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Naši na Slovensku.
Uvcrejiíujeme
dnes dva clánky
jednající
o postavení Cechu na Slovcnsku. 'Každý jde
na to s Jiné stránky: první reprodukuje
city
Crchu, druhý snaží se vmysliti do n[tlady Slovákli a dáti jim za pravdu tam, k,le mají
j)ravdu. Jsme prcsvedceni,
že bychom nyní
meli mnoho premýšleti o Slovcnsku. Po mnohých ,str{l1lkách je to našé nejbolestnejší
otázka, a k tomu jcšte otázka, ktéra se nejvíce dotýki
naší národní
budoucnosti.
Je
velmi smutné, že pres v;echno
Ílsilí nephchází sblížení, na které dychtive cekáme. Je
nutno zde mluviti opatrne;
musíme jednati
- podle výroku anglického politika - tak
jako bychom se dotýkali ran otcových.
'

()eši ua SJonmsl,u.
)'lili bychom se, kdybychom
myslili, že v okamžiku,
kdy - zatím nejvetší slovenská politická strana trana fudová vstoupila do vlády, jest na Slovensku
už
eehno v porádku. A mýlili bychom se ješte více, kdyehom mysleli, že strana
zmenila
svoje stanovisko
teehu1J1,jmenovite k Cechum na Siovensku.
Skoro
zdá, že naopak ve strane vzniklo presvedcení
že ted
jest ve vláde, muže bouriti ješte více. Byla 'to afér~
efánikova, kdy jsme se o tom mohli velmi dobre preedi:iti: bylo totiž prohlašováno
v oficielním
orgánu
any, že ted' se už nemusí nikdo báti vysloviti otevrea verejne svoje presvedcení.
Ovšem, j a k é presvedení bylo v uvedené záležitosti vyslovováno,
patrí k nejlestnejším stránkám verejného života.
Nezáleží dnes
ž na tom, zda aféra na jedné strane
byla namírena
proti liradll« a nezáleží na tom, kdo v této veci byl blaován. To jsou vedlejší a podradnejší
otázky. Mno em
uležitejší je~t ono psychologické
pozadí, jež možno forulovati slovy: Ted jsme ve vláde, ted vám dáme! Jiná
ec z této kategorie byl známý kvetnový
incident pri
ladení základního kamene vysokoškolského
internátu,
y byl dán ~ignál k otevrenému
urážení všeho ceského.
Díváme-Ii se dobre, vidíme, že na Slovensku se žije
dusné atmosfére, plné boure, jež muže se rozzuriti
es ci zítra.
kutecnost na Slovensku je dnes taková, že idea sblíní a sjednocení je v horším úpadku, než kdy jindy. Ceclovek na Slovensku cítí svoji ceskost mocneji než
y jindy, v negativním smyslu. Jest urážen a provoko, dává se mu znáti neobaleneji než kdy jindy, že »jí
enský chlebícek«. Jsme zde jaksi obetováni. Nadává
flám. teši na Slovensku si uvedomují, že nenalézají
Je ochrany. Zde jsou tupeni a v Praze o nich nikdo
í. Jsou strašne opušteni, ztraceni; jscu neco, co zde
už devet let a teprve dnes zacíná nevedeti, proc.
ad se to zdá smešné, ale pochopte: Cech na Slovenu p:acuje všude: ve vede, kulture, hospodárství;
rgamsuje; všem projevum dává slovenský náter;'

vše
píše

slovenské noviny a cte je; recní slovensky;
delá slovenskou vetšinu; bijc se za slovenskost
všech podniku; žádá si slovenské školy: bourí proti špatným slovenským
nápisum; a diví se - on nejvícc - proc ceský vedec na
Slovensku píše cesky. Je to proste tvor, který na svoji
práci nezištne prijepuje slovenslwu
vignetu a hrozne se
rozciluje, když nekdo rekne: Jak to? Ceši a Slováci vše
na poiovic? n{ls je sedm milionu a Slováku dva a pul?
Taková veta muže Cecha nu Slovensku privésti o rozum.
Neví dobre proc, ale cítí jaksi podvedome, že, kdyby to
nedelal, by to možnCt na lovcnsku divne dopadalo.
Ovšem, ten Cech na Slovensku jest také jen clovek a
ta k se nekdy stane, že pri sklenici plzerlského i zahroIT!uje. Nebot musil by to být už mizera chlap, aby se neotrásl, když mu milí brani za to vše ješte vynadají.
A tak se i v mnohé té ceské hlave narodí názor, že je
to lidsky nedustojné. Uvedomí si, že n i kdy a n i kde na
s\ ete se mu nedostalo tolik urážek a príkorí jako na Slon:nsku, že n i kdy a n i k d enebyla
jeho záslužná práce
tak bagatelisována
jako na Slovensku, že n i kdy a n ii. demu
nebylo jeho cešství tak bezohledne pj'edhazo\'\no jako práve zde. A tu se v ncm ncco vzbourí: núrodní hrdost, a on se rozhodne, že zahájí na Slovensku
samostatnou
akci. Jest to ]Jochopitelno, nehot každému
jednot: uojde trpelivost,
a nejdríve tomu, kdo jest za
svoji práci tak soustavne zncuznáván.
Žijeme v dobe, kdy toto rozhodování
nastává. Hlasu,
volajících po samostatné
organisaci (~echÍ1 na Slovensku,
pribývá. Duvody rostou lavinovite. Kdybychom
meli logicky uvažovati, musili bychom si ríci: Cechum na Slovensku pam školy, casopisy, divadla; mají se organisoyati samostatne
kulturne i politicky i hospodá rsky; mají
po všem, co se jim stalo a podle své kulturní, pracovní a
ideové zdatnosti žíti samostatne
vedle Nemcu, Macraru
- i Slováku. To by byl vj'rsledek chladných úvah.
Ale clovek nežije jen rozumem. Rozum jest cosi studeného. Je zde i srdce, cit, to profanované,
znehodnocené a vysmívané
vedomí odpovednosti.
A tento cit nám
praví: nesmíme se rozhodnouti pro to, k cemu radí tyto
úvahy! Nebot nezapomínejme,
že Slovensku jest treba
mnoho práce, mnoho ces Ic é práce: že je mu treba mnoha obetí, mnoha ces Ic Ý c h obetí;' že my Ceši na Slovensku jsme vojáky historické bitvy, která se nevyhrává
za deset let, ale muže se prohráti jedinou taktickou chybou. Jsme tvurci budoucího Slovcnska
a tím i budoucí
republiky ceskoslovenské.
Atmosféra, která se dnes utvorila na Slovensku,
nutí
Cechy k rozhodnutí. Snad se rozhodnou pro to, aby šli
samostatne
vedle ostatních v ústrety budoucnosti. Ale to
by bylo nejosudnejší
rozhodnutí.
Vytrvají-li
však na
ceste zapocaté, nedají-Ji se zviklati náhodnými pomery,
neustoupí-li s místa, na než by'Ji osudem postaveni, obetují-li sebe i svou práci Slovensku,
zachovají-li
klid a
rozvahu, budou-li na vášnivé útoky odpovídati vytrvalou
prací - potom nastane chvíle, kdy v Bratislave, v KOšicích i v Martine budou staveti pomníky i tomu dnes nenávidenému
a opuštenému
Cechu na Slovensku.

*
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nr. A. Ši/ár:
Naše chJhy.

Slov{~cijSOt~si)ne
zaujatiy proti
VenSkLI.Zd.llo by se! ze tuto

nám ~'ech,u~l nyaSlonechut sddl veskeren
sloven:.:,k)' lid; phhl~clneme-li však blíže. vidíme. že
zdášte jedné vrstve proticeská nechut je hlavním clánkelTIví ry: je to vrstva zdejší inteligence, úredníku, mešf{tldl; okolnost to pro nás horší, nebot tato vrstva vede
lid.
Je mnoho prícin této zaujatosti; predevším moment
n;trodnostní - ":1ln;\ C;tst této dne slovenské verejnosti pred nccJ~mi deseti lety byla horliv)'m harcovTlíkem za ~;[(tvu národa l11acrarsk~ho, proti nemuž dnešní nepochopitelné cechoslováctví se svojí národnostni
:'lažností. slabostí a chaoticností je málo pritažlivým a
imponujícím. Další moment je tu náboženství:
oni
pravoverní katolíci, my moderní popíraci; moment hospodársk.\' - a jiné . .Je tu však jeden moment. jenž má
hohužel velk5' vliv. treba zdánlive jde o malickosti, jejichž vypisov;mí mohlo by se zdáti vulgárním; je to
ži,'ot našich lidí po stránce spolecenské, jenž - nic ve
zlé - velmi casto je hluboko pod úrovní lidí zdejších.

*

Hle nekolik kaménku z mosaiky tohoto života, drobn.\'ch prípad lI:
])0 mesta H. se pristchoval predstavený dt'Hežitého
státního úradu. Celá rodina ceská. Paní necinila nikomu návštev, ale manželky mestsk)'Ch úredníku pokládaly, vzhledem k postavení jejího manžela, za svoji povinnost ji navštíviti. I~ylo to více než ctvrt roku po nastehování. V zablácené predsíni pred rozbit)'m oknem
klecela žena v nedbalém š:lte a drhla podlahu. Služka?
Nikoli, té nebylo. f\ni posluhovacka; ale k zdešení ná\'števnic se ulózalo, že to sama uomácí paní. V nesmírn)'ch rozpacích uvedla hosty dál; li1žka odestlaná,
povlaky nesou cerstvé stopy zablácen.\'Ch detsk)'ch bot,
nocturnum necessarium okázale uprostred pokoje, -všude obraz neporádku, necistoty, neúpravnosti, ac je
pet hodin odpoledne. N ttvštcva nezdrží, se dlouho; a
mesto má sensaci. Sucl'te jak libo; ale zdrcujícího úcinku na mysli zdejších lidí neodstraníte.

*

Následovná historka, kterou mi s velik}"m a nepred-stíran)rm údivem vyprávela stará jedna zdejší dáma,
naprosto není ojeuinelá: Starenka byla pozvána na návštevu do rodiny našeho cloveka, vyššího úredníka.
Byt pekne, témer prepychove zarízen, drahý nábytek,
olejové portréty, v ložnici dve krásná mahagonová lllŽka s hedvábn.\'mi soupravami. všude lesk a paráda.
Jen kuchyn j<!ksi odhytá, náhytek odren~·. dvc primitivní postele s hrub5'mi pruhovan5rmi povlaky. Pro
koho dve postele ? Jedna zajisté pro služku, tot zrejmo;
.ale pro koho druhá? Stará paní se zeptala. »N a této
druhé? Ale tn spím já s mužem!« »Cože? Vy s pánem
spíte oha na jedné. a se služkou spolecne, ac máte krásnou ložnici?« ptá se, nevcre sluchu host. »Ále my jsme
oha tak navykl'i na kuchyn. služka nám nevadí, a ložnice zllstane pekne poklir.ená '-« vykládá domácí paní.
>!'

Navrch huj, vespod fuj - ríkávali naši predkové, a
toto ríkánícko jiste neplatí jen o našich lidech. ale
patrne o obyvatelstvu celé zemekoule. Jenže tu na Slovensku ono spodní fuj je peclive zastíráno a nepozorovatelno, kdežto velmi mnozí našinci s tím chodí i ln
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svetlo denní. Všimneme si na príklad manželky jednoho našeho prednosty stanice: Príjezd vlaku je pro
zdejší lidi jakousi slavnostní podívanou, která shromáždí pred núdražím zástupy diváku. Ženy bývalých
prednostu stanic využily príležitosti k naparádení sebe
i detí, a tak vyšnoreny procházely se na nástupištích
j)i:eJ ocima všech. Reknete: marnivost a parádivost.
Zajisté.
le horší extrém vidíte, pozorujete-li manželku
11:lš~hoprednosty - a veru, že není jedinou, jež si tak
pocmá: Doba príjezdu vlaku zdá se jí z nejakého nepoznatelného dt"lvodu velevhodnoL1 príležitostí, aby šla máchat ci vešet prádlo, krmit vepre, ci buh ví co všechno,
vše v dokonale »pohodlném úboru domácím«, naboso,
papuce rozedran', spodnicka z:'1platovaná, košile o belosti dávno nepripomínající sníh, rozcuchaná atd. atd. a není ríuk)rm zjevem, že tato Marta peclivá vyvolí si
tuto dobu i k vyrízení nekterých ožehavých domácích
záležitostí s panem manželem, jenž práve s cervenou
cepicí stojí u odjíždejícího vlaku -; vše to - rozumí
se - je bedlive pozorováno stem ocí zdejších lidí, jimž
bojovná paní domu v celém tom úboru a posici
slouží nejen ke gaudiu, ale - co horšího - k nabytí
velmi zlého mínení o všech našincích.
Kapitolou pro sebe byly by naše deti - jejich odev,
chování, vychovávání - vše by svádelo k zaznamenání;
ale všimneme si jenom jednoho: naše deti na návšteve.
Verte, to je pravý postrach pro zdejší lidi! »Keby
áspon bez tých detí chodili« - vzdychávají vám. Naše
decka, zvykli! doma pouze na obývací kuchyn, cítí se
v cizím pokoji jako v ráji; vylézají na stoly, knihovny,
lenošky a piana, krátce na vše, nac vylézti se dá, nechávají všude stopy bláta, trhliny, kácejí sklo. Milí rodicové se usmívají a vykládají trnoucÍm hostitelum o roztomilosti svých deticek.

•

I

nttYŠtcvy dospel~ch mívají stíny. Naši lidé dlouho
otálívají s návštevami nebo s oplácením jich - zpravidla z ostychu. Když pak se prece vzmuží, nabývají
-- ku podivu - odvahy až príliš, a neberou nijakých
ohledll na hostitele. Stále slýcháte stesky, že návšteva
prišla v tu nejnévhodnejší dobu, jakou lze si mysliti;
»raz sme už išli spat« - povídala mi jedna paní, »a tu
zra_zu cingác zvoní - hla, návšteva. Hovorím ím,
že 'už sme na skoku lahnút, a viete co mi odpovedeli?
Že ábysme sa neženýrovali, ím že je to lahostejné
v akom že uhoru nás vidia. A verite, sotrvali do jedenastej.« - Návšteva nezná upejpání, pán zapálí si cigáro, pálí jedno za druhým, až nevidet, vše, aniž by se
ptalo dovolení; marne se kucká domácí paní a poznámkami naznacuje, že by bylo velemilo, kdyby to
bafcení prestalo -. A ty hovory -; aby polichotil
zdejším lidem, zacne náš clovek obycejne hubovat na
krajany, vládu, republiku - všechny instituce ukáží se
shnilými, hostitel s úžasem sl.\'chává, že to za Madarska
bylo lepší, - hostitel neví co odpovedít, a v jeho nitru
roste nechut k této jakési anarchii.

•

Naše ženy! Tak málo o sebe dbávají v manželství!
ltkoby snatek hyl magnou chartou, že mužova láska a
ohdiv zkamenelv a nepromenitelnými se staly. Z nežn.\'ch devcátek stáv~jí se znudené a mrzuté matrony,
pohodlné a nevkusné. A ted si predstavte zdejší ženy,
uchovávající silnou snahu líbit se a vábit i do pozd-

PtftomnosL
"ích let; v tomto prostredí mnohé naše ženy - místo
:Jby se snažily vyrovmt krok - propadají otupelosti
ješte rychleji, naplnují se horkostí, bezduvodnou žárli';ostí, a jejich chování k ženám zdejším stává se pojJudliv)'m, netaktním - spolecenská trhlina mezi našimi a zdejšími lidmi se tak šírí; mnoho stesku sl)'chat
na toto chování našich paní -.
Nejen ženy na sebe mnohdy málo dbají, i mužové
leckdy k),tají obraz nepochopiteln)' zdejšímu cloveku.
Osobne znám nekolik prímo drastických prípadu; tak
" jednom gymnasijním meste pLlsobí stredoškolsk~'
ucitel Y, velmi hodn)"', vzdelanÝ clovek, spisovatel, nadšenec pro vše krásné. Bohužel tato jeho duše je známa
jen hloucku prátel; zevnejšek tohoto estéta je hroznÝ,
vlasy rozcuchané. nepestené, tvár vždy zarostlá, šaty
dodrané, - krátce, lidé se za ním ohlížejí, a na prvý
pohled ho každý pokládá za vše jiné, jen ne za cloveka
jeho spolecenského stupne. Nechci jíti do detailu píše se o tom velmi težko; vec však je horším kamenem
úrazu než se vetšinou myslí ...

