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o katolickém umení kázati.
W

baže jsou snahy rozlišovati mezi katolickou stranou a katolickou církví - at se již o to pokouší
• nebo u nás na pr. Durych - jsou u nás meze
politickou strahou katolickou a církví samou veletreny. Agitace - na obranu i výboj - církve
litické strany úzce splývá; co platí o agitaci církve,
í i o agitaci její politické strany.
yšla-li kniha o tom, jak mají recniti, k á z a t i kneto i kniha, kterou s prospechem mohou císti i po~
í kazatelé katolické strany. Je to kniha Dr. Josefa
• oV'kého: Duchovní
kázání.
(Olomouc,
.) Jest to kniha velmi solidnÍ. Autor její mnoho
mnohé si zaznamenal. Citátll, odkazu je na sta.
knížka, která jen dotvrzuje, jak církevní kazatel
zabrousí na polícka, která vzdelává politický agilidové strany. Knez lehce upadá do pózy mluvlidové strany. A zase zkušenost s laiky-agitátory
é strany ukazuje, jak lehce si osvojují gesta knekazatelny. Kazatelna a tribuna recníka na schuzi
é strany stojí blízko sebe.
. Folt)'novský hned na pocátku durazne ve své
e upozornuje na »kazatelnicový paragraf« (z roku
~ a radí: »V choulostivých prípadech napiš si kázevrubne a nauc se mu doslovne.« Onen »kazatelÝ paragraf« je pripomínkou,
že kazatelna a schu~ové strany se lehce pletou. Proto i Dr. Foltýnovmluví o »choulostivých prí padech«; ukládá velkou
rnost, ví, že »choulostivé prípady« se mnohdy doí; zdllraznuje, že »je jisto, že mezi recníkem duím a svetsk)Tm jsou mnohé stycné body.« Potvrtím, že lidová strana i knez se sejdou na kazatelezi pak domlouvá, aby byl opatrný v »chouloh prípadech«. Budiž po pravde receno, že Dr.
novsh jest si vedom všech nesnází katolických
telu. Jest si vedom, že i kneží jsou nádoby príliš
é. Tak na pr. zduraznuje: »Kázání budiž do poího slova pravdivé. Kdo mluví ve jménu Božím,
, pronésti ni sluvka nepravdivého.«
je poucení velmi závažné; vyslovil-li je autor,
nal)' kneží, mel k tomu jiste své duvody.
jiném míste praví: »Rozmanitost v myšlenkách
ikterak na újmu jednotnosti kázánÍ.« Ríká tím:
se rozmanitosti myšlenek. Máte-li myšlenky,
. jich více, nebojte se toho; ani t o nemuže vadit,
e závažné jest jiné poucení, které Dr. Foltý• dává knežím kazatelum: »5 kazatelny nepadniž
slovo triviální, neslušné, hrubé nebo odposlouz ulice.« Ríká tím, že i na kazatelne padají slova
í, neslušná atd. Patrne je to lidová strana, která
kazatele smerem, který tak nerad vidí Dr. Fol-

i

ký.

Ne bez zajímavosti

jest jiný pasus:

»Naprosto by bylo neslucitelno s posvátností místa; kazatelského úradu, kdyby knez na kazatelne predcítal z novin
invektivy na svou Osobu, aby se pak bránil, k tomu jsou
prostredky jiné. Ani by nebylo dusrojno zmínené užitecné
materiálie s kazatelny císti: Noviny na kazate1ne nemají
místa.«

Pasus ten by svedcilo tom, že knez, který vystupuje
na kazatelnu, jest sice v nitru svém naplnen vedomím
duležitosti svého poslání, ale že vedle toho v kapse má
pripraveny ruzné casopisy, s jejichž invektivami se
chce vyporádati.
Ne bez zajímavosti jest tento odstavec: »... Zvlášte
musí býti kazatel opatrný se zkušenostmi ze zpovednice. Kazatel jedná nejlépe, jestliže zásaane nemluví
o zkušenostech ze zpovednice.« Je podivno, že i takovéto »choulostivé prípady« musí Dr. Foltýnovský pripomínat. Autor knihy o kazatelství dívá se na kneze
kazatele vubec velmi prísne; vidí tolik chybujících, že
neví hned, kde by mel nejprve zacít s nápravou.
Všímá si i postoje kneze na kazatelne:
»Bylo by svrchovane neslušné, dáti se na kazatel ne ruce
v bok. Rovnež by bylo nepekné mnouti si ruce, vjeti si
rukou obcas do vlasu, hráti .si štolou, ruce hlasite sprásknouti,
tlouci na okraj kazatelny, divati se casteji na hodinky.«

Gesto, které tu Dr. Foltýnovský tak rozhodne odmítá jako gesto kneze nedustojné, je gesto politického
agitátora. Není divu; církev bojující a lidová strana
agitující jsou tak tesne vedle sebe, že knez zvyky z lidové strany zanáší i tam, kde je Dr. Foltýnovský tak
nerad vidí.
Dr. F. má vubec strach o kneze na kazatelne. Jednou
vidí nebezpecí v - prírode: »Kazatel nesmí se dáti
strhnouti k horování nebo k jakémusi zbožnování prírody: musí dbáti strucnosti ... « Podruhé má strach,
aby knez poznal dobre, koho má pred sebou, zda vzdelance, ci lidi »jen tak«:
»Pred vzdelaným nebo vznešeným posluchacstvem nemohou city býti nikdy tak živé, jako pred posluchacstvem
prostým. Také v menších místnostech, pred. menším posluchacstvem dlužno city mírniti, aby nebyly nápadny a nebudily dokonce útrpný úsmev.«

Jindy má Dr. F. obavy, aby knez-kazatel
príliš podezrelé autory:

necitoval

»Nemají býti citovány verše, jež byly složeny k úcelum
protivícím se pravde sv. evangelia (na pr. Cechovy Modlitby
k Neznámému). Ani nemají býti uvádeny plody básníku,
kterí jsou neprátelé Krista a positivního náboženství.«

Nekolik techto citátu z knihy o katolickém recnictví,
z knihy solidní, stací, aby narýsovaly nám v hrubých
rysech profil kneze na kazatelne. Postací, aby ukázaly,
že i knez na kazatelne jest clovekem, clovekem, který
ví, že je na svete, u nás lidová strana, která svuj osud
spojila s osudem církve. Mají svoje chyby strany politické a Dr. Foltýnovský svou knihou ukazuje, že knez
.tyto chyby politické strany zaháší i tam, kde má býti
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kazatelem církve. Jsou proudy, které usilují, aby politická strana katolická se uvolnila od církve, aby církev
nestotožnovala
se vždy a všude s politickou
stranou.
I u nás jsou takové snahy.
A k c e k a t o i c k á jest
jedním z clánkL'1 techto snah. Ale u nás toto manželství,
& církev - jest podlosymbiosa - politická strana
ženo tak silne, tak hmotne, že na rozchod,
na uvolnení pásek není pomyšlení.
Dr. Folt)'novsk)'
svojí knihou o c í r k e vn í m k a z a tel s tví
jen ukazuje,
že toto kazatelství
jest nejen c í r k e v n í, ale i p o iK. T.
ti ck é.

I

Tyto cifry týkají se studentu, kterí podle Tvrdone me
r. 22/23 takovéto príjmy; (vadou této statistiky jest, Ž
nerozlišuje studentu odkázaných
na vlastní pest a tech;
kterí vedle penežitých príspevku mají doma stravu, nebo
aspon byt):
Pocet posluchacu majících od rodici'1 neb príbuzných,
z vybraného
kapitálu a z ílroku z vlastního jmení me·
sícne v Kc:

I

Jak je to s tím komunismem
mladé intelig'ence ~
III.

Jak

žije prumer dnešní mladé inteligence?
Jak vypadají studentské
rozpocty?
Jak žijí ti, kterí nedostudovali na vysoké škole nebo vubec na ni nešli a mají zamestnání
v bankách
jako manipulacní
úredníci
atd.?
Které jsou zde potreby, pro kolik z' nich je úhrada, kolik
jich zustává neuspokojeno,
jaké lze pozorovati
z toho
dusledky?
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V »Národohospodárském
Obzoru« roc. 1912 referuje
prof. Dr. V. Mildschuh o vJ'rsledcích dotazníkového
šetrení mezi pražskÝm vysokoškolským
studentstvem
nemeckým roku 1910. Tam byly zjištovány m. j. i studentské príjmy a vydání. Podle toho jen 38 studentu mimopražských ze 1636 melo mesícne príjem pres 200 K. Nejvetší cást studentstva
mela mesícne od 60 K do 200 K.
302 mimopražští
studenti meli mesícne pod 60 K, kterýžto poslední
príjem jest oznacen
za nedostatecný.
60 K mesícne je tedy pokládáno za existencní minimum.
Prof. Mildschuh
poznamenává
však, že mezi ceskými
studenty jsou pomery horší a dovolává se pro tento postreh dat prof. Engliše o brnenských
studentech;
pro
srovnání poctu studentu s príjmy pod existencní minimum podle národností udává pak pro Cechy cifru 29%,
pro Nemce 18'5'% z celkového poctu.
Budiž vypocteno
z techto
predválecných
dat existencní minimum studenta pro dnešek, a to prepoctením
:>» m.
úhrnem
nem.
udaných
cástek
pred válecných
na republikánské
cifry
m,
podle indexu cen, které vydává Státní statistickýceskéúrad.
Vychází císlo zhruba 14 y,;, jež násobeno
predválecnými 60 K dává pro leta 1921 až 1923 studentské
existencní minimum 870 Kc. Pro rok 1924 analogická císla
600 Kc;' pro rok 1925 jest pocítati zhruba s existencním
minimem 540 Kc, pro 1926 510 Kc, pro 1927 za první
mesíc leden až duben 547 Kc. Základními predpoklady
techto poctu jest arci umet si predstavit,
jak bylo možno za 60 K mesícne býti živ v Praze pred válkou. Že
byty nezdražily
tolik
jako potraviny.... jest pravdou pro
o::l
ol
"O
p..
.eVys,
školyvšak
nájemníky,
méne
již pro podnájemníky.
Zde poznaceské
:>
:>:> muži
úhrnem
nemec,
m,
*
menávám ješte, že vetšinou je student, mladý úredník,
žurnalista
prekupníkem
své bytné práve na predmety
denní potreby, takže platí ceny vyšší, než s jakými pocítají indexy.

*

Tvrdonova
statistika
uvádí, že roku 1922/23 3U5%'
zjištovaných
posluchacu a posluchacek
vysokých
škol
bylo odkázáno na vlastní pest, a z ostatních víc než polovina (58'9%) byla z domova nedostatecne
vydržována.
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Dr. Tvrdon tvrdí, že prumerná cástka 500 Kc byla by
dostacitelnou
pro možnost studií prespolního
vysokoškoláka. .. Z toho plyne, že príjem stupnice 500 až
600 Kc mesícne je merítkem, které dlužno považovati za
normální a cástku tuto za postacitelnou,
príjem pod
500 Kc za nedostatecný,
od 601 do 1000 Kc za uspokojivý
a príjem vetší 1000 Kc za íldel z domu dobre situovaných
posluchacu.
S temito vývody nelze souhlasiti. 500 Kc mesícne na
živobytí v Praze, v Brne, v Bratislavi je málo, nemluve
ani o tom, že student má i jiné výlohy, než za stravu,
šaty a byt. Dra Tvrdone vyvrací jeho vlastní statistika.
Na byt pocítal 100 Kc mesícne; sám však sbíral ze skutecnosti tato data:
Byt.
Ž,
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Vysok, 574
šk,
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*

,

Mesícní

I .... o
I1'317
...•
....
C'l
CI)
(;)
o9"O\()7·1
....
o315
CI)
4)
()
\....
()
e..•
o64)....
o5V\1,466
0C
....
o\()C'l26
o487
'O
70'9
3184364
16'0
102
2'
170
154
335
2'3
27
41
24
8Ž.
81
45
82
ženy
54
225
510
762
10'3
27'7
75
109
20
12
::3
3'6
539
1.52
228
25
1.042
52
729
~
100
76
192
4.748
1.586
2,894
'";'
'";'
Ul

%

cena bytu beze stravy

v Kc:

o

"

.•...
o46
cn
'"
o
;:l
vt::o11'9
'"
o.
oN..•.18
~
o
'O
XJ
ci-,..•.
2
.'"
5.:.
't:I
1
11'7
11'0
2'1
7'3
123
12'7
6'8
163
108
21
7
o
6
2f16'7
52
16
4
8
11
10
32
1
6
7
10
58
35
4
71
116
115
194
4
-é
9
108
43
114
43
14
54
56
19'8
'1
38 o
.;,v podnájmu
49
63
Cena57
bytu
C'"l

o

00

se stravou

o
v Kc:

mladá inteligence nestudentská
s prljmem mezi 800 až
1300 Kc naríká; mnozí z nich budou pravdepodobne
pokládati udané cifry za »nemožne nízké«. Do mesíce ciní
tento výdaj na stravu 577 Kc; prosím, aby bylo srovnáno
s výše citovanými
ciframi o príjmech studentu - pro
kolik z nich jest takováto životní úroven nemožností!

