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Koalice si ješte delá nadeje.
k lomu treba velké dávky naivnosti, aby si nekdo mohl
el, že nynejšl obcanská koalice se udrží u vlády i po
ch, ale v koalici je vule k tomu opravdu
dost. Až do
a lohoto týdne se to projevovalo
docela nevinne
ve
ích koalicních listu, které stále hlásaly jsoucnost a nelelnost koalice, prese všechny vzájemné
trpkosti a pres
ny neomalenosti volební agitace jedné koalicní strany
et druhých koalicních stran. "Venkov« je ve své víre tak
Ý, že je presvedcen
o možnosti prímo bratrské
shody
agrárníky a lidovci po volbách, jako by necetl "Lidové
« a .Pražský
Vecerník«, kde se v posledním volebním
témer specialisovali
na vypocítávání
všech agrárních
li a kde nesmlceli ani to nejmenší.
. ilncji se však projevila snaha tváriti se, jakoby koalice
dosnd zajištena, v úterý ve schuzi Stálého výboru, kde
10na poradu nic menšího než za vedení zlaté meny a proní rozpocet na leden a únor. Už minulý týden mela koalice
Inilo osnovami obtíže, protože ludáci nevynechají
jediné
ce, aby z ní netežili pro sebe, zejména nyní pred volbami,
jsou velmi tísneni financním nedostatkem.
Ale prece jen
ncjak s IU'dáky dojednalo (o tom jaká asi dohoda byla,
soudit z toho, že se s ní nešlo ani do Osmicky,
ale
o se to za zavrenými
dvermi salonku
pana Bradáce
y Budayem a Labayem)
a byla tedy nadeje, že koalice
ne pod strechu i zlatou menu, i rozpoctové
provisorium,
obojí vyhlašovala za státní nezbytnost.
Kdo by si byl
el, že koalice radeji bude jednat se státotvornou
oposicí
s ludáky, s oposicí, s níž si bude muset za týden po volsednout k jednomu stolu a radit se s ní, velmi se zmýlil.
, že koalice trvá, stojí prece za nejaký ústupek ludázvlášte když ze státního krev netece. Ale v úterý odne se stalo uprostred schuze stálého výboru, že se ob\' budove listonoš s telegramem
Andreje Hlinky panu
YOl'i,v nemž Hlinka zakázal jakoukoliv úcast na balicporadách, protože prý vláda presadila
nejaké ludácké
ní nácelníky a monsignore Šrámek suspendoval
celý houf
ých okresních lékaru, které se nedávno najmenoval
dr.
(I to je zajímavé pro koalicní soužití, že pan Šrámek,
prišel suplovat na tri nedele do ministerstva
zdravotI, ac je povestný neprítel úradování,
nelenil si pred volsuspendovat úredníky, o nichž mu v ministerstvu
rekli,
trí k jiné koalicní strane.) A tím hylo po koalici. Z koalicpánu ovšem nikoho nenapadlo zeptat se prítomného
záe sociální demokracie
a zástupce
národních
socialisti:I,
1i.1iby ochotni zaskocit do vetšiny o ctrnáct dní dríve,
k tomu budou nuceni výsledkem voleb, zvlášte když bylo
0, že stanovisko obou stran není k temto pfedlohám
záe odmítavé. Koalice nechala radeji padnout
osnovy emie státní duležitosti, radeji vydala stát v nebezpecí, že po
clI nebude možno vcas schváliti státní rozpocet,
než by
ala, že neexistuje.
a ie prllhledná. Koalicc se chce tvárit, že tu bude i po
ch, a kdyby prece jen potrebovala
omlazení nebo ná-

hrauu za nespo,lehlivé ludáky, že si pribere jako celek na ponoc jednu nebo dve ze socialistických
stran. Chce zustat pá:'cm situace i po volbách a tak prosazovat
svoji vuli pri formování nové parlamentní
vetšiny. Bylo by treba ovšem velmi
Hll.
l1"tÍvních socialistu, aby se jí tento plán mohl podariti.
Dostanou Stríbrný

a Gajda mandáty?

O turto otázku je velký a veJšinou pochmurný
zájem, a
nlnozÍ se nás na to ptají. Odpustte, že na to "nedovedeme odpovedet s urcitostí.
Jsou okolnosti,
které mluví proti, a jiné,
které mluví pro. je jisto, že otázka mandátu pro »Ligu proti
vázaným listinám« (kolikátá už to maska na tvári p. Stríb,ného!) je v prímém pomeru k množství hlouposti, rozšírenému
mezi ceskoslovenským
volicstvem.
V té veci vždy jsme vyslovovali nadeji, že množství této hlouposti je omezeno; ukázalo se, že to byla duvodná nadeje, jak bylo videt z dosa vadních volebních výsledku jak fašistu tak p. Stríbrného.
Je ovšem
problém, zda té hlouposti, která se v tomto prípade spojuje
\; ligu, není prece jen tolik, aby to stacilo na tri nebo ctyri
mandáty. Pro získání mandátu není ovšem podle našeho volebního rádu rozhodujícím
pocet hlasu, roztroušených
v celé
republice, nýbrž to, podarilo-Ii se strane v nekteré župe získati
volební císlo. Pan Stríbrný
a jeho kolegové mohou si ovšem
takové nadeje delati jen v pražské župe. Praha má po té stránce zvláštní
volební význam:
je strediskem
inteligence,
ale
i národních chorob. Pro vyhlídky pp. Stríbrného
a Gajdy má
ta druhá okolnost ovšem vetší význam než ta první. Známe
volební výsledky Stríbrného a fašistu z obecních voleb.; k tomu
mllžeme pricísti pravdepodobné
množství 'hlasu, které dostanou
na venkove.
Je pravda, že od té doby
lesk osobnosti
p.
Stríbrného
neobycejne
pobledl;
je také
pravda,
že od
té doby
nezbylo
z ccskoslovenského
fašismu
více
než
loužicka.
Na druhé
strane
musíme
pocítati
s tím,
že
kandiduie tentokráte
sám Gajda, nikoliv jen jeho podivuhodný
acllatus dr. Karlík, jako v obecních volbách roku 1927; jméno
Gajdovo má u nekterých
omezenejších
lidí porád ješte urci ty
zvuk. Také heslo »proti vázaným listinám" a proti tyranii stran
nezvolila 'si liga pro Prahu práve špatne; je to docela dobrý
lep na proutek. Panu Stríbrnému
bylo lehko prijíti na taková
hesla: mohl si proste vzpomenouti
na všechno,
co delal
jako vudce národních
socialistu,
a ríci, že nyní bude delati
p;"avS' opak toho. Jest to ovšem neobycejná
smelost, a v celé
volební kampani l1ebylo vetší a drzejší lži nad tvrzení »Poledního listu«, že Stríbrný
byl ze strany národne sociální vyloucen pro úsilí o zmenu volebního rádu!; ale pokud vzpomínáme na život p. Stríbrného,
nemužeme prijíti na jediný okamžik, kdy by byl býval ochoten se stydet; bylo by pošetilé
ocekávat,
že se bude stydet práve nyní, když všemi silami
chce se dostat do parlamentu.
Ui:illíme-li si pocet ze všech techto okolností, z nichž každá
je bud nepríznivá
pro Stríbrného
a Gajdu a tím príznivá pro
náš politický život nebo príznivá pro Gajdu a Stríbrného
a tím
nepríznivá
pro úroven naší politiky, musíme si ríci, že liga
proti vázaným
listinám se bude v Praze pohybovat
asi tak
na hranicích volebního císla; dostane-Ii o neco více nad nebo
pod, to nikdo nemuže ríci. Máme dojem, že zejména národní
demokraté
budou hluboce litovat všech sympatií,
které kdy
pro Stríbrného
a Gajdu projevovali,
a že by zlatem zaplatili
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každé slovo o té veci, které by se jim ted mohlo vrátit do úst.
Liga muže snadno zkonsulll1ovat vetšinu prírustku,
na které
si národní demokracie
ciní nadeje.
Ale otázka, dostanou-li
Stríbrný
a Gajda mandát, je pouhá
otázka faktu, nikoli v otázka po tom, co má být. Pan Stríbrný
si za vedl nejcynictejší
politický
obchod, jaký u nás dosud
byl znám; o P. Gajdovi je pak vubec zbytecno mluvit. Snad si
volicstvo
popreje toho luX'u., že donutí ceskoslovenskou
politik'u, aby se ješte nejakou dobu zabývala osobním problémem
Pp. Stríbrného
a Gajdy. Ze všech hloupostí, které vo.\icstvo
naše kdy provedlo, bude toto ovšem hloupost nejvetší.

Parlament a kultura.

-fp-

Je volební kampali, ve které politické strany se predcházejí
ve snaze, aby se zalíbily volicum a vypadaly
pred nimi co
nejpeknejí. A v této chvíli, kdy každá z nich pokládá za nutnc
zkrášlit se zásluhami
ve všech oborech
verejného
života a
kuy se zaprisahá,
že bude v novém parlainente
hájit zájmu
verejných
na tom i onom poli, prichází pojednou k platn05ti
jeden obor, který má nejvíce práva stežovat si na to, že byl
opušten a že parlament nemuže se vuci nemu pochlubit žádnou
zase ozývají se sliby, že »naše
aktivní položkou:
kultura.
strana bude hájit kulturních
zájmu«, a hesla kulturní jsou zarazována
mezi hesla volební. Je zajímavo, že tyto sliby ozývají se nejcasteji práve se strany dosavadní
koalice, která jak ukážeme byla dosud kulturne nejpasivnejší
ze všech
vládních skupin, jež jsme dosud meli. Národní demokracie
dokonce do volebního provolání zaradila na vynikající místo odstavec
»Náš program
kulturní«,
ve kterém
povídá volicum
mimo jiné také toto: "A s nejvetším
durazem
budeme naléhati na to, aby Iveda a umení nezustaly jako dosud popelkou
ve státním rozpoctu. Nezapomínáme,
cím nám bylo naše umení
v dobách, kdy jsme težce zápasili o své uznání ve svete neprátelském.
Chceme úcinne podporovati
to, co národ má nejkrásnejšího
a co mu zajištuje nejbezpecneji
cestné místo mezi
národy.« To se dí v provolání
a podobne hezkou tvár delají
na kulturu i jiné strany, ale my, k nimž jsou slova obrácena,
máme právo tázati se nejen národní demokracie,
ale i jiných
stran, jak to vlastne vypadá s tím »nezapomínáme"
a posuzovati sliby podle zásady: Podle skutku poznáte je.

I

Kdokoli z clenu rozpuštené
snemovny,
neb alespon vetšiny,
jež rídila její práci, ocitl by se na velkých rozpacích, kdyby
byl otázán, co tato snemova vykonala na poli kulturním a rychle by skryl tmavou prázdnotu
za kašírovanou
fasádu frází.
Kulturní bilance predcasne
skonceného
volebního údobí je velmi ubohá. Cím více se upevnovalo
sebevedomí
celních a kongrtlových vetšináru,
tím více ocitaly se na periferii parlamentního zájmu otázky kulturní a iniciativnost
v kulturních vecech
scvrkala se na minimum. Mužeme to velmi dobre posoudit na
cinnosti kulturního
výboru snemovny.
V roce 1926, kdy ješte
dožívala všenárodní koalice, bylo kulturnímu výboru prikázáno
18 iniciativních
návrhu; roku 1927 - v dobe, kdy se snemovní
síly preskupily
ve znamení hmotných
zájmu - poklesla iniciativnost poslancu na 5 návrhu; rok 1928, rok boje o sociální
pojištení, zredukoval
tento zájem na úplnou nulu - nebot za
tu dobu nebyl podán vubec žádný návrh, kulturní výbor byl
tri ctvrti roku necinný a teprve na podzim rozpomneli se nekterí - oposicní poslanci a vymohli si jeho svolání; posléze
letos vyskytl se jediný návrh iniciativní. Mohli bychom eliminacní metodou dospet ke trem, ctyrem návrhum, které mely
nejaký zásadní význam;
vetšina byla agitacní povahy, zcásti
nacionálne-demonstracní,
nebo se týkala postátnení
té ci oné
školy. Ale byla by to práce zbytecná:
ani jeden z techto návrhu nebyl projednán
a s rozpuštením
parlamentu
odcházejí
všechny
do aktu. Projednávaly
se jen vládní návrhy a celá
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zákonodárná
bilance uplynulého
volebního údobí na poli
turním omezuje se na projednání
1llCitelského zákona, r
ganisace vysoké školy obchodní v Praze a zákona o zem
ricském studiu, vyšlých vesmes z drívejší koalice a sch
ných pred ustavením
nové vetšiny;
po nich pricházi tr
prestá vka, ve které se nestalo nic, až letošek prinesl vi
návrh o postátnení
Národního divadla a Národního musea,
den drobný návrh povahy organisacní
a zákon o pomocn
školách. Je to ovšem neco, ale stací si uvedomit, že i
špctka
vyšla
z mimoparlamentní
iniciativy
a z úmorn
mnohdy úsilí odborných
zájemcu, abychom dospeli k záv
že skoncené par}amentní
údobí bylo kulturne jalové.
Snad

by se mohlo namítnouti

na príklad

citátem z pose

presidenta
republiky po jeho zvolení v 1'. 1927, že požadav
kulturní politiky »není receno, že dnešní stát, prakticky
lamenty a úrady, sám má úkoly a problémy složitého kul
ního úsilí a života rešit«. To je zajisté pravda, ale prece
úsedy tohoto úsilí a života, které spadají do organisacní
sobnostl zákonodárné
a výkonné moci, a tu je charakteristi
že všechny velké otázky tohoto druhu - stací uvést reio
školství nebo školskou autonomii, abychom uvedli ty, o k
rých se mluvilo - byly nakousnuty
a zase opušteny. Kr
toho citát nebyl by úplný, nebot president dodal: "... ale
mít pro ne pochopení a dovést je harmonicky organisovat.< J
tedy _o to, zda parlament
mel pochopení pro zájmy kultur
života nebo precházel
pres ne bez porozumení. Bohužel
zorujeme to druhé. Když už iniciativa seschla se na minim
slyšeli jsme alespon jeden zajímavý úsudek, jednu rec, v
vanou skutecne kulturním problémum dneška? Nemužeme p
- -a zvlášt už ne v tomto týdnu - priznat takovou vlast
všelikým politicky podbarveným
konstrukcím
o »kultu[ní
dici« diktovaným
zájmy politických
paktu.