*

Neco, co budí velké podivení - abychom užili mírného slova - u zdejších lidí je: chování pri jídle;
o této choulostivé kapitole byla již mnohokráte zmínka; považte úcinek na lidi zvyklé slušným, ba vybran)'m zpusobLlm, vidí-li, jak vyšší školský úredník pri
jídle v rodine zdejšího hostitele vybírá maso z mísy
rukama, - nelicme všechny detaily, je to trapno.
O"šem, hostitel jimi potom nešetrí.
Do mesta, kde se práve dostavovala velká státní budova, prišel vysoký hodnostár z Prahy k schválení posledníchprací. Jemu na pocest porádal bohatý sloven.k~·advokát banket, na nejž pozval vyšší úrednictvo
ceskéi slovenské, a zároven spolecenské predáky ma<Tarské
a židovské. Páni prišli všichni v cerném, dámy
ve vecerníchtoiletách. Náš hodnostár - ac byl již druhý den v meste a mel cas se upravit - prišel v strakatých pracovních šatech, boty zabláceny, neoholen, límecek umounený. Neco zabrucí na uvítání, a nepromluví
k nikomu slova. Sedne na cestné místo, chopí se nože,
nabodne jím jablko z mísy a pomalu užvykuje. Spolec1I0sttrne - hostitelka šeptá sousedovi: Pro boha, je to
opravdu pan rada, není to nejaký podvodník?
Neco podobného: Predstavte si, co znamenal bývalý
hlavný slúžný, nevíte-li to, vezte, že to bylo neco vyššího, než náš okresní hejtman; to byl vrchol moci, vzne~enostia representace, tak to také obecenstvo schvalovalo a vyžadovalo. A ted si predstavte, že v jednom
meste byl po prevrate jmenován tímto vysokým pánem
náš clovek, milý a zasloužil)', jehož však paní byla více
nežli pro tá, ZPLlsobLlženy z lidu. Tato paní chodila si
na ulici ve spodnicce a bosa; usedala na borové klády
pred domem a s obnaženými prsy - v tvár všemu promenujícímu obecenstvu - kojila decko. A mnohé jiné.
Pro Boha! Hlavní slúžná! Lid chodil úplne desorientován, pobouren. Co je to za lidi tihle Ceši?
Diví se pak clovek uprímnému údivu dekana v P.,
. n7.jednohoopravdu znamenitého našeho cloveka prevapil touto chválou: »Ale pán profesor, jako že to
-inde, však vy sa viete spolocensky tak pohybovat,
o ikebyste bol náš clovek?« Nepremýšlejte
zatím
íevkusu takovéto chvály, ale uvedomte si, jaká že to
usí být pro nás zahanbující situace, jež mohla zplodit
"rok tohoto druhu.

*

Prijímací pokoj není tedy místem, v nemz by si
mnozí našinci libovali; rovnež tak zrídka nalezneme je
v hotelích a restaurantech prvého rázu. Za to víte-li
o nejaké poslední, hodne špinavé, malé a zakourené
krcmicce, jdete tam, jiste naleznete našeho cloveka cítícího se velmi blaze a jako doma. Všecky knoflíky, límec, rozepjaty, napliváno kol sebe, plná ústa prátelského hlaholení a proslovu, mezi címž nejcasteji figuru jí jména domácích zvírat: ustavicné pokusy o hrub)"'
vtip; úsloví preštavnatá - takové musí být okolí,
v nemž našinec si má pohoveti ... Dobrá, štípejte dále
cíšnice do bokLl, kamarádi. \le uvedomujte si, prosím,
jak toto všecko pLlsobí na zdejší lid, vidí-li vás, sobe
rovné, ba dokonce sebe vyšší, libovati si v ovzduší.
kam by zacasté nešel ani lepší zdejší sedlák. Nedivme
se, že lid skutecne verí povídackám, že vetšina našincu
nebyla doma temi pány, jakými jsou zde, nýbrž že skutecne byli jen celedíny,
Zdá se, jakoby hotel, velkorestaurace
podporovaly
sebevedomí; malé krcmicky oproti tomu podporují jenom velikášství slovní; a velkých slov slyšíte od našich
lidí více než dost; vidíte radikály v politice, radikály
demokracie, radikály pesti ...
vše jen bubliny pivní
peny, mající jen jeden výsledek: že dokonale zmenšují
puvodní úctu a autoritu, jakou jsme tu meli v prvých
dobách.
'

*

Jeden prednosta stanice, vecne opilý, vecné vedl po
krcmách reci o demokracii, mravnosti a pov)'šenosti
ceského národa nad madarstvem, o blbých žroutech
grofech, kteroužto pakáž jsme my Ceši už dávno vykopali ze své zeme, což uciníme v nejbližší dobe i tu, a pod. Ve skutecnosti byl tento žvanil tak servilní, že
kdykoli prijel vlakem nejak)' z tamejších groft"!, prednosta byl první, jenž jej vítal, z vozu pomáhal, pane
grof sem, pane grof tam, ba jednou v nálade trochu
povznešené podávanou mu ruku grofovu - políbil!
Vyprável mi to madarský advokát, a jeho tlusté pysky
smály se pri tom nezakrývanou rozkoší -.

*

Politická nezralost našincLl - ta nám již naškodila!
Prišel jsem jednou na obed do ceské restaurace v M.
Prítomno
dost ceských lidí, vetšinou .gymnasijních
profesoru, mimo to nekolik židovských obchodníku a
pár slovensk)'ch úredníku. RohovÝ stul u kamen obsazen hlouckem mladých našich úredníku v cele s tem-'
peramentním právníkem, fašistou. Profesori mezi sebou polohlasne kritisovali rozsudek ve pri Gajda contra
Kratochvíl. Fašistický stul vedle je pobouren; a ac hovor naprosto neplatí jemu, vzkypí prudký právník.
s ocima bl)'skajícíma obrácen k profesorLlm volá hlasite, až všichni prestávají jíst: »Pitomí kantori, kterí
nerozumejí právum, at se do niceho nepletou. To by
každý trouba si pak vykládal zákon!« Fašistick)' stLII
nadšene prizvukuje; profesori platí a odcházejí. Žid i a
MacYari na sebe pomrkávají, radostne se usmívají a polohlasne prohazují poznámky o »kulturním castování
Cechu«, a nám zbylým nefašistum je pri tom nesmírne
trapno -.
*
Procházím se s rabínem, belovousým, starým pánem, po meste v den presidentových narozenin.-. Prqpory vlají se státních budov, bank, i fara má vlajku, a
mnoho židovských obchodníku. Jen ceský hotel holý.
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ponurý. Naproti jde jeho nájemce. »Procpak vy jste
nedal taky zástavu?« ptá se jej rabín. »Ale, prosím vás,
budu se namáhat k vuli tomu' tarému odjJoyídá
náš clovek. ».t\le jak to, cožpak ne vy všici Ceši si ctíte
Masaryka?« ptá se mne s prevelik)'m údivem a prekvapením dobrý starý rabín. Co odpovedít? O hrozné :l
strašne nezodpovedné malichernosti našich lidí, již naprosto nikde a nikdy neberou ohled na okolí, na situaci,
a pro ukojení své hloupoucké nenávisti neštítí se již
niceho?
Ano, náš clovek nebere ohledu na nikoho :t na nic,
nikdy si nedú práci pozorováním situace, zda jeho skutek za dan)'ch pOmerLl je možn)" beze škod - to by
bylo príliš mnoho žádat. »Co mne je do koho«, to je zdá se - vládnoucí heslo vetšiny. Co škod to natropí
doma, a co škod to tropí tu!

-«

*

Hledme jen na tyto malickosti:
Zdejší clovek pije, ožírú se a tropí neprístojností prúve tak, jako našinci. Ale je velký rozdíl ve zpusobu:
Zdejší pijí za zavrenými dvermi, v úzké spolecnosti
kumpánu, a na mol opilý ourada dovezen je do náruce
cekající manželky v kocáre.
áš clovek pije »demokraticky«, uprostred práve sbratrené chásky pobudt'l, jež
zítra bude soudit, trestat, dane vymerovat --, a kterí
ho snad druhého dne natrefí ležet v spolecném útulku:
príkopu u cesty.
Nebo dále: vizme, jak mnoho hádek a sporLl vyvolávají
naši lidé mezi sebou; jako doma - tak i tu je každý
našinec sám pro sebe alfou a omegou, a celá ceská kolonie rozpadá se v jednotlivce, nebo nane jv)'še v uzoucké spolecnosti, které nemají žádného spojení s ostatními; roztríštenost to, jež seslabuje celkovou naši posici, a jež prirozene oddeluje nejen našince mezi sebou,
ale i našince od zdejších lidí.
Úrední cinnost našich lidí vykazuje velmi mnohé
svctlé a pekné stránky, ale je tu též neco, co velmi
vadí: je to opet ta bezohlednost a netaktnost: T-ne,
b)'valí zdejší úredníci byli velkými snoby, pánovití, casto suroví - vec je známa: prípadu, že sedlák byl fysicky shozen se schodLl - nebylo málo. Náš úredník
nedelá nikdy neco podobného. Ale zdejší clovek rozJi··
šoval velmi mezi lidmi spolecnosti a lidmi ostatními.
K lidem spolecensky dobre postaveným, zejména dámám, chovali se taktne, jemne. Mužete to nazvati pokrytectvím a cím chcete: ale hledte, náš clovek se stejne rozkrikne na sedláka a stejne na vdOovu po soudci,
lékari, židovskou dámu, starého pána atd., nemluve
o tom. že na slušné predstavení s jejich strany náš clovek nanejvýše neco zabrucí. židle nenabídne - a všecky ty ostatní drobnosti, jimiž se sám vylucuje v jejích ocích z jejich spolecnosti, rovnocennosti. SteskLl na
toto sl)Tcháte více než mnoho. A tu máte jeden z hlavních duvodLI, proc spolecensky nespl)'váme s lidmi Slovenska, proc spolecensky jsme úplne bez vlivu na chod
zdejších událostí.
*
Skonceme již: ale koncíce tyto drobné ukázky - jež
nikterak nejsou ojedinelými, ani v)'jimkami - rádi a
velmi durazne upozornujeme na dve veci:
Prvá je to, že ne všichni našinci. jsou tací, t~k js.m;
predvedli: naopak. je mnoho, velmI mnoho naslch hdl,
jejichž život tlI je velmi príkbdn)', již jsou cteni a vú436

ženi veškerou zdejší spolecností. To jsou ti operní pilírové cešství, a práce jejich nese dobré ovoce.
A za druhé - k necemu se priznáme: že pres všechny vylícené vady mnohých našincLl, pres veškero huLování na ne - máme je daleko radeji než prevážnou
vetšinu lidí zdejších, byt se tito sebe lépe chovali a vystupovali. At jsou jakkoli spolecensky poZadu, prec
jsou naši lidé v necem daleko, daleko vpredu: jsou totiž poctiví, pracovití a dríci, neokázalí a drsní, ale za
to skromní, nevyssávající, neutlacující. A byt vlastnosti tyto zllstávají nedoceneny vzpomenutou vyšší vrstvou verejnosti zdejší, budou jednou oceneny vlastním
lidem slovensk~'m, jen až vyspeje a bude schopen videti
vlastníma ocima.
Ov~em, jedno je jisto: kdyby našinci k svému vecnému dohrému pusobení ovládali i formu - jak jinak
hychom si tu dnes stáli, jak jinak by mnohé clLtležité
veci se byly utvárely!
J\ proto nezazlete, že clovek sahh k peru, a co léta
pozoruje a léta v hlave nosí, že vypíše. Spolecenská nedostatecnost vadí nám prevelice doma: ješte však více
vadí nám veci ty tu, na zdejší pLlde, kde odedávna kladl
se na formu, vystupování velký duraz, a kde kažclý náš
krok mnohem více je kritisován; nebot ovzduší - pres
rodovou príhuznost - ie nám stále ješte cizincck)'111.
Jenom kdo si vše toto uvedomí, mLlže spr~l\'ne jednat -; a to jest smysl a úcel techto rádkL1.

N RODNI

HOSPO

Culrr a spelnllace.
Spekulac<=:..
s cu!<::~m ~eby'la letos :,ice V~,tší než )~nuy
ale nestastnejSI. N lkolt proto. ze se JI snad uca~tni li ti, kterí tomu nerozumeli, nýbrž proto, že se skoro
každý stává obetí svéhOopovolání. Není v)'roby, aby nebyla postižena obcasnou krisí. Kdo je do svého oboru
zasvecen, toho krise ,neprekvapí, dovecle težit i z ní.
Fokud jde a cukr. s nímž se prepocetli i ti nejzkušenejší, bylo osudné jen to, že podle všech V)'poctll meb
letos prijíti konjunktura a nikoli núvrat k r i se.
Každý trh, pokud má ráz bursy, je velmi pntžn~'.
Dovede se obdivuhodne prizpusobovat všem i tušen)'m
zmenám a predstavúm, ale stagnace jej ubíjí. Stagnace
je lucavka, pod kterou trh mizí. Je proto pochopitelné
úsilí bursovních
profesionálu
nepripustiti
klidu na
trzích. CukernÍ trhy prodelaly po válce težké otresy, ale
jak upadaly, tak se rychle zotavovaly. Jen krise z r~kl1
1925 trvala príliš dlouho. Ceny cukru klesly na volnych
trzích pod výrobní n{lklady, nebot spotreba cukru pokulhávala za v)rrobou. Repné i trtinové oblasti se predhánely ve v~'rohe. V kampani 1924/25 mela rekorcl K.uIJa s v)rrobou 5'2 mil. metr. tun (v hodnote suroviny)
a v kampani následující Ceskoslovensko s 1'5 mil. metr.
tun. Kuba je nejvetším svetov)rm V)'vozcem cukru trtinového a my repného: tedy jsou to predstavitelé boje
mezi trtinou a repou. V kampani 1925/26 omezila Kul);:
dobrovolne výrobu na 4'95 miL metr. tun, v kampa111
1926/27 na 4~1z mil. metr. tun a v téže kampani mokro
, Ceskoslovensku krome menšího osevu snížilo v.\rrobu
l~a 1'[ miL metr. tun. Odhadovalo se, že spotreha
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v Evrope bude prevyšovati
o více než 1 mil. tun výrohu, a že tedy v léte 1927 musí nastati zotavení cen.
Statistikové vypocetli, že již v kvetnu, ale zvlášte v cervenci nastane úplný nedostatek
cukru, že se svetové viditelné zásohy vycerpají a že ceny stoupnou na 4 centy
ne-li na 6 centu za kubánskou
surovinu.

bore et industria«.
Na tuto industrii pamatoval
zvlášte
poslední syn zakladatel úv Ludvík, jenž ve svém te tamente, znaje již špatný stav spolecnosti,
uložil sv)'m
declicLlm, že nesmejí nemovitostí
po šest let ani. zatežovati ani zciziti. Lec toto prání neprežilo ani projednání pozústalosti.

Tato nálada hyla na trzích na podzim 1926, a skutecne se také ceny za rok zotavily ze 2 centLI na 3lh centli na pocátku ledna J927. Ale to byl vrchol a pocátek
nové krise. Asijsk)T v.ýchod. který kupoval americkou
surovinu v minulém roce, byl z trhu vyrazen cínskými
zmatky, hospodársld
a financní krise Japonska
projevila se i velk)"mi pády nejstarších
cukerních
domú, jež
sV~'mic1L1sledkyzasahovaly postupne dlo,lhou vlnou cukemí firmy indické, francouzské,
anglické i americké.
Ceskoslovenské prišly témer na konec, ale se slu;n~'mi
(·;1stkami. Selhaly všechny predpoklady
pro haussu, a
i,i'do hylo pro cukerní trhy katastrofální,
že s pocátku
reUt úcast a pak vetšina » ležela na jednu stranu, nabOrtl«. Likvidace haussovních
posic hyly velmi obtížné.
Hursovní krise jen zv.\'~ih zmatek na všech cukerních
trzích a zpiisobila nové otre::-y. Základní pilíre - prímivá statistika viditeln.\'ch zásob - speku lacní haussovní tendence sice zLIstaly, ale vše, co bylo na nich a
mezi nimi, se zhroutilo.
Mnoho jde na úcet Anglie,
která sv~'mi n;tkupy exotick.\"ch CUkrLI (z Argentiny,
.\l1stralie a ze stredoamerick)'ch
ostrov LI) úplne zmátla
\'~'pocty novoyorkské
spekulace,
mnoho na váznouci
'11lti-ehll. kter:t témer ve VŠf'ch zemích sf'lhala právc
v kritickém roce a vehni mnoho lze yy~~\'ctliti ohvyklou
zdrženlivostí v núkupech,
kdykoli se ceny Jrohí.l'oslední nadeje na zot.avení cen dorazily zprávy o vetším
I'lTopskél1l osevu, o dohrém v.\'vo ji repy a o rekordn í
sklizni m Tavc. kter;l nemohouc nalézti odbytu v Asii,
Ll"!e se tl~citi do Le\'anty
a Evrop ...