*

*
Pokud jde o ceny bytu v podnájmu beze stravy, hoÝí
vrdonovu predpokladu
pouze 18'3 % ze 57'8 % posluacu, bydlících v podnájmu.
Ješte méne presne než u pronajímá ní bytu lze postihuti, kolik vlastne vydelá bytná na strave. Záleží ovšem
tom, z ceho se varí, jaká strava, a mnoho-li kdo z toho
stane na talír. LacinÝ obed, po nemž je celé odpoledne
d a po nemž se strávníci, pokud jim stací peníze dodají, podstatne se zdraží. Tento »dojídací systém« ~ede
etšina studentu, a to i ti, kterí se stravují v studentých mensách. Jiste, že mensy rade studentu umožnují
bec studium. Z toho však ješte neplyne, že by se stunti najedli za Kc 3'50 v poledne a Kc 3'vecer
mense dostatecne. Vyzdvihnouti
sluší, že tech stuntu, kterí v mensách jedí také vecer, jest nepomerne
éne proti studentum, pricházejícím
pouze na obed. Vere se porizují zpravidla levneji než za tri koruny. Tycky studentský vecerní lístek vypadá asi takto: 1. jen jogurt a housky, 2. pullitr mléka a chléb, 3. tlusté od
ky a chléb, 4. chléb a pivo, 5. cerná káva v kavárne,
k nic, 6. nejaká buchta nebo sádlo (na chléb) z dova, 7. na více dnu koupené máslo na chleba, 8. remní salám 10 dkg za 1 Kc, 9. dva vurty, 10. jeden
rký párek, 11. dva horké párky, 12. caj a cigarety,
polévka, 14. suchý chléb, 15. nekdo pozve. Nelze poybovati o tom, že tyto studentské vecere jsou žalostne
ostatecné a že jsou s to ohrožovati mladé nevyspelé
te organismy. Ostatne na vecerích studenti nejcasteji
trí, aby meli na jiné. V tomto smyslu neplatí ani u konistu primum vivere dein philosophari.
Student a stuntka casto radeji nejí a za to jde do divadla, do kina,
sportovní podívanou, koupí si knihu, cigarety, udelá
nedeli výlet atd.
Zkusme stanoviti, kolik student potrebuje
mesícne na
avu. Tvrdon poskytuje zde materiál neúplný, z nehož
cházeií tato prumerná císla: za den: snídane 1'80 Kc,
d 3'50 Kc (mensovní cena), vecere zase 1'80 Kc. Za
íc 7'lOkrát 30, 1. j. 213 Kc. Toto císlo odpovídá skuným príjmum. Naprosto však neodpovídá
potrebe
hého zdraví. Budtež vypocítány
aspon dve cifry:
Kolikby student utratil, kdyby každý mohl, pokud se
chtel, vydávati denne za snídani 1'80 Kc, za obed
C 50 h, za veceri
3 Kc (mensovní), za svacinu ci jiné
pšení2 Kc. Do mesíce ciní to 309 Kc, kteroužto cifru
ádám za spodní hranici t e o ret i c k ý c h minim,
znací sice leta trvalé podvýživy,
ale vyhnutí jaksi
vrenému, systematickému,
pravidelnému
hladu.
Kolikby stálo, kdyby student snídal a obedval místo
ense v restauraci, a to co možná nejlevneji. Tu je
a pocítat: snídane v kavárne 2-20 Kc, obed v hoi 5-50~c, svacina odpolední 2'20 Kc, vecere v hoi nebo u uzenáre 5 Kc, nápoje denne 1 Kc (nekdy je
ovka, jindy pivo). Tohle je život, na který ostatní

V ý I o h y mim o byt
a str a v u.
Že útrata za k u r i v o je zbytecná, je nekurácká pravda. Nejedna zkušenost však ucí, že kourením lze zahnat
hlad;, zkušenost tato je overena skutecností,
treba snad
byla »objektivní« poverou. Ostatne mládež nekourí nic
drahého. Kdyby se pocítala útrata na kurivo jen cenou
ctyr sportek denne, cinilo by to do mesíce 21 Kc 60 h.
Útrata za h o s t i n e c je podle abstinentského
kreda
také zbytecná. U studentstva
není asi dnes veliká, vzhledem k tomu, že rada studentu hoví soudobé abstinentskémóde anebo že by treba i ráda, ale není penez. Nutno
ríci, že vetšinou pujde zde o útraty výjimecné, které jen
nekde se periodicky
pravidelne
opakují bud do týdne,
nebo do mesíce, nebo i dvakrát za týden anebo i jen
jednou za šest nedel. Jednou za cas se flámovalo odjakživa, flámuje se a bude se pravdepodobne
flámovat
dál - to konecne nejde pokaždé práve z vlastní kapsy.
Vypije-Ji nekterý mladík kolem 20 let denne jednu obycejnou svetlou za 1-30 Kc, delá to do mesíce Kc 39'-.
Šat y dostává rada studentu práve pTespolních z domova; tím ovšem neodpadá procento, které si šaty musí
kupovat samo. Do roka jedny šaty, jedny až, dvoje boty
je minimum - již vzhledem k tomu, že se kupuje zpravidla nejlevnejší
konfekcní zboží, které mnoho nevydrží. Pocítám zde minimální prumer mesícní útraty asi
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Kc.

Pokud
jde o p rád I o a j e h o c i ste n í, utratí
vysokoškolák
nesporne více než delník. Na prednáškách
nebo na kondicích nelze si tak snadno odložit límec nebo
pracovat pouze v triku nebo v cerném vše zakrývajícím
kancelárském
hábitu.
Kolik vysokoškoláku
chodí ošumele, v špinavém prádle, roztrhaných
košilích, spodkách a ponožkách, mohlo
by se zdát pojednáním
netaktním.
Že eleganci neporušuje, co není videt na první pohled - na pr. rozbité
podrážky, je stará studentská pravda.
Výlohy na top i v o a s vít i v o nutno zjišfovati co
nejindividuelneji.
Nekde se priplácí paušální kvota bytné,
jinde se mrzne, jinde si vysokoškolák
cas od casu kbelík
uhlí prikoupí z vlastního. Podobne je se svetlem, kde
všecko je komplikováno
ješte cenami za ruzné zpusoby
osvetlení, zda je elektrické, plynové ci petrolej. Pokud
vím, nikdo se ani nepokoušelo
získání podrobnejších
dat
v techto vecech, pokud jde o vysokoškolskou
mládež, ac
zevrubnejší
šetrení
prineslo by práve zde pravdepodobne na povrch hodne specielní bídy.

*

K odhadnutí výloh za lécení nemocí je nutno predem
znát rozšírení nemocí mezi studentstvem.
Tvrdonova
statistika
po této stránce uvádí ze 9906
zjištovaných
prípadu 8352 prípadu nemocí a onemocnení;
na jednotlivé choroby pripadá:
2787 (33-4%')
Nervosa
2644 (31'7r",)
chudokrevnost
1190
neurasthenie
(14'2%')
997 (11'9%,)
podvýživa
tuberkulosa
382 { 4-Ó'ro')
352 ( 4'2%,)
pohlavní
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Dr. Tvrdon komentuje: »Zjištená kvota tuberkulosních
382 (4'6%) nebyla by pomerne ani tak velká, kdyby
ovšem nebylo zrejmo, že faktický stav je mnohem horší.
Povaha nemoci sama o sobe vedla namnoze k chybné
kvalifikaci choroby se strany jednotlivce - laika. S týmž
výsledkem, avšak z prícin a duvodu zcela jiných, ac
samozrejmých, setkaly se choulostivé otázky po venerických nemocech,~ .. «
'"

o zdravotním stavu clenu kolejí referuje Ing. C. V.
Kratochvíl v liajnove rocence Ceskoslovenské republiky
takto:
Dívcí kolej »Budec« z prohlédnutých 48 (132 clenek)
tuberkulosních 21. liIávkova kolej 219 clenu, 214 prohlédnutých, 69 tuberk. (32'2%), Masarykova kolej 284 clenu,
244 prohlédnutých, 80 tuberk. (32'8%). Štefánikova 86
clenu, 86 prohlédnutých, 36 tuberk. (41'9%). Švehlova
287 clenu, 247 prohlédnutých, 38 tuberk. (15'4%).
'"

Láska je zatížením studentských rozpoctu skoro ve
všech fotmách. Jít s dívkou do kina, na kopanou, na cukroví - to všecko stojí ,peníze. Stále jest míti na pameti
studentské rozpocty; a k tomu na tomto míste vlastnost
práve tech chudých nedat se zahanbit, nýbrž delat kavalíra, trebas sámi se musí potom zatracene uskrovnovat
- hlavne v jídle.

jednou pracují i ~fysicky za úplatu. O prázdninách v zemedelství - jezdí se na pr. na chmel - technikové také
v továrnách. Shání se, co se muže a co se tak zhruba
umí. Lze ríci, že málokterému studentovi pusobí jeho
vedlejší zamestnání zvláštní radost; je to nutné zlo a
snad všem bylo by milejší mít cas ztrávený vedlejším
zamestnáním "pro sebe« - tím samozrejme i pro studium. Zde markantne vystupuje souvislost hmotných pomeru studenta s kvalitou jeho studia. Ríkat, že kdo na
studium nemá, at nestuduje, je velmi problematické opak jádra tohoto pudla - totiž, že by studenti nejlépe
situovaní, kterí se nemusí o své živobytí starat vubec,
studovali nejlépe, neodváží se asi tvrdit nikdo.
'"

V. Gutwirth publikoval v brožurce »0 výdelecné práci
studentské« výsledek dotazníkové akce mezi posluchaci
pražské ceské techniky pri zápisu pocátkem studijního
roku 1920/21. Gutwirth správne upozornuje, že technikové mají u srovnání zejména s universitány méne možnosti pracovati mimo studium; duvodem toho jest také
v tomto clánku zmínený již zpusob technického studia.
Z výsledku akce:

'"

Do p é c e o telo patrí i studentské sportování; což
znací položku proti jiným vrstvám obyvatelstva
dnes
znacne vysokou, pres všecko laciné opatrování lyží, tenisových raket, pres slevy na drahách. Sportování je dnes
mezi studentstvem stejnou potrebou asi jako cet b a. Ta
prijde ovšem levneji - zejména zásluhou pujcování knih
z Akademického domu a verejných cítáren vubec. Pres
to vysokoškoláci ukládají podnes do potišteného papíru
- zejména do periodických tiskovin - penez dost.
Kapitolou pro sebe je drahota nutných uc e b nic.
Tyto stesky jsou staré: na pr. premíra nových vydání,
valne se nelišících od starého, kde casové korektury neúnavne vpred krácejících ved by docela dobre spravilo
levné vydání doplnku. Konkrétní ukázku: Manzovo predválecné vydání obcanského zákoníka bylo za 8 K 40 h;
dnešní tomuto vydání jedine korespondující edice Kompasu stojí 140 Kc; cenový inde'x ciní zde 17.
Že za p s a cíp o tre by a p o š t o v n é utratí student víc než 3 Kc mesícne jako jedna spotrební jednotka
rodiny úrednické, nebo dokonce 1 Kc mesícne jako v rodine delnické (jak se uvádí ve statistikách pro úredníky
a delníky), není snad treba ani zvlášt dokazovat. Pocítejme pro ·studenty aspon 10 l(ic mesícne.
Rovnež cena »j í z d n é h 0« v úrednické rodine (opet
císla ze statistiky) per 9 Kc mesícne a v rodine delnické
per 3 Kc jest pro vysokoškoláka, který bydlí ve velkomeste - a zejména v Praze, kde ani mensy nejsou
v centru mesta - jest datum do studentských rozpoctu
naprosto neprejatelné. Predplatní lístek na pražskou
tramway pro studenty osvobozené od kolejného stojí
42 Kc mesícne - a je hojne kupován.
'"

m.PrlpadO
Výmluvným
dokladem, jak studentské 1 ažpríjmy studenn.
C.
tum nestací, jsou data o studentské vedlejší cinnosti výdelecné. Nejsou to jen kondice. Studenti jdou za manipulacní síly do ruzných soukromých kancelárí, jsou korektory, prekládají z cizích jazyku, jsou hudebníky v biografech i v hostincích, delají obchodní jednatele a ne-
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Z

Z
nání
Z

Výdelecne pracuje
961 (31'50/,,)
Výdelecne nepracuje
1334 (43'7'%1)
Neodpovedelo
759 (24-8%)
Statistika se týká
3054(100
0/,,)961 výdelecne pracujících uvedlo za druh práce
301 kondice (31'3%)
619 zamestnání jiné než kondice (64'4%)
41 neuvedlo druhu práce.
619 výše citovaných zamestnání jest 414 prípadú zamestpravidelného.
dat o honorování pravidelné práce:
do 400 Kc mesícne
169
posluchacú.
do 750 Kc mesícne
47
.
pres 750 Kc mesícne
1391
'"

Dr. Krejcí uvádí toto procento posluchacu výdelecne
cinných (ze svých zjišfovaných):
právníci

1. 1920-21 36%
II. 1921-2'2 33%

lékari

ti!. zverolék. zem. boep, les.
47 6D/O 2~'10f0
21'5°'0 19°/0
45'1010 18'3%
12'9% 18'4°/,

prírod,

22'2%
21'6%

4210/D

43'0%
'"

Rubem studentské cinnosti výdelecné je studentské zadlužení. Dr. Tvrdon uvádí:
.
Zadlužení:
z toho

bezúrocne

501

z tobo
Pocet
zadluženýcb
príp. žen
m. Ž.

1 až

až

500

1000

m.

Ž,

m,

Ž.

v Kc:

1000
až
2000

2000
až
5000

m,

m.

Ž.

Ž.

5 až
10.0(0

m.

Ž.

pres
10.000

m.

6.355 574 1.039 43 326 17 22312 222 Q 165 2 72 3 3139 2 39 - 34 - 11 - 10 n, 2,803 174
216 2 832,803
Ž,
10.000
2000
500
5000
zadluž.
Ž.
5
1000
až
až
2000
až
10,000
81
68
1
2
14
33
-71
1
26
1
pree
13
981
174
m.
m.
3625
574
89Ž,-'Ž. 2016- m.
6.355
m.m,
Na úrok zadlužení v Kc:

C,

501

Ž

Studentské dluhy nebývají delány práve lehkomyslne.
Zpravidlajde o nutný výdaj, nekdy náhle prekvapivší.
tudenti Vypujcují si na nové šaty, na prázdniny, na lékare. Do této kapitoly patrilo by i prodávání ruzných
vlastníchvecí, pokud se deje z nouze: hodinek, fotogra.
fickÝchaparátu a podobných predmetu, které studenti
obycejne,neznajíce pravou cenu jejich, dávají pod cenou.
Solidnístudentská zastavárna a studentské vetešnictvÍ
bylo by sociálním dobrodiním. Antikvariát pri studentskémknihkupectví v Praze jest.
*
Vysokoškoláci absolvovaní, kterí jdou do státní služby, mají za krátko príjem kolem tisícovky.*) S tím sice
rada musí vystacit, ti však, kterí mají z ceho, dosazují.
Ale ti kterí musí vystacit, jsou nuceni velmi ciperne se
oháneta žít v podstate }}PO studentsku«, at se to již týká
nedostatecného vecerení, odpolední svaciny, ci jednech
rocníchpolobotek, které i nekterí mladí páni profesori a
páni auskultanti nosí po celou zimu prý ze zdravotních
duvodu.Jak se liší životní potreby techto vysokoškoláku
absolvovaných od potreb studentu? (Výjimku ciní na pr.
inženýri, kterí se dostali do továrny za 1500-2000 Kc
mesícne- ovšem je nutno se tam dostat). Co se týce
jídla a bytu, nelze ciniti rozdílu zde snad vubec; pokud
ide o t. zv. potreby kulturní, o dovolené, knihy - vydupávati zde rozdíly neobešlo by se asi bez živelného
protestu vysokoškoláku studujících.
Ve srovnání s pomery predválecnými nelze zapomínati, že život se casem stále více komplikuje. Za sport,
kino, dojíždení na kondice, pokud na pr. Praha byla
menší,utratilo se pred válkou beze sporu méne než dnes.
Chtít však v techto vecech dnešní lidi mentorovat, aby
»nežilinad pomery«, podobalo by se ponekud vÝzve, aby
se nenosilo spodní prádlo z toho duvodu, že ve stredovcku ho také nenosili.
Tedy studentské minimum: tisíc Kc, ci méne, o stovku,
o dve stovky, o tri stovky? Muže se to vubec rešit takto
schematicky?
*
»Rudéprávo« se pozastavovalo nedávno n~d tím, že
obchodníprírucí mají »žebrácký plat« 800 Kc mesícne.
A vysokoškoláci, kterí jsou s nimi približne stejného
veku, nebo i starší? Zde jsme opet u politické stránky
veci. Inteligence a komunistická politika?!