i

I

Ale máme ješte jedno merítko, kterým milžeme se presve
o pasivnosti
kulturní bilance rozpušteného
parlamentu: je
cena, za kterou bude mít príští predseda poslanecké snemo
vyhlídku na liradcany
a poslanci novou restauraci - v
zení obrazárny.
Zde mužeme posoudit, zda parlament mel
chopení pro kulturní život národní. Celá vec prošla bez po
nos ti zákonodárného
sboru a jediná interpelace, kterou v
veci vznesli socialisté, prišla s krížkem po fUil1usu.KdyLy
parlament
pochopení pro kulturní odpovednost,
byl by '"
se postarat
o další budoucnost
obrazárny,
konkrétne, se
nou úporností, se kterou obrazárnu vyhodil, pricinit se o ury
lené vybudování
státní galerie. Neucinil toho.
Neje.n tedy, že uplynulý parlament
aktivne neudelal na
kulturním
témer nic aktivne, ale naopak, zapomenuv na
»cím nám bylo umení v dobách, kdy jsme težce zápasili o s
uznání ve svete neprátelském«,
nedovedl ani ubrániti je P
škodou a ujmou. Ze prícinou toho je predevším systém, je
bíle dni. A jestliže na prahu nového volebního údobí slibují
na poli kulturním hory doly, bude treba sledovat, jak se
chovají ti horlíví zastánci kulturních
zájmu V' praksi a v
G.
k odpovednosti
každého, kdo dovede slibovat.

Klíc od bytu a klíc politický,
Mesto Praha staví obecní domy, aby trochu zmírnilo b
vou krisi; to je hezké; ale je krajne podivné, jak se rozd
byty v techto obecních domech. Každý by predpokládal.
se rozdelují podle potrebnosti
žadatelu;
ale rozdelovací
je jiný: je to obycejný klíc politický. Volné byty se rozd
podle politických
stran, podle jejich síly. Malá strana dos
málo bytu, velká strana dostane více obecních bytu. Žadale
nestací, že byt potrebují;
musí mít legitimaci politické str
Obec staví domy; ale byty v nich disponují politické str

A jakkoliv politické strany na pražské radnici strkají na sebe
psí hlavu, dovedou se všechny
sejít pri tomto rozdelováni
ohecních bytlt; hezky se sejdou, žádná na druhou nic nepoví.
- Naríká se u nás na prebujelé stranictví;
tu je v nejkrásnejší
podobc: byty v obecních domech si mezi sebou delí politické
strany. - Nenašel by se nejaký dohlédací úrad, který by vyložil pražské radnici, že klíc od bytu! v obecních domech není
K. T.
totožný s klícem politickým.
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Josef Teichman:

My a Madarsko.
Mezi námi a Mad,arskem nedojde nikdy k smíru a
k navázání takovéha prátelského pomeru, který by
v budoucnu vy!uca;yal nynejší stále se stupnující neprátelství mezi obema nárady, dokud l\/[adarska sama
nedojdek presvedcení, že všechny jeha dasavadní revi.,.
sionisticképakusy byly pas taveny na chybných ,a s hlediskamezináradních smluv a zvyklostí Madarsku skoro osudných základech. Nelze avšem s jistatau predvídat,co by se musilo státi, aby v Madarsku tatO' paznání
nabylo vrchu, ale že se tak jednou státi musí, trebas
i pres hlavy nynejších predstavitelu madarské vládní
politiky,o tom svedcí vzmáhající se hnutí uvnitr zeme,
které usiluje a základní zmeny v dosavadním vedení
macfarsképalitiky. Lec ani z toho, co se v prítamné
dohev Madarsku deje, nelze bezpecne vyvazavat, že by
to byl pocátek abratu v nazírání macl'arské verejnosti
m nekteré sparné atázky mezi Madarskem a státy Malé dohody. Madarská palitika od saméha pocátku eksi,tence madarského státu byla soustredena jen na atázku revise triananského míru, jež záraven diktovala jeha
pomer k státum sausedním a adtud všechny abtíže
n<lléztizákladnu k darozumení. Nekalikeré prahlášení
madarské vlády, že stav, v nemž se Madarsko vlivem
trianonské smlouvy actla, nepavažuje z.a definitivní a
že použije »všech prostredku ({,aby svetavau verejnost
presvedcila,jak mu bylo ukrivdeno, marilo všechny pokusy na smírné vyrízení otázek, které nás ad Madarska delí. Nebot v tech ta obcasných prajevech nechybela
nikdy vyzývavá adpaved, jež rešil.a pomer Madarska
k jeho sousedum v Ceskoslavensku, SHS a Rumunsku,
pro než zachavání všech ustancJ'Vení míravé smlauvy
trianonské je státní nutnastí, z které nelze vtlbec slevavat. Ostatne je vecí madarské vlády, jakým zptlsabem
se snaží zainteresovat svetovou verejnast k asudu své
zeme v dobe, kdy není nadeje ani príležitasti, že by
k nejaké pronikavé revisi ve smyslu madarských prání
mohlovubec dojíti. Prato také v tam, co dnes Madarsko, representavané vládou hro Bethlena, padniká, aby
svérevisionistické požadavky uvedlo na pretres ve svetové politice, aby pra ne získalo vlivné zastance a
prítele, lze spatravat hodne palitické tragiky vlády,
která všechny mravní stránky svéhO' úsilí dríve težce
kompromitavala v nes cetných .aférách mezináradního
rázu, že nakonec i jt::jí vlastní prátelé ze zahranicí nahlíží,jak nevhodné by bylo podparavat Madarska v jeho
útocných akcích proti jeho sousedum. Ta se nejlépe
ukázalo v prípade anglického lorda Rothermera.
Je
zcela vedlejší, ca vedla Rathermera k jeha zvláštní
oblibestátu, jehož státní zrízení i politika je v príkrém