Již v leclnu 1925 cinil dluh ~polecnosti u financující
ji Ce, ké hanky Union 44,867.250 Kc a 125.300 liber,
cili asi 72 mil. Kc, jsa kryt asi. z poloviny zbožím. Po
smrt.i Ludvíka Rlochq ~t dluh ješte zv.\'~il, zv!fIšte letos na jare o ztráty na cukerní spekulaci Rudolfa U10cha. Financující
banka byla nucena požádati o hypotel<ární zajištení aspoií. 35 mil. Kc, a cukrovary
byly posléze prodány
asi za 95 mil. I(c Neštcmické
rafinerii
cukru.

*

'! ceskoslovens,ké spekulace jest názorn.\'m prípad
l~lIdolfa Hlocha, verejného
spC'1ecníka firmy
David
!'Ioeh. na cel.\" prípad firmy f) a v i d B I o c h je témer
:!nglick~'lJ1 vzorem VZrLlstu a úpadku. Tato rodinn:t
'polecnost se vyŽív;Í. ve trech generacích.
Zakladatel fy,
I hdoholeslavsk\- rod{t1< a ma iítel tovúrnv na škroh.
založil v roce r86R, v dobe hal~kovního a hankérského
grLinderství, smenárnu v Praze. ale od roku 1879, kdy
získal cukrovar v Kostelci na<l Labem. venoval se v.\,hradne obchodu s cllkrern. Prihral do firmy své syny
.\dolfa a Ludvíka a pozdeji Ferdinanda,
a tak zmenil
,\"OU firmu ve verejnou
spolecnost.
z'a jejich úcasti zi,kal a spolecnost r. IR, I cukrovar
v Libáni a v r. 1887
I' Oužicích. To vše hylo ješte za života zakladatele
Dalid" Blocha, jenž zemrel roku ]892. Pak se již v)'roba
jen zdokonalovala. <1lenerozširovala.
krome v)Tohy ve;I!tj~ích produktL1.
ynejší verejn.\' spolecník
Rudolf
l1\och,syn Adolfa Hlocha. vstoupil do firmy v r. 190y
~ ,ta1 se pomalu, když v roce 19] 4 ze spolecnosti
vyjoupil Ferdinand Bloch, když v cervenci 19]6 zemrel
irho otec l\dolf a v lednu] 025 jeho str,"c Ludvík, ne, IllezenÚT1júllem spolecnosti.
Po svém otci kromc raI;ottsk,'ch válecn.\'ch pLIjcek za 400.000 korun zdedil šatIl'a za -1-00 rr, hotov)'ch penez 420 K a SkvOStLl také
]'álo - za 3.600 K, ale za to v)-nosný spolecensk)T polí! za 3,899.262 korun. Odpovídá
jen rakouským
porncri"m, že si za '1;11ky vysloužila
rodina Blochú rytírsk~'erb s prídavkem von Brodnegg
a s heslem »Pro la-

Zbylí clenové rodiny BlochLI nepochodili
s tímto prodejem špatne. Zaplacená cena je více než slu:ná. O cukrovary v dobe hospodárské
koncentrace
hy10 closti dohr)'Ch zájemcLI, mezi nimi. i Ceská spolecnost pro prCInysl cukerní s Živnobankoll,
ale vysoká cena je odradi l~. 1)::>. i Ces1::t h::>11 b, l T nion ~e '1,r,:,1.;:]a své1'') predn()~tr:ího ki.lpního práva.
Zda skutecne byly cukrovary,
jež
se takto clostaly clo nemeckých
rukou a do koncernu
Ceské Eskontní
banky. preplaceny
ci nikoli a jak tato
koupe poslouží
Neštemicku,
nelze prozatím
ríci. Vše
závisí na cukerní
konjunkture,
na kterou jsou však
prozatím malé vyhlídky. Je ovšem zajímavo, že pri revisi, provedené
ministerstvem
financí v roce I <)22, jež
také slouží nyní za podklad projednání
pozústalosti
po
l,llllvíku Blochovi, byl celý majetek spolecnosti ocenen
cástkou 19,693.936 Kc, I když se zmenší rozdíl mezi
to"to cenou a C?'llOll prodejní o 20 mil. Kc, prip:ld~jících na zásohy cukru, je prece jen tak velik,r, že nelze
ríci. byla-Ii koupí poškozena Neštemická
rafinerie nebo
Iwl-li pripraven
stát n dedické poplatky. zejména když
cfedické podíly jsou predlužené.
Rylo hy t1.ké neuve ..
ritelno, aby dedici Ludvíka
Blochrt. dnes francollzští
státn í prí slL1šníci. prejímali
pozL1stalost
precllllženou
c:lstkOll 71;2 mil. Kc.
Podolme
i druhý velik.\' spekulacní
prípad urychlil
koncentraci
v cukrovarnictví.
Je to M a x 13e ni es.
predseda Rosicko-parduhické
rafinerif'
cukru Tindrich
1~enies, akciová ~polecnost.
jpnž sV.\'ll'i rovnež málo
štastnými
spekulacemi
hyl nucen postoupiti
,:-vé ak~ie
rásnnhrezenské
rafinerii cllkru. která ároven
kOUpIla
úcast (10.000 akcií) od dosavadní patronance
spolecno~;ti i\ngloceskoslovenské
hanky .
Ztráty ceskoslovenské
spekl1lau' ciní v jednotliv\Th
prípadech desítky milionLI a odhadují se nejméne cástkou 300 mil. Kc. Mezi postižené
patrí i obilní fi.nm
] leidler a spol.. verejná komanditní
spolecnost,
jejímž
jedin)'m verejným
spolecníkem
je h.\'\'a1.\' ministr Ferdinand Heidler. Ztráty ;'"'ou tak znacné, že firma byb
nucena nabídnouti
vef-itl~!LIm soukromé vyrovnfIn í.

I,

110spodársk)T V)"Zna111je v tom, že ztracen)'mi
penezi
se zatežuje naše obchodní bilance.
tf álo pomúhá
ukazovati na to. že ztráty jsou nahrazeny
štastnou spekulací
s bavlnou, nebot tyto zisky nejsou dosud likvidovány
a pak sotva vyváží loií.ské ztráty, zpúsobené poklesem
cen bavlny. Ješte težším dúsledkem hy bylo, kdyby temito ztrátami
nezískala
ani vnitrní
koncentrace
prúmyslu.
chetlt.

---~.~-
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H offmann

(Berlín):

Kecal v Berlíne.

V

be~línsl~é Státní opere zpíval v posledních týdnech
opet MIChal Bohnen Kecala. Chci o tom promluviti, a~koli:r jej zpíval už také pri pohostinské hre v Nel1lecke~ .dr~adle v Praze. Snad je to nejlepší Kecal:
?a~o:reJme nemám úmysl ublížiti Kecalum na ceských
Jevlst1~h.. J sevmuž slasti stár, abych se ješte pamatoval
l_~aHese, Jenz tuto stavnatou, plnou humoru, svéráznou
fIguru venkovskéhO' dohazovace snatkú hrál svého casu
tak, že se to nedá s nikým srovnat. Snad má dLlstajného
nástupce, jehož bohužel neznám. Zdá se mi, že dnes
nevyrovnatelnÝm jako Kecal je Nemec Bohnen.
Predvedení »Prodané nevesty« v Berlíne jest vúbec
strhující. Marenku zpívá Marie Múllerová, jež pochází
z Ceskoslovenska, Tauber zpívá Jeníka. Jsou to dva pocliovuh?dné hlasy .. Diriguje Leo Blech, jenž pred lety
pnsobIl v Praz·e. Je to štastná shoda, že nejlepší berlínští operní dirigenti mají nejaký vztah k naší zemi:
j (Ieiber ztrávil
svoje mládí v Praze a na pražské kon';ervatori; Blech byl kapelníkem v pražském Nemec\ém Divadle; taktéž Klemherer; Fritz Zweig narodil
~e na Morave: pocínajíc príští sezonou, bude pLlsobiti
ve Státní Opere Zemlinský. Ti všichni jsou proniknuti
':eskou hudbou. Dlužno slyšeti, jak dirigují Janúcka
nebO' Smet:1nu, aby se rozumelo úspechLlm ceské hudbv
v Ncmecku.
.
úspech se sesiluje tím, že Bohnen nalezl v Kecalovi
roli, v níž se vyžívá. Michal Bohnen je dnes nejslavnejší nemecký zpevák. Vystupuje každorocne po nekolik mcsícll v Metropolitan-opere v N ew Yorku a 'dostává tam tak vysokou gáži, že své vystupování v Nemecku zrejme pokládá za laskavost, jíž prokazuje svým
krajanLlm. Tntendatura chveje se nekdy pi:ed jeho rozmary, nedávno došlo k pravému skandálu, když Bohnen odrekl vystoupit, a obecenstvo útocilo na pokladnu,
aby obdrželo zpet své vstupné. Obecenstvo zurilo toho
vecera proti umelci. Videl jsem jej však nekolik dní na
to jako Kecah: vše bylo zapomenuto, a totéž obecenstvo bylo nadšením bez sebe.
Právem. Je neodolatelný. Bohnen je silná povaha. Je
to obr, pri tom pomerne štíhlý. Zpívá bas. Jako Kecal
má na hlave paruku lišcí barvy, nos, podle nehož lze
poznati pijáka, trcí špicate do vzduchu. Malé dvojbradí
dodává mu dojmu pahodlnosti. Hra ocí, z nichž pravé
je ponekud primhoureno, predstavuje lest, ale také znalost lidských duší. Když tento Kecal vystoupí se svým
neforemnÝm, kytickou ozdoheným kloboukem a stríbrným retezem na briše, není jen zevne nejvýznacnejší
figurou vesnice; stojí zde pln života, pln temperamentu, pln humoru, pln ·ducha. Je to monumentální
Kecal. Lze se tázati, zda je to slovanský Kecal. Avšak
clovek má dojem, že prichází se svými holinkami práve
z nejaké ceské vesnice, že tento národní kroj nosí odjakživa, že je to prohnané faktotum celé krajiny, výmluvnejší nežli židovsk}r podomní obchodník, chytrejší
nežli k011ský handlír, ponekud procovský, furiant, jací
se darí jen jižne od Decína a Podmokel.
Je málo zpevákA kterí jsou soucasne také vynikajícími herci. Bohnen patrí k nim, jako Šaljapin. Nemu438

sil by zpívati. Vystupoval ve filmu. Avšak Bohnen se
stupnuje, zpívá-li.
jeho bas má onu temnohnedou
hloubku, že si clovek tak predstavuje hlas pána boha.
Leta opravdu pohnutého života neodnala tomuto hlasu
ani svežesti ani ohebnosti. Kvete neumel kovane, v prirozené kráse. Tento umelec nikdy se nepostaví, aby jen
peclive produkoval tóny, jak ta ciní mnozí zpeváci,
k~erí pri tom zapomínají. že predstavují také cloveka,
a tím poskytují smešne panáckový pohled. Hra a zpev
je jim dvojí vecí. Pro Bohnena jsou nerozlucitelné. Bez
námahy a bez násilí plyne mu z hrdla krásný zvuk. Je
to vždy par1ando, jasne srozumitelná muzikální mluva.
Bohnen obléká operní zpev do hávu realismu. Tento
zpusob jeho hudebního prednesu, vzor prirozeného zpevu, zpevu, pri nemž tón neporušuje slovo, ani je nepohlcuje, zpevu, pri nemž melodié chvílemi se ponorují
tak jako reky nekdy pojednou beží pod zemí a potom
opet s hukotem pricházejí na denní svetlo, tvorí Bohnenovu nejvetší slávu a jeho prednost.
Nedelá to jen krása hlasu sama, delá to muzikálnost cítení, jež pusabí tak strhujícím zpLlsobem. Rytmus sedí mu v krvi, v nervech, v koncetinách. Hraje
nikoliv on, hudba hraje v nem. Krácí jakO' posedlý hudbou, pohybuje se, pohybují se jeho prsty, hrají jeho
svaly ve tvári. Stává se soucástí hudby. Není proto
divu, když jeho Kecal zapaluje duettem jako: »Znám
jednu dívku, ta má dukáty«, zapaluje hudha Smetanova. její ustr}' rytmus. Slyšel jsem Bohnena opakovati
tuto písel1 trikráte, obecenstvo prerušilo vždy znovu
hru frenetick)rm potleskem a nemohlo se t(:to partie dosyta naposlouchati. Bohnen stup110val efekt melodie
s každým opakováním. Jeho prednes byl vždy jiný.
PlnÝ text vyzpíval toliko poprvé, podruhé a potretí jej
pouze naznacil, pocal jej ironisovati, sama sebe ironisovati a šeptaje, nanášel mu formu dLlvernosti, aby vždy
konci melodie dal vyznítí skvel)'m rOí':machem. Byl
vskutku úchvatný, záril humorem a hHil vášní.
Je pochopitelné, že tento Kecal ovládá jevište. Pres
to, že tak znamenite i ostatní úlohy »Prodané nevcsty«
ve zdejší Státní Opere jsou obsazeny, zejména pak úloha titulní, tlací se Bohnenl1v Kecal prece jen do popredí. To prináší s sebou síla osabnosti. Lyrika a puvé\b díla Smetanova trpí tím ponekud ovšem, dojmy
jsou hrubší nežli v divadle ceském. Ale s tím se clovck
musí smíriti. Za ta prožívá hereck)' a zpeváck)" v}rkon,
rídký na operních jevištích.
BohnenLlv Kecal vede
»Prodanou nevestu« k novým triumfúm.
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E. A. Longen:

Divolrý skaut.
"'-T zpamente,

atcavépre<,i
radin
a stárnaucí
mládenci,
jaký
30-35
roky! Když
jste, malincí
, byl váš živat
žáckové obecné škaly, vzdálili se bez davalení ze svých
damavu a skatacili jste valne padle své libasti se svÝmi
druhy v prírade, jaký ta býval smutný návrat v acekávání zostrené diSCipliny u radinnéha krbu! Marne jste
žadonili, abyste se smeli zatoulati se svými kamarády
bez dozO'ru, marne jste uvádeli príkladem krásné ctení
a RO'binsO'nuKrusO'O'via úctyhodném živote hrdinných
žáku ve »Trech letech prázdnin«. CastO' jste uléhali roz-

Prítomnost..,
pceni myšlenkou, že stárí nechápe mládí, jež miluje
ivý pohyb v kruhu tVOrll stejného veku, cítení a chtení.
ak jste se cítili hluboce pokoreni na procházce
v neelních šateckách prímo pred ostražitýma
ocima pánu
dicu, kterí co chvíli pronášeli úsecné povely: "Neskáej nešlap. do trávy - nedrbej se ve vlasech - zaod tu vetev - zapni si kabátek - nelez do šterku, aby
. nerozbil boty - rekni pekne uctive rukulíbám atd.« V té dobe býval by zplisobil skauting
ve volné príde desivou paniku jako príjezd sportovního
automoHu na rytírský turnaj za Ludvíka X. nebo útok samoinných tanku proti vozové hradbe Jana Žižky z Trocova. Tehdy by býval skautský
tábor na rozkaz staosty vzat cetnictvem útokem a skauti posláni postrkem
O rodných obcí jako obtížní
tuláci nebo cikáni.
astal prerod. Moderní clovck obracel se tvárí k volé prírode, aby ukázal záda velkomcstu,
jakmile tam
oncil svoji práci. Rozmohlo se novodobé Adamitství
e sm)'slu vyznávání slunce jako tepelného zdroje žita. zdraví a síly. Z ciziny byly importovány
nové
ky a theorie o živote cloveka
v prírode.
Vznikl
!ing. Opatrní cinitelé ve výchove
postrehli nebezí, kd~by nebyli za vcas vzali vedení bujného proudu
autingu pevne do rukou; organisovali
skautské hnuti
prísným dohledem odborníku,
aby zabránili divom v)'"strelkum svobody.
Moderní doba prinesla nov)r typ lidského mládí: kde
vzal, tu se vzal - po celém svete toulá se skaut. Všu\" prírodc narazíte na skauta. Skaut nevyskytuje
se
verejnosti jako jednotlivec,
nebot mládež' honosí se
astností družnosti. A pak - ve dvou se to lépe táhne.
"í pádný duvod: skautské hnutí bylo od svého vznihromadne organisováno.
Tím si také mužeme vyliti, že se zmocnily skautské ideje nejruznejší
polié organisace. Podívejte
se na jakoukoli manifestaci
'tických stran. Každá partaj organis~lje ve svém lline
uty, živnostenská.
Skautské
organisace
rozeznáme podle politické, trídní a školní príslušnosti,
podle
jmenování, prezdívek, odznaki'l a skautské veteše.

i

'Ižel nelze celé lidstvo ani národy
rozdeliti
do
~ací jako slepice do posad a nejménc mládež, jež
lálá a vrtošivá. Jiste zarmucuje peclivé organisákautského hnutí ve všech jeho útvarech. že se rodí
iich ustaranými zády nesmírná hejna skautú, kterí
jí svobodne mimo skautské
organisace,

Divoký skaut nemá své pojmenování
snad na základe divošského
zpusobu života. Je divoký, protože
stojí mimo skautské organisace, je divoký jako poslanec
bez partaje.

