázuse, ale ani básníka-»politika«
Dyka. Tolik jsem si d'lfr. LOl/ba!
volil prozatím.

NOVÉ

KNIHY

Adolf Loos: Reci do prázdna. Tento charakteristický
titnl dal
autor kdysi souboru sv~'ch clánku. o nichž je dnes víc než
jisto, že prece jen do prázdna mluveny nehyly. Mnohé z vecí,
za které tu bojoval, se vyplnilo a cel:'t kniha jasne dokumentuje odvahu Loosov:1 myšlení predbíhajícího
dobu a predjímají·
cího budoucnost.
Kniha je katechismem
moderní praktické
estetiky
psanS'm skvelým
stylem.
Promlouvá
o šetrnosti,
o ubohém boháci, o architekture,
která je remeslem, o odevnictví jako stavitelské
zásade, o noze, o bote a o chuzi, ° pra·
vém slohu, jímž je lidské pohodlí, o ornamentu jako zlocinu,
o tom, že krásne se oblékat není dobre se oblékat atd. Vyšla
s IOlloha illustracemi
jakl) 9. sv. sbírky ARS za Kc 25'- nákladem "Orbis«, Praha XII.
T' kni!illici
»Ženo«,
vydávané nakladatelstvím
Topicovým,
vydáný byly pVo '7. :.L 8. První ,z nich je "l.lrevíi· kucharení«, jejž
napsala l\1ilada Topicová.
IJodí se stejne dobl'e zacátecnicím
pokrocilejším.
Cena brož. Kc ::2.-, váz, v celoplátne Yc 30.-,
Druhý svazecek má název »P,OC Irezkjl nebydleti?"
Autorka
Lva Rutteová probírá v ncm ve ctyriadvaceti
zábavne psaných
kar:itolách otázku vkusného a úcelného bycl;ení rodle modermch
zás;:d estetických i hygienick)'ch,
radí, jak bez velkébo nakupováni možno byt renomovali. Cena brož. Y c 9.--', váz. v plátnc
Kc 17.-. Nakladatel
F. TopíC. Praha J., Núrodní tr. II.
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