rozporu s politickými zásadami vlády anglické, f,'lkt je,
že Rothermerova akce pro »utlacované Madarska« mela ve svete dasti velký ohlas, než aby Ma&lri nemahli
daufat v uskutecnení svých prání v nejbližší budaucnasti. Až teprve známé Rothermerava »vánocní paselstvÍ« z minulého roku prineslo Madarsku velké zklamání, práve takavé, jako nedávné stanaviska anglické
Labour Pa.rty, takže celkavý sauhrn madarské spekulace uciniti z otázky madarské atázku svetO'vou, se nakonec jeví jaka neblahé pokusnictví šlechtické vlády,
jejíž bezradnast a z taho vyplývající nervosa je vybíjena ve stálém znepakojavání sousedních státtl, které
Mad,arska at už právem neba neprávem pavažuje za
prícinu svéha! nynejšího osudu.
Byla by snad odvážné tvrdit, že kdyby madarská politika byla jen trochu lépe vedena a spravavána, mahla
Madarsko leccas dacílit z taha, ac z,atím až dosud bezvýsledne usiluje, ale vylaucené to není. Nikda také nebude pachybavat a tam, že Madari, objektivne posuzaváno, mají hadne prícin k nárkum nad osudem své
zeme. Madarsko, j,akO' by melo adnésti všechnu tíhu
vin v starého mocnárství a melo vychutnati harkost
zná"méha úsloví: beda premož,eným. Mírová smlauva
triananská dopadla na Madarska ·tím nemilasrdneji, oc
byly zvýšeny územní požadavky nástupnických státu,
oprené o statistické doklady náradnostního rozvrstvení
v zemi býv. koruny svatoštepánské. Madarska práve
v dabe, kdy se v P.aríŽi razhadavalo o jeho budaucnasti
a kdy paválecná Evrapa s úzkastí pozoravala každý
násilný pokus o prevrat at už z leva nebo zprava,
zmítala se v bourích vyvalaných jednak prevratem
Bély Kuhna, svévalnÝm vpádem madarských tlup na
Slavensko, bojem o Biirgenland a konecne vytrvalými
pakusy madarské šlechty o restaur,aci Habsburku na
madarském trune, což vše dohromady nemahla Madarsku v ocích Dohady nikterak prospeti. Madarsko
se tak stala vlastním strújcem svého asudu, samo zpusabilo, že z bývalého království nakonec zbylo jen úzce
ahranicené území ryze madarských krajtl, címž macTarská náradní hrdast utrpela nejtežší ránu. Valání
po revisi mírové smlauvy triananské se v Mad,arsku
stalo národním heslem, duvadem k zakládání tajných
vajenských arganisací a k iredentistické propagande
v okalních státech bez ahledu, že tím Mad,arska ztrácí
poslední špetku sympatií k svému osudu.
Rovnež tak vnitrapolitické veci Madarska jsou málo
pavzbuzující pro ty, kdož by se pokoušeli ukázat svetu, že tentO' stát zasluhuje nejaké zvláštní pozornasti.
Madarska svÝm feudálním režimem, na než nemela
vlivu, nic z toho, co tO'lik otráslo celÝm svetem, je dnes
astrovem tupé reakce v maderní Evrope. Dodnes vládne v Madarsku šlechta, lépe receno nekolik šlechtických
radu, které se zuby nehty brání všemu, ca by Madarsku
aspon zdánlive dadalo charakteru státu spr,avovaného
svobadnau vulí lidu. Tato tradicní forma státního zrízení je také hlavní prícinau, proc Evrapa se k Madarsku chavá t1k chladne a reservavane. Nebezpecí,
které tím Madarsku vždycky hrazí, jakmile se pakauší
uplatnavat nejaké své právo, zdá se, že tu je již dacela
dabre chápána. Hnutí, které usiluje svrhnauti dasavadní systém vládní a nastoliti demokracii jaka lepší
prastredek k dasažení revise triananskéha míru, práve
v minulých dnech promluvilo ústy evangelickéha biskupa Baltazara. Ovšem to, s cíh1 Balt'l.zar prišel, není
zase nic jinéhO' než jeden z nepoctivých cíltt madarské
politiky, pratože jeho návrh na demokratisaci zeme
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PHtamnost~.
má' Macl',úsku sloužiti k necemu docela jinému než
k vlastnímu ozdravení madarské vnitrní a zahranicní
poEtiky. Proto také bylo by mylné domnení, že od lidí
rázu Baltazarova a. jeho spO'lecníku, mužeme u nás ocekávati nápravu vzájemných styki't. Není bez významtl,
že biskup Baltazar predtím jednal s lordem Rother'merem a výsledek jeho jednání, shrnutých do 12 clánku, mohl by nám býti sympatický jen potud, pokud
by nebyl zakrytou spekltlací uskutecniti madarské re~isionistické cíle jinou cestou než se až dosud braly.
Ale jednu zásluhu Baltazar svými návrhy prece jen
má a totiž: že se .mu podarilo pohnouti macYarskou demokratickou verejností, která na rozdíl od oficielních
predstavitelu macY,arské politiky nejen že chápe nutnost
zavedení demokratick)'Ch forem státního zrízení, n)'brž
naléhá, aby se Maclarsko vzdalo v,eškeré revisionistické
propagandy a aby nynejší stav MacYarska byl uznán za
definitivní. Že celé totO' hnutí je predevším namíreno
proti vláde hr. Bethlena, je pochopitelné. Hr. Bethlen
svým režimem zpllsobil, že význam Madarska ve svetové politice zrejme klesl na úroveú státu spravovaného
násilnick)'mi methocl.:mJi a bezohlednÝm potíráním všecIJ
demokratických živlll uvnitr zeme. Gesto hr. Bethlen:-:,
jímž odbyl i jinak prllhledné návrhy biskupa B,!t'lzarl•
konecne ukázalo. že hr. Bethlen i pres odpor, kter.'·
proti jeho šlechtické vláde se zvedá, nemíní ustoupiti
z dosavadní linie své politiky a že n<Jop.ak SVlíj režim
chce utužiti pomoci lidí rázu Gómbosova, který na jeho
'nátlak se stal ministrem honvédú.
Jméno Gombosovo, uvedené v této souvislosti, t. j.
kdy se v Mactarsku schyl.uje k boji o ozdravení vnitrních pomerl1, dokazuje, že hr. Bethlen všechny své
hrozby míní doopravdy. Nikdo jiný, než práve Combos, nemohl by býti oddanejším zastancem a ochráncem
macYarské reakce, nebot je jisté, že v prípade otevreného konfliktu s demokratickými živly zeme, necouvl
by ani pred masakry, jimiž pred lety tolik proslul.
V Madarsku se schyluje k bourím, z nichž snad vzejde MacYarsko docela jiné, lepší než si je predstavuje
i biskup Baltazú a jeho prímí i neprímí spojenci -MacYarsko, které by bylo v)rrazem svrchované vule lidu,
jež až dosud byla ve všem opomíjena ,a prezírána. Tento obrat, který je jedine s to, aby v budoucnu zabránil
válecnému konfliktu se státy Malé dohody, mt'He vzejíti jen od macfarského lidu a nikoli od šlechty a hierarchie, j~jíž revisionistické cíle nemají nic spolecného
s mírem a blahem madarského národa. S vládním režimem hr. Bethlena nebude u nás už nikdy možné dorozumení.. To je svet nám docela cizí a neprátelský,
který také nikdy neuznáme, že by byl predstavitelem
vule madarského zemedelce, delníka a všech ostatních
pracujících vrstev národa, pro než každý válecn)' konflikt by znamenal nové l.ltrwní za :zájmy nekolika
šlechtických a velkostatkárských rodu, jim stejne cizím
a neprátelským. Historie Madarska byla vždycky jen
historií šlechty, která zemi ovládla a odtud nekdy náš
pochybený názor na národ, který ve svém složení se
mnoho neliší od národa našeho. O tomto demokratickém MacYarsku, zbaveném vlády šlechty, bylo by treba u nás vždycky premÝ'šlet, kdykoli se stane a nejaký
neprátelský akt madarské vlády hr. Bethlena zpúsobí
u nás pobourení, že - iak jsme to videli v prípade
Pechove - jistá cást naší verejnosti nebyla daleko
válecného poblouznení.
Rincení
šavlí nemuže již
v dnešní dobe býti presvedcujícím dokladem o urážce
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státu, byt tato urážka byla sebe citelnejší. Dnes národy
musí hledati jiné cesty k dorozumení. Ne proto, že
eksistují pakty, které válku jako nástroj státní politiky
zavrhují, nýbrž proto, že není ve svete sporné otázky,
která by dva dosud neprátelské národy nedovedla své·
sti na cestu prátelského soužití i pres hlavy jejich docasných vládních predstavitell1.
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Sou;.líc podle výsledku nestane se nic ani na sjezdu za rok
v Praze, po té ve Vídni a zatím ješte jednou v Lisabonu;
alespon chceme pecovat, aby se nic nestalo. Kongres byl
zasazen do prostredí, které nepostrádalo »jakéhosi rozkošnického rázu«, a v tom jiste nebylo príležitosti ani
rozpoložení na jakékoli jednání. Odjinud víme, že jedinÝ
pracovní návrh vzrušil kongres do té míry, že debata
:yía o nem odložena až na jindy. Nebyla vyhlášena žádná nová tése a ani nebylo jednáno o tom, aby v divadle
byl kvitován nový loket na posudky, podle kterého by se
merilo umelcum a referentum cítaly f'ádkové honoráre.
Kongres byl soukromou záležitostí nekolika lidí za nesoukromé peníze, a pri tom jedine zustane, at jsou mu
podkládány jakékoli motivace a sebe lesklejší firma. A to
je konec koncu to nejlepší, co mohlo být. Nebot nepomerne horší by bylo, kdyby se neco bylo uskutecnilo
z toho, k cemu kongres immanentne tíhl.
Nechceme se zabÝvat pošetilostí jako je snaha prevést
tak subjektivní dar, jako kritická potence, na koleje jakéhosi kollektivního myšlení. Muže být, že nekolik skutecných kritiku bude téhož ideového a výkonného názoru .. Predpokládá to, že dodatecne se mohou sejít a nikoli, že se predem na smýšlení a soudu usnesli. Prihléd!leme však, zda-li se takový zpusob apriorního usnášení
opravdu nepraktikuje. Místo obecných poznámek, radejí
prohlédneme jeden konkrétní kritický obor, hudební. A
tu zjistíme, že se to skutecne tak praktikuje.
Soudobá hudba je pod vlekem Mezinárodní spolecností
pro soucasnou hudbu. Její vzník je typický. Prelom století je charakterisován nekolika urdce uskutecnenými
hudebními myšlenkamI. Vule po vytvorení komorního
orchestru proti romantickému orchestru symfonickému,
potreba roztríštit konsonantní harmonie prícné ve prospech dissonantních a kinetických harmonií vodorovných, volání po nové rytmice a volné polyfonii, tedy odboj linie proti barve, je dílem trí, ctyr odvážných a smelých tvurcu, proti nimž niveau výkonných hudebníku a
obecenstva se podstatne opozdilo. Tehdy mladí se snažili,
aby mistrum sjednali platformu provádení. Vedle techto
nadšených stoupencu, dobových pruvodcu pocali se priživovat literarisující skladatélkové tretího a ctvrtého
rádu. Nebot napodobování zcela nového umeleckého slollU, ješte nevytríbeného,
bylo konjunkturální a technicky
snadné. Tito lidé vnikají pomalu do hudebního administrativního aparátu, který znenáhla se organisoval naklada-