Ani divoký skaut nežije sám, až na nepatrné výjimky;
vždy si nekolik kamar:'tdu utvorí divoké skautské hnízdo, v ncmž žijí pospo]it~ jako v rodine, dokud se v neprá telství nerozejdou.
V radách divokých
skautu zastoupeny jsou jednak všechny vrstvy mládeže jako u organisovaných,
a pak mnoho dospelých mužu, nejrozmanitejšího povolání. Divoký skautihg vábí kde koho: hocha. mladíka, muže
starce. Není nácelníku a vudcu,
není dozoru a kontroly. není nucené kázne jako zákonu
organisovaného
skautingu. Kam pak s tím! Žije se pekne
pohromadc ve hnízde s oblíbenJ'rmi druhy ze školy, dílny,
továrny nebo úradu, na místo železné discipliny vládne
naprostá volnost, a jen se udržuje jakýs takýs porádek
z dobré vule jako pri sjezdu príbuzenstva.
Tato divoká
forma ska"tingu
prirozene
láká každého, kdo se bojí
organisaCÍ jako antimilitarista
vojny. A ješte jedna okolnost ciní divoký
skauting
populárním
a oblíbeným:
skautuje se na divoko bez rozdílu pohlaví.
Každý divoh
sk,mt ;T'.IUe si pfivésti do skautského
hnízda svoji milenku. Ženy jsou v divokých skautských
hnízdech
vždy vítány. Zastáv(ljí hospodyne,
varí, pecují o porádek, spravují skautské
uniformy a prádlo a
hlavnc zaplaš ují nudu v samote nekde stranou u vody
nebo v lesních llkrytech. Kde jsou ženy, tak je vždy živo
a urcité napjetí mezi príslušníky
silného pohlaví. V prítemnosti ženy. jež náleží jinému muži, chovají se ostatní
skauti co nejdustojneji,
aby vynikly všechny
mužné
vlastnosti jejich povah. A b~'vá [lostar<Íno o rušnou zábavu, dochází-Ii ve skautských
hnízdech k divokým zápletkám
milostných
románu.
Divoký
skauting
skýtá
možnost. aby se mládež záhy ucila poznávati tajné veci
~ásk~'. A mládež se tuží z vrozené pricinlivosti.
DivoCÍ skauti delí se na pozemní a vodní. Tím není receno, že skautská hnízda, jež se zakládají u vody, spadají do vodního druhu divokých skautu. DivoCÍ skauti
,s oblibou hnízdí na pokraji lesa u reky, rybníka nebo
aspon potoka, aby se l110hli koupati. Vodní druh divokých skauti'1 vyznamenává
se tím, že má své vlastní
lodc. Jsou to menší nebo vetší pramice, na nichž jsou
zbudovány
drevené boudy, na zpusob komediantského
vozu. Pozemní skaut opouští m~sto po železnici; vodní
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skaut odjíždl po vode na vlastní lodi, pestre barvené,
krtené vz!etným jménem, na pr. Pirát, Racek, 2ralok,
Morský vlk, Delfín, Admirál atd., a puvabne zdobené
vlastní lodní vlajkou i množstvím fáborku ruzných barev, takže se podobá indiánské
válecné lodi, jež vyzvedla z vodních hlubin tomahawk.
Ve vleku mívá kanoe.
Divoký vodní skaut má vzhled indiánského
námorníka, jenž pozbyl kone a dai se k lodní vf'Prave. Trochu skaut, cástecnc
tramp a zbytkem
plavcík, asporl
námornickou
cepiC'Í místo skautského
klobouku
nebo
barevným
trickem místo tma vozelené košile z flanelu
se strakatou
vázankou.
Za slunných nebo teplých dnu
pohybuje se jen v plavkách, s nezbytnou lulkou v ústech.
Každá skautská lod má více divokfrch obyvatelu, i když
náleží jednomu majiteli. Vodní skaut nemúže sám plaviti se s tcžkou lodí. Bud si najme posádku nebo pozve
si na celou letní sezonu své známé jako hosty, kterí ponúhají pri lodním zamestnánÍ.
Vetšinou bývá lod spolecným majetkem nekolika divokých.
Skautská Icd vypluje z mesta pO' rece bud za urcitÝm
cílem, kde trvale zakotví, nebo pluje nazdarbtth,
jak se
zachce kapitánovi nebo jak se usnese vetšina lodní posádky, a strídá od jara až do zimy své prístavište.
Zastaví nekde na kratší nebo delší pobyt, spustí kotvy, a
lodní obyvatelé
za príznivé pohody
rozbijí na brehu
reky tábor, t. j. postaví stan a nezbytné
ohnište. Za
špatného
a chladného
pocasí jeví se výhoda vodního
skautingu proti pozemnímu kocovnému skautingu v tom,
že vodní skauti prebývají v útulné kajute své lodi, opatrené
pohodlím a sporákem
k varení.
Divoký
vodní
skaut pohlíží vždy s despektem
na svého pozemního
bratra ja ko námorní dustojník
na dustojníka
pozemní
armády.
Rozeznáváme
opct dva odlišné druhy divokých
pozemních skautu: zdomácnelý
na urcitém míste a kocovný. Hnízdo divokých
skautu vyhlédne si nekde v krajine zákoutí, najme nekolik ctverecných
sáhu pozemku,
na nemž zbuduje drevcný srub, nekdy též cástecne zdený nebo oházený maltou. Skauti zdomácní na míste jako
každý jiný usedlík a navštevují
své chýše také i v zime. Majetek nutí cloveka, aby se OrI staral, nechce-Ii ho
pozbýti. Vodní skaut zavlece na zimu svou lod do velkého prístavlI ve meste,
kde ve zvláštním
oddelení
skautská
vodní chata prezimuje.
Pozemní
skaut musí
jezdit obcas v zime na svuj smb, aby kontroloval,
neutrpel-li také poruchy prírodními živly nebo zlodeji. Tuláci a cikáni maií také na skautské boudy vždycky spadeno. Proto musí skaut stále na svuj majetek dohlížeti,
nebot neml/že si v boude vydržovat
domovl1íka a psy.
Cetníci nevenují žádné zvláštní péce skautským
príbytkum. Tudíž má pozemní skaut po ceh', rok starosti.
K nejsvobodnejšímu
stavu divokého skautingu náleží
kocovný skaut, jenž cítí se dokonalým trampem a hrde
hlásí se k prezdívce
t r a m p. Divoký kocovný skaut
dovede trampovat
též zcela sám a liší se podstatne
od
všech druhu divokého skautingu;
již tím, že neskautuje
v mnohoclenných
hnízdech, nýbrž ve spolecnosti dvou,
trí nebo nejvýše ctyr trampu, odpovídajících
sobe povahove nebo se doplnujících
ruznými vlastnostmi.
Tramp
opovrhuje
zásadne pohodlím mestského
cloveka a majetkem, jenž by ho poutal k urcitému místu. Již v primitivní skautské boude vidí meštácké
sklony. Ani lod
vodního skauta nemuže trampa zlákati. Trampovi
postací vratké canoe, aby cestoval po voae. Tramp vlece
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celý svuj majetek s sebou:
složenÝ stan, prikrÝvku,
~-:ot1ík,vojenskou lopatku, lovecký nuž a bafoch, v nemž
nejnutnejší zásoby k jídlu. Nezakládá si nikterak na
svém ústrojí a nesnaží se, aby se podobal skautovi, jako
když ho vystrihne
z modní rubriky nekterého vestníku
skautských
organisací.
Zamení skautský širák za sportovní cepici a krátké kalhoty za porádné manchestrové
kalhoty, spjaté nad kotníky. V ruce je mu milejší porádná
sukovice
nebo bejkovec než dlouhá skautská hul jako
kli slézání alpských
výšin. Tramp mení svuj cíl jako
rozmarilý dandy své prádlo. Toulá se s místa na místo
a nikde nemá stání, dokud ho divok~' kocovný skauting
neomrzÍ. Tramp je cistokrevný
typ velkomestského
tu-

rd

Divocí skauti
neoddávají
se všichni skutecným
a
ušlechtilÝm zásadám
a prikázáním,
vepsaným
na honosném štítu všeobecného
skautingu.
Tu se objevuje
markantní
príklad, že bez prísného dozoru odborníku
není patricné discipliny a plnení ustanovených
principu
a lákonu.
Možno ríci, že jen 17% divokých skautu zustává neochvejne vemo prísným zásadám skautingu, totiž: jsou
abstinenty,
,nekuráky', chodí spát se slunce 'západem
a vstávají s vfrchodem, otužují a vilne cvicí telo, vzdelávají se cetbou. šetrí ustanovr;ní
o lesním a polním
pychu, milují prírodu jako svou matku a zušlechfují svuj
charakter.
Nejlnéne 83% divokých skautu prenáší velkomestské
zlozvyky
a obyceje na letní pobyt. Dlíte-li na vesnici,
kde jsou na blízku tábory a boudy divok:írch skautu,
zpozorujete
snadno jejich príchod do volné prírody. Za
zvuku kytar a mando!Ín a hlucného zpevu nejnovejších
velkomestských
šlágru vtrhnou v tlupách, podle príslušenství k jednotlivým
hnízdum, do vesnice a rovnou do
hospody, kde pri tanci a zpevu popíjejí v kouri a dýmu
putiky až dlouho do noci, oslavujíce návrat Jí: prírodnímu
životu. Zdrží-li se déle na míste, oblažu.iÍ všechny hospody daleko široko' v okolí, pokud stací kapsa a telesná
e1isposice.
Tu shledáváte,
jak dovedou
nalézti vhodný zpevní
rcpertoir,
jenž zavdává
možnost k pití, a zdá se vám.
že jste nekde v pražské krcme posleelního rádu. Po lesích množí se lesní pych a škody, a sedláci naríkají si na
zválená luka, pošlapané
obilí a prázdné brázdy brambor. Divocí skauti, kterí zradili ideu skautingu, pocínají
si v prírode opravdu divoce, jako by si chteli nahraditi
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to, ceho si ve velkomeste
nemohou dopráti, at náleží
ke kterékoli vrstve spolecnosti. Není studenta, úredníka
nebo delníka. rádí jen divoký skaut jako Indián na pampác1J, nebezpecný každé bílé tvári.
A bílé tváre sedláku a lesníku hledí zachmurene
na
toto pocínánÍ. Mnohá dívka pláce horkÝm zklamáním po
odjezdu toho arcidivokého
druhu skautu,
opouštejících
nekdy úprkem
docasný pobyt,
a leckterý
vesnicks'
chasník prísahá pomstu skautskému
záletníkovi,
ktery
ho pripravilo lásku. V takovém kraji vzmáhá se rozhorcená zloba proti skautingu,
a pozdeji trpí rádní a nevinní skauti.
ŽádnÝ jiný stav neskýtá tolik volné možnosti k výstrednímu životu: jako divoký skautinl?;. Samozrejme
prižiyují se na škodu poctivého jména skautingu též cizopasníci. skautující za zlocinným úmyslem krádeží a loupeží. Je to sice mizivé procento divokých skautu, ale
stací, aby nekdy diskreditovalo
hnutí za obrodu cloveka.
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Je nánl treba pragluatisnlll ~
(Diskuse.)

1.

I[)an
Al1llraško HudaOtazka
~yzývánem
v,26.
»1:r'í(umnO'li«.
kus~
o pragmatismu.
tak cís:c
presna,
Jak se zda knadi·prVl1l
l'Ohled. V jakém smyslu je nám treba pragmatismu?
Je nám ho
treba jako vcdoucí filosofie, protože si sami nepostacíme?
Je
nám ho treba jen na urcitou prechodní dobu,
než bychom si
sami postacili?
Pragma,tism chce být filosofií velmi praktickou
a vztahuje
~e úsilovne k praxi: nelze jej zavrhnout šmahem. Ale pragmatism je na druhé strane ideove príliš pohodlný,
aby nebylo
nutno stavet proti ncmu ncjÝážnejší
neetické námitky.
Jako positivism i pragmatism
zcela správne respektuje urcitá
cmpirická fakta, a pri tO'm na rozdíl od posivitismu
není dokonec nocticky tak zaujatý. Jenže. nezaujatost
mení sc u ncho
v uotccnou už noetickou pohodlnost.
Pragmatism odpovídá velmi dobre americkému
obchodnímu
temperamentu, který je ovšem »praktický«, než aby chtel utrácet cas velmi hlubokými studiem i, ale který je také dílem príliš konservativní, dílem i d e o v e umdlený, aby byl ochoten zavrhnout všechny tradice, mezi nimi t rad i cní pojímání náboženské otázky. Pres své vcliké možnosti American nemohl by
sc zbavit pocitu ideové neji.stoty, kdyby se nezabezpecil také
celou s o u s t a vou m o ž n o stí
náboženského
vcrení, kterému ovšem predpisuje
pragmaticky
relativnost
a regulovatelnos,t pravd. Stává sc tedy pragmatism
Americanovi pohyblivým
lIlllstkem, ktcrý spojujc pružne brehy praktického
vedení a ne·
p"psatelných základtt víry, a který (se dá po libosti stahovat a
natahovat.
\"idím dobrou praktickou
stránku pragmatismu
v tom,
že
hledí zachránit clovcka pred jedem absolutní skepse, a že chcc
hránit uprílišnenému theoretismu, který se nemLIže dostat k jednání. To je správné až na tu velkou vadu, žc pragmatism v tomto svém úsilí prechází k podivné unive)1Sálnosti takového filo,ofického "Bon Marché«: kdo nemá potrebu filosofického a náhoženského hledání, tomu pragmatism
poskytuje
pevnou pudu
pro denní otázky a záj my. Kdo má takovou potrebu, muže si
bezpecne dojít až na konec roztaživého pragmaJtického mustku.