FILOSOFIE
ti<!an f1odsedálek:

Hlavní proudy v soucasné ceské

filosofii.
1.
lavní smery, charakterisující
naši predválecnou
filosofii,byly p o s i t i v i s m u s are a I i s m u s.
ficielnífilosofií v pravém slova smyslu byl positivius, zastoupený na universite prof. Krejcím a horlive
ropagovanýprívrženci pokrokových smeru. Realismus
yl jaksi synem positivismu, ale jeho zrození neubralo
a váze cinnosti otcove. Nelze mnohdy stanoviti preslé hranice mezi obema temito smery. Narážely-li na
') Daleko ne všichni a ne za krátko.

Pozn. rcd.

sebe na jedné strane, doplnovaly a podporovaly se na
strane druhé.
Zakladatel p o s i t i v i s m u Aug. Comte rozdelil
vývoj lidského poznání na tri stadia: do prvního období spadá náboženský výklad sveta, do druhého metafysický a do tretího konecne výklad vedecký.
První dve metody jsou prekonány metodou tretí.
Život lidský nesmí býti založen na potrebách srdce, na
lidských touhách a nadejích, ale jedine na vedeckých
rozumových základech. Proto je úkolem vedy stanoviti
a presne zjistiti zákony plynoucí z exaktne zpracovaných fakt a udávati tak smernice pro lidské jednání.
Jakákoli metafysika je pro opravdového positivistu
jen phným povídáním. Nejen z vedy, ale i z filosofie
musí býti vylouceny všechny domnenky, jež by zlehcovaly exaktnost.
V dobe predstav náboženských a metafysických se
clovek domníval, že muže svým duchem obsáhnouti a
pochopiti celý svet se všemi jeho taji a záhadami. Pozdeji naucil se skromnósti a pochopil, že své poznání
musí omeziti na pole smyslové zkušenosti, kontrolované rozumem. Co leží za hranicí této zkušenosti, je
pro cloveka navždy nepoznatelno, a úvahy o tomto nepoznatelnu zavádejí jen na scestí, nehledíc k tomu,
že jsou zbytecné, nebot neprispívají k poznání sveta.
PravÝ positivista nejen nemá, ale ani nes m í badati
o záhadách, jež leží za hranicí ~anou smyslovou zkušeností.
Je málo platné toužit po nesmrtelnosti duše, po odmene dobra a potrestání zla, když všechny tyto predstavy jsou nám nepoznatelné. Prírodní vedy nanejvýš
vypovídají, že v živém tele vedle proceslt hmotných
probíhají i procesy duševní, o jejichž podstate ale nic
bližšího nevíme. Jedinou poctivou odpovedí na všechny
tyto problémy je podle positivismu pouze uprímné:
ne vím.
Positivista o techto vecech proste nemluví. Buh, duše, nesmrtelnost, úcelnost, smysl života - to vše leží
za hranicí lidského poznání a o všem o tom mllžeme
vyslovovati pouze neurcité a nahodilé domnenky, jejichž pravdepodobnost nemužeme žádným zpusobem
urciti. Nezbývá tedy než mlcet; rad e j i n ev y s I ov i tiž á d n é h o s o u d u, než I i sed o p u s ti t i
o myl u. Všimneme si dobre této vety, nebot v ní podle odpurcu positivismu tkví jedna z jeho hlavl}ích
slabin.
Místo velkolepého rozletu nicím neomezovaného
rozumu doporucuje positivismus drobnou práci v mezích lidských schopností. Je treba s mravencí pílí sbírat poznatky naší smyslové zkušenosti, trídit je a zara70vat a jen velmi opatrne z nich dedukovati závery.
Jeto zdlouhavá a namahavá práce, ale jediná cesta,
jež vede k cíli. Jednou, až bude sesbíráno dosti materiálu, bude možno uciniti dokonalý obraz alespon toho,
sveta, jenž je prístupný našemu poznání.
K své práci musí pristupovati vedec, eventuelne filosof úplne nezaujat, musí vylouciti všechny své city
a tužby a musí se omeziti na konstatování fakt a na
nestranné závery. Vedec se stává anonymním budovatelem objektivní vedy. Výsledným pohledem positivistické filosofie na svet je pohled, jejž toho casu zastávají exaktní. vedy: stále užší a užší determinismus,
v nemž není místa pro svobodný cin. Ostatne ani tento
názor není konecný, nebot naše vedecké poznání není
dokonáno.
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Je cosi silného a heroického v tomto stoickém postoji k životu. Clovek se vzdává krásn)'ch a útešných
pohádek, aby hledal Pravdu, mnohdy krutou a neprátelskou, nebo alespon ledove studenou. Ví, že celé pravdy nedosáhne nikdy - a proto ani se o to nesnaží ale verí, že jí uchopí alespon cást a v této oblasti že
jeho vedomosti budou skálopevné a neotresitelné.
Je prirozené, že v positivistické filosofii není nejen
místa pro metafysiku, ale ani pro filosofování ve starém slova smyslu. Filosofie se stává všeobecn)'m
shrnutím, obsáhnutím a jaksi korunou všeho vedeckého
badán í. Nesnáze tohoto úkol u jsou jasné: veda pokrocila do té míry, že souhrn poznatku všech jejích oborLI
je skoro nemožný nebo alesp011 nesmírne obtížnÝ.
Tak filosofie sama má za úkol státi se vedou - positivistictí filosofové se predhánejí, aby jejich soustavy
byly co nejvedectejší, t. j. co nejméne filosofické ve
starém slova smyslu. Následkem toho se filosofie rozpadá na radu vedních obon:L
Tak vyrustá vedecká psychologie - psychologie bez
duše - jak nazval prof. Mareš velikou Psychologii
prof. Kr e j c í ho. Bez duše? Ano. Positivismus se
prece nesmí starat o podklad našeho vedomí, jenž leží
za hranicí poznatelna. Omezuje se na vyslovení hypothesy, vzniklé zevšeobecnením rady pozorovaných fakt,
o t. zv. psychofysickém paralelismu, ucící, že není stavu duševního bez korespondujícího
stavu telesného.
Debaty o psychofysickém paralelismu nadelaly mezi
ceskými filosofy mnoho zlé krve. Brojí proti nemu,
jak uvidíme pozdeji, hlavne ti filosofové, kterí verí ve
svobodnou lidskou v{Hi.
ebot kdyby teorie psychofysického paralelismu byla správná, byl by vlastne kúd), duševní dej jednoznacne podmínen dejem nervovým,
t. j. hmotným. Takovým zpusobem také skutecne vec
vykládají
mat e r i a I i sté, a proto materialistická
psychologie prechází plynule ve fysiologii mozku, nebo
s ní i úplne splývá.
Positivistická noetika - nauka o poznání - je jednou pro vždy daná a. nemenná. S ní stojí a padá cel~'
positivismus, jehož hlavní thesí j práve rozdíl a ostní.
hranice mezi poznatelnem a nepoznatelnem. Proto positivisté a i ti nepositivistél kterí dosud positivisticky
myslí, vytýkají s takovým d{irazem pragmatismu, že
nemá pevné noetiky. Nedovedou pochopiti, že pevnosti
systému lze docíliti ruzným Zpllsobem, že na veci nic
nemení, jestliže teleso pevne zavesíme nebo pevne po~
depreme.
S mravoukou má positivismus potíže, nebot její poucky nevyplývají z žádných vedeckých úkonu. ale naopak skýtají nejširší pole pro uplatnení osobních citu.
Veda pouze konstatuje. ale nehodnotí. Jaké tedy vybrati meridlo dobra a zla? Je jasné, že to záleží ciste
na vlJ1i urcitého filosofa a na dobových ideálech. Ponevadž Comte byl duševním pokracovatelem francouzské revoluce, byl mu tím dán i mravní ideál - prospech všeho lidstva. A na tomto základe vybudoval své
humanitní náboženství, od ortodoxních ]1ositivistu zastírané a omlouvané, a vyzdvihované od jeho odpurcll.
Vše, co bylo receno o positivismu všeobecne. platí
témer stejnou merou o filosofii jeho hlavního stclL1pence u nás
I

prof.

"

Krejcího.

K rozšírení a prohloubení positivní filosofie Krejcí
podstatne neprispel - a jako pravý positivista ani prispeti nemohl - nebot metoda i cíl byly již predem
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urceny Comtem. Po celý život bojoval a bojuje za ideály pokroku vedeckého i politického. V 5'znacn)'mi v tom·
to ohledu jsou dlouhé state, jež venoval ve »Filosofii
prítomnosti« a ve »Filosofii posledních let pred válkou« potírání moderních pover, jako spiritismu, theo·
sofie a p.
Materialismus, který byl mnohdy - a velmi casto
neprávem - Krejcímu vytýkán, je dnes v naší i cizí
filosofii v úpadku. Plyne sice z vedeck)-ch hypothes.
J 1e zapomíná, že se jedná práve jen o hypothesy. De·
lati z techto predpokladt'i vhodn)'ch k vedecké práci,
ale necinících nárokll na pravdivost, filosofický system,
jako to delal pred válkou Haeckel a cástecne i positi·
yista Ostwald v Nemecku a mnozí popularisátori vedy u nás, je stejne nepositivistické, jako prikládati ví·
ru hypothesám náhoženským. Prof. Krejcí si toho byl
velmi dobt:e vedom a jeho odpurci mu v tomto smeru
bylo neprávem krivdeno.

*

*

*

Avšak proti filosofii prof. Krejcího se vynorily i jiné a vážnejší námitky. Myslím, že nepreháním, rek·
nu-li, že vetšina modernejších smerll - alespoJ1 u nás
- žije na úcet potírání positivismu. Že mnohdy jsou
prezírány a znevúovány
i jeho svetlé stránky, jako
odvrat od spekulace, vznášející se nekde v nebesích a
príklon k pozemskému životu, zdllraznení empirické
metody, bez níž jsou prírodní vedy nemyslitelny, je
prirozené.
Positivismus ovšem prehnal. chtel-Ii cel~' náš život
založiti na smyslové zkušenosti, prehnal jednostranným
zduraznením tohoto jediného zpusobu poznání jako jedine oprávneného k vystopování pravdy.
Vysto lpením
prof.

M asar'yka.

vyvstal starému positivismu vážn)' neprítel. Presto, že
1\ lasaryk nepodal vetšího, souborného
filosofického dí1<1. v nemž by byl systematicky
vyložil své názory, je
vliv jeho filosofie nesmírný, rozhodne nejvetší, jahm
"C ceská filosofie filllže vllbec pochlubiti. Lze míti ná·
mitky proti jeho názorllm. ale je nutno uznati, jaký
1Tonikav)' vliv mely na vývoj celého národa. Nebot
1\1 asaryk svoji filosofii nepsal, Masaryk
svoji filosofii
ziJ a dovedl donutiti i jiné, aby ji žili s ním.
Nic není Masaryka tak vzdáleno, jako predstava
kostnatého filosofa. držícího se jen svých thesí a krci·
cího se pred životem. Práve tím. že vyhledával nejvetší
\ íry života politického i náboženského, že toužil po jedn;1ní a rozhodování, vysvitla mu nedostatecnost positi·
,·,smu.
Prof. Rádi píše v brožurce »0 naší nynejší filosofii«:
»Ted (t. j. po príchodu Masarykove do Prahy) byl úkol
filosoficky žíti, postaven doprostred ceského zájmu filosofického; ted se zacalo u nás filosovati tak, jako jinde filo·
sofovali Plato, G. BrunO', Paracelsus,
Haeckel, Niet'z:sche,
Tolstoj . .. R e a I i s m u s se stal jménem pro starou zásadu: Hic Rhodus,
hic saltal
Rozumej:
Nesháneti po
všech koutech sveta všeliké myšlenkové interesantnosti, nýbrž
videti filosofické problémy doma: chápati filosoficky mladocešství, ženskou emancipaci, procesy s ]ihoslovany atd.
atd.

-«

MasarykllV :"e~:"t'1Lus skytá obdoby jednak s franC'ouzsk)'m novopositivismem ci s positivním realismem
jednak s intuitivním
realismem
ruským. Ovše\TI

PHtomnost.,
u zarazení se staví v cestu ta obtíž, že
k. jak jsem již rekl, neformoval sv}'ch mynikde soustavne a prehledne. Proto mu neouho rozumeno, proto byl od mnoh}Jch pokládán
ltivistu, od jin)Jch. jako od prof. Krejcího, byl
v nejužšÍ vztah s intuitivním realismem, ackoliv
byl daleko více prosycen prvky náboženskými a
církevnick)'mi a daleko vzdálenejšÍ positivismu
lismus Masaryk\h.
ryk sice vyšel 7.ComteovCl positivismu, ale záhy
to ucení zaujal své vlastní stanovisko.
on uzná··
zkušenost je jedine správnou cestou k vedeckéznání. Uznává. že filosofie musí býti založen::t
e - jiné snahy na7.)7váfantazírováním
- ale veo vyzdvihuje i hodnotu pravd subjektivních. Muíti urcitou smernici svého života, abychom se
ch prípadech, kde veda mlcí, podle této smernice
zaríditi. Proto se ostre staví proti positivistizákazu nehadati o nepowatelnu
a zdLlraúí.uje
t, ahy si jedinec tvoril domnenky o náboženství,
lu dejin, o mravní odpovednosti, o svém pomeru
u atd. Bez techto domnenek. vyp15'vajících z nákého a z mravního života a poskytujících odpootázku jak žíti, je M2s::trykovi život nemy-

I

ázcenáboženské se Masarvk Driklání ke stanovinotheistickému; verí v jediného osobního boha,
ého historick)'m studiem od rL1Zn}Jchprotivedecrívcskú. Tím, že zamítl základní positivistický
vek nebadati o nep07.natelnu. získal místo pro
voji víru. Veda není protin;'lhoženská - veda
ém náhoženství mlcí. nebot je pro ni nepowateleží na nás. na našem vnitrním citu, aby vyplnil
zem. .\ tak tam. kde positivismus ríká n etam Masaryk cerpá ze svého náboženského preí a tvorí si tak odpovedi na metafysické otázky.
nství však nen.í M::tsarykovi, jako Kantovi. cemramosti. jež je cílem života. Proti takovémuto
pojímání náboženství se výslovne stavÍ, nebot
azuje funkci daleko širší a významnejší.
mto doplnení positivismu myšlenkami náboženpocív;Í základ Masarykovy filosofie.
Zmínil
již. že Masaryk v techto snahách není osamoclánkem soustavného tažení proti positivismu,
kytuje po celém svete. Je protestem požadava citú proti nadvláde rozumu.
tohoto stanoviska je posuzovati i Masarykovu
dejin, n á b o žen s k Ý s mys 1 n a š e h o
dního
životaajehohumanitní
cí!.
k se snažil vystopovati ideové nitky. táhnoucí
naší historií a hod not i t i je se stanoviska
m n o s t i a na tomto podklade vybudovati
e pro náš budoucí národní život. Tím prádostal clo rozporu s positivistick}'m dejepijež se omezuje na konstatování
fakt a na
a hodnocení se stanoviska té které doby.
o. na iak~' odpor narazilo Masarykovo pojetí
prof. Pekare. J ou známy i vleklé spory. do
áhl i prof. RádI. stave se na stanovisko MasaProf.