telsky, i1l1presariove,spolkove a tiskove. Všimneme si,
e na kratickém úseku desítiletí jde o dve stadia: o sloho,,}'fenomén umelecký a o industrialisacní exploitaci
jeVU,() umclecká díla a o napodobení, o tvurce a paraitní zjevy. Díla jsou ojedinelá, produkce ve smeru cíelnc úžasne prevládá. A jedine z tohoto znásobování
prakse vznikl jakýsi mezinárodní, neosobní, užitý technický sloh, který ovládá svetové sezony. Jde o trust,
který nejen hledá prostredky, aby se udržel, nýbrž aby
obchvacovala potíral to, co s ním nejde. Platí i zde veta,
e kdo není s nimi, je proti nim. Nebude treba vyjmenoá"at obe strany, jak situace vyhlíží v Cechách. Uvedemctvurce, aby eo ipso byla známa strana druhá: Janácek.Foerster, kla ikové nové doby, Novák, ceský impresionism,Suk, instrumentální polyfonik, Vycpálek, voální polyfonik, Ostrcil, polyfonik symfonie, Zich, polyonikdramatu.
Tvurci representují hodnoty,
a to nejen absolutní,
'Irž i kulturove urcite lokalisované. Rostou z kontinuity své rodné zeme a jejího duchového života, mají
pudu.kde kvetou a kde jsou poznávání. Ovšem, že jejich
elikostzastinuje ony mezinárodníky. A proto zcela v duhu jcjich trustu bylo potrebí vytvorit pseudohodnotu
vrona.Bylo administr. zorganisovánQ tak rec. mezinár.
orulIl.tak jako je zindustrialisován onen mezinárodní
lohnapodobovací. Nezáleží na nem na hodnotnejší umeecké myšlence (není jí, jde o napodobenO, ale na tom,
kdokohojednak pretrumfuje, jednak kdo má lepší spolenské styky. Byl obnoven pojem salonu a do neho
ahrnuty kavárny, bary, korporace, sjezdy, festivaly,
luhy, Nehodnotíme, jestliže to konstatujeme. Stací se
nejakoucestou tam umístit, a kariéra je, alespon pro doasnost zajištena. Posice hudebníkova stala se posicí
sobní.Srovnání je zde pripušteno jen do jisté míry, nejke podle širokých loktu. Je treba zabránit, aby došlo
srovnání mezi nimi a tvurci. Proto ten útek z domácíhofora na ono venkovské.
V této expansi napomáhá
starší zkušenost, že velcí
tvurcovése ztežka probíjeli doma, a že se lépe jejich výji darilo zhusta v cizine. Tohoto faktu je zneužíváno
otuu, že lze s jistotou pocítat na zdvorilostní merítka
v cizineproti vecným merítkum domácím. V trustu jíž
rganisovaný tisk vykoná svojí ítlohu. Nedovedeme sice
uvést z obsáhlých bibliografických soupisu ani jedinou
novou,prínosnou knihu tech, kdo píší do novin ve službáchtrustu, ale jde pouze o žurnalistické posice. Ti, kdo
neposlouchají,jsou obratne svázáni spolecenskými, politich-mi a jinými vlivovými ohledy. Není ani lidsky nejpríjemnejší,ríci hostu pravdu do ocí naplno. Pak se z takovýchposudku ješte vystrihují a pretisknou jen urcité
partie.Tím se opatrí jednomyslné znení vší kritiky a jede
ním domu podpírat posice. Vec je tak známa, že se
u neinteresovaných s ní už pocítá. Jakých lze užít cest
na poutánítisku, osvetliž tento doklad: 1. Klub hudebních
referentupozve své cleny k slavnostnímu obedu na pocest cizince a podotkne, že obed je zaplacen odjinud.
2. Po obede jde se do divadla referovat o výkonu. 3. Vyjdou referáty až na výminky malické vysoce kladné.
4. Po case jediný kompetentní znalec otázky demaskuje
tohoto predem oslavovaného dirigenta jako kapelníka
otva ctvrtého rádu. Ovšem, že by bylo neúcelno poznat
clenya hosta až po výkonu a Vyjití kritik. O intervencích
e všech stran nebudiž ani psáno.
Jak je patrno, hraje-li nakladatelská, managerová, spolecenská,spolková organisace, nechce dobre a spolehlive
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hrát vždy tisk. Je na snade vyburcovat jakousi stav ovskou korporaci, které by se dodalo zdání váhy mezináj odním složením, aby vlivove ovládla tiskové posice a
zamezila každé svobodné kritice. Heslo postavit sc ),do
služeb" moderní hudby je tak široké a lákavé, že lze za
ne zakrýt každý a jakýkoli úmysl. A k tomu gravitoval
bukureštský sjezd a schylují se proponované sjezdy další, presto že se hovorí per parenthesim o stavovských
otázkách kritiku, po vetšine stredoškolských profesoru
a úredníku verejné administrativy. Nezabrání-Ii se tomu vcas, dojde k nejaké organisaci, jejímž úcelem bude
toto mocenské ovládání tisku, tím spíše, že každý chefredaktor, i kulturne kompromitovaný, je citlivý na kulturní úroven svého listu. A bude to organisace jen pro
služby onech mezinárodních napodobovatelu.
Výmluva na stavovské otázky je malicherná. V každém státe je stavovská organisace novinárská. Necht je
jednáno s ní na základe konkrétních a individuálních podmínek toho kterého tisku. Rešení se najde, nebot novinárská organisace uznává práci kulturních pracovníku.
Ale toto jednání prímé, konkrétní a vskutku stavovské
by vedlo k cíli, dríve, než bude splncn onen program
mocenský. A to by byla ovšem trhlina v plánu.
Pražský kongres se sejde, nebot nemuže - ze spolecenských prícin - s neho sejíti. Uciníme mu trí návrhy:
1. aby vyslovil zásadu, že novinárští spolupracovníci
kulturní mají jednat o svých stavovských vecech s príslušnou korporací novináru z povolání; 2. aby prijal zásadu. že pro cizí produkce a umelce má být užito s vy!oucením v:ech neumeleckých vlivu' merítek jako pro
umcní domácí, a že nebude negativní kritika pokládána
za nepohostinský íttok, za nejž je dovoleno hledat mimoumelecké represalie; 3. aby usnesl se na zásade, že hromadné k itícké projevy jsou sice oblíbeny, ale po pravde
neúcinny a že zbavují kritiku vší váhy.
Prijati je, byl by zisk a oddechnutí lidí i hudby.
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C lovek
dnešní dohy jiste casto užije tohoto výroku;
a má k tomu mnoho dLlVodíL J~dnak jest vskutku
úrodný nadbytek 'všelijakých hlasatelLt oficiálních a
soukromých, jednak mnozí z nich mluví vskutku hloupe, což již b)'valo, ale jejich hloupost se dá lépe kontrolovat, cehož dríve do té míry nebývalo, Vedle toho.
lze konstatovat. že celé ovzduší a ustrojení dnešního života není tótkové, aby bylo vhodnÝm akustickým prostorem pro jakýkoli povznešený pathos; není vhodného
pozadí pro skvelé recnické ohnostroje a morální hromobití nenalézá ozveny, leda karikující. Presvedcení
o snadnosti a lacinosti, ba zbytecnosti všeho kázání a
hlásání jest velmi obecné; a jest toto presvedcení tak
silné, že pomalu se z té snadnosti stává nebezpecí a risiko.
Cítí se, že slova hlasatele, vybíhajícího z rady,
mohou se stát bumerangem, jak zní otrepaný v)'rok,
jenž muže nejsprávneji tuknouti toho, kdo jej vyslal.
Jak to vyjadruje cilý A, Hoffmeister: » Jakmile básníci
pronesou vetu, která opravuje svet, vážou novými, nejprísnejšími zákony sebe sama,« Pak mluví o smešn~'ch
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malickostech. které podtrhávají nahy ruzným prarokLlm
a poetum. Jiste je to predevším rec a duchavních vecech, která jest v takovém smyslu dnes nebezpecná.
Neveríme dnes na svetce a také jest težko je hledat.
A není pochyby o tom, že ta slova, s nimiž dnešní clovek mávne rukau nad hlásáním duchovnosti v názaru
a v živote, mohau prinést mnohý užitek; nezabijí duchovnast, ale mohau zabít mnoho frázistLl, kriklounLI
z profese a oficiálních muftiu. Prirozene s touto restrikcí bude také znicena mnoha starých farem kázání
- farma efektní, farma zastrašující a jiné.
Jest však daleka lehcí hodit všechny duchovní otázky pres plot, než snažit s'e ocistit vecne živé hadnoty
od nánasu vyprchal)rch ilusí, než usilovat o nav)' výraz
tech hadnot a novou jejich funkci v dnešním živote.
Jak dnes mluvit k lidem, aby mluvil co nejméne pasel.
jeho gesto, jeha vtírav~' prajev, a co nejvíce ta vlastní
poselství, nesaucí avšem pecet osobnasti? Oživnuvší
katalicism mluví u nás jednak aristokratickÝm pastojem neprístupnéha Jaroslava Durycha, na druhé strane populárním a lÍhiv)'m, anekdoticky pestr)'m slohem
A. Fuchse;i nekoho získá vladarsky pohrdavé gesto
Durychavo, jiného distinguovaná
ochota Fuchsolva.
Cím se opravdoveji vezme úkol, tím težší práce i rozpaky.;i má-li tu b)rt vedecký a filosofický zákLad spolu
s urcitou vírou, osobnostním znakem a živ~'m slovem,
které beží dušemi a zapaluje, v jakém tvaru to dnešní
clovek prijme?
Duvody odporu proti hlasatelskému vystupování!
nevyverají pouze z umacnené kriticnosti, vecnosti a
strízlivosti. Jsau tu mativy jiné, jejichž cena není tak
zarucena. Odduchovnenast dnešního života jest tak silná a má tak mnoha prícin! .- Pred nekolika mesíci
mne uvedli stredoškolští studenti v diskusním kruhu
tyto znaky moderní doby: rychlé tempo, uvalnenost
sexu a naprost;Í atevrenost vyjadravání o nem, vzestup
životní míry, užší spolecenské semlmutí, vetší závislost
na haspodárských podmínkách, špatný vliv škalských
systému, vliv moderních tancll. vetší pahodlnost, ale
i vetší prepr.acava11ast. menší citovost, ale vetší citlivost, vzrust sportu, zvýšení vlivu novin a j. aj. Které
z tech ta faktorll by podporovaly VZrllst vnitrní konstruktivní snahy. pokud vLlbec jí ostre nepotírají? Težka se zajímat všestranneji a hlaubeji o kulturní atázky.
ješte tíže ptát se po smyslu života a podobných vecech
v takovémta vzduchu. Vyp.adá ta tak, že skutecne se
spajily urcité chyby generacní s jistými nezavinenými
dobavými vlivy. Ty generacní chyby: jmenoval jsem
nekteré v minulém clánku. Zajímavé pojednání o této
veci lze nalézt v I. c. ~Odeonu«, kde Jindrich Štyrsk)'
ostre vyhranuje své názory na pokalení: ~Naše generace dozrála: ztatožnuje lunu s elektrickou žárovkou,
lásku s postelí, poesii s partmonkou.« D.alší jeho rádky
nerozvíjejí sice tohoto pocátecního motivu, ale podávají
nekalik podnetLl. Výborné jest slovo: »Generace sní
o koupací vane.« Nelze stále omlauvat válecn)'mi vlivy
ten podivný sklon k lacinému získání všeho a k rychlému odhození toha, co vyžaduje urcitéha napetí, úsilí
a bolestné vule. Tento sklon zachytila dobre MUDr.
Vanderveldová (intervie"w v »Právu Lidu«): »Škodlivá
jest snadnast (facilité), s jakau se zmodíuje dnešní
mladá generace prablému životních, hlavne mravních.«
Rešit otázku živatnÍha smyslu, celkové úcelnosti, individuální odpovednosti, spalecenskéha poslání, jednoty
ducha i praxe nelze bez námahy. Zde pokalení, jehož
heslem by byla »facilité<, mnoho nedokáže.
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Jsou tu však také zdedené vlivy vnitrní i vnejší, kleré pusabí depr'esivne na opravdové snažení mlad~·ch.
A lze ríci, pakud jde o tyta vlivy, je tu težší cesta dnes
pra mladého claveka než dríve. A méne parozumení
všudei;: ta casto zatvrzuje a zavádí na jiné cesty. Chápeme-li, že svet ducha má být zaokrouhleným a vyrovnaným celkem, silovÝm palem osabnosti, pak jiste musíme postrehnaut, jak dnešní živat se k tomu úsilí neprátelsky staví. Proto také jakékoli hlasatelstvÍ urcité
ideje ztratila na své pLlsobnosti, že lidé dnes mají zpravidla chvíli pro vnitrní saustredení jen v hodince odpacinku; dnešní tempa, ,a zvlášte naše, jest úhlavním
protivníkem duchového hledání. Má-Ii clovek v onom
vyšším svete hledat své urcovatele jednání a myšlení.
posvecení a vytržení z tupéha mechanismu každodennosti, pak musí mu b.f,t práno jisté mnažství casu a nervové nevypatrebované síly. Ale systém a tempo našeho
života prímo ženou dneišníha cloveka k tamu, aby
v umení hledal jen luxus, v literature jen pikantní
vzrušení nebo libý prášek pro uspání, na filasofii pak
a duchavní otázky aby hledel jako na placené soukání
pavucin, pri nejlepším jako na soukromou zálibu, kuriosnejší nežli jest sbírání nálepek nebo pocítání krokll. Dusledné jest takovéta myšlení u materialisty (ten
se vúbec nemá nutit, aby neco cenného videl v duševní
tvarbe), u ostatních lidí jest to d{bledkem dobového
tempa. V skutku, zdá se mi, že zvlášte náš život jest tak
ustaven a orientován, aby lidem celkove co nejméne
prál živé a úcinné duševní cinnosti prijímací i tvorivé.
At je to posavaclní systém stredoškalský se svou papírovou pyramidou vedamostÍ, aneba jiné obory a úseky,
-- kde jest tu pocítána, že též clovekava obraznost,
srdce, vule, tvarící se charakter a životní myšlení mají
své požadavky? Slovo »Schole« znacilo u ReklI podle
vykladacLl »školu« i volný cas pra studium; jak je tomu dnes? Pripocteme k tomu nedostatek pravé a všestranné tradice v ceském živote, posud rozšírenou neznalost o duchOlVních hodnotách, VZrllst všelijakého
hmotarství od domácí švejkoviny až po svetový proud
technickéha ,a studeného amerikanismu, zpolitisování
našeha života až da extrémLI nesporne smešn)'ch a uvažujme, jak i ty vnejší vlivy pl~lsobína rozvíjející se ná-

rod.

Jest prirazeno. že v tomto ovzduší ožívají stále staré námitky pro'ti -duchavému životu a rodí se nové.
Již v minulém clánku jsem se zmínil o názoru, jenž
pokládá duchovnost za masku lidí nemocných. Slabost
této námitky nejstrucneji vystihl mladý sociolog F. M.
Hník, když pred dvema lety napsal: »Pokládá-li se
náboženství za chorobn)' afekt, lze ríci, že nedostatek
nábaženství jest chorabný defekt.« Této vety lze použít
i o jiných cinnostech duševních. - Jiná námitka prohlašuje duchovnost za záminku lidí ješitných, kterí
snadno a rychle se chtejí zaskvít jaka proroci, zákonodárci ,a pod. Jiste to tak casem b)'valo, zneužít lze všeha. Dnes však je ta problematická sláva, hrát si na
proroka. Dnes je to tak libé, príjemné a v)'nosné, sedet
pekne v tom celkavém prLll11eru. do niceho vskutku jitrivého netnout, urcitau tu porvinnau dávku bojovnosti
si adbýt na autorech ci objektech nepatrných nebo
aspon ode všech opuštených. Jak mnazí clenové mladé
gener,ace rozumejí dabre této sladké moudrosti. - Pri
skutecném duševním úsilí jiste asobnÍ furiantství musí
stále rychleji ustupovat do pozadí. Jde o autoritu cíle.
ne lidí. Osobnost má být nástrojem služby, ne panovacnou jednatkou.

í kritikové, kompromisnejší ve svém vztahu k duužívají dnes casto této námitky: »Ano, jest treba
at)'m vnitrním vývojem, jest treba myslit i jedpod zorným úhlem vecnosti - .ale jen moc O' tom
uvte, a radeji nemluvte vubec! Cin, nikoli slova!«
na první pohled úplne presvedcující námitka není
hlubším zkoumání tak ·nesporná. Prináší svým po~kem mnohé výhody, ucí žádoucí jemné diskret· ve vnitrních bolestných i posvátných vznetech a
icích, uchovává clovekovu vyšší snahu na urcité
ené úrovni, s které snadno sklouzne pri diskusi,
aci, pri každém projevu, jenž není prímo slavím a jedinecným. Ale dnes, v dobe kolektivního
a hromadného tápání, není takováto šlechtická
ivost tím nejvznešenejším. Clovek, který vskutku
éhovyjasnení a vyrovnání dosáhl, jest sobcem, ne,-Ii se nalezenou hodnotu sdelit s jinými. SOcl,::lbiidejeje dnes žádoucnejší než jinqy. Hledající dnes
bují více pomoci a ti, kdo spí, potrebují rychlejprobuzení. Starý individualism ve svých egocen,ch formách jest prekoná11l;: demokracie a její
1.sociálnívlna, touhy nového spolecenství duší mizí sebe ušlechtilejší gesto mlcelivosti in spirius. Jiste život mluví silneji než slova. Ale slova
zlbránit chybným interpretacím života, vedeurcitou ideou. A slovo muže dokázat casto jedi. cin.
nahé námitky však jsou podmíneny jen nesprávchápánímduchovního úsilí. Takové chápání u nás
všelijakrozrostlé. Co je to duchovnost? Jiste, že
ojí predevším takové odpovedi: »Zatuchlá, plestradice církví a parukárských
ideologu.« cné záchvaty, nebdtanství
nevinných a roznídušicek.« - »Preucené, pri tom však velmi
é teoretisování o metafysických vecech, do ktese nemáme plést.« - »Moralismus, koženÝ mora, který chce si nejak absolutne podeprít svoje neé ffilximy.« - Ceské ovzduší jest na takovéto
vistnéa posmešné definice zvlášte bohato. Cítíme
bližšímrozboru, jak našim lidem se druží predduchovnosti s pocitem fysiologického olc1poru.
e má své tradicní duvody. Ale prece to nejsou
tavysprávné a je treba tech, kdo by je vypleli. Ani
ralá církevnost, která jest casto nejhorším nepríducha, ani rozesnelé nebeštanství, ani intelektu'cká cenichavost. ani chorobné rajtování moralistu
xuálním problému nejsou pravým výrazem nebo
atou duchovnosti. Jiní rádi házejí všecko, co se
rdá )duchovníhu«, do jednoho pytle; a tak se jim
jí názory, dobyté s vrcholnÝm úsilím srovnávadho
lení a intuice, s ledasjakými kašickami diletantLI
s hrub)'mi f11rkotiky ruzného okultismu, jak dnes
te po vlastech. Stálo by také za úvahu a rozbor, jak
é ty okultistické zvesti, k jejichž hlásání jest treba
é dávky drzosti nebo hlouposti, se dnes rozširují
·dnoumnohým, kdo jsou jinak hrdi na svou kritica modernost. Jest zrejmo, že tam, kde se ztrácí
· duchovnost, nasltupuje všelijaké ducharství ve
: h casto vulgárních. Bud clovek má nejakou víneho upadá do povery; nevera vlastne neexistuje.
erní povery se ovšem neomezují pouze na okul: jest jich plno v každém oboru života. Pnvá snaduchovní jest predevším poctivým bojem: chápat
nam ideí pro život; a neco, trebas všecko dát za jedobytí. Za získanou ideou stát a být jí veren.
lita, kterou tak zduraznoval bystrý a kritický Jo-