J c tu i ryze americky mazaná pragmatická
smlouva s pánembohem, která ovšem nemuže bý:t jiná než anthropomorfistická.
A
ten anthropomorfism
je kámen úrazu, že prece jen ani všem
Americanum
nemuže
pragmatism
ideovc
vyho ..ct; Pas,os
v »Dlici noci« pekne lící bolestné krise studující mládeže.
Jaká je tedy cena pragmatismu
pro nás? Bylo už mnoho sporu
o smysl naší historie. Katolická církevní dogmaitika pod titul cm
obhajování
náboženství
vytýká
Mas-:trykovi, že je racionalistický. OdpLlrci náboženství vytýkaj í Masarykovi,
že klade duraz na náboženský problém. A prece Masaryk svým filosofickým
realismem vytvoril konkrétní organický systém, který se zabývá
noeticky správne a exaktne otázkami, pri nichž si prag~atism
vypomáhá
neprijatelným
kompromisem.
TímtO' svým po m er e m k no e t i c e zaujal MaJSaryk stanovisko
i k otázce po
smyslu našich dejin. Aby nebylo komplikací v diskusi, nemluvme tu výslovne o vÝznamné náboženské stránce
ceské reformace; zdurazníme tu ješte jeden její zásadní ry,s: je to ž h a v á
rozhodnos1:
p O k r U' k o v á r o z hí QI d n 01 s t ["e for m a c e nejen sociální, ale 1"aké i d e o v á. Jiste reformace nebyla ideove
hotova, když nastala protireformace;
nemLlžcme být ostatnc VLIbec nikdy dokonalc hotovi v noetickém smyslu. Ale vudcí principy reformace
byly zdravé a obje1:tivne správné, takže promítneme-li ceskou reformacní historií spoj·ovací vÝvojovou cáru
-- mohli bychom ji zakoncit pragmatismem,
nebylo by to pro
nás trochu slabé? Stací prísným ideovÝm, a v zárodku i pevným
Doetickým požadavkllm ref rmace, aby další vyvíjcní jich bylo
p!"ostc preneseno v pragmatický
systém, který je sice gumove
pružný,
ale který operuje relativní vedeckou dogmatikou
v plném toho slova smyslu? Máme se spokojit s pragmatismem,
když bychom se nemohli spokoj it s Havlíckovým utilitarismem?
Jak bylo patrno už na zacátku, nejde mi o zaujaté paušální
zamítání pragmatismu.
Zamítám ovšem zásadne prijímání pragmatismu jako spasitelného východiska pro naši filosofii a pro náš
praktický život."] e-li 11 nás'ocenován praktický pragmatický životní
optimism, nemuže to jiste být v rozporu s našimi vlas,tními zá~
jmy a nebude ta ani špinavý kompromis zásad. Ale na druhé
strane nesmíme zapomínat, že nej sme v Ameri-:e; jsme v Evrope, a to mezi Západem a Východem. Náš smer a zpusob myšlení
prirozene prestává být dnes vecí jen nacionální ctižádosti a ješitnosti; usilujeme-li
tedy o to, dostávat se kulturne stále dál, je
v tom ted už i p o v i n n o s t samostatného
národa, který si
bude musit lámat na pr. hlavu také nad otázkou, jak preklenout
onen rozpor mezi »západní a východní metafysikou«,
o kterém
mluví Chesterton. To je také jeden náš nacionálne-subjektivní
zájem, jako je to i naše nacionálne-objektivní
povinnost. Ale tu
ovšem nevystacímc
pohodlným
prijctím
pragmatismu
na celé
cáre; oceníme a uznáme z neho to, co se bezvadne
srova po žádné
n á v á s prísnými požadavky opravdu objektivního
stránce nezaujatého
filosofického
úsilí, které má poslání, aby
rídilo náš praktický všední život. Príklad Ameriky nesmí nás
z~.vádet k slepému následování ve všem; mužeme se jiste mnoha
pekným vecem naucit od Ameriky, ale bucTme si pri tom také
vedomi, že v d uch o v é k ul t u r e Amerika silnc pokulhává.
Musíme být samozrejmc
schopni hospodárské
soutežc, musíme
se bránit oblomovštine
všeho druhu, musíme prekonávat bezmyšlenkový byrokr<lJtism, musíme být vubec co nejpraktictcjší,
ale nesmíme sc pri tom ideove zmCJCovat. Amerika pomohla
evropské demokracii - a oovšem, také nám - za války: je na
Evrope. aby nezacala spolehat dnes i na americkou
kulturní
iniciativu, ale aby naopak byla schopna oplácet jednou Americe
dobrými hodn()ltami duchové kultury, až se po nich Amerika za·
cne ohlížet.
Mir. Bartoš.
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PNtomnosL
II.
racionalistická
dohrála
Stará
Byla spekulativní,
sll~etena rozvojem
prírodních filosofie
ved, rozvojem

svoji roli.a
techniky
vítezstvím empirismu. vývoj dospel tak daleko, že Oroethuysen
v predmluve ke své knize se táže, existuje-li v Nemecku, klasické zemi spekulace, dnes ješte vubec ncjaká filosofie.
Dedictví po spekulativní filosofii prejaly prírodní vedy, representované na konci minulého století liaecklovým monismem,
jenž se domníval, že empirickou, vedeckou cestou vyloží všechny záhady sveta. Sotvaže však materialismus a positivismus
zapustil pone'kud koreny, zacal hlodati na jeho díle nový cerv
skepse a pochyb v podobe empiriokriticismu
a relativismu.
A tak clovek, toužící po poznání pravdy, po uchopení skutecnosti, ocitl se znovu na témže míste, kde byl po pádu racionalismu.
Pravda vedecká se stala stejne problematickou a stejne nevyhovující, jako kdysi pravdy racionalistu.
"Veda, jakožto soustava poznatku, není ani slkutecností, ani
jejím o,brazem a nemúže býti, nýbrž je soustavou lidských soudu v skutecnosti -«
píše prof. RádI. Tedy veda se vzdává
v tom úz,kém okruhu, jenž jí byl
úkolu "vyložiti« skutecnost
vymezen positivismem.
Stojíme tedy nad dvema filosofickými
mrtvolami, nad mrtvolou racionalismu a nad mrtvolou prírodní filosofie. Obe precenily své síly co se týce pochopení a vyložení sveta, obe cloveka toužícího po pravde neuspokojily. Máme-li tedy mluviti
o prospešnosti pragmatismu pro filosofii a pro život (ci dokonce pro naši filosofii a pro náš život) nezbývá, než konfrontovati pragmatismus s temito dvema filosofickými
'komplexy,
r. ukázati na jeho námitky a nová rešení, jež prinesl, nebo se
alespoi'í snažil prinésti.
*
*

i

"
"Moji duši posiluje vedomí, že a'ni po mé smrti se na pravde niceho nezmení.« (Clough.) V této vete je vyjádreno credo
absolutistického dogmatismu, ztotožiíujícího lidskou pravdu se
skutecností. Predpokladem k této víre je presvedcení, že pr;tvcla existuje, že je clove'ku dosažitelna a že konecne, jak prwi
.J ames. bezpecnc poznáme. kdy jsme jí dosáhli. Prozatím
nám
nezáleží na tom, získali-li jsme tuto pravdu prímým zažitím,
intuicí. ci rozumem, nebo konecne zkuše'11ostí; duležitou je pro
nás víra v její objektivní existenci.
Pragmatismus vyšel ze skepse k našim vcdeckým poznatkllm. Positivismus podává své poucky jako objektivní pravdy,
kdežto pragmatismus ,na ne hledí jako na docasné pomiícky
k životu, jež nutne potrebují naší víry - ncbo ve svém extrému dokonce ja'ko na úcelné a vedomé "falšování skutecnosti«
(Vaihinger). Vystižne praví .James ve "Vuli k víre«: "Na našich
universitách veríme všichni na molekuly, na zákon o zachování energie, na demokracii, na nutný pokrok, na protestantství
a na povinnost bojovati za doktrinu nesmrtelného Monroe, a
prece všechny tyto víry nejsou opreny o žádný dukaz hod:1Ý
vubec tohoto názvu.« A dále se táže, co že by se stalo s cel0u
naší vedou, kdybychom jejím hypothesám odepreli víru?
Nejen tedy, že veda není schopna výkladu sveta, ale jen
jeho popisu - vždy! i v~rklady fysikální jsou jenom dllkladnejším a širším popisem - ale dokonce j v tomto popisová'ní ;e
nucena uchylovati se ješte k hypothesám.
A dále: Cinnost vedy se omezuje na vyabstrahování
spolecných znaku, pojících: urcité individuelní jevy a na stanovení zákonité pravidelnosti. Avšak vše, co je jedinecné, vymyká se
z rámce její pusobnosti. Nikdy nikdo nevidel. psa, definovanéhO' zoologií, ale vždycl(y jen "Voríška«, nebo vlcáka, a clokonre jen vlcáka strýcova, uvázaného toho, a toho dne u boudy a požírajícího kost, atd. atd.
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Veda je dále odkázána na princip prícinnosti. Pro svobodné
Cíny, jež novc unikají a tvorí nové skutecnosti, není ve vede
místa. Fakt, že nyní mohu svobodne voliti, objednám-li si
zmrzlinu nebo cernou kávu, je datem, unikajícím vedeckému
zpracování. Ovšem i zde lze najíti »vysvetlení«, lze zkoumati,
cím to ci ono mé rozhodnutí bylo podmíneno, ale tím již opouštíme pole positivní vedy a venujeme se více méne nedoložen~'m dohadum a hypothesám.
Tyto príklady snad stací, aby byla osvetlena neschopnost
t. zv. vedeckých filosofií vyložiti život a svet. Všimneme si
nyní, jak otázku reší ]Jragma tismus.
Co se týce absolutní pravdy, mohl by si dáti pragmatismus
vyrýti dO' štítu: Zanechte veškeré nadeje ... !
"Evidence a objektivní jistota jsou jiste krásným ideálem, ale
kde je lze nalézti na tétO' zemi, osvctlované lunou a navštevované s'ny?« tážc se pragmatista James. Naše soudy, vyslovované o skutecnosti, této skutecnosti nevystihují - není objektivity, nebot objcUivnÍ pravda získá se jen výberem z pravd
subjektivních. Pravda objektivní je pouze osvedcivší se pravdou subjektivní, jež každým okamžikem muže býti zmenena
nebo nahražena pravdou dokO'nalejší, t. i. lépe vyhovující životu. Pragmatismus však nenaríká nad touto degradací pravdy a nad znicením odvekého lidského snu o vystižení skutecnosti o poznání a pochopení. Nebo! cílem lidského života není
poznání, ale je d n á n í. Primum vivere, deinde philosophari.
Naše myšlení je nástrojem, pomuckou k životu, práve tak jako
ruka, noha, O'ko, atd. Nejedná se tedy o pochopení skutecnosti,
ale o její "uchopení«, o její svládnutí. Clovek je neustále obklopen neznámými skutecnostmi, s nimiž je v nuceném styku nezáleží tedy na pravdivosti
jeho soudu (v logickém slova
smyslu). nýbrž na jejich užitecnosti a upotrebitelnosti. Pragmatismus se netáže, jak ta ci ona pravda vznikla, ale zkoumá, za
jakých oko\'ností jí lze s vÝhodou použíti.
Použitím' tohoto nového hodnotícího merítka dostává' se
pragmatismus k jakési dcmokracii pravd. Proc by se nyní
nesmelá a zakriknutá subjektivní pravda musela i nadále krcit
v koutku, když. jiné pravdy, trebas i s vignetou objektivity,
nejsou o nic vícC! vystižením skutecnosti, než ona, a když jsou
mnohdy pro život dolwnce i daleko bezccnnejší? Jaký mi
z. toho kyne prospech, vím-li,
že za takovou a takovou dobu
nastane konec sveta? Není lépe vcrit, že nastane zázrak, že
Buh zakrocí a zachrání nás? Vždyt nechceme p r a v d u, jen
pravdu, chceme i život a hlavne ž i v o t - j c d n á ní, ci nnost
a tvorení!
Není sice zásluhou jediného pragmatismu, že poukázal na
životní funkci našeho myšlení -;
abychom nechodili daleko,
již i Nietzche vytušil nemohoucnost lidského myšlení jako
prostredku poznání a poukazuje na jcho orientacní funkci v 'našem jednání - ale presto zustane pragmatismu nesmrtelná zásluha v tom, že tuto teorii dovedl postaviti do popredí své filosofie, a že vyslovil
kategoricky požadavek podríditi filosofii
životu.
A nejcn to. Prar;matismus byl skutecne do té míry pragmatický, že svo.ii nauku dovedl i rozšíriti, že nezustal filosofií katcdrovou;
a byt byl i nckdy pracoval prostredky
ponekud
bombastickými. zustane mu to nesporné plus, že si vynutil zájcm a pozornost v širokých vrst~ách verejnosti.

*

*

Zmínil jsem se o pomeru pragmatismu k positivislllu; zbývá
ještc probrati jeho vztahy k idealisTllu. V první' rade bych chte!
poukázat na to, že hlavnc n nás muže míti pragmatismus velmi
blahodárný vliv, nebot naše ceská filosofie stála dlouho pod
vlivem ncmccké romantické filosofie - rekncme prímo pitva-

PtítomnOSL
Hcí,neproduktivní filosofie - a proto cistý pruvan pragmati~ké cinnosti a životno ti nám nemuže býti nikterak na škodu.
r";ezapomenme,že pragmatismus vyrostl v zemi prumyslu a
.1Dchodu,v zemi optimistické víry v budoucnost, tedy v prostredí,jež nám je znacne cizí.
Pragmatismus uldza! na záslužnost <l prospcšnost cinorodé
prácc pro náš život; ale bylo by omylem domnívati se, že tím
vycerpal svoji úlohu. Zrodil se nesporne z doby, v níž vysvitla
bczmocnost snahy po pozná'ní, a na druhé strane se ukázaly
vclkolepé výsledky cinnosti - z doby technickÝch objevu a
technického a hospodárského pokroku, jenž šel ráz na ráz.
V tomto smyslu by ho bylo lze nazvati c i v i I i s a cní f i I oso f i í. Avša'k pragmatismus záhy nebo zároven pochopil, že
tím otázky ncvycerpává, ŽC ani praktický život nespocívá jen
\'e zvyšování rychlostí, v prcmáhání prírody a ve vzrustání
hmotnéhoblahobytu.
Myslím, že Dr. Tomáš Trnka vc své informativní knížecce
,Proudy v soucasné filosofii« postavil zbytecne ostrou proti\'u mezi pragmatismem a novokriticismem. tvrde, že prag;m<ltismusprecenil význam lidské cinnosti a povýšene zanedbával
záhady života a vesmíru, krásu kontemplace a lidskou touhu
po poznání. Domnívám se, že tato výtka není plne oprávnená;
všimnemesi jen .Jamese a jeho sl1<lhy o vzkríšení náboženského
života! Pragmatismus proste zrekl se náro'ku na poznání skutecnostia snažil se zavésti lidské myšlení na dráhy, kde mu
k)'ne více úspechu.
A vedle toho vytvoril ci prijal radu pravd metafysických, jež
rovne?n~ohoucloveku napomáhati v jeho boji se životem. Nescházjí dokonce výtky z rad positivistu, že celé dílo pragmatismu je jen snahou po udržení metafysiky a náboženství. Nebylo-Ii lzc metafysickým vetám dosíci objektivity
vet vedehch jinou cestou, byla jejich rovnoprávnost
získána tím, že
cly vedecké byly znehodnoceny.
A skutecne vidíme, ·že hes vedle zkušenosti fysické mluví i o z,kušenosti psychologiké a nábožcnské.
•Všechny naše soudy se musí opírati o zkušenost« - tím
tojí pra?;matismus ješte na pftde positivismu. Avšak zkušeností
je více - i o existenci Boha mužeme se presvedciti svojí zku~eností.A touto veton je ucinen krok k idealismu. A nyní do'(lzuje .James,že naše »pravdy" vedecké nestací vždyok'y nekn k pochopení, ale ani k zvládnutí skutecnosti. Co se týce
techto, jaksi »pomocných" pravd náboŽenSlkÝch. uvádí James
podobný príklad, jako Pascal: víra nás obohacuje, nevera
Odlilzuje. Nic nás neupozorní, kde je pravda a kdy jí dosahuJeme.Život znamená .íednání - rozhodování. Proc tedy neprijmouti náboženské hypothesy, jež nám nemuže uškoditi, ale
opak v mnohých situacích výhodne pomoci?
Jamcsje rozhodnc t. zv. náboženský clovek, jenž nemcl ani
k spiritisl11udalelw. ale svých metafysických pravd nevnucuje,
ko to cinil racionalismus, ale podává je jako eventuelní poucky k cinnosti. Domnívám se, že prof. Krejcí v tomto ohledu
riliš \~:zvedl jeho náboženSlké cítení a že zanedbal ::;vetlejší
skutecnecenné stránky pragmatism u.
chat v tomto ohledu nebezpecí pragmatismu 'není tak veé \'ždy! prece vše e h n y naše pravciy, pokud se v živote
edcuií,jsou pravdivÝmi, a všechny, jež se neosvedcují jsou
mi.Jeprirozené, že za ruzných okolností sáhneme po ruzpravdácha že s v é o s ob n í p l' a v d y nebudeme vnucodruhému.Zde ústí pra?;matisrr.us v liberální toler<lnci. Jsou
.terí potrcbuJí náboženskÝch »pravd«: slabí a malomocní,
stali útcchu, 'nebo, aby byli posilneni, silní a tvurcí. aby
h'vncni ve své cinnosti. Vždy! konecnc nemusíme býti
''':lI1atisty,abychom dovedli oceniti síln <l význam klamu
I: ( v positivistickélll slova smyslu) nejen v živote jednot, ale i v živote národu.