Em. RádIa

mohli oznaciti jako pokracovatele. a prohlubošlenek Masarykov}7ch. MLlžeme u neho pozot)'Ž odklon od positivistického zpL\sobu my'ž náboženskou víru
a totéž presvedcení

o hlubším smyslu života, jejž nelze vycerpati nekolika
materialistickými formulkami.
V biologii, kde se již od let vlece spor mezi vitalismem a n:1zorem mechanistickým, staví se prof. RádI na
stanovisko vitalismu. Prírodovedecké
badání melo za
úkol vypátrati nemenné zákony, podle kterých se rídí
prírodní dení. Ve fysice a chemii se mu to z veliké cásti podarilo, v biologii - vede o živote - je tato otázka dosud predmetem živ)'ch polemik. Podle názoru mechanistického je život v~'sleJnicí fysicko-chemikálních
pochodu, jimiž je - vzato do posledních dLlsledku ži\"ot jedince nemenne predurcen. To ovšem je v príkrém rozporu s pojetím svobodné vLtle, s tvLtrcí silou
jédince a s odpovedností za osobní život. Vedle toho
otvírá tento materialisticko-mechanick~J názor ješte jinou neútešnou perspektivu: Podle tak zvaného Clarnotova zákona o eutropii smeruje celý náš hmotný svet
k vyrovnání sil - ke klidu - ke smrti. Zák,on o zachovúní energie vypovídá, že energie sice neubývá, ale také
nepribývá. Energie upotrebitelná se však mení v ener"ii neupotrebitelnou - a tak podle tohoto zákona na~tane jednou okamžik, kdy nebude rozdílL\ mezi napjetím rL\w}'ch energií, kdy všechny energie budou vyrovnány, a kdy následkem toho nebude ani pohybu ani života. A k tomuto osudu podle mechanistu jsou odsouzeni i všichni živí tvorové, nebof· není podstatného rozdílu mezi jevy životními a hmotnými, nebof první jsou
podmiiíovány druhými.
Proti tomuto neútešnému výhledu se postavili vitalisté, tvrdící, že život je necím docela jiným, než jen
hmotn}'mi pochody. Bojují v první rade ostre proti
Darwinovi, jehož ucení o prírodním a pohlavním V)'beru bylo úplne materialistické, ·a priklánejí se spíše
k pojetí Lamarckovu. Proti slepým silám. ovládajícím
hmotn)' svet, staví ú cel n Ý postup v živé prírode.
Hlavní predstavitel tohoto vitalismu v Jemecku.
Driesch, k nemuž se RádI ve své knize o vývojov)'ch
teoriích prihlásil, naz}Jvá tuto zvláštní podstatu, jež
odlišuje organicky od mrtvé hmoty, e u tel ech i í.
Není snad dnes pochyby o tom, že jedine vedecké metody positivismu nestací na výklad života a pochopení
sveta. Je ovšem otázkou, zda tento návrat k romantismu a spekulaci bude skutecne krokem kupredu a nahradí ty nedostatky, jež vyt),ká positivismu.
U prof. RádIa je pak ješte jedna zajímavá vec: ostr)'
rozdíl. jejž ciní mezi instinktivním jednáním zvírat a
cílevedomou cinností cloveka.
elze nepostrehnouti, že
náboženské, antropocentrické chápání sveta zde vítezí
nad chápáním vedeck}·m. Prof. RádI tohoto presvedcení nezastírá, nebot sám píše:
»Pro svou osobu pokládám positivism verící v mecha~1icky nutný beh vccí, uprí1išnenc raciona\i,stický
(dedukuje
zákony skutecnosti, místo, aby je poznával ve skutecnosti),
nechápající
osobní oopovednosti
a tedy TI ech á p aj í c í
k T es t a n s tví,
ze prekonaný.«

Jeho sklon k uznávání subjektivní pravdy ci lépe receno subjektivních pravd, jenž je v »Dejinách vývojov\'ch teorií« zretelne naznacen, neutuchl docela ani po
vilce. kdy se prof. Rádi pod vliver--..r.ozvratu ruské filosofie, jak sám píše, více priklonil k metodám racionalistickým. Tento názor je...Jasne vyjádren ve spisku
»Sociální demokracie a komunismus«: »- každá diskuse stojí konec koncLt na presvedcení jednotlivcu;
...
já sám, jenž tu stojím proti celému svetu, jsem
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PNtomnOSL
shledal, že toto jest správné, ono nesprávné a tedy soudím tak a tak -«.
Také ve svém posledním velikém spise - »Moderní
veda« - vyzveduje autor toto individualistické stanovisko. Jeho názory v tomto ohledu jsou príbuzny s názory pragmatistu, o nichž se zmíníme pozdeji.
*
Realismus je pojítkem mezi positivismem a smery
vyložene idealistickými (abychom užili positivistické
terminologie) .
Je rozhodným odmítnutím positivistické
filosofie,
snažící se dáti jednotný názor na svet. Na druhé strane
však schvaluje positivistickou metodu ve vede a v jejím
použití. Žádá pouze vetší svobodu pro naše city tam,
kde positivní poznání je nám znemožneno. Je príklonem k romantismu a u nás i zduraznením citu náboženského. Je pokusem ne-li o smír, tedy alespon o soužití
mezi vírou a vedou.
Ale stejne jako positivismus bezdeky a proti své vuli
posílil materialismus, tak i realismus byl jedním z cinitell'l, kterí v naší filosofii vyvolali silný príklon k romantismu.
Positivismus chtel slouciti vedu s filosofií, chtel ze
samotné filosofie udelati vedu. Dnes pak, pod vlivem
romantismu se znovu otvírá propast mezi vedou, jež
zustala positivistickou a mezi novou filosofií.

DOBA

A

e

LID

krát jsem po citoval a cítím znovu, že nemohu jinak, než Vám
vyjádriti nejvetší úctu a ríci Vám o nadšení, které mne k Vám
táhne pro eleganci a veškerý puvab, který jest ve Vašich tan·
cích a predstaveních.
Nerozumíte
možná mé francouzštine.
Máte také možná men·
talitu rozdílnou od naší, evropské, ale, at je tomu jakkoliv, iediné je správné a jisté, že máte lepší srdce než je naše, nehot
není jiste zkaženo evropským
egoismem. Vy jediná, Josefino,
v celé .Evrope tancíte celým srdcem, nebot máte krome ta.
Ientu víc uprímnosti
než my, kterí predstíráme,
že .Evropa
jest kolébkou svetové kultury. Vy, cerná ženo, jste zanechala
nejvetší vZpOmínku v mé duši - a život se skládá ze vzpomí·
nek. - Když jsem videl veliké množství obrazu Vaší skvelé
postavy,
byl jsem v pokušení si jich nekolik koupit, avšak,
Josefino, mohl bych povesit k sobe Váš obraz s rytinami staré
Paríže?
Mohl bych si koupiti tento obraz, jako se kupují po·
hlednice s cesty, Váš obraz, z nehož se dívají Vaše velké,
hezké oci, které jsem nikdy nevidel.
Nebudte tedy ukrutnou, napište mi. Umíte psát, slecno Josefino, francouzsky
nebo anglicky?
Na konci svého dopisu Vám preji, slecno Josefino, více štestl.
než si prejete sama. Teším se již na nežné sluvko, které pošlete mne, neznámému,
a ujištuji Vás svou nejhlubší vdecnostf
a svou vzdálenou láskou.
Váš oddaný
J. V. P., Koterovská,
Ceskoslovensko.

N. B. - Prosím za odpuštení, že jsem psal na stroji, ale nechtel jsem Vás obtežovat
písmen, nedosti citelným.
D o p i s nám

o r n í k u v.

Dopisy J osefine Bakerové.

Na palube,

Otiskli jsme nedávno jakousi kratickou
autobiografii
cernošské
tanecnice,
která je nyní
jedním z puvabu Paríže. francouzský
žurnalista, který o ní napsal knihu,. se br al do ní nekolik dopisu z tech, které dostala. Prekládáme
je, nebot vyjadrují dobre náladu naší doby.

I
Dopis

midinetteik.

15-3-26.
Ctyry švadlenky
ztracené v ulici Lyonské by si moc prály,
slecno J osefino Bakerová,
míti Vaši fotografii ve svém atelieru.
J sou presvedceny
že jim prinesete štestí. J eHch paní, které
si velmi váží, práve otevrela modní salon. Nevedouce, jak zarídit poslání této fotografie, byly bychom Vám všechny ctyry
vdecny, kdybyste
nám to oznámila. Pište na naši paní Renée.
Líbáme

Vás, vidte?
Ctyr

D o pis

ces

k o s loven

ského

i n žen

y.

Ý r a.

Slecno!
Jest to zajisté hloupost ode mne, že píši dopis povestné
umelkyni Josefine Bakerové, které jsem mel to štestí se obdivovati s miliony nadšencu z celého sveta. Jsem inženýr. Kdopak nezná mentalitu velkých umelcu parížských
Music-hal1u?
Rozum a má vlastní logika, kterou jsem si vypestoval
a co
jsem slyšel od svého detství, behem svých dlouhých studii,
neustále mne presvedcují,
že umelkyni jako jste Vy:-JOšefino,
a barevné k tomu, musí býti docela Ihostejno dostane-Ii o dopis více ze zástupu svých obdivovatelu.
Tato logika
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mi tisíckrát

opakovala

slovo

"hloUI-bst« a tisíc-

38,

na širém mori,

12-10-26.
Slecno,
shledáte mne jiste príliš odvážným, ale predplatil jsem si jeden
zábavný
casopis a vystrihl jsem si Vaši hezkou osubku a po
dlouhé hodiny na mori prohlížím Vaši fotografii. Ale beda, vel·
mi bych si prál vetší foto, s malým venováním
jednomu z Va·
šich cetných obdivovatelu,
bohužel nepatrnému.
Dovolte,
slecno, muj :idole, ubohému
malému plavcíkovi,
ztracenému
na širém mori, složiti ik Vašim nohoum výraz
svého srdecného
obdivu.
(Na palube križníku Lorraine.)
Do p i s o

psu.
20. ríjna 1926.

Slecno,
byv poveren
uvésti do prodeje
rasu psu dosud neznámou
v .Evrope, jež se vyskytuje
toliko v Mezopotamii
u kmene
Arabo-Kurdu
z MiIlysu, dovoluji si Vás se zeptat, zdali by Vás
mohlo zajímat podívat se na nekterého
z techto psu.
Ta zvírata, nazvaná Salukis, jsou druhem perských chrtu a
zajisté nejelegantnejší
mezi chrty, nejinteligentnejší
a s nejrozmanitejší srstí. Jsou mimo to neobycejne
inteligentní, málo
choulostiví a velmi rychlí.
Zajímá-li Vás to, jsem vždy ochoten ukázati Vám nekterého
v techto psu, které Vám doporucuji a kterí Vás jiste budou mftI
rádi.
Vámi

urcený

Racte

prijmouti,

den a hodina
...

se mi budou

samozrejme

hodit.

a t. d ....

N. B. Žádný z tech psu ješte nebyl ukazován
v Londýne.

ani v Paríži ani

Dopis

VQ

j á k a z V i n cen
Peynost

nes.

vincenská,

22-9-26.

Vllžuji se nacrtnauti techto nekalik slav jen s jistým patIm. Když jsem byl pasledne na revue ve Palies, byl jsem
la acaraván padívanau, ,kterau mne tam byla prána videti
vaná jest príliš široké slava, musím ríci císla).
tel bych Vám krásnými slavy naznacit, jakým magickým
abem jste na mne pusabila, ale beda, muj duch se mate a
hu než hramaditi velké hlaupasti.
o, Josefina, davalíte mi snad Vás tak nazývati,
žiji již
ustání jen s Vaším ()brazem pred 'Ocima, stává se z neha
avdová halucinace. Nazývám Vás svým idalem, sním a pln
by dacházím k nadeji jednau Vás nazývat
svau. Ale od(te šílenství mladé ha pamatence!
ež se s Vámi razlaucím, davalte, abych Vám rekl, jak jsem
ten, že Vy, hezká cizakrajná
kvetinka,
umíte prabudit pak sálu nabitých vždy, když jde a ta, Vám se abdivavat.
šte jsem Vám ta, myslím nerekl, jaka není Vaším. ani mým
ým krajem není Prancie, nebat kraj, kde jsem spatril svetla
ta, byl prozáren vecným sluncem.
ijmete muj nejvraucnejší

i

op s

f

ran

'Obdiv a líbám nadšene

ca uz sk éh a

v ajáka

vNe

Vaše malé

m e c k u.

Slecna,
jsem Vás uvidel ve Vašem nejnavejším
puvabne umem programu, ve Vašich skatacivých
tancích, slecna, taha
jsem k Vám vzplanul láskau, láskau od jakživa. Tady,
y te vedela, ackaliv se všemažne
snažím zaplašiti vzpaku na Vaši krásu, sen svéha srdce, ztracenéha
tady v Neu ... Ale mám srdce slabé a musím Vám napsat tenta
k, který nás mažná spají jednaha vecera, až budu mít pres
v krásných tancírnách Maulin rauge.
yste ukajila tauhu méha srdce, slecna, abyste ukojila mé
e, prosím Vás, slecna, pra patešení
méha srdce, pašlete
dpoved.
dce, které na Vás myslí pra celý živat.

Je a n P.,
voják

první

trídy.

i

D a p s a s c h li z k u.
Paríž

18-1-26.