siah Royce, má být predevším ve svete ducha. - Nic
nezdravého; naopak, touha po vyšším zdraví. Princip
obecenství, princip transcendentní, intelektuální a etický, kterými se, jak výše uvedeno, ruzní kritikové pokoušejí definovat duchovnost, jiste tu participují; ale
jest tu i napetí vule, úcast srdce, zájem nejsubjektivnejší a pri tom nejsociálnejší, bolest intuitivního poznání a mnoho jiných. Pro prehlednost bych však tu
stanovil dva centrální znaky duchovnosti:
I. Princip konfliktu. Zde jest obsažen celý ten rozpor tendence vyšší a nižší v cloveku. Není duchovního
vývoje tam, kde není jitrivého bytostného rozporu, který vznecuje cloveka k nejvyššímu úsilí. Není to žádná
chorobná rozervanost, žádné umelé konstruování neprirozeného dualismu, ale hlubší zákonitost vzrustu.
~,Život šplhá proti gravitaci, absorbuje cizí elementy
a vteluje je do své vlastní specifické podstaty«, praví
Sir Oliver Lodge, a tento zákon platí stále pro vnitrní
vývoj cloveka. Jsou ruzné interpretace konfliktu, ale
jeho zraiíující a inspirující výz.nam v duchovní oblasti,
v myšlení, v náboženství, v umení jest jedinecný. Není
cesty pro toho, kdo neprošel všemi stupni odvekého
konfliktu.
2. Princip harmonisace. Dosažení souzvuku v chaosu
sveta. Jen nejžhavejší koncentrace všech mlhovin a
mracen vytvorí hvezdu, jež zladí zmatek kol sebe v úcelný kosmos. Ale ten stred bezpecnosti musí tu tkvít,
anebo jiným starým obrazem -- vrcholná idea musí
udržovat celou stupnici hodnot.
Konflikt se budí bolestí po harmonisaci, a tato musí
b),t vydobyta bolestí konfliktu. To je základ osobnosti.
Obou techto principu jiste že lze bolestne postrádat
v našem živote. Místo konfliktu laciná pohoda a v souvislosti s tím pak místo harmonie nejpustší anarchie.
S principem konfliktu jsou spojena }ežÍšova slova •Neprinesl jsem pokoj, ale mec a rozdelení -", zde
jest ten boj vnitrní v cloveku, i boj za ideu proti všem;
v techto vecech nesluší ustupovat a kupcit, j,ak je to
dnes bežné. Na druhé strane - )}Aby všichni jedno
byli -«, touha po dokonalém souznení všech živých;
nejen vnitrní harmonie jedincova, ale obecenství nového sveta.
Žádné neprátelství k svetu. hmote, radosti;, dohytí
sveta, posvecení hmoty, zvecnení radosti. Skutecní neprátelé hmoty jsou její bezpodmínecní vyznavaci; hmotu, jež se rozkládá, nelze milovat s hlediska hmoty. Není to obzvlášte v)'znamné, užívat krás"nÝch superlativu, ani není m)'m úmyslem. servÍrovat duchovní
obsah v extra záživné forme, jak delají mnozí estéti a
vitalisté, ale je treba tu durazne prehodnocovat vžité
predstavy o duchovním úsilí životním jako o neprátelství životu, o chmurné askesi a pod. Žádný útek z života; ,ale nalézáním úcelu a inspirace dosahovat síly
pro životní zápas';1vždyt dnes víme a cítíme, jak mnoho urcují v cloveku jeho nálady, jeho vnejší nárazy a
všelijaké záhadné vlivy. které tak rády si jedincem po~
hrávají j,ako vítr s listem!
Ze sebe ovšem nikdy neunikneme; a takové studené
myšlení není vLlbec na míste. Jde o to, vytvorit tu nadosobní záruku spolehlivosti a duslednosti v sobe: to je
smysl vytvorení osobnosti. To jest ovšem neco jiného,
než na pr. Trnkovo pojetí osobnosti, jež je' »sama v sobe absolutní « (? ),;: to' je pouze vypjatý per s o n i s m,
ne per s o n a I i s m. Kdo projde všemi prekážkami,
které jsem v predcházejících rádcích naznacil, narazí
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žij na kraji bídy, kdežto zde mezi ním a prl'tmern'
úredníkem není fakticky rozdílu; je-li jaký, je spí·
11'1 prospech
delníka.
BLahobyt Spojen)Tch státu není prirozene predmetem sympatií v Evrope a o vysvetlení jeho prícin
pokoušelo již mnoho lidí s rLlzných hledisek, pri cem
obycejne hlavní dltraz se dává na nhromné prírodo
bohatství zeme. celní jednatu velkého teritoria a cast
též na veritelské postavení Ameriky vLlci Evr.
v dobe poválecné. Dnešní pomerná chudoba Evror>
naopak bývá casto amlouvána následky války.
Spajené státy brzy po válce se zákonodárstvím uZ'
vrely cizí emigraci a práve ted chystají se z\'ýšenit
tarifu omezit i davoL zahranicních výrobkLl (z Cesk
slovenska hlavne dovoz obuvi). Prinutit Spojené stát
k zmene této vyslavene isolacní politiky protiopatre
ním se strany evropskych státú je témer ilusorní, nebo
vývoz ,americk)'ch produktLl ciní jen asi 15<;70 celkov'
produkce a z tohO' výv07. do Evropy sotva polovinu.
I kdyby se Evrapa prati }\merice ohradib ~·tejnoucelní hradbou, byl by tím americký prúmysl celkem mál
pastižen, kdežtO' zejména my v Ceskaslrwen3ku máme
prumysly adkázané hlavne na výw'lZ.
Americká celní politika muže však mít ten dobry
úcinek, že privede evropské státy k poznání že vYTá
bet pro vývoz není jedinou cestr)tl k nárad-nímu hlah()o
bytu a že ta snad není ani cesta nejsprávnejší. ~1;"1I
pri tam za samozrejmé, ~e tauha po z'l\Tšení mateTiel
ního blahabytu je lidem prirozená; jak potom lozJý
svým príjmem a se svÝm voln)Tm casem mloží, je ji
nou vecí a ponechá vám zde stranau atázku. zda zpú
sab amerického života a amerických úbav je pro n'
~ád()llcí. J\ však není sporu o tam, že materielne js
tom lépe a meli ~yciJOll1 tedy venov
Americané
pozarnost tamu, cím ani vysvetlují SVLljúspech a 1
mernou evropskou chudabu.
V »Saturday Evening Past«, poplllárním t~deník
Hearstova
kancernu, který však mívá obcas zajímav
PRÁCE
a cenné príspevky. vyšel nedávnO' (srpen 1Q29)
v nemž se americké stanovisko projevila velmi VSTIZne. Clánek byl nazván »Industry's Foreign Dragon
J oset Fra'nc (Chicago):
(Zahranicní drak prL'tmyslu) a zabýval se probléme
možné konkurence evropských stá~L'I na americké
trhu. Byl napsán jako výsledn~T dojem ze studií situa
evrapskéha prLlmyslu F. ]. Griffithsem, predsedoujed
né železárské spolecnosti.
Návštevník
Spojených stá."tu, jenž prijde z Evropy
a presneji receno z Ceskoslovenska, pocítí new
Mr. Griffiths soudí, že obavy americkéhO' prumysl
podobnéhO' závisti, když vidí, že prosperita Spojen)Tch pred evropskou konkurencí jsou prehnané. Píše:
státu, O' níž pred tím již tolik cetl a slyšel,f není PO\1»Schopnost evropských náradll vyrábet a dodáva
hÝm heslem, jehož Americané užívají na obranu svého
zbaží je ctvrt století za jejich úmysly. Tonáže, jež pr
hospodárského systému, nýbrž že má praktické dtt- dávají na americkém trhu, jsou nepatrné proti kol
sleelky velmi žáclollcÍ: zde skutecne každá témer rosálnímu pazadí naší vlastní pradukce.
dina bydlí v byte, opatreném lázní. se studenou a tepHramadná pradukce, jak ji známe a provádíme v
lou vodou po cel)' rok, elektrickým svctlem, telefl)Spajených státech, je základním kamenem americk
nem, v kuchyni plynovým sporákem a radou prakticprtlmyslavé prosperity, avšak je stále ješte do znacn
kých zarízení vcetne z.ajištení dodávky ledu. kažc/([ míry tajemstvím i v Nemecku, které ucinilo rychlej
témer rodina má své auto, radio a dobrá v)'živa již
prumyslový pokrok po válce než kterákoli jiná evr
ská zeme, snad s v}'jimkolt Ceskoslovenska. Do u
dávno prestala být pro prumerného obcana problémem.
Jakmile nove príchozí zapadne do stroje amerického
její význam nebyl dacenen prumyslav~rmi theoretik
hospodárského života a pocne na sobe pocitovat úciAnglie ,a Francie. Všechny tytO' ctyry zeme vellf'va
mnaha casu studování amerických m('tlJd, zejmén
nek všeobecného blahobytu této zeme, pocne se ptáti,
proc zde ve Spojen)Tch státech muže dosáhnout brzy
Anglie. Avšak zdá se, že všechny hledají nejaké na
postavení znacne lepšího než mel doma, pri cemž je prirozené vysvetlení našeho ahramujícího bl1hnhyll
pravdepodobne jeho odpovednost daleko l:J2:evymezen:l
I v Nemecku, jež dle mého mínení je blíže pochr'pen
a pracovní doba kratší. A to nemám na mysli delníka,
amerického hlediska než kterýkoli z jehO' sO'usedu,n
() nemž by to platilo ve zvýšené mí re: ten u nás casto
daspeli dosud dále než k zárodku ohromnéhO' rozvo'