Sympatické je na pragmatismu to, že stejné kritické stanovisko, jež zaujal vuci pravdám vedeckým, zaujal i k pravdám
met<lfysiokýrn. Nepronáší je jako kategorický príkaz, ale spíše
nám je nabízí s otázkou, nehodily-li by se nám snad do sbírky
našich nástroju.
*
A nyní ke konecnému zhodnocení pragmatismu.
Vyrostl
z touhy ospravedlniti náš život a naši cinnost a ospravedln!ti
naše by! i mylné výklady skutecnosti. Nalezl cestu, jíž bylo
lze vybrednouti ze skepse a z ubíjejícího l1ihilismu. Neríkám,
že to byla cesta jediná.
Pragmatismus je konecnc vÝchodiskem par excelence. Nelze
se proto diviti, že jeho následovníci se liší jednak podstatne
mezi sebou, jednak i od puvodního smeru Jamesova. Mezi cesk~'mi filosofy mcl znacný vliv na prof. Kozáka, na prof. Rádia,
J. L. fischera, na Karla Capka a snad i na L. Klímu.
Púsobil j<lko cinitel snášenlivosti a tolerance. jak mllžeme videti u Karla Capb. zachranoval lásku a chhcru k životu a
k cinorodé práci.
Konecne bychom mcli zmeriti pragmatismus jeho vla.'itnÍl11i
metodami <l domysliti jeho teorie. Byla-Ii b~' mi dovolena paraJela, elItcl bych srovnati pragmatismus s politickým liberalisíTiem. Tak jako liberalismus prenesl tvorení politické moci do
rukou vetšiny, tak i ve svých dllsledcích by pra?;l11atisllWS
znameual, že mravní normy budou tvoreny vctšinou . .Jsou-Ji
všechny použitelné subjektivní pravdy rovnocenné, nezbývá
k vytvorení spolecné pravdy jiné metody, než získávání .!ednotlivcil pro tu ci onu urcitou pravdu.
A na stejné obtíže, na nc? naráží politická demokracie, narazí i tato demokracie filosofická. Z podstaty veci ply'1C, že
Vildcové nevzdelaného národa se neobejdou bez demagogie,
odkudž k umení sofistického premlouvání je již jen krucek.
A to je zase stinná stránka praktického pr<lgmatismu.

-žlek .
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POVOLANI A ZALIBY
Kapitola z nelneckého sportu
v Praze.
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ražsk)' DCllt,cher
Fussbal1 - Cluh. jeden z prvních
footha!lo\"}'ch kluhll u ná~, hledá po 30 letech no'"OU formu,
nov}' ~p()rt()vní ohsah. Pred 3 léty prijal
také profesionální
zásady pro své první 111nžstvo foothallové. :.t to jen urychlilo proces. kter}' není tak jednoduch}', jak by >:e 11a první pohkcl zdálo. Snad si ani
mnolí '::lenové n. F. c. S:.ll11ichi)re neuvedomují,
že nejde tu také \' první radc jen o záležitost
povahy cisté
financní. Spíše lze ríci. že osud D. F. C. je s,piat s osudem odumírajícího
pražského
~lemeckého
ž'idovství.
Proto by pochybil, kdo by chtel pricítat nesnúz
Clubu
jen \'nitrním
pomcrum,
ne1)o[ ty vycházejí
ze zmcncIl}-ch pomertl
politick~'Ch, vytvorivších
novou :ltmosféf1l, podle níž se musí upravit i nový smer D. F. C.
Pred triceti léty hyla Praha na venek ch"oj.iazycná a
politic1,S- i kulturní život obou národností
hyl rozdelen
tlustou carou. Tehdy u nás zacínající
kopaná nijak netl'lmi!a národno~tnÍch
protiv. Je to vidct i na zacútcích
D. F. c., kter~' vznikl po vystoupení
cásti clenstva
z ncmeckého
veslarského
Klubu R e g a t a a brzo se
)Jriradi\ k jill}"m cinitell'tm pražského
ncmectví.
TIyly
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PntornnosL
si~e navázány sty~y s tehdy také vzniknuvšíl11i cesk)T1111.k~ub::, a ~tykum chybelo na korektním prátelství.
P~l!~lcke ~oure v r. r897 jen potvrdily tento fakt a byly
pnC1l10U,ze styky byly prerušeny vubec. Podnet k tomu
dala cást c~enstva D. F. c., jež obvinila tehdy cleny
S. K~ S~av1e, že se úcastnili založení požáru lodenice
~:at~r~keh? klub~ D. F. c., R e g a t y. BezdLlvodné narcem clenu ;:;lav1e dotklo ;;e celého tehdejšího ceského
sportu, ktery byl pomlouvan na základe zmíneného narcer:í i za hranicemi. Pozdeji cást cesk)Tch klubu zase
navazala sryky ~ D. F. c., a zbyla jen Slavia, která po
24 rok~ Caz na jeden hockeyový zápas) odmítala všechny r:ab1dky D. F. C. k obnovení stykLl, žádajíc satisfak51 ;:a, zmíner:~ pr,íkorí. Po skoncení svetové války a
zl;rener:ych pohtrckych pomerech, byla konecne urovnar:.,a?l~erence mezi obema kluby, jak jinak ani nebylo
mozne 1 s ohledem na reorganisaci cs. kopané.
Pri tom se potvrzuje, co jsme již naznacili. Predválecné .pražské nemectví bylo nutno rozlišovati na skutecné nemectví, blížící se vídenskému typu a na Nemce-židy, kterí v Praze tvorili zvláštní kuIturní kastu
jež ~~u~alavtak významné p03tavení. že byla podstatno~
s?ucastr nem~cke kt:ltury, ackoliv cistokrevní Nemci jí
teto vlastnostr formalne nechteli priznati. Vracíme-li se
ke sportu, hyly podobné pomery i v nem a ')ražský'
D. F. C. byl spíše jen trpen a snad zcela ne~lzná~ za cinem~ck)' k,lub ani tenkráte, když vyhrál mistrovst\"í
ll.ssk~nemeckeh? s:ra}r:, v nemž byl tehdy na cas orgé1.Illsovan proto, ze jeste nebyl založen footballov)' svaz
v Rakousku. A odpovídalo to vlastne i skutecnosti ne·,
bof v D. F. C. nakonec zustalo clenstvo vetšinou židovského pltvodu. Arijští Nemci se také zacli soustreclovati v novém, ciste nemeckém kl~lbu. D e u t s c h e
S por} b r ~ider. Tento klub udržoval se Slavií, jež
byla pred valkou repres~ntantem ceského sportu, prátelske styky, zrovna tak jako ostatní tri nemecké lduhy
(D. B. C. S t u r m, F. C. S por t F a vor i t a D e ut s c her S por t k 1u b) a to i tenkrúte. když vinou
D. F. C. ?yla Slavia cizinou bojkotována. Jak kuriosní
to byla Situace, ukazuje fakt, že tyto nemecké kluby
(~aly;rlas.tne l~re~lno:t ceskému klubu pred zájmy D. F,
c., ackohv zejmena c1enstvo S por t hl' ti der u tvorili
nacionalistictí nemectí studenti.
Za techto okolností se již tesne pred válkou nedostá,
valo D. F. C. dostatek hráCLlze rad clenstva, a protože
Clu~ nechtel z,tr~tjti :1iceho ze své v)Tznamné sportovní
tl~d1~e,~00hledh se jeho vedoucí ~initelé po hrúcích ve
V 1dlll. hylo to usnadneno proto, že mezi clenstvem
D. F. C. bylo dosti hospodársky vlivnS'ch a siln~'ch
osob, které pristehoval)Tm hrácL1111mohlv zabezpeciti
existenci. Pri vzrLlstajícím politickém tl~ku, zejména
ve válce, a pri vlivném postavení D. F. c., i nekolik ceských hrácLl obléklo dres Clubu. Tehdy se Clubu dost~lo prí:rlastku »kluh místodržitelsk),«, nebot praž<;k)'
1r:1stodrž1tel se domníval, že bude-Ii navštevovati ])0<1mky D. F. c., bude neprímo pLlsohit na vzdorující ceské kluby a na zmenu jejich stanoviska VLICirakouskému svazu footballovému. jehož cleny se pozdeji a na
krátkou dobu staly jen nekteré ceské kluby.
Když došlo k státnímu prevratu. ztratil D. F. C.
pudu pod nohama a pocítil ješte více nedostatek vla ..tního hrácského materiálu, takže jeho mužstvo bylo hojne dop1l10váno cizinci, kterí, hrajíce pro materiální výhody, neprilnuli ke klubu, a jimž hylo celkem lhostejno,
jestliže dnes porazili prvotrídní klub, ci zítra prohráli
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s bezvýznamn)'m souperem. Tato vrtkavost formy ptlsobila i na pomery v Clubu. který stále a marne hledal
stabilitu.
Když se ceská kopaná po prevratu znovu organisovala, úcastnil se již D. F. C. radou sv)'ch clen LIkladné
a dobré práce pro sport. Stejne i jeho hráci v cizine rcpresentovaly cs!. barvy úspešne a i v nftrodnÍm mužstvu bývali dobrou složkou. Ale D. F. c., jako clen nemeckého svazu v Ceskoslovensku, nemel ve svém materském ústredí ustláno na rLlžÍch a již z dríve zmínených dltvoclll nemel patricn~:' vliv 11:1SVLljo:~ud. Spocátku úcastnilo se jeho profesionální mužstvo celostútního mistrovství profesioná1ll, ale i na ncm se pak ubzal starý spor mezi Spartou a Slavií, v jehož dLlsledku
bylo príští mistrovství vlivem Sparty organisováno
tak, že D. F. C. se ho nemohl súcastniti. Tím Cluh
ztratil znacnou cást svých príjmLI z prit;\žliv~Th matchu
ligov)'ch, a když rÍšskonemeck~' svaz zakftzal hry sv~'ch
clenlt s profesionály, nemel D. F. C. možnosti hledat
náhradu za blízkými hranicemi. Protože jeho profesionální odbor vedl své hospodárství neúmerne našim
pomer LIm a platil velké g;tže, zahredl znovu do dluhu,
a ackoliv jeho clenstvo nelitovalo obetí, hyl sanace
težko rešiteln)'m problémem.
Prirozenou výslednicí v~ech zmínených dLlVoclL't
dostal se D. F. C. do situace, kdy musel pom~'šleti na jin~'
"pusoh založení své existence, tím spíše, že i v jehll
clenstvu poklesl zájem o kluh a chut dále prispívati na
lJodnik, kter)' není financne vyvážen. V kluhu se úsadne objevily dva proudy. Jeden chtel zachovati tradici
D. F. c., kdežto druhý mel na mysli zmenené politick~
pomery a byl po prípade ochoten obetovati tradicní
jméno Clubu. Ostatní námety (jako utvorení samostatl,é spolecnosti pro profesionální odbor) nehr[l1y tak velké role. Celkem hladce zvítezilo prání clenstva na zachování tradice. a jelikož nadále nebylo dosti penez na
placení profesionáll1, vrací se D. F. C. k amatérské forme, což ovšem znamená zmenšení jeho sportovního víznamu. I ení pochyby o tom. že i ceské kluhy pocítí
tuto zmenu, protože zápasy s D. F. C. mely pro ne ne,
jen sportovní, ale i penežní v)·znam. Tiste se i dnešní
režim v D. F. C. poku:;í o zvýšení sportovní úrovne,
ale sotva na trvalo, nehot jak jsme naznacili, chybí pro,
stredí, cinící D. F. C. životaschopným ve stan'rch, velkých rozmerech.
•
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A ODPOVED
TI

~Iasaryl( a trest smrti.
.•.

Pane redaktore!

Ctím a vážím si hluboce pana presidenta, jeho výroky a
zásady prijímám s pevnou vírou, že za nimi stojí muž jedinecné
u tcch, již se mnou
dokonalosti a charakteru. Pwtu u mne
stejnl: smýšlejí, zpusobila zmatek v duši následující skutecnost;
Pokud vím. zavrhoval pan president trest smrti a dnes podpisuje rozsudky smrti.
Co jest to, 00 nedovoluje mu rídit se jeho názorem v úrade
presidenta? Zájem bezpecnosti celku snad?
Mužete-li mi odpovedet na moji ot:ízku, prosím Vás o to.

i

pane redaktore.

Dekuje Vám

M. S.

Myslíme, že celkem není nutno se zvlášte ptát, vede-li Masary>ka k potvrzení rozsudku smrti zájem o bezpecnost celku.

PNtomnosL
Co jiného by to mohlo být? Prece ne krutost. Rekli jsme ]lZ
jinde, že potvrzení rozsudku
smrti muže býti pro orthodoxuiilo humanistu rázu Masarykova
jen osobní obetí. Odhodlá-li
s~ k ní, tedy jen proto, že je presvedcen
o kategorické
nutnosti toho. Je snad možno príti se o úcinnosti trestu smrti, ale
IIC o tom, že presidentovy
pohnutky
jsou bezvadné. Jak víte,
h)lr v republice dosud vykonány
pouze tri popravy,
nelze
tedr ríCI, že se popravovalo
se zálibou. Jiste by ani dvou posledních poprav nebylo, kdyby nebylo nápadné serie težkých
z:ocinú v poslední dobe a kdyby linie vražednosti
nebyla vykazovala znacné stoupání. V takové situaci m'ají odpovední
muži nejen právo, ale i povinnost hledati lék. Trest smrti se
('osud považuje za úcinný lék proti vražednosti.
Ne'kterí hulnanisté tvrdí, že nelze dokázat
takovou
úcinnost;
ale myslíme, že by nemohli dokázat
ani opak,
totiž to, že trest
smrti nemá žádného odstrašujícího
úcinku. Je nutno priznati,
že v té veci teprve experimentujeme.
Ale není experimentem
ponze popravovat. Také nepopravovat
je jen experiment. Díváme-li se na vec strízlive, musíme ovšem uznati, že jsou nekteré
povahy, jimž vražednost
zdá se býti vrozena,
a které nelze
odstrašit ani pohružkou trestu smrti. Je však jiný druh vrahu,
které by bylo možno nazvat pulvrahy nebo ctvrtvrahy.
Ti se
st[[vají vrahy teprve nejakou príležitostí;
mohou vraždit, ale
i nemusí. Nemají v srdci neprekonatelný
pud vražedný.
Tento
druh vrahu muže patrne být pohružkou
trestu smrti odstraš\'n, jinak bychom musili predpOlkládat, že u nich nefunguje
. ebezáchranný pud. A reknete:
je-Ii možno popravou
dvou
vrahu odstrašiti a zalekati jednoho z takových príležitostných
vrahu a zachrániti jeden život nevinný, nemáme-liž
nejvyšší
p I"innost tak uciniti? Myslíme, že ten, kdo by radeji šetril
žil'ota vrahova než života toho, kdo muže být zavražden,
byl
b' trochu perversní, i kdyby byl i úctyhodným
humanistou.
MI!,íme býti milosrdnými
ne pouze k vrahum,
nýbrž také
k tem. kdo mohou být zavraždeni.
A rekneme rovnou, že musímebýti k tem druhým více milosrdni než k tem prvým. Rozbírali jsme tyto otázky v letošním rocníku "Prítomnosti«
pod
názl'em "Debata o trestu smrti«, a odkazujeme
Vás na ten
(l:ínek

Bcneš a katolická círltCv.
Karlín, '27. cervna 1927.
Vážený pane redaktore,
\ pokrokovém obcanstvu nemile pusobila zpráva uverejnená
I' "Pondclním Iiste« pri príležitosti
sporu lilavácek
contra Dr.
L~ucš, že Dr. Bcneš je dosud rímský katolík. Ponevadž
na tuto
zprávu casopisy nereagovaly
a . zprúve nechce se ani verit,
žádám Vás, pane redaktore,
o sdelen!, zakládá-li
se zpráva
n;: pravde.
Dekuji za sdelení a jsem
s úctou
Josef Pešek,
.lc nám kladeno

tolik otázek o Masar,"kovi
a Benešovi, že
nejaký konsulát t!radu. Pri tom nemilcl11ena všechny otázky odpovídat, nebol nekteré veci opravdu
nevíme.Pokud se týká Vaší otázky, radíme Vám, abyste veril
zpráve, i když se Vám nechce jí verit: Nebot zpráva ta ie
ra"diva. Radíme Vám však dále, abyste nebil na poplach
c'Volával pokrokové obcanstvo.
Nejsme totiž presvedceni,
mezi katolílky nemohli býti velmi slušní a VI lmi rozumní
, Ba, jak Nemecko ukazuje, nevylucuje katolict" I an'i oprav,lokrokové smýšlení. Pohledte,
jaké obtíže delá nemecké
;~rvativní vláde vúdce katolíku dr. Wirth.
Zustal-li dr.
cš v katolické církvi, má k tomu patrne neja\ké závažné
'\Jllí príciny, o nichž nic nevíme. Bylo by snad možno, že

U] si pripadáme jako

h

do~ud vcrí katolickým

naukám;

nebo

že jim už veriti

pre-

stal, ale dosud cítí ke katolické
církvi jakousi príchylnost,
která mu nedovoluje, aby rozvázal svazek s ní; nebo, jako ta,k
mnozí, byl až do války pouhým matrikovým
katolíkem, a když
se po prevratu vrátil jako zahranicní ministr, nebylo mu možno
z církve vystoupit, ponevadž každému cinu zahranicního
ministra je dáván význam oficielní a to by bylo vyloženo
jako
otevrená
demonstrace
proti katolictví,
cehož by nesnesli dva
katolictí ministri; nebo má 'k tomu Beneš ješte nejakou jinou,
nám nepovedomou
prícinu. Vyberte si, prosíme, z techto možností tu, která se Vám zdá nejpravdepodobnejší.

o jednom vell{ém mlcení.
Pane

redaktore,

nemohl byste ctenárum
"Prítomnosti«
vysvetlit,
proc mlcí
"fronta«
a ostatní tisk protihradní fronty na clánek Jaroslava
Papouška
v Prí tom n o s t i, v nemž rozebral a jako plagiát
odsoudil knihu pana Lazarevského?
Už je tomu mesíc, vyšla už 3 císla "fronty«,
jedno dokonce
po 14denní pause, a páni nic! Pan Zuman mlcí v "Cechu« i ve
»fronte«. Proc?
V úcte
EmU Karhan.
V Pardubicích,

15. cervence

1927.