Miss Jasefina,
jiste velmi prekvapena
až dastanete tenta dapis a ješte
až budete císti dále.
m, miss, parazumíte-li
mému psaní, ale litují, bahužel
anglicky.
stavuji se Vám ca pauhý divák, nadšený Vaším razpuvabem a Vaší krehkau a 'Okouzlující krásau.
ml 18 let a jiste víte, že je to vek bláznivých
kausku a
nejhazardnejších a také nejméne razvážnÝch.
ioo! Jakmile Vás kda spatril, nemuže myslet než na
isme mnaha zlatých snu, pa tam 'kdy jsem Vás videl
erné a velkalepé revui. Vidím Vás ješte spaušteti se se
v óhromné kvetinavé kauli, která, zdajíc se razpukámne dala zahlédnauti
Vaši lehkau a krehkou postavu.
mlzivé videní, mihnuvší se mi pre<l-JJ.c.ima jaka prchavý
mto okamžiku vidím v duchu takavý
'Obraz: tancíte
a
n se svau abvyklau gracií <. lehkastí nadzemskau
nehmotnou. Vaším telem se clavek spíjí a sta ocí u vyVás pozorují.
ž jste pocala zpívati svým plynulým a šišlavým hla-

sem, zdála se mi, že slyším strízlíka schavanéha
v nekterém
kaute Music-hallu. Vaše krásné 'Oci tak sladké, tak jasné, tak
veselé a tak mazlivé zajaly mé srdce pra vždy. Oh! nesmejte
se, Jasefina, zbažnuji Vás a nemyslím než na Vás 'Od prvéha
vecera,
kdy jsem vás spatril.
Prasíml Vás, svolte
laskave
k schuzce s Vámi, abych Vám tu vyjádril svuj obdiv.
Budu vás 'Ocekávati v nedeli 23. ledna v 6 h. 30, u výchadu
metra Peltier. Pasílám Vám tenta dapis da Vašeha skveléha
Milanga a daufám, že si ha pavšimnete
a že budu mít ta velké
štestí Vás spatriti.
Líbám Vám uctive ruku.
V áš 'Oddaný služebník.

i

i

Dap s Am er ca na z

t r ó p u.

Paríž, 4-2-27.
\
Slecna,
pa sedm mesícu, ca jsem v Paríži, slyším stále chváliti Vaše
umení. ~tále se chystám jít se Vám abdivavat
da falies,
ale
j5eml na mizine a nemohu si davalit ani kaupi lístku v promenoiru - a kanec kancu v promenairu
bych byl príliš daleka
jevište a nemahl bych dacela vychutnati
Vaše umení.
A prota se na Vás 'ObraCÍm tímta dopisem, jehaž paslání mi
ve své dabrate jiste prominete,
s prasbau a laskavé padaravám lístkem na kresla.
A aby tata velkamyslnast
ale ani centim,
posílám
známku.
Cekám,

Vás nestála než malé abtežavání,
Vám s dapisem
50ticentimavau

jíst Vaší velkamyslnosti

a dekují Vám predem.
S. V., American z trópu.

Ž á d a s t a pen í z e.
Slecna,
vím, že vydeláváte
spaustu penez. Chcete jích vydelávat
ješte
více, slecna Ba,keravá?
Jmenuji se Jan V. a žil jsem 10 let v Africe. Dabýval jsem
gumu, byl jsem velitelem
jedné cety a videl jsem jen jeden
aeroplán leteti nad pouští a jakou pauští! Setkával
jsem se
casto s divakau zverí, je jí ješte mnaha v Africe. Prodává
se
za váhu zlata.
Vrátil jsem se do Prancie k matce a ke své starší sestre,
které mají velkou hospodu v Bardeaux. Byl jsem nemacen. Je
tamu sedm let. Dnes je mi 34 let a chci si nalézt pastavení.
Jsem 'Obchodník a mám výhodu, že znám dobre Afriku.
Navrhují Vám tedy abcho,d. Nemluvil jsem a nem s nikým,
nebat vím, že Vás bude zajímat. Lvi, tygri a všecko další se
pradává vyvážena
zlatem, jak dabre víte. Jde a ta ca nejvíce
vy težit. Zpusab, jaký mám pro ta na mysli, je dabrý. Je treba
lidí a penez. Já opatrím lidi, armádu dasti silnau. Razestavím
je v stejné vzdálenosti
kalem cerné pevniny, na brehu atlantickéha aceanu, indického aceanu, cervené ha a stredazemního
more, aby tvarili pás. Vykrací na muj razkaz. Vykracili. Jdau
srážejíce rady k velkým jezerum vnitrazemí.
Shánejí všechnu
zver ke stredu Afriky. Pastupne,
jak kruh se stahuje, prapouštím lidi a výdaje se menší. Kanecne máme všechna zvírata;
ve velkém parku. Zbývá již jen je chytit, a pradáváme
je da
Nemecka a da Ameriky: 'Obycejný lev stají 25.000 franku. Znám
všechna dabrá místa, ale nedastává
se mi trochu penez. Ca
() tam soudíte?
Pašlu Vám razpocet;
ale sdelte mi ()bratem
pašty kalik penez máte k disposici. Nebudete litovat. Ostdtne
všechna' povedemJe v porádku. V každém prípade patrebuji pres
sta tisíc franku. Neváhejte.
Cekám Vaše razkazy
a prosím
Vás, verte mi, slecnO' Bakeravá,
v úcte Váš
Jan
V.
P. S. ----' Neprijmete-li,
vím na kaha se 'Obrátit ...
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Do p i s s o c h a r k y.
Brusel,

37-2-27.

Slecno,
Vás, jejíž estelicnost
presahuje
všechny antické krásy, odvažuji se žádati o obraz Vašeho tela dopola obnaženého.
Chtela bych se jím stále inspirovati
a je mil.ovati. Vím, že
Vaším práním by nebylo práti ošklivci a vezte tedy, slecno, že
Vaše obdivovatelka
je blondýnka,
cernooká a pridejte k tomu
úsmev ft la »Joséfine Baker«, krome t.oho jsem socharka ...
zacátecnice,
ikterá však jiste prijde jednou na radu.
Zlost ve mne vre, když pomyslím, že jednou nebo dvakrát
jsem Vás propásla
v Bruselu a v Ostende. Vrátíte se tam
ješte? .Jsem pevne rozhodnuta
Vás videt a mluvit s Vámi: dovalíte mi to?
Tolik obdivovatelu
Vás obklopuje
Budu trpelive ocekávat fotografii
u ní doufám slovícko.

a bojím se odmítnutí.
t.olik vytouženou! . '. Bude
abyste

verila

j i n é m.

20-3-27.

s ...

jistc s Vámi ješte neco podniknu.
D op is z e

Š pan

e I s k a.
Valencie,

8-3-27.

Jeden z tiSÍCLIvyzna vaNI Tvého božského náboženství
skládá k Tvým rozkošným
nožkám výraz svého bezmezného
obdivu jak pro harmonickou
linii Tvého požehnaného
tela, tak
pro uchvacující puvab Tvého úsmevu.
Proc Til to vše píši - proste protože film, jehož jsi skvelou
hvezdou, mi pripomnel
Tvou púvabnou
siluetu a prosím Te
ne o odpoved, ac bys mne tím ohromila, vím však, že Tvé
chvíle ma.ií cenu zlata a že nesmíš ztráceti cas takovými hloupostmi. Pošli mi· tedy Svou fotografii s venováním,
máš-Ii na
to cas! Dej mi radeji obraz, kde nejlépe vynikne tvuj puvab
a Tvá cizokrajná krása.
Podívej se, nemužeš
mi to odreknout,
mne ubohému vyhnanci dva tisÍCe kilometru od Paríže. Jsem tu sice ve vlasti
.José Padilly a Raquely, ale Valencie se nevyrovná
Paríži, jediné na svete, plné šperku, z nichž Ty jsi jemnou perlou a kde
Ty se skveješ uprostred
skvostll.
Cti dále, JosefiiJo! Bud ujištena velkou oddaností
hy a prítele a prijmi poklonu jeho citu a nežnosti.

Svého

slu-

P. J.

i

i

D o p s z Bel g e.
Slecno,
je tomu mesíc, co se rozmýšlím mám-Ii
se odhodlal, snad nedostanu
odpoved,
Znám Vás z divadla, tof vše, a p;~ce
pro Vás veršu, nebot nejsem básní-k.
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=-Vám psáti. Dnes jsem
- tím hure pro mne.
Vás miluji. Neskládám
Nemohu Vám nic na-

Y No 99.

pozdravy.
malých

detí.
Vánoce

Drahá

Paríž,

Prijdte,

P. S. Srdecné

restante

vý-

Videla jsem ve snu krásnou a nezapomenutelnou
cernou
Matku boží pricházející
s dalekých morí, klouzající po vlnách
abychom se podivovali její plastické kráse my ostatní umelci,
kterí milujeme a obdivujeme
se kráse, trebaže cerné.
Dovoluji si Vám tedy poslati pozvání k zahájení výstavy
.Jednoty malírek a socharek,
kde vystavuji.
Byla jsem v divadle se na Vás podívat. Zdála jste se mi zázracnou
v kvetinové kouli a vnuklo mi to nápad na výzdobu vázy z keramiky.
Verte, slecno, že bych byla velmi poctena Vaší návštevou
ve Velkém paláci.
.Jsem srdecnc vaše
P. S. ~

S ...
Poste

Dopis

Dekuji Vám predem a prosím Vás, slecno,
razu mého velkého obdivu a zbožnování.
D o p i s o n e cem

bídnouti, nebof nejsem bohác - jen své srdce, petadvaceti·
letého cloveka, uprímného a loyálního. - R.íkají, že jsem hezký
chlapec. Mel jsem mnoho žen a nikdy jsem nemiloval. Budete
si snad myslet, že šílím? Ne, jsem pri plném rozumu. Byl bych
chtel s Vámi mluvit v Paríži a neodvážil
jsem se.
Byl jsem riditelem dílrry v horkých koloniích, na Vás záleží,
vrátím-Ii se tam.
Mohu doufat???
Stací Vaše ano a pošlu Vám fotografii, Vaši
mám stále u sebe.
Prísahám
Vám nejvyšší diskretnost
a uprímnost.
Nelíbí-Ii se Vám muj dopis, vrafte mi jej, prosím; tím hure
pro mne, tím hure pro Vás.

slecno

1926.

Bakeroevá,

pricházím se Vám podekovat za krásné hracky, které jste nám
dala, za krásné odpoledne, které jste nám dala. Mám velkou
radost ze svého kuchyrlského
nádobícka
a medveda. Dekuii
Vám také za dobré kolácky. Ješte jednou Vám dekuji a posí·
lám Vám své prání štestí a mnoha zdraví pro 1927.
S hubickami malické, které nosí štestí.
G s el a.

i

Paul M orwnd:

Ve cer

S

Chaplinem.

K pochopení
tohoto clánlku treba podo·
tknout, že se týiká rozvodové
afairy Chapli·
novy, v níž justice
skoro celá zeme se
obrátila proti' nemu. V Americe je muž ph
rozvodu ve velké nevýhode proti žene; scntimentální Amerika chrání slabšího partnerJ,
a chrání jej zurive. Nekdy se však zdá, ŽC
v této partii je slabší muž, Chaplin.

i

Vecer
jakozklidneném
na venkove:nocí.atelier,
stín, útlý
kvety,
Yorku
Chaplin
a

knihy
- vodený:
Ncw
tak
dobre
cepel v pochve; tak štastne úmernÝ, že má pravdu, je-Ii malý.
Mládí na prošedlých
skráních, a zárivost,
kterou pred chvíli
zamlžovala
spousta
pudru. Slunce, zadržující
své paprsky.
Herec nepretržite,
lec neviditelne
hrající.
Nijalká náladúvost
v slove ni posuncích. Veceríme v šesti: sedí naproti mne. Jest
to první okamžik dne, kdy si polevuje v tomto dome bratr·
ského stínu, kam se uchyluje, aby zas nabyl dúvery a n~deje. Nebof této sláve jest treba nadeje. Po celý den byl
koristí oné drtivé bytosti, jíž jest americká
spravedlnost,
a
již muže uvést v pohyb jakákoli, dokonce sebe úskocnejší žen·
ská ruka. Pádil, pádil jako ve snu, neoznacitelný,
unikající všem
nástrahám;
preskakoval
od rána paste soukromých
detek·
tivu, a tváril se mrtvým,
(v posteli a úplne ustrojen), když
došlo k prvním hrdinstvím
exekutoru.
Pak vyskocil oknem,
povytáhl
své príliš široké,'
spadnuvší
kalhoty,
podrbal se
v cuprine a s nenápadným,
stále však roztreseným
zadkem,
bráneným
zprava
i zleva neviditelnými
rozmaehy
hulky,
udržoval až k nejbližšímu rohu v patricné vzdálenosti
vyClí·
race, reportéry,
prohrabovatele
tajných aktú a rvácské exi·
stence, které nemají ve zVylku pustit svou korist, když cijí prí·
jem padesáti milionú. Charlie asi prilezl až sem kradmo, snad
po strechách. Zas už nabral dechu. Jeho· knír spadl, a nesebral
ho. Mohl konecne pod sprchu a ustrojit se . .Jeho proderavelé
strevíce, jeho cerný žakýtek a jeho »bourka« leží asi v koutku
atelieru, stocený v klubko

h vood už znamená

Na svete jsou pouze ctyri velkomesta:
N ew York, Londýn,
Berlín a Paríž. Všechna ostatní mesta jsou vesnice, mnohdy
rozkošné a na umelecké poklady bohaté vesnice, ale presto pouhé vesnice, kde zná jedcn druhého, kde manžel ncmllže klamat
manželku, aniž je ihned vypátrán a zo"tuzen.
Známý filosof pravil: »Vesmir se podobá veliké knize, z níž
jsme pt'ecetli r;ouze první stránku, jcstliže jsme stále žili jen
,'e svém rodném meste.« Já dodávám:
l\1ilovali-li jsme pouze
jedinou ženskou rasu.
Jak casto jsem byl tázán na pa,lube parníku nebo v tea-room
hotelll Palace:
l »Kten~ ženy nejlépe milují podle vašeho názoru ?«
A já odpovídal:
»Predne se mýlíte, domníváte-li se, že jsem znalec. To by byla
otázka pro Don J uana, který spí na veky v Caridat-Hospitalu
v Seville. On byl kvalifikován,
aby ji zodpovcdel. Muž, jenž si

!

objednal
u Va1des Leala onen proslulý obraz, predstavujjcí
prince a preláta ožírané v rakvi cervy,
by vám byl mohl dát
informace. Já j sem pouze skrol1lný cestovatel, který se snažil
pozorovat trochu obe pohlaví. Dovoíte, abych pomlce!."
A nebylo-Ii vyhnutí, ríkal jsem: »Povím vám, jaký mcl názor
na lásku Jakýsi American. Nazýval ženy »Mimi-vodka«, »Mimiplzenské'«, »Mimi-chianti«,
»Mimi-whisky«,
nebo »Mimi-punc«,
podle ('(;ho, mel-Ii co cinit s Ruskou, Ceškou, Italkou, Anglicankou, nebo Švédkou ... Jako všichni jeho krajané, pil tento
Yankee j2ko houba a posuzoval ženy podle »drinku«, kterým
dávaly prednost.
»A co soudíte o ncmeckýcn ženách?«
»Mezi námi: Francouzi a mnoho ostatních CIZlnCU Je špa1'1le
ZIlá a nedovede ocenit jejich prednosti. Kdybyste byl rekl »Markétka«, rekl jstc vše! Ale to je povrchní a smcšný úsudek. Právc tak bychom mohli prohlásit, že všechny Parížanky
jsou kokety a všechny Anglicanky
»žehlící prkna«, že všechny 5panelky vráží cloveku mezi žebra nuž. vVilliam J ames, apoštol
pragmatismu,
který znamená seriovou filosofii jako znamená
Fordovo auto seriovÝ VlIZ, prohlásil:
»Se sociálniho hlediska
má nepravé prednost pred pravý!T1.« Co potom ríci s hlediska
lásky? Nikde nebylOi vydáváno více omylu za pravdu než d této
vccné kapitole.
Nescetné ncmecké ženy jsou vášnivejší
než
ltal1<y, romantictcjší
než Skotky.