jiste na posledníže totiž té silné, ocištené a tVLlrcí
duchovnosti jest u nás hanebne málo. Že ti rllzní representanti, kterí si všelijak monopolisují u nás právo na
duchové vedení, jsou casto vším, než skutecnými vudci.
Ale vizme celé svetové tvorení na tomto pO'li, nejen tu
ceskou chudobu a bídu, z které bu jí ta specifická ceská
posmevacnost a hrubost, ta d uch o vn í i m p i e t a,
jež jest dnes všeobecným znakem. A pres t\1 chodnbu
jest treba i 11nás hledat, poznávat a srovnávat; chápe-li
dnes každý s re:tlistickÝni rozmyslem, že všechno vyžaduje urcité práce a systematického postupu, jak s tímto
vecnÝm chápáním lze srovnat fakt, že v duchovních vecech žádá náš mladý clovek zpravidla ihned celé rozrešení, celou pravdu, celou hodnotu? A nedosáhne-li
toho snadno ,(I rychle, hází to s vÝrazem sprd.vec1livého
rozhorcení do starého železa? A to jsou »ti lepší « ~
- Mládí jest krásný dar. a je tak kouzelné, sveží a
opojné, žít v tom dnešním proudu prímo a bezprostredne, bez reflexí a nepetí! Bujarost jazzu, bílá skvelost hrišt, neprehledné vlnení moderní kultury, dynamické tempo civilisace, úžasný postup chemie a fysiky,
závratné nadeje raketových letadel - což nestací dnes
ten vnejší, tak bohatý svet?
Nestací. V mihatavé zári všech tech pokladt"t duše
cloveka dnes chudne den ze dne. Po chvílích opojení
cítíváme jiste všichni, co je tu umele vystupnovaného,
povrchove efektního, krecovitého a unaveného v tom
dnešním tempu. Neskuhrejme nic do toho živelného a
elektrického rozvoje našeho veku: naopak. snažme se
jeho rytmus uchovat, pokud je zdravým, vylécit jeho
krise a pomáhat mu k zítrku jasnejšímu, l<de prechody
z jásotu a pýchy do skepse a nihilismu budou odstraneny anebo aspoií. nebudou tak drtivé, jako dnes.
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domácího trhu. jenž je podkladem naší hospodárské
prevahy.
Každá prumyslová zeme dnes uznává, že americk~f
blahobyt se zakládá na vysokých mzdách. i\ngliC'lné,
Francouzi a Nemci též pripouští, že souhrn vyplacen~'Chmezd tvorí naši ohromnou kupní sílu - jedním
slovem že naše bohatství je v našich výplatách. Vedí
též. že míra, jak rostou mzdy, je v urcitém pomeru
k \'znlstu produkce, prip'ldající na jednoho obyvatele .
.\ prece nedovedou rozpoznat, že aby dosáhli naší
úrovne národního a prumyslového
blahobytu, musí
nejprve zmnohonásobiti odbernoll schopnost sv}'ch domácích trhlI, tím že vytvorí odberatele ze sv)'ch delníku. Af ríkají cokoli v opak o žádoucnosti a konecné
r~hode vysokých mezd, prec jen pokládají delnickou
pr;lciza jedinou snadne ovlaehtelnou položku prllmyslových nákladi'1 a v dobách tísne bez váhání srážejí
mzdy dollI, - krok, který americký prLlITlysl by odkl;ldalaž po vycerpání všech ostatních prostredki'l.
Dle mého mínení, nejmocnejším cinitelem evropské
hospodárské nerovnováhy je toto sebeomezovánÍ PrLlmyslil.Každé zmenšení domácí kupní síly snižuje skuttCnou energii. již možno uplatniti na zahr.:J.nicních
trzích.-Vyjádreno financními termíny, Evropan
se
sn1žívynahraditi si za hranicemi, co nedostane doma.
'nižuje-li ceny, je to s úmyslem v pozadí, zvýšit je
(opetnepo ovládnutí trhu. Jeho stanovisko v zahranicním obchode je pravý opak našeho, nebot cím rozsáhlejší obchod máme, tím nižší jsou naše jednotkové
ceny."

('Iánek pokracuje dál a obírá se podrobneji zejména
pnnl1yslovousituací Nemecka, nebot >lsouhlasný úsudekvšech Americanu z obchodních kruhlJ je, že Nemci znacne predstihují své sousedy v oné prllmyslové
prozíravosti, bez níž je pokrok nemožný". O nás pak
praví: »Je pravcla, že Ceskoslovensko znamenite využilo surovin pridelených jemu v dobe rozdelování
hrany a že tato podnikavá republika krácí v patách
pru11lyslovéhoNemecka, avšak pres to má ješte mnoho
dohfl11et.
({
Celkem tedy prLlmyslové zemc Evropy
zanechaly
v autOrtldojem, že se jejich konkurence Amerika nemusí o!J[lvat, ne snad proto, že by byly technicky za(lst~lé.ale pro zastaralost hospodárských a obchodních
náwrtl. které znemožnují evropskému prllmysln, aby
1'\'1\'( rellím rozsáhlého domácího trhu mel pevnou záHadnu pri útokn r1<),
venek. Ceskoslovensku se pri tom
uostalo cti. že o nem jednal v jedné rade s velkými
pnl1ll\'sl.ov~·mistáty, Nemecke,:n, Anglií a Francií.
Kritika pana Griffithse nebyla tedy vzhledem k Ceskoslovensku tak zlá, otázkou je však, zda si tak význa~;éh() místa v rade prllmyslových státú zcela zaslouzlme,
Jestliže nízké mzdy jsou hlavní brzdou rychlého
rmvoje národního hlahobytu, pak asi Ceskoslovensko
z prumyslových státll je na tom nejhure. Nejen mzdy
delnické.. ale i platy prumerného úredníka jsou na
kraji životního minima a pozorujeme-li s pýchou pomerne rychlý vzrust zahranicního obchodu, zapomín;'l1l1e
na rub tohoto zjevu, že totiž jsme do jisté míry
dílnou pro cizinu, kdežto 9070 domácího obyvatelstva
má životní míru stále velmi nízkou. Složení naší výrohy je pak opak americké:' jen malá cást se zkonsulIll1jedoma a vetší se vyveze.
Pri tom náš prumysl se namnoze skládá z velkého

množství malých jednotek, které sobe nekonkurují tím,
že by prinášely na trh novinky a tím vlastne trh tvorily; na theoretické studie a pokusy, které jsou dnes
nezbytnou podmÍ nkou každého vÝznacného pokroku
v prllmyslu, nemají malé firmy penez a tak soutežÍ jen
trháním cen, což v poslední rade ovšem odnášejí delnické thzdy. Je to! do jisté míry u nás hospodárská
politika, která vycházejíc z názoru, že nejspolehlivejším
ohcanem je samostatný drobný živnostník, snaží se
malé podniky podporovat rozdelováním velkých dodávek nebo staveb. Na druhé strane, kde u nás došlo
k sjednocování prumyslu, bylo to v prvé rade za úcelem rayonování odbytište a udržení nebo i zvýšení cen
a nikoli za úcelem rozšírení a zhospodárnení výroby
za soucasného snížení cen. Príkladem jsou prumysly
železárský, cementárský, cukerní a jiné.
Jiná stránka výroby, v níž dle mého mínení zejména
kulháme za jinými prumyslovými státy, je nesmelý
ZPllsoh, s nímž provádíme své investice. Musíme si
uvedomit. že na rozdíl zejména od Ameriky u nás
st;\tu patrí nejvetší podniky v zemi, jako železnice,
telegrafní a telefonní systém. Krome toho verejné korpcrace, mesta a zeme jsou majiteli elektráren, plynáren, jatek, poulicních drah a jiných velkých podniki'l,
které jsou ve Spojených státech vesmes v rukou soukromých spolecností. Theoreticky je snad správné,
že podniky mající sloužit predevším verejným zájmltlT1.
jsou verejným majetkem, má zkušenost však je, že
konsument je ve Spojených státe'ch obsloužen soukromými podniky zpravidla lépe než u nás verejnými.
N uže, každý soukrom)T podnik investúje tehdy, když
ocekává od rozšírení nebo zlepšení výroby zvýšení výnosu a neváhá k investicím si kapitál vypi'ljcit, muže-li
di'lvodne ocekávat, že zvýšený zisk bude vetší než úrok
z vypujcen)Tch penez. Pravdepodobne pak cím velkorysejší investice, tím vetší pomerný zisk z nÍ. U nás byla
a vlastne ješte je u státních podnikll politika zcela
jiná: za legitimní investici se pokládá jen zlepšování
provozních zarízení v mezích prebytku príjmu. Ježto
obnos, který lze takto venovat na investice, je omezen
z míst, která investice potrebují mnoho, delí se tento
obnos každorocne na radu drobných položek, z nichž
prirozene žádná nestací k realisování jakéhokoli velkorysejšího programu. Stací se podívat na rozšírení telefonu u nás, na doplnování železnicní síte a prestavbu
hlavních železnicních uzlu, na pomalý postup využití
vodních sil a pod. Železnicní investice jsou zvlášf
smutnou kapitolou; sám jsem byl jako inženÝr nejak~
cas v železnicních službách a pamatuji se, že v r. 1923
byla již nekolik let ve stavbe druhá kolej z Plzne do
Zdic a vím, že když jsem pred dvema roky opouštel
republiku, ješte nebyla úplne dostavena. Prirozene, že
po celou tu radu let jakýkoli hospodárský prospech
z podobné investice je velmi problematický. Prícina:
každorocne jen urcitý obnos se venuje na tuto stavbu,
který se nesmí prekrocit, takže není možno práce rozvinout ve vetším merítku.
Stejn)Tm zpllsobem, zdá se mi, budeme ted postupovat pri zlepšování naší silnicní síte; brzy po prevratu
se vynorila velmi dobrá a prozíravá myšlenka, vybudovat v republice nekolik dokonalých silnic, protínajících ji hlavne v podélném smeru a spojujících východ
republiky se západem. Silnice tyto by v krátké dohe
mely velký význam hlavne pro dálkovou dopravu autobusovou a ovšem prispely by hodne k rozvoji automo665

bilismu vubec. Místa taha se dnes silnicní pragram
pravádí tak, že v každém akre se se upraví nekalik
kilametrtl státní silnice abycejne pablíž vetšíh'a mesta
a dlauhé pruhy mezi tím zllstávají ve starém stavu.
Pri tom i kdyby upravavaný pruh byl jen asi 5-6 km
dlauhý (zrídka bývá delší), zadá se stavba v úsecích
2-3 firmám a nekdy též provádí dvema, tremi ZPllsaby. jakaby ješte dnes nebyla dostatecných zkušenastí,
který zpusob úpr,avy je pro naši dopravu nejlepší. Je
pochapitelna, žt tentO' zpllsob úprav je jen slabým pavzbuzením pro autamabilismus,
jehaž zdanení je
hlavním zdrojem príjmu silnicníhO' fandu a tak budeme vždy slyšet apakavání staré výmluvy, že na rozsáhlejší pragram není penez.
Pa prectení citavanéha clánku v »Saturday Evening
Post« jsem na akamžik pocítil trachu P~'Chll nad pastavením, které tam p. Griffiths prisaudil Ceskoslavensku. Ale brzy mne pajala skepse: jsme vskutku
tak dalek9, abycham mahli být staveni pa bak státl'm1
j,aka Nemecka a Anglie? Své skepsi dal jsem pruchod
tímto clánkem;, jsa si dobre vedam, že za dve léta se
leccos zmenila k lepšímu, nepreji si nic více než presvedcit se pa návratu, že aptimismus p. Griffithse byl
oprávnený.

kým, kdO' jest predstavitelem více hmatné moci tohoto
sveta než s myslitelem. Ale hlavne jsem si kladl atázku,
zdali mám právo vstupavati do samaty Bergsonovy,
ke které jej nutí jehO' nemac. Vedel jsem, že jeho stav
se po delším rozhovoru zharší, že nejlepším lékem mu
je klid. Z tah o duvodu jej ani príliš castO' nemvštevují
jehO' nejbližší prátelé, jak mi vyprável jeho žák a nástupce na Callege de France, Le Roy, ackoliv by potrebavali jehO' rady a jistého rozh0'davání v mnohých
duchavních rozparech dneška. Stárí a nemac Bergsonavy vyžadují respektu.