Proc? Proto, pane, že není zákona, který by je prinutil vzíti
verejne na vedomí neco, co se jim nehodí. Proto, že politika
daleko v sobe nemá tolik nucené poctivosti jako sport. V boxu
se nemužete tvárit, jakobyste nevidel, že Vám protivník zasadil ránn pod bradu. V tenisu nemužete ignorovat míc, který priletcl na místo Vám nepohodlné.
Ale v politice, dostanete-li
ránu, se milžete tvárit, j(llkobyste ro nepozoroval.
Pripravte
se, že pálli ted ješte budou mesíc nebo dva o Lazarevském
mlcet, ale pak zase prijdou s citáty: jak píše Lazarevský,
jehož
kniha je skvelÝm ruským svedectvím
o ceskoruských
stycích,
.iehož kniha je mezníkem v historiografii
atd. Nebot tak, pane,
se delá politika. Ale nevede se tak pouze historka s Lazarevským. Celá cinnost na pr. p. Dykova v poslední dobe se za/kládá
na tom, že ho nikdo nemuže donutit, aby videl, co nechce. Nevidí
nic z toho, co se mu nehodí, ten dobrý muž. Štastné to oci!
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Porota a pt'ávo. Z vídenské revolty, která stála skoro
sto životL!, snažily se naše listy obcanského smeru vyvodit ponaucení hlavne pro socialisty, ackoliv jest v ní
nesporne i mnohé ponaucení pro nesocialisty. Také rakouský fašismus (ríká se mu tam hakenkreuzlerství)
si
hraje s ohnem, a stát pak má plné ruce práce a praská
ve všech šosech, má-li celiti následkL!m fašistických nicemností. Doufáme, že strílení do pruvodu delníku
bude obecne pokládáno za nicemnost, at už máme o iiných vecech sebe rozdílnejší názory. Také náš fašisIY,US, kdyhy nebyl držen v patricn)'ch mezích, mohl by
vyvolat težké katastrofy. Ale vídenské boure vypukly
teprve po rozsudku poroty, která osvobodila schattendorfské vrahy, a tak hlavní ponaucení t)Tká se významu
a ceny porot. Debatovali jsme zde o tom již pred dvema lety, a vídenský prípad je jen dalším príkladem do
naší sbírky. Porotní soud už zrejme prestává b)!ti institucí, která zajištuje právo; odnímá obvineného rádnému soudci a prenechává rozhodnutí nad ním nálade.
Dostati se pred porotu je jako sázka do loterie: zrejme vinní mohou b),t osvobozeni a zrejme nevinní od445

PHtomnosL
souzeni. Je to snad demokratick;' stav, ale není to právní stav. \' takov;'ch prípadech, jako je osvobození
schattendorfsk}'ch
nahlI, úplne se clozna\'Ších, nikdo
l1CmllŽe ríci. že by porota ohjektivn~ vykládala právo.
V;'sleclkem je právnc zajištená hezpráynost. Jn"-tituce
porot je v ociyidné krisi. Stále více lidí prestává verit,
že by byly hlasem spravedlnosti. Nevyhnutelnc blíží s~
doba, kdy nad otázkou porot bude nutno dát hlavy dohromady. Je težko snášet takové mážení právního citu,
jaké predstavují nekteré vSToky porot ze všech zemí
v poslední dohe. VídeJ'íský prípad pak ukázal, jak nebezpecnou múže se státi porota zejména v procesech
politickS'ch, kde politické zaujetí má volnou cestu. Dávat v dnešní politicky vzbourené dohe. kdy predsudky
a nenávi,~ti mají nad porotci ješte vetší moc než v dobách norm~t1ních, porote rozhodování v politick;rch procesech, tot jako už predem se vzdávati práva. »1\rbeiterzeitung« mela pravdu, napsala-li, že je ponekud pozde
varovat pred obcanskou válkou, že už sám vhok vídenské poroty je projevem obcanské války. Poroty a
právní cit se rozcházejí - musíme e rozhodnout bud
pro jedno nebo pro druhé. To neznamená chtít hned
odstranení porot; ale nejaká reforma je 'nevyhnutelna.

FEUILLETON
František

Kubka:

SI': c/a'l/el, stoupú na S'1.'Jdráze, jI' blí:::ek

I
I

D I' a 111 a. 11 I' g: J{onfW:I! Co, konflikt? Víte, co 10' je kOl!·
flíl:t? Ten 1I!usí o.pf(J(;ue ::; dra/llatu vynlst'. "Husíte 10 všechna
osudove k sabe /J(lstavit, ustavit, odstavil. Co je ten Brlltus? A
tal, prosím, Ant(lnills" Kdo 10 je? Jal, S"11I prWi? Ze vzduchu?
Afusí lIIít osudavý ,'ztah, neco, co je I. sobe navzájem nese,
vrhne, co jI' tlací - osudovost!
A u t o 1': Ale vždyf sll//tecnas~ me pouéila, že to byIV lidé
vedle sebe .~ijíci, na sobe nl'zá'uislí. Ta osudavost prišla až v oka·
m?:iku, kdy be[;l'lo a císarství.
Dramaturg:
Skutecnost
je skutecnost
a divadlo divadlo!
Pa sku!dnosli
je nám certal. Pravý dralltatil? znúsilní skittecnosl a llGpíše dra/Fa. jJrln'a jsou jeho sR!!tecností. Pr}'c se sku,
tei:'/Ias/Í r
A u t o 1': PTavda, raZUmíl}l, ale jal,?
D Tam a t tI I' g: Udelejte ne jaké jiné spojení mezi Brutem
a Caesa1'em. Vidíte, a Antollius by mohl být nevlastní bratr Caesanlv, Brntus,..
aslatne, kde je ženský element? Kde je element ele/llentll? Mladíku, neznále žen! Ta je ve/l,á šhoda! Dramatik musí znát ženy!
A u Dr: V?:dyf je už Caesar ?:el1at a žena vystnpllje na ubIL'.
D I' a 111 a t u I' g: Drama se s takovými legálními' osobnostmi
jalw je mani;el!w, nemdo zabývá. Je 10 nudué. lVIy mltsíme tam
lIIít ženskou, rozumel Jste, ženskau!
A u. o 1': Ale jaT.:r Kde ji vezmeme?
D I' a 11: a t u I' g: J ednodltše prideláme figunl!
Antol':
}-fa!

I

I

Autor ve mlýne.
SCÉNA

PRVNÍ.

K a n cel á I' d l' a ln a t u l' g o v a.
Tal, co tomit ríA u t o I' (úzl~ostlive hledí na dramaturga):
I,áte. pane dramalurgu?
J) I' a 1;1 a t u I' g (vstane a chodí dlouhýini hoky po pokoji).
Co ríkám? TotO': Vaše dílo je vec výteéná! Chci ríct velmi dobni. Rekneme: dobrá!
/1 li t o 1': Tedy dobrá! Ale .. ?
D I' a ln a t tt I' g: Ale ...
A u t o 1': Ale?
D I' a mat tI I' g: ]Ij'ajJso'l jste hreb!
Autor:
Hreb?

I

D I' a 1Il a li I' g: To se lak ríl,á, hreb sezóny! .Yaše sezóna se
povesi na tento hrl'b a bude viset, chachá! Jeto
hrozné s lím
Teperto<Íreml Clovek pmcuje, hledá, cte a nic! Docela nic! Celrí
svetO"<lá pradukce nic! P!lvodní produkce - I'eprve nic! Váš
J 11 I u s Cae s a I' je vec, rekneme 10 zpYí1lla: - dá se hrát!
Autar:
Hrát?

i

D I' a mat lt I' g: Proc jste to tedy psal, když se domníváte, že
se to nemá nebo nemllže hrát? Ci jste to psal bez zretele na jev-išíi'? Je ta videt, brachuy je to videl!
Schází tomu scénický
pohled. Videt, brachu milá, videt ta musíte, na jevišti! A proc.
10 je a' zac!
Každá osoba, lzaždé slovo, každá pomlcka, každá
scéna má svon fm!kci! Funkcnast, pane, /Jl'egl1antní, specifickou,
konkrétní
funkcnost!
Julius Capsar, ano, CaesaT, I,do je ta
Caesar?
Ten Váš Caes(Jff je výborná postava, rekneme, dabrá
postava. Ale jinak se nám nelíbí. Predne je to osoba príliš jednoduchá.
A svel, pane, je složitý.
Cili vy ?ili/síte jeho osud
oslažnit.
A tt t a 1': Ale vždyf ...
Dramaturg:
Já mu nic neberu! Je ta všal~ clovek, který
se rítí dO' zkázy. Už je dánl11od jn'vního okalFžiku. Vývoj, pane,
ht musí být, vývoj! Musíme ho ponekud od toho pádu zadržet,
vec retardavat, zkrátka dát dO' toho bls peripetie.
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A u to r: Podívejte

imtl'nítcrslvi,
(l:I,tatlf1'l' a má príte!p. Prítelem je Brntus.
D I' a lil a u r g: Chyba, chybq lávl~y! Dm/lla vaše je mOILo,
dmma. /l uajedJliJ!t tu mluvíle o druhJnt hrdinavi.
/l/ttor:
Konllíkt ...

Dramat!f,1'g:
Koho? Kleopatru! He?
.4 u to,': Alc vždYf tl'ukrát v RímJ nebyla'!
lJ I' a mat u r g: N esmysi!
Ve vašl'm dmmatlt bltde, a tedy
byla! Dž to mám: Kleopatm vjede do Ríma! Predstavte sv tu
sernu: Kiwpat1'<.t vjede I Vjede! V jede! A jede tedy! To bude
scha! Ale, P,'oSí11l, hmiicne! Ten Vjezd musí mít prícinu! Ttt si
(I}'myslife. já to vím, miadý clovece, vy si lu prícinu vymyslíte.
Tedy A u
1': Snad ph,iede za Ca.esarem,
aby ho ucinila králem
e[!.yt:tským?
D I' a lil, a l!l I' Í':: Vidíte, to to Je! A drari'la se muže jmenot s k ý« a ta zuí jinak nežli váš ... lit-Ii-us
z·at »J{ r ti leg}'
Cae-sar, Cal'SaT, Jhu, Váš Caesar! Dejte s tím pokoj! Vidím,
že mi l'oz1!11lile. Tak, fl prijcde a zve Caesara dO' Egypta. Caesar
nejede, Chce ;;lIsta! dal1!G. A11/aroui se IOeopatra líbí; - óch,
j'GJle. l"usi mit vJšeií, hrích, sVlldnost, háslt, Bože, vám Z,Zdem
ab'J c/(lVn~ i'd ..1 všechnu -- a Al'tonins poštve Brltta, svého bý.
val.;hu sleiuf;aid na wúversite v Brindisi ...
.IIi! t (I'": V Iirundisht
nebylo university
a vubec universita
je plod puE'dního sti'edovek" ...
Dr ú mat!l l' g: To 'vím laké, pane, ale nekde prece studo7'ali spalu, "P.? .. Osudove jP. musíte I, sabe pripráhnout, pacho}Jil jste?
A n o 1': Ano, pochopil, ale snad radej napíšeme'v
l\'eap(Jli.<

I{,

t

I

I

J) l' a 111 a lt l' g: Drama se predne »nepíše«, nýbrž IItvorí« a
a hrajI', ,-1 kondl/e, vy ta delú!e! Dejte je na vyšší školit obchodní v Neapoli - pro I/U'. Už tohO' mám dost!
Ai~tor:
len mi ta dopovezte, jsou to ohromné nápady!
Dramaturg:
Vídíte? Já se prímo koupu v krvi Vl1JŠíkrve
-- a já jsem jí prosy cen . " Dobre, hochu, - je to drina, repertoár svetový nic, náš nic a najednou vy s tím' donem litanem ci don Ca.esarem - nebo jal, --o Cell jste Goetha: »Wahrheit und Dichtung«?
Tam si: prectete, co je drama. A jak se
deldi

ntomnosL

----------.....,,...---------------------------_.---------A II to r: Vždy! tam Goethe mlllví hlavne o svém živote a ne
" t01ll, Jak se dNají kusy!
Dr a III a tli I' g.' "I IlO, ano, ale !:i,'(}! jI' drama a drama je ži7'I't nd dob fbsenut'.Vch. A Sha'W. Vílc, jak napsal Sha'1ll Johanku?
T,i tli je, co se má napsal! Ale li: veci: ./Intonius lIa'uede Bruta,
IlbJ' Caesara odprll'uil. Ten Dril1f.:'Water &:'.11
lIudn~í, Lincoln byl
~a"il a pral' a za<'~ NfGtivace, vina, jirícina? Prícina, vina 11/usí
b,\:I! Ostatne od dob /bsenových
je tohle nesmysl. l\-ení vlny.
vi'mt,
.\e, nellí 7'i1lY' Re/wue u:Ni usud, slr,'dovel~ židovskou
tl,cist,' P,'ozretelnosl a 1/IY lIic. Kausální nic. To je bájecné! To
ralll mu'sí být, l?al/sální nic I. . A'ih!l 'ta strechách a vežích.
Xillil lia mesíci! ,\"ih,'l. pane, uilli! a lIt'ha Mary Pickfol·dové.
T')JIi}'slcte si Mary Picld01'dovo-u. Tak Vidíte: První akt:
Caesar chce Á'OrtI1lUk?'áiovskoll a Antunius doma se otraV!~je.
KOlll'Caktu - vje"d Kleotatry. Dnlhý akt: Kleopatra volá Caesara do Egypta a Cal'sar chce 's ní. /lntolli-lIs Sl' hnevá, 'žárlí.
Pošlve Brl/la. A lretí olkt - t'en je 7'a:iím úkolem. Já vám .ta
1I1':;':azím.Ten trelí akt si zkalz'Íte sám. SáuI a sám. Brutus zabijI' Caesam a /lnlollius s;i odveze l\Jeopa/ ru na svltj statek.
HrutHShYltzou S3 svíjí a rve bolesl,í. Ten býcí rev musí bý~
ohromný. Rve. [7l1nl~c1l1.Osudove ... Ne s)'11Ibol _. to je ne.
sm~'sl- rve, ponevadž rve ... Udeláte to tak?
A'ltor:
Ano'
Dr a 111a t 'II' g: Vy to dovedete, já to vím. Dmma
kolektivní. Udelejle to a už se ta hraje. S bohem!
Alt t o r (zdrcene se odplíží. _)
SCÉNA
Táž

je dílo

DRUHA.

li a n cel á r.

r a IIIa t 71 I' g : Je mi líto. Váš kus se ohrol/1ue zlepšil. P1'OkOHk!na· z'šcch stranách. Ale ... je tu ohr(illllné ALE'
Cítím
",'CO, co vy asi necítíte:
váš kus je Príliš. príliš vážný!
A I!f o 1: V ždyf je 10 tragedie!
Dr a //I a ~ I~ I' g: Je videt, že nechodíte
do divadla!
etl jsle
ú,'od Viclora Huga kl' »C1'ou17lJellovi«? Ano? Je to škvár, to se
ví, ale tam to je, odkouká1no od Shakespeam:
»sublime et
grolesque«.M1!sí tal11lbýt vtip, ironie, sa1'kasums, hrozné vtipy!
které drásají krvavými
nehty P1'sy, p1'osím, 'uychrtlé prsy neves/ky hís/orie. " Pl'YC S tou vážností. To je nuda. Vtip. Sha'W!
Pane,jdete se dívat na S ha'Wa.
TJ

t

A II! o r: Ale vždyf jsem
TJ r a 1na t 11 I' g:
A dobre
divil. - Proto dovedete ;
pridNá1lleji. Toho ironika,
Il~' zmrská svým lwustickým
rrbn a síláka ...

udelal všechno, co jste l'ooil!
jste to udelal, výborne, až jsem se
to co radím.
Primyslíme
si fig1lYU,
toho horkého sl?eptika, '?terý všechvtipem. Met'isto, dábla negace, da.