minulost. lile, nyní se hotoví k pomu skoku, poslednímu vymrštení
pres všemocl1Jou hloutoho Middle-Westu, který rozdrcuje americké kino. Tento
et jej zanese až do Evropy, až do Francie, nebo! sní o tom,
tu usídlí, že tu bude pracovat, a že tu vyprázdní
s námi
Uk lahvÍ starého
vína svobody,
zapomenutých
v hloubi
pu. Co se týce puritánské verejnosti a "strední trídy«, ktednes raduje z pohedu na štvaného Chaplina, co se týce
h .babistu«, obchodujících necistou morálkou,
jimiž jsou
telé malých kin v Mempfis nebo Salt Svake City, co se
všech tech, kdož boykotují v této chvíli "Zlaté opojení« a
tni epopeje - ti vubec nikdy nezpozorují,
že jim byl uloujediný genius, kterého svet pohyblivých
obrázku zrodil;
synové to poznají až o mnoho pozdeji - tak jako poznávše - prispením veliké a svobodné Evropy. Ale proz~co horkÝch chvil, co nových bolestných
premetÍ! jej oce-

aplin se zachmuruje;

což už nepromluví?

tu Ralph Barton, frankofiIský
American,
který obhajuje
a vždy svou tužkou i pérem Francouze, Barton, poslední
jvernejší prítel Chaplinuv, vytahuje prekvapení,
které nám
tento vecer pripravi!. Jsou koláce ci zavareniny
v techto
ých kulatých krabicích?
Jsou to filmy, z prvních filmÍ!
Iotových: "Psí život« "Vystehovalec«
atd ...
d námi nevelké plátno; vzadu Bartonova
brada, osvet!espadu ...
už se hýbají na bílé ploše obrázky.
Podezrelá
koncina;
romauou prken spi clovecí balík; starý žid, obchodující
eplými psy«; za svítání
provonují
tyto vurtíky
ranní
ch; a tehdy chumel cerných hadru náhle oživuje.
sne vedle mne výbuch smíchu v temném atelieru:
to!
)je. jenž se opet poznal! Toto díte se smeje stvoreni svého
• A což nemá pravdu, že se smeje, jestliže
topor tlustého
ce policisty, který cíhá za prkny, jej nikdy doopravdy
rtil?

chologie železnic a metafysika
hotelu "Palace".
m, nevdecím-Ii za SV0U cestovní posedlost okolnoSti, že
jsem se narodil témer v cekárne parížského
Východního
ží, ale pripadá mi vllbec, jakoby moderní clovek musel mít
obydlí: jedno, oficielní, kam jest mu posílán výmer daní,
é, oficiósní, které jest primontováno
na kolech a jemuž
á »sleeping car« - Sláva evropským železnicím,
do,ud nemají bezdrátového telefonu!
Henri Bergson, "recordman«
filosofie vznikání, primontoji teorii plynulého a proudícího »já« na ctyri kola, kdežt'o
airenenávidel »pohyb, jenž linie posunuje ... « Má pravdu,
jde o vybudování krásného verše, nemá pravdu, pokud neje pohyb, který pomáhá zavazadlll1n s místa. Naši sou>c delí v typ rackovitý a typ hlemýždí.
Názory lidíj.ou dobre provetrány, jsou široké, liberální a pribarveny
vým ,kepticlsmem, který propujcuje dlouhý styk se všemi sveta. Mozek lidí-hlemýždÍ! jest omezený, zúžený a
ý. S racky se lze vždy dorozumet, necllt jsou to Poláci,
ci Skandinávci. Mezi hlemýždi neni dorozumcní.
Ideový
roztriš(ujc skorápku. Kdyby všichni lidé-racci mohli rové perute nad Locarnem,
pohasl b~' šovinismus
jako
, jtjíž bacil zmizel, a nebylo by nijaké látky k rozpon~roay.

i

j

*

*

Nikdy jsem nezapomnel,
co mi rekla krásná
Americanka
z Ne\\'-Orleansu,
která prijímala své prátely v b"sénu, sdelujíc
jim duverno ti mezi potápením.
Stále ji pred sebou vidím,
skoro nahou v tcsne priléhajícím
trikotu;
mela telo Junony
z vln vystupující. Sedcli jsme na okra,ji swimming-pov!u.
Držela
ve vlhkých prstech cigaretu. Tázal jsem se jí:
»Co ciní v Americe žena, která se chce zbavit muže který se
jí príliš dvorí?«
Najada mi odpovedela:
"Provdá se za neho'.«

PSYCHOLOGIE
Robert Saudek (Londýn):

Ceští spisovatelé v zrcadle
. grafolog'ie.
VI. (F.

Langer.)

Rukopisn)"
materiál, kter)' máme tentokráte k disposici, není zcela uspokojivý a proto je záhodno
ríci o nem nekolik kritických slov. Jde o jednu stránku souvislého, pro tisk urceného clánku, jenž je psán
491

PHtomnosL
plnícím pérem na tenkém, pro inkoust znacne propustném, hedvábném papíre kvartového formátu. Použité
péro, jakož i kvalita papíru znemožnuje zjištení pastosíty, ackoli práve tento znak by mohl, dle všeho zdání, hráti pri tomto souboru významnou úlohu. Dále
obsahuje tato ukázl~a velmi mnoho tekstových oprava
vpisku, které nejsou zcela prirozené a proto nepricházejí pro naše úcely v úvahu. Všechny ostatní znaky
jsou prirozené a normální a dají se rozdeliti do techto
skupin:
Rukopis je psán velmi rychle, rádky stoupají, zpusob vázání je prevážne ostrý, tahy dolu jsou zdurazneny dosti silným tlakem a písmena jsou nezrídka ukoncena drápkovitým háckem. Ale vetšine techto znakLt
chybí stálost a stejnomernost: tak rádky zpocátku ponekud klesají, tlak je znacne nepravidelný, hrotitý zpttsop vázání je casto vystrídán girlandou; vedle tohu
vykazuje písmo silnou menivost polohy (casto již
v jednom slove), velikosti a cástecne i šíre. Tato skupina znaku, svedcící o vnitrní nevyrovnanosti,
privádí nás na stopu c1úležité dominanty rozporu: úhel
sklonu je casto velmi malý, za to však písmena jsou

~
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cinnosti je neco nevykoupeného. Není to ona radostn'
chut k práci s úsmevem na rtech a s jasnou myslí
které je cinnost potrebou a osvežením. Se znacný
úsilím musí nezrídka nejprve premoci pocátecní nechu
a sebepochyby, nežli se dostane do proudu, a je velm'
náladový. V jeho houževnatosti a energii je rys kre·
covité úsilovnosti, svedcící o tom, že cinnost není mu
stavem prirozeným, nýbrž, že je spíše východiske
z nouze a útocištem z vnitrních zmatku a nespokojenosti.
Cítí velmi intensivne a nezrídka podléhá touze neposlouchati rozumu a nedbati citu pro odpovednos
který je u neho jinak velmi vyvinut, a úplne vydati
sv LIj cit, vyžít své tužby; a prec pri vší své netrpeli
vosti v takovém pudovém hnutí, kdy již není sebe moo
cen, jsa poslušen impulsu, dovede se zrídka oclevzda'
plne. Podléhá svým touhám, ale s pocitem jakési neoprávnenosti; zrídka deje se tak s naprostou nenuc
ností, volností, vnitrní svobodou. Proto neprivádí m
takové vzdání se okamžiku úplného osvobození
uspokojení, nýbrž vzbuzuje prání znemožniti podruh'
podobný nedostatek sebevlády a potlaciti všechny ne·
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(pri cástecné menivosti) dosti úzká, písmo je silne
zjednodušeno, hlásky jsou casto levosmerne uzavreny
(ac práve tak casto zcela otevreny) a nekterá písmena
vykazují levosmerné doplií.ky. *) Ocekávali bychom pastósní písmo, neml'tZeme to však, jak již bylo receno,
zjistiti, ponevadž rukopis je psán pln'ícím pérem.
Pri vší této disharmonii nalézáme radu znaku, které
ji zmírií.ují. Tak vidíme, že délkové rozdíly jsou malé, že písmo nevykazuje žádné ostentativní zclLlraznení
velk)'ch písmen ani co do velikosti, ani co do tlaku
ci utvárení. Dále shledáváme jasné a prehledné clenení plochy, zachovávání okraje, zjednodušování a pri
tom prece dosti originelní formulování písmen, znacnou obratnost co do ZpLlsobu spojování a celkem presne (asi prostredne vysoko) kladená znaménka. Také
zde však narážíme na závažný konflikt. Ve své zbežnosti casto nepresne utvárí nekterá písmena (na pr.
»k«); maje však silne vyvinut)' smysl pro odpovednost
(presne kladená znaménka, tesné písmo) a sklon k zretelnosti (jasné delení plochy), snaží se cetn)'mi doplnky o sebekontrolu ponekud nervosní a impulsivní.
N a základe tohoto popi~--:1:ostáváme tento celkový
obraz povahy pisatelovy:
Má velmi extensivní cinorodou vuli, energii, neobycejnou výkonnost a hOli~evnatost, ale v celé jeho
*) Redakce vynechala na tomto míste z analysy jednu vetu
povahy ciste soukromé.
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zkrotné impulsy. Tato nemožnost plne, bez prekáž
vyžíti svá hnutí a zároveií. neschopnost dostati je ú~
ne do své moci, zneklidiíuje jeho nitro, a ac nezapre
v sobe dobráka, stává se následkem toho casto drsn)'m,
popudlivým, prudkým a nesdílným. Co chvíli ozvese
v nem nejaký vášnivý protest, pod zdánlive klidnou
hlaelinou to kvasí a revoltuje casto s nepochopitelno
zavilostí. Takto kolísá mezi netrpelivostí pudu a se
pochybováním, jehož se nemúže zbaviti, mezi vášni
vým vzplanutím, neohlížejícím se napravo ni nalevo
a stísneností, kterou jen s nejvetším napetím premáll
Proto je mu zv)'šená v)'konnost, práce vítaným pr
stredkem, aby unikl své nespokojenosti.
Presto, že tato nevyrovnanost je velmi podstatn)
rysem jeho povahy, není její pusobnost následkem n'
kolika konsolidacních prvkLl neomezená. Pisateli n
hrozí nebezpecí rozháranosti
a roztríštenosti, nebo
ac jeho zájmy a snahy nejsou jednostranné, jsou pr
znacne ekonomisovány a soustredeny. Vedle toho'
prost ctižádosti, která by ho štvala oel mety k met
stále a stále nespokojeného s dosaženým. Je prá
naopak z lidí nejméne nárocných a nejskromnejší
pod sluncem. Jeho horlivost je pobádána oddano'
veci a proto není tolik citlivý vúci prípadné neús .
Hosti svého snažení, a je vylouceno, že by neukoje
ješitnost stupnovala jeho nespokojenost.
Tato osobní nenápadnost a spokojivost jde r
v ruce s prostotou a jednoduchostí jeho názoru, N

PHtomnosL
'n sensitivní jemností nebO' rafinovaností
postrehu,
t je vždy príliš intensivne
citove zaujat a nemá
ž dosti myšlenkového
odstupu.
Je však svedomipozorovatelem, ackoli
neprísahá
na realismus.
postrehy a závery jsou vždy jakousi smesí strízti a ilusionismu. Je v tom kus odevzdanosti
v žise všemi jeho trampotami,
možný jedine u po~ v takové míre spokojivé a prosté osobních am. Uvedomuje si mnohé stinné stránky skutecnosti,
jim podléhá a bourí )e proti nim casto s vášnlzaujetím, a prece není skeptikem,
nSTbrž hledí žis duverivostí vstríc, vere v dobro a krásu. Neni
udíž duševní težkopádnost
- nebot myslí velmi ciobratne a vecne - nýbrž potreba verit a uznávat,
to benevolence povahy citové na strane jedné a
ivé zaujetí, plynoucí z potreby prožít pri soucasnedostatku odvahy chtíti cele, bez inhibic na straruhé, co je prícinou toho, že není rozeným analy, který vidí a hledí vecem až na dna, ac jeho
pnost kritiky netreba proto podceúovat.
Zato však
u všechny jeho názory pecet opravdivosti,
uprím. a subjektivní presvedceno sti, jakkoli casto náem své nevyrovnanosti
jen s velikým úsilím se
racovává jistoty a casto si ji tvrdošijne
znovu a
vu musí dokazovat.
oto sebeutvrzování má vedle toho také svuj puvod
chlosti, mnohdy i zbežnosti jeho myšlenkových
poU, následkem cehož leckdy
propadá povrchnosti
a
omyšlenosti v podrobnostech.
A však jeho poctivost
edomí povinnosti podnecuje snahu po úsilovné, pod nervosní sebekontrole;
odtud také ten impulí tón, jímž mnohdy dává na jev o svou vuli k zresti a urcitosti.
ibuje si v jednoduchých,
zretelných
a srozumitelprostredcích výrazavých.
Zjednodušuje
arci zhuproblémy ponekud príliš a nelze ríci, že by toto
"eobecnování bylo vždy ku prospechu
;eho kritic" Ale nejde mu élni o to, nebot prevládá
u neho
tvorivý, který se uplatúuje
prese všechny prekážjež vypl,hají z nedostatku
vnitrní
rovnováhy.
e tedy v jeho povaze celá rada prvku kladných:
obnost, snaha pa soustredenosti,
oddanost
a du'vost v život a tvorivá energie, které jsou vydatprotiváhou disharmonie
jeho pudového
života a
jí mu oporu v jeho težkých konfliktech.