Šel jsem se alespon podívat, kde bydlí. Seznam prednášek udával Paríž XVI, ulici Vital. Hledal jsem spojitast jména ulice s Bergsanavým
»élanem vitalem<,
ale zjistil jsem pozdeji, že ulice tak byla pojmenavána
po jednam lékari. Rue Vital jsem mšel ve spleti ulic za
Trokaderem. Odtud není již daleko do boulagneského
lesíku, a ctvrt jest tichá a vzdálená rušných center parížskéha života. Bergsonuv dum nebyl mezi astatními
nijak nápadný. Damníval jsem se, že spatrím vilu nebo
nejaký palác, a zatím jsem stál pred starším a prost)'m
jednopatrovým
domem, stajícím nenápadne v rade
s .astatními domy ulice, spíše ulicky. V tomto dome
tedy vznikala filasofie Bérgsanava. Dajem ješte zvyšovala ta akalnast, že všechny akenice damu byly uzavreny. Usaudil jsem z tohO', že Bergsan již odejel na leto
z Paríže, nekam na venek. Snad dO' Auteuil. Obešel
F
F
E jsem
blok damll, zdali neuvidím zahradu, o níž se zminuje Péguy, ve které se rád procházel a kde jeho
prátelé slýchávali hlasité meditace filosafovy. Jako dum
Dr. Josef Beneš:
i zahrada ptlsabila dajmem opuštenasti.
Protože to
byla z j,ara, h)rríla v ní zelen, ale byla videti, že již
dávnO' se v ní Bergson neprocházel. Vše byla poneV tomto týdnu oslavuje svet sedmdesáté
narochána volnému rustu. Když jsem se vracel ulicí Vital
zeniny
nejvetšího
filosofa dnešní dob" li e n r i
znova kalem damu. zeptal jsem se muže, vyhlížejícího
Ber g s ona.
Narodil se v Paríži 18. ríjna 1859.
Sírení jeho filosofie prožívá v poslední dobe priroz akna pratejšíha damu, cO' znamenají ty zavrené okezený proces. Prestává
býti módou, prestává
se
nice. Dazvedel jsem se, že rad ina Bergsonova se pred
s nekolika jejími objevy bojovati jako s hesly proti
nekalika týdny prestehovala dO' novéhO' damu na boulpositivismu
a filosofickému
materialismLlL Za to
váru Beauséjours. Za nekolik dní jsem stanul pred n0budeme brzy svedky toho, jak její pusobení pujde
vým palácem, v jehož prvém poschodí Bergson bycllí,
více do hloubky. Ale ona módnost byla do urcité
míry spjata s osobností Bergsonovou,
s jeho osltentokráte s pazváním, že jsem ocekáván v pet hoclin
nivým pllsobení,m na College de France a proto
adpaledne. Nad váháním zvítezila touha, abych alese nYJlí také o nem tak málo píše a verejnost se o
span jednou mahl slyšeti živé slavo Bergsanavo a míti
ncm témer niceho nedovídá.
Nekolik význacnejv mysli živý obraz claveka, kter)' vedle .T amese a Drieších clánku se objevilo lonského roku, když Bergson dostal Nobelovu cenu za filosofii. Letos jest
sche pramýšlel principy navéha myšlenkového života.
ješte vetší príležitost
k tomu, aby svet se tešil
T mezi temito byl Bergsan
prvním, jenž se odvážil boz toho, že má stále ve svém stredu muže, který
riti
staré
a
budavati
navé,
jenž
padal kritiku nehybného
stál na pocátku soucasné myšlenkové
a duchovní
avzduší vedy. predstavující si život príliš podle hmoty.
obrody a který jí dal svým pronikavým
myšlením
smer. S tímto pocitem jest psána také tato osobní
jenž v duši lidské, která se dosud ztrácela v hmote, povzpomínka.
znal realitu, jenž proti determinismu hmotnému ukázal
na svabodu a svobodné tvarení živata. V tomto bude
Letošního:
roku v cervnu hyl()v~~ne dopr~no set~~ti, se Bergsan ducha\'ním zákanodárcem na dlouhou dobu,
s 11enr1 Bergsonem. Do Panze jsem Jel s pral1lm,
Baulv<Í,r Beauséjours jest zastaven jenom po jedné
ahych spatril muže. kter)' mcl ze všech žijících lidí nejstrane, po druhé se k nemu primyká výbežek boulognevetší advahu pronikati dO'tajemství života a vesmíru;
skéha lesa. V)-hled z akna nahražuje Bergsanavi promuže, l<ter~' zasáhl pronikave dO'kultury saucasné daby
cházky zelení. Procházeje se nekolik minut pred do:t byl prvním prllkapníkem velikéhO' filasafickéha abramem, uvažoval jsem a tam. proc Bergson netráví svoje
tu. jejž vVilliam James prirovnal cO' clo dllležitasti
k oné duchovní revoluci. která byla v sedmnáctém sta~ stárí nekde na venkave v tichu prí rady. Test príliš Parížanem, jest úzce spjat s kulturním centrem francouzletí dílem Lockeo\'~'m a Descartesav)rm, Muj pabyt
v Paríži se již cl1),lil ke konci, zb)'val již asi t~'den dO' skéhO' života a chce jej stále pozorovati z blízka. Kdykoliv mu to jehO' zdraví dovoluje, volá si k sobe prátele,
adjezdu. Prohlédl jsem si prednáškovau sín na College
protaže si preje zllstati v proudu dení.
de France, kde Bergsan ucil. a stále jsem nemel dasti
odvahy k tamu. abych ha pažádal a prijetí. Nek0'lik
K Bergsanove pracovne jsem byl t1váden dlouholt,
vecí v tam bránila. Snad jest snazší setkati se s veliúzkau chodbau. Pa její pravé strane stála po celé délce
kým státníkem, s presidentem, s králem, proste s nerada skríní, s.ahajících od zeme až ke stropu. Pravcle-
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nc Berg-sonovaknihovna. Když se otevrely dveprede Illnou byl dlouhý pokoj. Již pokoj, ve kterém
cekal.byl tak prostrann)', jenom nekolik kUStl náa sall1)' vzduch. To snad proto, aby myšlenka
volncjší a svobodnejší. V následujících nekolika
žicíchjsem prožil dojem, který me vedl k novému
ení o filosofii muže, jenž sedel až na druhém
i dlouhéhopokoje v kresle u svého pracovního stotaveného vedle okna. Tech nekolik kroku k jeho
bylotežkých. První jeho slova byla o jeho stárí a
oci. Už z dáli se omlouval, že nemiHe vyjíti
že nemoc jej pripoutává ke kreslu a že i ruku
, s námahou. Po tech nekolik okamžiktl jsem mel
yslijediné, myšlenku bolestnou: Takto tu sedí prenou objevitel elanu vitalu, životního vzmachu,
ž se slovem vystihuje to, co tvorí vlastní podsta'vota a vesmíru. co jest hybnou silou jeho rozvoje.
ce pojmn e1anu vitalu zde sedel prede mnou bez
y nad sv)rmtelem, pripoután ke kreslú težkou klouu nemocí.astárím. Nevyvrací tím sám vlastní svou
fii. neukazuje se tato oslnivá filosofie sama bez-

mnoho nezná, jeho kulturní prOjevy mu nebyly prístupny, protože neovládá ceský jazyk. Ale setkal se se
dvema predstaviteli našeho národa, s presidentem Masarykem a ministrem zahranicí drem Benešem. Bylo
to na našem parížském vyslanectví pri Masarykove oficielním pobytu v Paríži. Chtel poznati osobne našeho
presidenta, protaže to. co O' nem slyšel a cetl, v nem
vzbuzO'vala úctu a abdiv a rád vyhovel pozvání k diner. Od dra Beneše s potešením slyšel, že chodil na
jeho prednášky do College de France. Presidenta Masaryka takto charakterisoval:
jest clovekem dumyslu,
inteligence a cinnosti, premýšlel o vašem státe, ve své
mysli jej tvoril a také jej uskutecnil. Kdyby podle
techto mužu mel posuzovat náš národ, potom by soudil, že máme mocný élan vital. Tak o nich použil nejvyššího pojmu, který mu dala jeho filosofie. A zároven, mluve o Masarykavi, charakterisoval
na živém
príklade, co myslí pO'jmem e1an vital. Jeho nejvyšším
projevem j,est myšlení. inteligence a akce, jež splývají
v jedno, ve vedomý cin; jest aktivním myšlením, jež jest
vrcholným projevem lidského genia, protože jest tvoou?
rením zárovdí. Tak Bergson pod zorným úhlem své
filosofie vyjádril V)TZnamMasarykllv pro naše osvobo,,)'volalotento mucivý kontrast mezi Bergsonem,
zení a zhodnotil jej. Jestliž~ u nás i významní cinitelé
tan)'mnemocí a stárí'm, .a prímo magick)'tn pojmem
se pokoušejí nalézti v)'klad Masarykova jednání a rozfilosofie, kter~' si podmanil každého hned pri
hodování za války z doby, z okolností, z príležitostémctení jeho dila »L'évolution créatrice «? Základomyl,že jeho élan vital a celá jeho filosofie jSOLI ného okamžiku, ze shody událostí, Bergson ohodnotil
tuto cinnost filosofií, jež patrí budoucnosti. V ní vnejány neprávem príliš biologicky. Zavinilo to nepoi Dergsonovy metody, s jakou pristupoval ke ší svet, okalnosti nejsO'u podcenovány, ale to tvurcí, co
skutecne tvorí, co· delá nové prostredí, jest v duchu
u filosofickému problému. Pri své kritice materilidském, v jeho aktivních ideách. Kdyby Masaryk
t1 za~e0bjevil duchovno
a lidskou duši. Ale ponesvou tvltrcí obrazotvornO'stí nevidel ideu našeho státu,
ž duši lidskou v dosav.adní filosofii pohlcovala hmonebyl by stát vznikl. Pri jeho zrodu nepusobily jen
na hmote samotné se snažil dokázati, že existuje
síly mechanické, n)'brž uskutecnitelné idey tVllrcího
,co se nedá vyložiti hmotnými atomy a jejich pohyducha.
, co se nedá zachytiti matematickým poctem. Proto
Vinajeho príkladu jest volena z biologie. Nebylo
J a Bergsonove
psacím stole leželo nekolik knih.
možno, aby tento filosof, žijící uprostred vyspelé
V jedné bylo založeno rozrezávátko. Nekolikráte jsem
tur)' francouzské, uprostred
nejvyšších projevu
si chtel povšimnouti, cím se v poslední dobe zabýv{l,
couzského ducha, zustal u biologického v)'kladu.
ale zpusob jeho rozhovoru, stálý spád a nes cetné otázky
bylajenom metoda. aby kritiku podal na hmote samne nutily k tomu, ,abych neztratil jediného výrazu
tné. Jestliže Driesch více ukazuje na veliké rozjeho tváre. Vetšina obrazlt, jimiž jej slovem zachycují
tí mezi vrcholnými projevy lidské duše a výkladem
jeho prátelé a žáci, predstavuje ho v cerném kabáte,
'ich jediné z hmoty, Bergson si zvolil cestu pracs vysokým, jednoduchým límcem, z nehož vystupuje
a podrobným rozborem nahmatává duchovno na
tvár originálne rllžové, jemné pletí. A modré oci. Ješte
otc. Po nekolika minutách. když jsem naslouchal
sedmdesátiletý BergsO'n si zachoval tutO' jemnou, ružorgsonovýmslovum, tísnivý dojem prvních okamžikll
vou plet. V)'raz jeho tváre jest sveží a cemu jsem se
izel.Objevil jsem pravou sílu Bergsonovy osobnosti.
nejvíce podivil, hylo, že jsem na tvári sedmdesátiletého
enÍ v tom. zdali múže vyjíti návštevníkovi vstríc,
muže nenašel stareck)'ch vrásek a rysu. Oblicej jest
li se muže s ním procházeti, zdali mu mllže bez ob- ješte spíše plnejší. nežli jak jej nalézám na fotografiích
í podati svou ruku. Spoutaly-li nemoc a stárí telo,
z drívejší doby. Na sobe mel tentokráte Bergson mopoutaly Bergsonova ducha. Jeho síla jest v suveredré sako a límec nízký, dvojitý. Z tváre hledí modré
ti a v jistote, s jakou rozhoduje i nejobtížnejší prooci. Vlastne celý vhaz jsou ty oci, vroubené hustým,
émy a s jakO'u rozprádá
své úvahy. Tem zdr,avým , prO'šedivelým obo~ím a potom vysoké klenuté celo.
erí li: nemu pricházejí, pomáM v jejich myšlenkových
Domníval jsem se, že najdu oci laskavé a mírné. Tanázorovýchnejistotách a zmatcích .a nerekne-li slO'vo kový jsem si utvoril, a jiste i mnozí jiní, nbraz Berglední, rekne alespon smer, kde je hledati. "Elan visom a jeho povahy z jeho díla. Ale našel jsem také
se mi objevil konkretne, v Bergsonove osobnosti.
prísnost, prísnost, která doprovází všechny jeho soudy
aslollchaje jeho živým myšlenkám, poznal jsem, že a která castO' mizí za lehkou fortnou, jakou je pronáší.
ialit<tjest nejvyšší fartnou elanu vitalu, který v ríši
Bergsonova kritika dO'vede bý~i tvrdá, útocná a pl)ne'voci~nétvorí druhy a v cloveku se projevuje jako inkud i ironická.
li"ence a tVllrcí cinnost myšlenková.
Prešel k vlastní filosofii. Pokud jest živ, cítí 2.1. svou
7a rozhovoru Bergson sám použil pojmu e a n povinnost, aby stále ukazaval f11. pravý význam toho,
i t a 1zp!"lsobem,který patvrzoval moje sOllcasné precemu ucil. Sedmdesátilet)' Bergson jest tedy v obrane
yšlení. Tato cást rozhovoru se týkala stavu filosofie
své filosofie. Sám cítí, že dnešní kritika, která se proti
nás a m naší universite, Bergson litO'val, že národ
jehO' filosofii obrací, neobrací
se proti jeho iilosnfii

n

I

667

"'"~.----~~~---------,~----------------------_._--.•.... '