II It to r: Ale to sem nepatrí' Vždy! ...
Dr a 1na t 11 I' g: Dovolíte, abych domluvil.
Vynecháte
Bruta
a prideláte novOIl osobu. Na Pr, pana - rell1leme Vondl'ácka.
l",ho lUH dáte potom. A ten bude ten shakespearovský
živel.
Podívejte se 'Ia Lal1gm, ten to u nás umí. íivf}t je veselí a tragil:a LHCDurtain ...
../utor: BYllta nesmím vynechat!
Jl r a 111 a t 11 I' g: PI'OC 1
Au/ar: Kdo by zabil Caesora?
J) ra n; a t ,H g: Pockejte
prece! Premeleme /0 celé. JH á kancrlárJe mlýn. A vy jste ted autcl' ve mlýne.,.
• J u t o l' ('jízfive):
Ano, v hltlve mám jako ve mlýne, to je
lI'i'da!

[)rallla.t'lTg.
Pryc s tím Bnltem,
je to vlastne melanolik, osoba pasivní. Bez f1mRce!
'u/or: Myslím, [;e je to dost dobl'á funl?ce zabíll Caesaral?
Irama/,ng:
Tedy VálŽlle: Brll/lls k cerl1l. A ten chlap,
delá vtt'/;)' - je Anlonius.
Už to jméno/ Máme ho: AntoA.;, An/onín,
Toník, Tonda. To je to pravé. -

_._--------

Autor:
Co s ním? Kdo zabije Ca:esara?
Dl'alJ1at1l1';:;
(slavuostlll'):
Xikdo!
Nikdo'
Antol':
A dl'jiuJ?

.'Vikdo!!

Dl'alllat7l1'g:
!'r~'c s di'j.'JlaJlli. Atfyslíie, .~L'jsoll to dejiny,
hly!: SL' na jevišli zabije <'!uvn,·? Krev prece beztoho nelece.
J'redslavte si, ja/.: 10 pI/sobí! Jak se lidé' dare1lJne rozrilllji. A
1{1<,opalm! - jal? ta by se hodila ,,~té krvi!. Dal jste ji už v téta
versi líbcnlOst Jfary Pickfordové.
Nyni dál po této ceste! ...
.'/ II t o 1': Z toho bllde vlastne švandaJ!
Dr a lil a t ti I' g: Ano - mez mezi komedií a Imgl'dií
lidí 1ležli ostN llože! .'\'eporežte se na tom noži!
/1 1: t o 1'. Caesam tedy nezabít?
Drama/urg:
AI!I za tisíc volit ...
A u t o 1': Bruta štn-tl!Olll 9

není

JJ1'amaturg:
Ano, f? cemu by byl7 Jeho fUllkce? Nemel
by fllnl?ci ... A hlavne Kleopatnt s Antoniem
nejak rozvést!
Ac je v osudové souvzfažHosti
ke králi
PI':blížit ji Caesarovi.
egyj;tskflllu. - ./1 jste hotov - mladý muži.
/ln t o 1': Ano, hotov, docela hotov ...
ill'n ku, maitress,l.
Dr (11?Jl.
al Hl' g: A z jeho ženy, Irosílll, 111
Velcí pálli mají milenky!
fLU t o 1': A Antonhts,
prosím.p
f) I' II 111a t u I' g: Jt/mt dejte I'J.'SY ::;bohallíka. Jirchár Antonills! V dejinách je jirchM Kleon. A jeho sport budou dejiny.
/1 tl'eba /;/e1'ární histol'ie. Bude recitovat pol'ád 111 básnicku Ca11Illovll o vrabeckovi.
A Kleopalra b'lde ríkat:
»Ty 1n1tj vrabeck1l!«
Antor
(zoufale):
Tedy nezabít? Vrnbecku?
Jirchár Vondl'ácek? Brutus pryc? - Sláva, t~ž to mám! Vím, co chcete ..•
První akt: Caesar je vrchním reditelem banky »Ro1lut<<.Jirchár
Tonda, 1/ejsilnejší akcionár, má na neho sondu, ponevadž z Benátek prijela slecna Cléo, bosonohá tanecnice n César si ji nadchází? No? Druhý akt ...
D I' a mat 111' g: Dobre...
Pokracujte
Ješte jsem nevidel
lal? lIcenlivNlO autom ... Vidíte, jal;; se dá pracoval?
A,dor:
Drllhý akt: Julius Caesar odjede se slecnou Cléo do
Benátcf? Jirchár Vondrácek soptí hnevem. Naštve policii v Benátkách, která ..
Dramaturg:
To je špatné! PoliciJe je deus e); machina.
K.lasicld del~s Anselm z 1\.1 oliérova »Lakomce« je také pitomý ..
A u t o 1': Tak tam musím nechat Bruta.
Dr a mat u I' g: Necl1te ho, dobrá! Bmtus, ..
A1Itor:
Brutns je boxer Macisle. Jirchár Antonín ho za tri
tisíce hriven najme, aby odloudil slecnu Cléo. Benátská noc, ..
Lalllpiony, houslp, z'esla, zpev. GondolMri zpívají stanze z 1'01qllata Tassa.
D I' a mat nI' g: To je staré, ale osvedc1lje se vždy dobre. Poslollchejte,
dáme tomu jméno: »Benátská noc.«
A 11t o 1': Dobre! »Benátská noc.« - .T e tedy benátská noc,
boxe'r uveze Cléo zpet do Ríma, JulÍl~s César se zlobí. D I' a 111a t 11 r g: Ale musí soptit! Ted on musí rvát! Flmkcne, oS1ldove, lw1tslÍlne nihilisticky A 11t o 1': Bude hrozne' rvát na konci druhého aktu!

!

Dramaturg:
Výborne!
A u o 1': Tretí akt. Cléo v Ríme. Boxer s ní. Antonius marni!
leká, .'Je 11<11 ji boxer odevzdá. Napiatý moment.
V predsíni
u Clfo se sejde Antonius, César a Petronius. Advokát.
Toho sl
pridelám do tretího aktu, aby delal vtipy. Bude je delat hrozni! .
DramatHrg:
Ndekl
jsem vám, že je treba pridelat figunt.?
A 11t o 1': Zcela správne! Petronia pridelám. A ted to bude:
Tonda Vondl'ácek, Jirchár, a reditel César se tam sejdou aJ há·
dají se, l?do má pn5vo na Cléo. Boxel' vyjde a vyhodí je oba.
Za 10 Antonius odveze ženu pana reditele Césa1'a na Lido, ponevadž je jal'o a pOllevadž se reditel nesmí dvakrát s ženskou
Nit s nejsilnejším
akcionárem ...

I
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Dramaturg
(dajalte): Palibte mne!A u t a r: Ne, vy mne! Vy jste ta M1ksa, která mne líbala. Dramaturg:
A napíšete ta také tak?
A 11 t ar: Ano, prísahám ...
Dr a mat u r g: A budete slavný! Váš kus bude hreb ...
A ta r: AnO', hreb ... A na ta11l hrebn nez1tstal kámen na
kameni. Amen. Kanec tragedie!
Dr a rn a tu r g: Jdete dO' háje s tragediemi. Optirnism chceme, cinaradý, tVl1rcí ...
11-
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TRETÍ.
a n cel á r.

rukH na, rameno a1daravi,
D r a mat' H r g (klade slavnostne
který pa premiére si prišel vyslechnaut jehO'; mínení): AnO', bylrt
jJremiéra vaši »Benátsi.:é naci«. Opana se dív nepatrha'la. Jste
mlád, jste slavný a snad dostanete i peníze. Záloha vaše je avšem
zatímne vyc"rpána. Nic nevaldí. Ale napsal jst'e nejlepší komedii posledních peti sezan. Del?uji vám.
Antar:
Ne, já 7Iám! ..
Dr a mat u r g: Tak se vám ta líbila, jak ta zahráli?
A u t ar: AnD, dekuji ...
r g: Ne, já vám, jménem
divadla...
Byla ta
Dr a mat
I? papltkání. Ohran-mé! Ale ...
A1I-tar:
Ale?
Dr a mat u r g:
l"lebyla ta·m tragických
prvbl, pane! Pád
~'znešeného! Velikost clavelw a jehO' zánik. Mela se rítit dalu,
daM, daNt až dO' propasti a tam Sl1Wt. Zabí~ ...
Autar:
Kaha?
11-

Dramaturg
(admerene):
Julia Caesara!
A ld a r (zaufale vybí'há ze dverí): Zabít
Zabít - tedy zabít? .. Pamóc!!
K a n e c.

D
_____________

o

p
IIllII••

.
(rve

I s
~

a. pláce).

y
l!I
__

!III

\\!lr,~

Kámen do nuší zuhrádky.
Milý pane f'edaktore,
prosím Vás, do~olte
mi napsat
do Prí tom n o s t i, že
pan Dr. Karel Capek se svou poslední kulturní otáz'k~u nemá
pravdu. Naše zahrádka,
(také jen .o nekolika desítkách ctverecních metru) jest sice na venkove, takže duvod u r b a n i s m u
se nás netýká, ale ostatní dúvody ano, pocínajíc "poesií života«
pekný
a koncíc tím, že je tli domku a u cesty, že má poshytovat
pohled, atd. Kdyby byla ve meste, nechtela bych ji mít 'jinou.
Ale PIO prectení
Cap.[(ova clánku si uvedomuji,
že je v ní
právc talková míchanice,
jakou .on prohlašuje
za 'nekulturní,
nebot 'v ní jest 2. altánek, 3. jehlicnatý
st'romek, 4. ovocné
stromy, 8. záhony kvetin, 12. lilie, 13. fazole, 16. rybíz, 18. jiriny, a: místo tech vynechaných
císel z Capkova seznamu jsou
v ní ješte lví tlamy, afrikány, katerinky, pak gladioly, muškáty,
lobelky, begonie a mesícky, kterým zde ríkají hledíky, spousta rerich, ale také náprstník a divizna, -kterou jsem si prinesla
s procházky
i s korÍnkem, a rÍJže topolovky
a celé kere fial
i živý plot, z bezu, veigelie a jasmín, dále lípa svobody (devítiletá) a dva staré habry, ale i šalv.ei, které jeden clen naší
rodiny musí užívat v lete, protože moc mluví o zime, a ješte
I i'izné byliny, které mne ted nenapadají. Loni jsme meli krásné
slunecnice.
Pestuju
opravdu
00 možno laciné sazenice, protože opravdu
je nejlépe znám, a prot.ože se opravdu
hojím
pracovat
s dražšími kulturami, jaká pak hanba? Pergolu dosud nemám, ale chci si ji postavit. Ne na truc p. dr. Capkovi,
ale že mám pergo-ly velice ráda.
Tohle jsou tedy asi hlavní hríchy, které nalézám v naší za-
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hrádce
po zpytování
zahradnického
svedomí, ,když už nám
pan doktor do neho tak prísne promluvil. Sama nevím dobre,
mám-li to srovnáno nebo pornícháno, když mám po obou stranách bílé lavicky krušpankové
pyramidy
a naproti p-res ce~
sticku rádku Iilií, ve které se nejak samy umístily také dva
rnácky, a která má pokracování
v rade rybízových
kertl;
smrceJ!< roste sáTIl a lipka taky, jiriny a ty ostatní, kde je kdy
nasázím, a rerichy kde chtcjí. Celkem je to hodne pestré, ale
nemyslím, že to pusobí asi tím dojmem, jako když vedle sebe
stojú piano, necky, papuce, váza a motocykl, ackoli jsem tyhle
veci nikdy pohromade
nevidela. Lidé, i když také je mají po
jednotlivu rádi, nedávají jich z nejakého duvodu dohromady,
kdežto rybíz a rltž'e ano. Už ten fakt jaksi vyvrací
Capkovo
prirovnání.
Myslila jsem, že práve v pestrosti zahrádky jest
její hlavní púvab, a znám ješte tesnejší a pestrejší. Zdejš~ ven'kované si rozdelují zahrádky
na drobná polícka, kterým ríkají "tálky«, a mají mezi polícky zeleniny polícka kvetin a je
to mi'lé ir hezké. Ostatne i mÍJj muž, který je k prírode od prírody netecný, vymohl si ty fazole pro jejich cervený kvítek,
aby prý se to, u nás podobalo farským zahrádkám,
kde bývá
kvetinámi tesno i dobre.
A s tím zahradnickým
svedomím nedá se tedy nic delat, než
nechat mu sv.obodu. Kde už by ji, prosím Vás, clovek mel,
když ne ve své zahrádce?
Pan doktor správne ríká, že nikoho
nenapadne,
aby si sám delal židle nebo maloval pokoje a že
to radeji každý sverí povolaným
rukoum, protože by to jinak
špatne dopadlo. Na zahrádky
si lidé tro·ufají, protože vedí, že
to tak špatne nedopadne,
jako kdyby si troufali sami delat
židle. Vždyt ta hlavní práce v zahrádce
je boží, to víte, že
by si nikdo kvetiny a kere sám neudelal, leda z papíru nebo
z vlny, a i na to' js'ou školy. Clovek si nábytek sám nedelá,
ale sám si jej rozestaví
a zahrádku si sám roz·delí. Proc jsem
dala sem ker, sem lavici, sem záhon a sem štep, nemohu presne
odÍJvodnit, ale to mohu ríci: Mám zahrádku ráda taky proto, že
.isem ji upravila podle svého. Nikdy jsem se nestarala
ani o
saský ani o vídenský zahradnický
sloh, vždyf tu nejde o žádné
llmelecké dílo, nýbrž jen 10 naši zahrádku, ale at tedy opravdu
o naši. Naucit se musíte, jak to dclat, aby jedno druhému neprekáželo, a aby se všemu dobre darilo, to je ta zahradnicina.
Vkus už není záležitost
specielne zahradnická,
nýbrž obecne
lid!>ká, a o vkus, jak známo, není radno se prít. Taky se mne
zdá, že se v zahrade všechno k sobe hodi, protože se v prírode všechno k sobe hodí. Na šatech a na obrazech se barvy
casto bijí, ale na louce nikdy. Rekne se rybíz nebo trešne, ale
to jsou krásné rudé skvrny v zeleni a potešení pro zrak, než
to deti sezobou. A tak ani v nejhorším prípade není zahrádka
nevkusná,
je jen málo kultivovaná,
to jest málo zahrádka a
víc loucka a sádek. Mohlo by se ríci, že nevkus tkví v tom,
že taJková ledajak porostlá zahrádka
sousedí s pestenými, že
je jako neucesaná
hlava mez! ucesanými.
To není nevkus, to
je svoboda. MÍJj plot, muj hrad. Ale z toho, co dr. Capek pražským zahrádkám vycetl, nevidet ješte, že jsou nepesteny, videt
jen, že si je kaž'dý vzdelává
po svém.
Bude težko, ríká dr. Capek, presvedcovat
lidi, že pracovat
na zahrádce by mohlo být tak hluboké, jako malovat obraz. To
bude jiste težko. A snad by ani nebyl.o dobré presvedcit je
o tom, protože by jirn klesly ruce a zahrádky by zpustly. Kdopak si troufá bez ucení malo:vat obraz? A k~necne - jaký
obraz?
Jsou prece obrazy všelijaké
a malíri ruzní. A jako
maluje kytid jinak Mackart, jinak Redon a jinak Špála, tak by
si jiste i zahrádku
predstavoval
ZrzavÝ jinak než treba Blažícek. A práve si vzpomínám,
že jsem prece videla piano,
necky, papuce,
vázu a motocykl
pohromade:
bylo to na
obraze.
Vír, 15. cervence 1927.
Milada Stránská.