IVOT A INSTITUCE
a ty nejchudší se zapolnnelo.
hny úvahy o výnosnosti novostaveb,
o výši cinžf
iejich vyrovnávání
mají jeden predpoklad,
který
není zcela správný. Užívá se ho z návyku abe myslit, nekdy i úmyslne,
aby nutným zjednoduvyniklo jádro otázky. Mluvíme
totiž stále tak,
y všichni lidé, kterí potre~
l~ytu, meli urcitý a
duchod nebo kapitál, aby si nejakou, strechu nad
mohli opatriti. Ale to je nespravedlivý
omyl nás
o které v tomto ohledu je už postaráno.
Ve skuti všech onech 53.291 v republice
nove postavebytu, ony ctyri a pul miliardy, které na ne byly
J

vynaloženy,
byly venovány jen té majetnejší složce národa, presneji vzato jen tem, kdo mají alespon na cinži
z obytné kuchyne. Bydleti znamená míti zarucen stálý,
treba skrovný príjem; jak mnoho však jest dneska tech,
kterí nevedí, na cem budou zítra. Jak mají bydlet nezamestnaní, práce neschopní, docela nemajetní?
Pro tyto vrstvy obyvatelstva
nemají podpory stavebního ruchu žádné ceny. Vše, nebo skorem vše, co bylo
postaveno, jest jim nedostupno. Co s nimi?
Sledujme pomery v Praze.
Chudí se tedy tísní dál
v mizerných sklepních bytech po desíti v jedné komore
a po ctyrech lidech na jedno lužko, strídají šichty na
noclehu a jsou-li podnikavejší,
pomáhají si sami jak dovedou. Osadili boudy v zelinárských
zahradách, staví baráky a vagonové kolonie na periferii. Venkovská nuzota
více nežli drív se táhne k mestu a, paberkujíc
z mnoha
príleŽitostí
velkomesta,
snázese
protlouká;
tlací se
ovšem zase tam, 'kde jest již preplneno, do okrajových
ctvrtí a pražský magistrát je bezmocný proti nim.
Koncem roku 1925 napocetl stavební úrad 1253 takových n o u z o v Ý c h s t a v e b, které byly povoleny jen
na urcitý cas neba' do advalání. Na Žižkove jich vznikla
nejvíce: 342, v Michli 121, ve Vršovicích 117, v Nuslích
113, Hrdlarezích
79, Strašnicích
70. Není predmestské
obce, kde by jich nebyla. Pouze 60% z nich bylo uznáno
za nezávadné,
ale 191 oznaceno jako velmi defektní po
stavební a zdravatní
stránce; jestliže pouze 135 domku
je vyzdeno, 1049 postavenO' ze dreva a 59 je vagonu nebo obytných vozu, není se cemu diviti. Tolik se dovídáme tedy o jejich vnejší úprave. Horší nežli zdravotní
nedostatky
jsou tu ješte závady sociální a mravní; bylo
o nich již casteji psáno. Predstavme
si jen, že tyto baráky vedle sebe umístené daly by celé hezky lidnaté
mestecko
s 5067 obyvateli,
1522 rodinami. Protože jde
vesmes o rodiny cetnejší, zpravidla více než ctyrclenné,
jest ke všemu ješte vetšina domku pre I i dne n a. Na
jednu místnost pripadají prumerne tri lidé, v Zábehlicích,
Sedlci, Liboci. a v Podolí více než tri.
Obycejne se stavelo na najmutém pozemku na vlastní
vrub, ale vyskytují se i baráky stavené prímo na výdelek. Tím však ješte nekoncí delba o místo v nich; 246
rodin, 533 lidí tu žije v podnájmu vedle ci spolu s majitelem, nebot polovina všech domku má pouze jedinou
místnost.
Snad jsou mezi temito lidmi nekterí spekulanti, ktdi
za odstupné se zbavili svého bytu ve meste, ale obycejne
zvolili boudy a baráky proto, že v prelidneném Žižkove,
Libni, NusIích atd. pro ne již nebylo místa nebo bylo
príliš drahé. Snad jim usnadnovala
volbu okolnost, že·
sami ze trí ctvrtin pocházejí
z venkova,
kde mnohý
z techto príbytku by byl považován
ješte za výstavný,
a necítí tolik nedostatku
takového primitivního
bydlení.
Barákové
kolonie nejsou než obmenou, novou formou
dávného pražského
nedostatku,
s nímž mesto doposud
. marne zápasí a kterým je proslulé pre I i dne n í byt u.
Steží bychom v okolní Evrope nalezli tolik a tak závadných, tak preplnených,
a pri tom drahých bytu jako zde.
Verejnost si není vedoma celého dosahu toho, že ješte
roku 1921 byla v Praze plná tretina bytu prelidnených;
bytu, v nichž jednu obytnou místnost (pokoj nebo kuchyn) obývaly prumerne
tri a více osob, bylo 52.411;
v takových bytech žije témer polovina všeho pražského
obyvatelstva
(41%). V Motole, Proseku,
Iiloubetíne,
Hrdlorezích,
Zábehlicích, v Košírích je prelidnena
více
než polovina všech bytu vubec!
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Zlo je zvetšováno
tím, že jde z 90% o byty nejmenší,
o jedné ci dvou obytných
místnostech,
a že jsou mezi
nimi velmi mnohé byty sklepní. Hledíme-Ii k sociálnímu
postavení
jejich obyvatelu,
shledáme,
že jsou nejvíce
prelidneny
byty delnické;
skoro polovina všech bytu
obývaných
delníky jest mezi nimi.
W
A to se již proti drívejšku pomery zlepšily, od roku
1880 ubylo ve vnitrní Praze prelidnených
bytu o 6 procent. CelkovÝ zisk ovšem není valný, nebo! odstraní-Ii
se a anací vnitrního mesta nejzávadnejší
budovy, nastane pouhý presun jejich obyvatelu do predmestí a vzroste
prelidnení tam. Není-Ii laciných bytu, nemohou tito lidé
bydleti ji,nak.
Až dosáhne stavební ruch takové výše, že bude kryta
rocní potreba bytová, až bude obnovena sobestacnost
stavebního
podnikání, znamená to, že stát a obce mají
zanechati
vubec veškeré péce bytové?
To bude sotva
dnes možno a tím méne u nás, kterí jsme v bytové kulture o tolik pozadu. Zmínili jsme se jen o dvou ožehavých otázkách bytové politiky a podobných nedostatku
je ješte celá rada. Bytová politika se nemuže omeziti na
péci o dostatecný
pocet bytu pro vrstvy, které pri stavbe se cinne úcastní svým kapitálem nebo aspon na amortisaci budov svojí cinží. Doposud nedostatek
volných
kapitálových
prostredku
br{lIlil tomu, aby verejná péce
bytová mohla se venovati svému pravému posláni: zaopatrení bytCt pro zcela nemajetné a sociálne slabé, pri
stavbách pro vrstvy ostatní snahou o zvýšení standardu
bydlení. Jakmile však nastanou
normální pomery musí
býti obnoveny také na tomto poli práce prerušené
válkou: verejný zájem o bytovou otázku a stavební ruch
stane se prací pro byt o vou r e for m u.
Tím teprve splatí spolecnost
svuj dluh tem, o které
v sobecké snaze po prístreší pro vrstvy; jež mely více
vlivu, moci a prostredku,
bud nikdo se dosud nestaral
nebo nemohl starati v té míre, v jaké bylo nutno. Pro
sebe tím podnikne zároven naléhavý
cin obrodný:
odstraní tak naráz a soucasne hnízda mravní zkázy i nákazy fysické. Nech! císla sama mluví: v roce 1922 v tech
cástech Prahy, v nichž méne než tretina bytu jsou byty
delnické, byla úmrtnost
obyvatelstva
11'4, ve ctvrtích,
kde byty delnické jsou ve vetšine,
cinila však 14·7.
Rozdíl v úmrtnosti tuberkulosou
je ješte nápadnejší, vyjádren pomerem 166 : 335. úmrtnost
kojencu ve ctvrtích
se špatnými byty byla o polovinu vetší (100 : 153).
Studii o "Prelidnených
bytech v Praze« nadepsal její
autor anglickým
úslovím:
Jaký domov, takový národ.
My doposud podle tohoto merítka jsme velmi zaostalý
národ.
.
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pane redaktore,

dovolte mi, abych se vložil do dvou diskusí ve Vašem liste,
z nichž jenom první se týká prímo mne.

----

I.
Zdá se, že jsem pohneval paní Miladu Stránskou svým clánkem o zahrádkách. Rád bych ji ujistil, že nemám zhola nic proti
tomu, aby na zahrádkách byly altánky, hledíiky, afrikánci, gladioly, muškáty, begonie, rerichy, divi,zny a všechno ostatní, co
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paní Stránská uvádí; ba dokonce nemám ani námitek proti k
puste, rajským jablíckum a jiným užitecným vecem, ktere
kdo na svém kousku pudy se zálibou pestuje. Rekl bych dokonce, že její zahrádka ve Víru, jejíž floru chtela proti mne
obhajovat, mllže být podle jejího vylícení velice pekná, a rád
bych nad to prohlásil, že farSlké a venkovské zahrádky, pre·
tékající kvetem a plodem, maií svuj styl a prijdou do zahrad·
nického nebe. Bohužel jsme u nás ani ty venkovské zahrádky
nedovedli prenést do mest.
Proti cemu jsem mluvil, jsou bežné zahrádky, jaké vidíme
v nových ctvrtích Prahy; zahrádky nejen špatne pestovane,
ale vetšinou už špatne založené, špatne clenené a špatne osá·
zené. Dnes je dost zahradnické literatury - zejména cizí aby se každý mohl poucit, jak pekne se dá rešit zahradní dvorek, teráska, schody, rabátko pred domem a treba i zelinárský
kout. To, co vidím, nahlížeje lidem pres ploty, je prímo desivá
neladnost, bezradnost a preplnenost, fórovost, bezvýraznost a
neporádek. Jen mi, prosím vás, neríkejte, že to je tak docela
vec osobního vkusu, do které nikomu nic není. Také zarízeni
bytu je vec osobního vkusu; ale snad se pamatujeme, že asi
pred dvaceti léty byl veden verejný boj proti velmi mnoha
vecem tohoto osobního vkusu, jako na pr. proti barvotiskum a
drakslovanému
nábytku, plyšovým záclonám, Makartovským
kyticím a nevetraným salonum. Tento boj byl, nemýlím-Ii se,
veden ve jménu kultury a životní úrovne; a mužerúe ríci, že
se na štestí podarilo mít vlív na osobní vkus a že dnes vetši·
nou se zarizujeme opravdu lépe a rozumneji než naši otcove.
Když se polemisovalo s cinžákovou pseudogotikou, pseudorcnaissanCÍ a pseudobarokem, mohl také kdekterý domácí pán
prohlásit, že to je vec jeho osobního vkusu a že "muj dum, muj
hrad«. Na štestí ten osobní vkus lze korigovat aspon tím, že
se z neceho lepšího a kulturnejšího vytvorí móda; žádnými
duvody nezlomíte osobní vkus, ale ohnete jej, privedete-li do
Yr.()dy vyšší standard. Až bude naše zahrádkárství stát na vyšší
llf()vni, poprejme v nem po vuli místa osobnímu vkusu; dnes
však je nutno pusobit na zahradníky i obecenstvo, jako pred
dvaceti léty bylo nutno pusobit na truhláre, calouníky i obe·
censtvo, abychom vyšli z dusného nevkusu tehdejšího stredo·
evropského salonu.' Dnes, doufejme, je kulturní záležitost inte·
rieuru definitivne vyhrána; hledme, aby i naše zahrádky sved·
cily o úrovni vkusu a jistém zahradnickém vzdelání tech, komu
ve mestech dopráno je zakládat a pestovat.
je

i

II.
Dovolte mi nekolirk slov ke zbytecne horké diskusi s clán·
kem dr. Silára "Naši na Slovensku«. Pravda, jeho príklady ne·
byly štastné; ale neobcházejme jádro veci a rekneme si uprím·
ne, že náš (ceský) životní styl se hodne liší od tradicního stylu
slovenské inteligence, a ne vždy k svému prospechu, aspoil
po stránce spolecenské. Slovenská inteligence \vyrostla ~
zhruba receno pod prímým nebo neprímým vlivem ma·
darské a mezinárodní gentry; at to má jakékoliv stinné strán·
ky, vzato ciste spolecensky, nese to ssebou jistou aristokratic·
nost, sebedbalost, snad i okázalost, nechut k držgrešlovstvÍ,
péci o formu, spolecenskou roztomilost a celou radu vecí, ktere
opravdu nejsou k zahození. Aniž bychom sypali reravé uhlí na
svou hlavu, priznejme se, že pokud nás se týce, neoplýváme
zrovna spolecenskou hladkostí a nerostli jsme pod dobrým ani
špatným vlivem skutecných nebo pochybných salonu; bohužel
chybí ~ám to v cizine, tak jako nám to opravdu chybí na pude
slovenSlké. Stejne tak je nepochybné, že se tomu volky nevol·
ky budeme muset trochu naucit, ne snad v zájmu prestiže,
nýbrž) zcela proste pro praktickou potrebu. Konecne pravda je,
že s tím budeme muset zacít spíše v Praze nežli na Slovensku.
Naši na Slovensku se tedy nemusejí drbat, mluví-li se o techto

ech; radeji se podrbejme všichni pO mestech i vsích cech. a uvažme, že si tak trochu všude musíme uložit kousek
lecenské a sociální výchovy.

*

Karel Capek.

Naši na Slovensku.
Pane redaktore,
volíte snad i mne ješte nekolik poznámek k clánku p. dr.
ára. Pusobím na Slovensku od prevratu, tedy mohl jsem si
oriti o pomerech úsudek. Není pochyby, že nevychovanost
spolecenskánetaktnost mnohých ceských lidí pusobí divne
slovenskou inteligenci, která od Madaru prevzala spolesk!! zvyky, ale to by byla jedna z posledních prícin nevážti, nelásky a nechuti Slováku vuci Cechum,
Pravé príciny jsou jinde a jsou hl ubší. Politické štvanice,
kterých na pr. vynikla strana slov. ludová, aniž by se stao zmírnení po svém vstupu do vlády (dobre to vystihuje
ek 13. Miillera se správnou direktivou pro budoucnost), hoárské stísnení SlovenSlka, vzniklé odpadnutím trhu ostath cástí býv. Uher, kde Slovensko znamenalo oblast pnlslovou, výrobní, kdežto nyní stlaceno vysoce vyspelým
myslem ceským znamená pouhé odbytište bez valné možti vlastního odbytu, a ovšem osobní, casto chorobné ambice
enskýchpredákll, na než se po prevratu všude a pri všem
ostalo, to vše vytvorilo na Slovensku onu proticeskou nát
u, která se v posledních letech tak vyhrotila. Nositelem této
ticeskénálady není lid, ale inteligence a to hlavne ta, jejíž
vem,kostse objevila až po prevratu v nadeji na zachování
h tech mastných hrncu, kterých užívala za Madarska; ta
eje byla v mnohých prípadech zklamána prílivem spolehliJ ích ceských úredníku a živnostníku.
rispívají k této nespokojenosti i Ceši na Slovensku? Ovšem
ano. Ale nerekl bych po mnohých zkušenostech, že by se
dálo hlavne ruznými temi netaktnostmi, poklesky a nesluštmi ciste spolecenského rázu, kterých ukázky, dost jednonne, podal p. dr. Silár. Je-li ten úredník neb ucitel jinak
ti\'~' a spravedlivý clovek, tedy nejaký prehmat v spoleském ohledu mu i Slovák rád odpustí. Ostatne poklesku
ti bon tónu je i mezi Slováky dost, treba že se tn deje snad
aleneji.
de však netakt~lOst a neprozretelnost ceských lidí bije do
a nadelá casto mnoho zlé krve, to vidíme - spíše než
tech hospodských politiku
-, u vynikajících
ceských lidí,
ulturnícha jinak zasloužilých pracovníku. Tu každá chyba
oršujedaleko více než spodnicka nejaké úrednické panicky
drsné slovo, v hostinci. Premlnozí z techto pracovníku
naSlovensko s nejlepšími úmysly, chtejí pracnvat, orgavat, kulturne povznášet - mnozí z nich i osobne se uplata vynikuout -, ale prinesli si s sebou bohužel predstavu
é pustiny, zanedbaného, zuboženého a primitivního
nákterý považují za svou povinnost nekdy až vtírave pot a pozdvihoval. Ignorují veškerou až dosud vykonanou
a nechápu,že príklad úcinkuje daleko lépe než blahoá shovívavost mentorování.
Úradují sice slovensky, ucí
slovensky,ale neopomenou pri žádné príležitosti ostre
vat zaostalost Slováku a slovenských pomeru, pripomÍpri tom mezi rádky své zásluhy. Hledí samoúejme
a na všechno slovenské. lnteli~ ent a clovek "hodnotný"
ze ten, kdo prijímá jich speci :Iní názory na slovenské
, casto stranické a omylné. (Nechci uvádet jména,
hl bych uvésti cetné verejné
,Jrojevy, knihy a clánky
~h lidí na Slovensku, universitních i gymnasjjních profejiných kulturních pracovníku.) Tu je casto kámen úrazu,
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to nejvíc poburuje uvedomelé Slováky. Rozcilujeme Slováky,
kterí jako mladý a nadaný národ mají nepopÍratelné schopnosti
literární, umelecké i politické (méne ovšem organisacní), asi
tak, jako rozcilovali nás patentovaní a pri tom neohrabaní nemectí "kulturtragri,(
pred prevratem. Jde-li za námi tucet Slovákll a ostatní jsme roztrpcili, není to ješte "jednotná fronta
hodnotných lidí a kulturní prolínání«.
Zde hlavne je treba více taktu, méne domýšlivosti a méne
chtení stát všude a všemu "na špici«, ale více prizpusobení
národu, pro který chceme pracovat, více obetavé a nenárocné
PI áce kulturní a sociálnÍ. Slovensko se nesmí považovati
za
etapu pro vlastní vyniknutí, treba tu méne osobních ambicí,
ale více porozumení pro duši národa. Ze je treba Slováky
vést a prevychovávat, je neSpOrné, ale není treba jim to stále
strkat pod nos. Spolecenské prestupky drobných ceských úredníku Slováky tak dalece nerozcilují a neplní odporem k všemu
ceskému leda vyložené Madarony -,
ale netaktnost
a
hlavne n e t a k t i c n o s t ceské inteligence prilévá casto olej
do ohne. Dovoluji si tvrditi, že tato netakticnost ci nediplomatiC'nost nese aspon v 500/01 vinu na všech cesko-slovenských
aférách z poslední doby.
NbChci ovšem generalisovat, jsou mezi Cechy na Slovensku
lidé opravdu vzácní, pracovníci obetaví a vzorní, o kterých se
treba nemluví a jichž práce je opravdu požehnáním pro jich
okolí, ale prípadu shora uvedených je mnoho, velmi mnoho.
Ze roztrpcují Slováky i nekterí ceští karieristé, kterí prišli
na Slovensko jen udelat kariéru a lidé. kterí tu chtejí za
každou cenu zbohatnout, je samozrejmé. Ale to všechno, ani ten
nedostatek spolecenského taktu nekdy, nesnižuje v'ážnost ceských lidí na Slovensku tak, jako nedostatek sebevedomí a·
duslednosti. Nelze dobre bez újmy na vážnosti nadávat po
strane na Slováky a pri každé vhodné i nevhodné príležitosti
klanet se až k zemi pred každým trochu vlivnejším Slovákem.
K tomu pristupuje i politická roztríštenost a nenávist, neu:dznenost, malicherné vády a osobní trenice závist a pomluvy,
dotáhne-Ii to nekdo trochu dál než druhý, mluví-Ii se o nekom
více než I() druhém, atd. to všechno pred zraky zvedavého a
kritisujícího slovenského obecenstva. To hlavne snižuje vážnost
ceského živlu na Slovensku!
Mohlo by se mi vytknouti, že uvádím pouze chyby - snažím se je podat podle pravdy a nestranne - a že neuvádím
prednosti. Ale tyto si snad nemusíme pripomínati! Solidní a neúmorná práce, spravedlivost,
poctivost a demokraticnost
o tom každý Cech i Slovák dobre ví. To nás práve drží a
dá Buh, i udrží.
Celý problém ceských lidí, úredníku, ucitelu, profesoru atd.,
na Slovensku je v nekolika málo slovech: konejte proste, ale
rádne a cestne dále svoji povinnost! J když je to dnes pO'/innost težká a nikým uz.návaná, i když se o ní dnes nemluví,
prece je to nejspolehlivejší zpusob k položení základu nového,
národne cítícího Slovenska, splývajícího ponenáhlu duchovne
s ceskou kulturou, a tím zabezpecení existence státu. A potom
snad prijde i den, kdy bez ohledu na spolecenské manýry bude
vdecne vzpomínáno všech tech, kterí pro tento úcel, treba
ntnárocne a bez ohlasu, svou pOvinnost na Slovensku vykonali.
Nové Mesto n. Váhom, 30. cervence 1927.

*

Otakar Flt1scher.

V ážený pane redaktore!
Se zájmem jsem precetla clánek p. dr. Silára o "Našich
chybách« a s nemenším zájmem od,povedi na jeho clánek. Jsem
že11a státního úrední.ka na Slovensku, mám dosti casto príležitost vyslechnouti úsudky Slováku u nás. Clánek dr. Silára
není, myslím, tak "neštastný«. Má hodne pravdy. Myslím, že
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PHtornnosL
není tak hrozné, ríci si pravdu prímo do ocí. Nejsou to jen
Slováci resp. Madari, jsou to, jak známo, príslušníci i jiných
náwdu, kter-í poukazují na naši nespolecenskost.
Jak jinak se
máme tem chybám vyhnout, než když si je uvedomíme?
Mne, jakožto ženu, hlavne zajímala cást o chování našich
žen na Slovensku.
Není chybou, že pracujeme,
ale bylo by
záhodno, aby každá žena se snažila být i pri nejhrpbší práci
pokud možná vkusne oblecena. To ovšem neznamená
mít na
sobe plesovou toaletu. Jakožto žena státního úredníka nemohu
si držet služku, delám hodne hrubých prací sama a vím'; vlastní zkušcnosti,
že i pri nejméne "cisté« práci je možno být
oblecena slušne tak, že pri objevení se návštevy
netreba studem zcervenat
a zmatene
pobíhat a shánet teprve neco na
sebe. Mela jsem príležitost poznati jednu zchudlou Anglicanku,
která byla nuccna delati si všechny domácí práce sama. Ale
af myla nádobí neb podlahu, vždycky ztlstávala dámou. A nemáme my, Cešky, právo, chtíti být také dámami?
Mohu ríci s p.atešcním, že· se od Cešek mnohému i madarské "dámy« ucí. V prvních dobách našeho príchodu na Slovensko jsme byly tercem poznámek,
když se nekterá z nás
objevila na ulici a sama si vezla kocárek s deckem. Brzy si
na to zvykly a dnes ty, které se nejvíce divily, obcas si zavozí kocárek
též samy. Myslím, že kdyby mely c a ste j i
príležitost
se presvedciti,
že i pri jiných pracích muže býti
clovek slušne oblecen, na pr., že je možno cistit okna a nemít
pri tom sešlapC'llé strevíce a cípaté špinavé šaty, pak by se
jim mnohá práce nezdála tak hroznou .
Nesmí býti naší snahou podvoliti
se zdejším názorum
na
práci, naopak, musíme sem vnést trochu svetla a vzduchu, ukázat, že práce není nic necestného.
Práce nás ženy nesnižuje,
ale mnohdy my samy sebe snižujeme tím, že nedbáme
pri
práci o svuj zevnejšek. Jen více s e b e úct y!
To vše zdají se na první pohled malickosti, ale verte, nejsou
ty malickosti pro nás zde tak bezvýznamné.
S úctou
Ozorovce,

29. cervence

1927.

*

A. Licliová.

o zahrádl{ách.
Vážená

redakce!

Každý si dnes reší ruzné otázky a osobní potreby kulturní
podle vlastních názoru a vkusu, pr-edevším ovšem podle vlastní
"kapsy«. V dobe nedávné rozvírena
byla také otázlka bytové
kultury a jiste i nejskromnejší
z našich lidí jsou už presvedceni, že nestací míti nad hlavou toliko strechu a zaríditi si svuj
domek po pr-Ípade byt - jenom pohodlne a prakticky
nebo
úsporne, nýbrŽ že je nutno vnésti do neho jistý puvab, dáti mu
cosi ciste osobního a milého, zkrátka ozdobiti si jej zvencí
i uvnitr-. podle svých zálib a možností.
Ovšem zdc prichází v úvahu, jak si pocínati, aby tato ozdoba se snad nezvrhla v zošklivení, jak se velmi casto a velmi
snadno stává, rídí-li se clovek pouze osobním vkusem a je-li
tento osobní vkus nevytríbený,
neznalý jistých základních pravidel estetických
a tedy vlastne nevkusem. Každý musí priznati,
že jeho osobní vkus nesmí býti osobním na tak daleko, aby byl
protichudným,
nechci snad ríci jenom vládnoucí móde, ale samému podkladu libivosti.
Je opravdu
potešitelné
konstatovati
s panem Karlem Capkem, že po mnohých stránk ích skutecne. se u nás jeví v bytové
kulture v poslední dobe zn \cný pokrok. Pan Capek zminuje se
predevším
o jedné z rysu bytové ozdoby, o' domácí zahrádce
a pr.anáŠí jiste hodne velmi dobrých
úsudku o našich novodobých zahrádkách
pred dom1y.
O problému estetického
založení zahrádky
pred domem bez
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zvláštního
velkého nákladu bych se chtel zmíniti na základe
svých odborných
Z1kušeností.
Naše obvyklé novodobé zahrádky
vypadají obycejne velmi
uboze, jakoby jejich majitelé vynaložili poslední groš na za·
rízení a úpravu domu, takže už na zahrádku nezbylo. Jsou to
v srovnání
s cizími zahradami
hotové popelky. Namítne se
ovšem, že v cizine se majitelé zahrad pred jejich založením poradí s odborníkem;
nešlo by to i u nás? Vždy! zlobení a náklad,
který má majitel se zahradou,
kterou si založil bez porady,
daleko prevýší malý obnos, který by dal odborníkovi, nemluvíc
ani o vzhledu zahrady
založené podle estetických
pravidel a
zahrady, vyhovující jenom osobnímu vkusu nebo nevkusu ma·
jitelovu.
Domluví-li se laik Si odb.arníkem, který zajiste bude respekto·
vati záliby majitele, vznikne i z malé zahrádky po case prírodnl
umelecké dílo, které nejenom že je zeleným rámem a esteti·
ckýmdoplnkem
domu, ale je i kulturním prostredím, tím roz·
šíreným bytem-salonem
v zahrade, v jehož souladném usporá·
dání nalezne denními trampotami
uštvaný clovek klid a vždy
ješte dosti m.ažnosti a svobody hoveti svým zahradnickým li·
bustkám a osobnímu vkusu. Dlouholeté zkušenosti odborníka,
jeho znalost nejruznejšího
živého materiálu, s nímž v zahrade
po léta pracuje, jakož i vrozený smysl a vkus nelze nahraditi
ani sebevetší láskou laika a prítele zahrady.
Ta zahradnicina,
o které se vážená pisatelka v minulé Pri·
tom n o s t i taik vášnive
rozepsala,
nezáleží jen v povrchní
znalosti, jak rostlinu zasaditi, aby jedna druhé neprekážela, ale
ve velmi mnoho okolnostech
a prícinách fysiologických, ekologických a všeobecne
estetických.
Ani v prírode se k sobe
všechno nehodí. Nekteré druhy rostlin najdeme jen na suché
louce, jiné v háji u vody, na skále a pod. Také to, co se nám
líbí v prírode, kde kvetou rostliny v masách a barvy se nebij~
pusobi v malém uzavreném
prostredí domácí zahrádky tísnive
a disharmonicky.
Malý príklad nevkusu
a neznalosti veci:
Stríbrný smrk, má-li se v zahrade uplatnit a vyniknout, potrebuje volné prostranství,
humosnejší pudu, temne zelené pozadl,
také pekný trávník a hlavne zdravý vzduch. Nelze jej tedy
vysaditi kam nám napadne,
pred okny do uzounké zahrádky
nebo mezi zdi do zednického slinu, kde v prachu, úpalu ulic a
zhoubne pllsobícím kouri mesta jen bídne živorí. Klasickým
príkladem úpravných
zal1rádek jsou dosud nekteré naše selské
zahrádrky s tradicními liliemi, srdícky, zvonky, božímdrevcem,
pivonkou,
ša1vejí, usporádaných
pekne podle výšky vzrustu
s dekorem zelene šeríku, kalin, stremchy a útulnou lavickou
nckde v tichém zákoutí. Dnes i sem ·zavanul lidský vkus.
Nám tu však beží predevším
o pr.ablém naší novodobé do·
mácí zahrádky
na okraji mest, kam nechceme vnášeti prehnanOu modernu ani drahé rostliny a zbytecný luxus, práli bychom si, aby naši lidé, mající tak rádi svoje zahrádky, nevideli
v nich jen místo, Ikteré je potreba nejak a címsi bez ladu a
skladu, bezmyšlenkovite
vyplnit. Rostliny v zahrade jsou živou,
cítící hmotou, podléhající v ruzném! prostredí, nestejným vzru·
stem stálým zmenám, rozmanitým
škudcum atd. To vše prichází na mysl tvurci-odborníku,
který teprve po zralé úvaze
pocne své predstavy
realisovati,
a jen tak vzniká dílo trvalé
ceny, nikoliv popelka, která naší prílišnou láskou není ani za·
hrádkou ani sádkem nebo tou louckou, ale hroznou -divocinou,
která mnohdy opravdu prestává
býti kulturou v zahradnickém
i tom obecném smyslu slova.
Vedeme-li boj o vyšší kulturu našeho bytu a voláme-li po
harmonii linií u domu, který peclive zarizujeme,
alespon tolik
pozornosti meli bychom venovati jeho nejbližšímu okolí - domácí zahrádce.
V Brne.
Fr. Jirásek.
zahradní
ínspektor.