pravé, nýbrž proti té módní filosofii, jak si ji pretvoril
svet, když z jeho pojmú ucinil bojovná hesla proti n~':lterialismu a mechanismu a když Bergsonowl intuice
a élan vital byly predmetem duchaplné zábavy na cajov~'Ch spolecenských vecírcích. Zde presnosti nemohl~
:r:ískati. Tato kritika a tyto útoky omylem zasahují
Hergsona samotného. Ve Francii nemá dnes sobe
rovnocenného žáka, který by dovedl v jeho myšlení
samostatne pokracovati, jenom nekolik stoupencll a nekolik tech, kterí prijímají pon'hnu jeho myšlenky. Za
to velikého: ohlasu se dostalo tak útocné knize jako jest
kniha J uliena Bendy »Dne philosophie pathétique, le
lxrgsonisme«. Bergson poukázal 11::tdva hlavní omyly.
Nikdy netvrdil. že veda nedosahu je reality, že hmatá
jenom na povrchu skutecnosti, a že clovek, aby reality
pravé dosáhl, musí se od vedy odvrátiti a hledati proniknutí podstaty sveta intuicí. Vec1a a intuice nestojí
proti sobe. Také veda dosahuje plné reality a to ve
svete hmotném. V tom práve jeho filosofie vedu více
hodnotí nežli filosofie positivistická,
která ve vede
videla jenom marný pokus proniknouti za jev sveta
a absollltno, obrovské, hrozivé neznámo nechávala za
všemi vecmi. jež vnímáme. Podle Bergsona veda, ta
dnešní veda intuitivne vstupuje do sveta hmoty a poznává realitu hmotnou. Ale jest ješte realita ducha
:r:c1ejest hlavní doména intuice. Jde nad intelekt, jest
supraintelektem,
tvtlrcí myšleni ovou aktivitou,
ale
není proti intelektu. Mnozí casto mluví o podvec1omu
ve vztahu k jeho intuici, jakoby nejvyšší výtvory lidského duch"!, pramenily z podvedomí a jakoby byly
tvoreny nevedome. Nikdy niceho takového netvrdil.
Intuitivní prožívání
veta je nejvyšším vedom~Tm projevem lidského ducha a intelekt a intuice jsou na stejné úrovni uvedomení. Pro toto neporozumení a zkreslení casto také jeho intuice byla nazývána kapricem.
Nekolikráte vyložil, nejlépe ve svém »Úvode do metafysiky«, že k intuitivnímu rozrešení problému jest zapotrebí velmi dúkladné vedecké prtlpravy a predbežného jeho proniknutí a potom teprve pri jeho rešení
se intuice objeví jako náhlé svetlo. Hlavní teorie vedecké jsou také v)'tvorem intuice, nejenom popisujícího intelektu. V techto pojmech byla jeho filosofie
nejvíce porušena, protože se jimi bojovalo, protože se
jich používalo za nejprudší
bitvy s ID'l.terialismem
uoby, nesprávne chápanou vedou, a s bez duchovností
a tím také bezmocností. Za tohoto v~Tkladu nekolikráte
zvedl Bergson pravou ruku, jako když jí kazatelským
pohybem zdtu'aznuje svoje slova: Hle, co jsem ucil.
.\le v tomto uvádení v)'kladu jeho filosofie na pravou
míru nebylo hnevu proti tem, kterí ji znešvarili. Bergson jest si svou vecí jist. Když pozoruje dnešní myšlenkové ovzduší sveta, vidí, že již nepravá, bezduchá
vedeckost jest na ústupu, a že duše, jím opet objevená,
si razí svou víteznou ~estu. V jeho dílech již nebudou
tolik hledány nástroje boje, nýbrž predevším pravda
a potom se teprve dojde k jejich pravému pochopení.
Bergson vyslovil svou pevnou víru v další veliký rozvoj filosofie. Na tom závisí veškerý nový vzmach celého života a poválecného sveta, vubec lepší budoucnost
lidstva, protože filosofie jest centrem kulturního prožívání. K tomuto rozmachu, pravi] Bergson, jest
Francie dokonale pripraver1'l.. Jejvetší vymožeností a
predností francouzské výchovy jest filosofická vých~)va, to, že na francouzských stredních školách jest tohk
casu venováno filosofii. V poslední tríde, zvané trídou
,"l
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filosofickou, se filosofie vykládá dokonce OS111
hndlll
v t)'dnu, tedy více hodin, nežli má týden dní. Nejprllbojnejšími silami kulturními jsou síly duchovní a t·
nejvíce rozvíjí vzdel ání filosofické. Bergson jest pIC
svedcen, že za svetové války byly v zápase t'l.ké mral'l1;
síly a jestliže Nemecko bylo k válce lépe vypnvenl
fysicky, jestliže melo lepší dela a lepší válecnou tech
niku nežli Francie, pak dík filosofické výchove hyh
Francie lépe pripravena myšlenkove a duchovne. FranCOl\7;Sk)T
duch byl cilejší a mel vetší odvahu k nOI',\I11,
nenauceným a nepredvídaným akcím. Za ním stály síh
morální a to také rozhodlo o výsledku války. A toté7.
platí pro budoucnost. Bergson p-redvídá veliké duchllvní soutežení národú v míru, soutežení zdravé, protnze
nebude destruktivn í, jako byla válk1. a bude lidstvlt
prinášeti výtežky myšlenkové a velkorysé fysické pritce. V tomto soutežení nejlépe obstojí a svetil nelvíct
dá ten národ, který bude míti nejlepší filosofickoll I'~'chovu, ovšem v}'chovu filosofií živou, kteL'!.veclenejen
k rozjímání, nýbrž sQucasne k aktivite. V techto sl )vtch
jsem videl také pobídku a vyzvání pro nás, abycbOl
:r:de si vzali SVtlj vzor a jestliže na našich školách lN
filosofie až príliš opomí jen a, aby hlavne v t()mto st;]éru se stala pri chystané školské reforme náprava. I'"z
voj filosofie u nás podporí všestrannou duchovní ak
tivitu našeho národa.

Rozhovor O techto vecech mne nedovoloval 11111nhtl
všimnouti si blíže Bergsonova okolí .. \le jedna I'éc
nemohla ujíti powrnosti. Za ním vpravo na krbu st:da
ve zlatém rámecku fotografie \lVilliama Jamese, snad
jediná fotografie v celé Bergsonove pracovne. Nepamatuji se urcite, ale na stene tuším visel ješte mal,,vaný obraz ženy, snad mistrovy choti. Nejkrásnejší
slova, která Bergson rekl, byla slova o velikém americkém filosofovi, Bergsonovu príteli. V nem Bergson
poznal nejvetšího ducha, s jak)'m se kdy setbl. V clI)pise, který jsem psal Bergsonovi, uvedl jsem jej ye
vztah s Jamesem ,a tomu snad také vdecím za tI), že
jsem byl k návšteve pozván. Doposud málo bylo na
vztah Bergson{'1\Tk Jamesovi a na príbuznost prohlému
jejich filosofie poukázána. O prátelství techto dnm
filosofll by bylo možno použíti Bergsonovského pojmu
»sympathie intel1ectuelle«. Oceán delil oba myslitele,
ale navzájem si posílali nejsrdecnejší dopisy a kdyb·
liv se k tomu naskytla príležitost, hledeli se setkati.
Bergson vzpomnel prvého setkání. Krátce se jenom
pozdravili a první slova byla Jamesovou otázkou, co
Bergson soudí o náboženském problému. James práve
tehdy pripravoval spis o náboženské zkušenosti. Nechtel ztráceti casu, chtel co nejvíce ze setkání vytežiti a
proto rovnou vstoupil do nejožehavejšího problému.
.\ ceho Bergson si u Jamese nejvíce vážil. byla Jamesova osobnost;, nebyl jenom velikým filosofem, ale také
velik}'m clovekem.
Návšteva se již ch)Tlila ke konci. a stále jsem mel na
mysli jednu otázku. Otázku, kterou, myslím, hlavne
my Ceši bychom meli rádi zodpovedenu; zdali Bergson
pracuje na svém díle eti.ckém a zdali je dokoncí. Casto
mu bývá kladena, protože v soucasných zmatcích myšlenkových a mravních, které prožívá doba, by kúdý
rád slyšel urcité a jasné slovo Bergsonovo. Již jsem
chtel otázku vysloviti, když Bergson mne ji vzal se
rttl. Nemluvil prímo o svém etickém uvažování, ale
nebylo pochyby, že na ne myslí v prvé rade, když.pravil, že ti, kdož s ním pricházejí do styku, žádají na

PHtomnosL
m definitivní odpoved na otázky, na než konecné
po\'eclidáti nemltže. Nikdy nevyslovil o veci sVLlj
ar, s nímž si nebyl úplne jist a kter~' nemcl dokán. Z tónu Bergsonova bylo patrno, že tyto otázky
eta po jeho etickém uvažování mu nejsou Ihostejny,
mupripomínají úkoly, které si vytkl, když dokoncil
é poslední veliké dílo »L'évolution
créatrice". ZUe tím jeho dílo nedokonceno, ztlstane nevysloveno
slovoposlední a nejduležitejší? Jeho filosofie není
\'rena a není omezen:t jenom na osobnost svého
rce, Bergson jest presvedcen, že prijdou ti, kterí
tlU v jeho smeru pokracovati
a ti zodpovedí i tuto
zku po etickém problému.
Proc se svet stále obrací
ntho? A tu jeho slovo bylo rozhodné: ».\ ( mne dají
et let zdraví, deset let klidu k práci a rozreším
ento problém." Etického spisu již 8ergson nena, tak jsem uWlžaval. když jsem sestupoval po schoh doltt. Má právo na ta, aby svet nežádal na nem
o, co jest dnes už nad jehO' fysické síly. Vykonal
dosti.Ale práve protO', že mnoho vykomJ a že jehO'
šlenkajest pokládána za suverenní, svct se <!ožaduj'e
o pomoci i ve sv~'ch nejistotách mr,'1Vnícll. /\ nestanetoto poslední slovo ocek;\vat.

OVOLÁNí

A ZÁLIBY

Chudoba:

Psychologický význam hry.
I.
ennenám kríží cestu rltzné otázky týbjící se místa telesné výchovy ve škole i ve verejném živote,
jích výstrelklt a nedostatku a vše to je rešeno obyjnejen podle okamžité nálady verejnosti, od prípadu
prípadu a casto za pomoci hesel, jež, jak už t0111U
dvacátémstoletí b)'vá, vubec nejsou pravdivá. Kdyhom blíže meli rozebrat nebO' dokázat t'lkavé nay, nevedelibychom si rady. »Jako lidé pred padesáti
y stáli bezradne pred elektrinou, tak dnes stajíme
ed sportem,« napsal Coubertin
loni v L' Auto.
precezáleží jen na chvilce drobné práce, aby se vepostavilana skutecný základ ,'1 opustila fantastické
poklady, jimiž tak oplývá.
Na príklad Ramsay Macdonald na verejné schuzi
hlásil: »Dovolte mládeži, aby hrála mužné hry,
ré oko, ruku i duši vzdeláwljí, které podrizují jedlivce celku a jejich sobectví a egoism spolecné cti
h. Hrište jest skutecne cvicištem pro velkou žiní hrll.« Je to v jistém smyslu pravda, ale zda veta ctenáru tuto vetu nevysvetlí a neprijme doslovne?
to možné, aby nekdo byl vychován kopanou? Zlepje hra charakter? Jaký má sport skutecn)' v)'znam
pedagogice,'1 jaký je jeho pomer k životu dušev•

u.?

Víme,že hra neco na duši chce. (A mluvíme-li o hre,
tahuje se ta na celý telocvik, nebot není teicsné kulfY bez sebemenšího zasáhnutí
ducha závodního.)
ce více rychlosti, vetší výšku, více síly - stúJe
ce.To jest jeho závada, budsi, s hlediska lidské 1"OVváhy, Ale je to také jeho ušlechtilost a jeho poc" praví Coubertin v jedné ze svých starších studií
Revue de Deux Mondes. Kdy však závada .'1 kdy

ušlechtilost? První odpoved na otázku, kdy je v urCltém prekrocení hranic rovnováhy vina duše a kdy
telo, má být první odpovedí na problém psychotechniky, otázku psycho-fysického paralelismu, jenž práve
ve hre se tak zjevne vyskytá. Na lonském amsterodamském kongresu zabýval se tím holandský profesor Dr.
F. J. J. Buytendijk (v aktech: La vie mentale et IE:
sport). Vytkl predevším dve skupiny otázek: 1. otázky lékarské, které se zabývají vztahem fysické V)Thovy
k telesnému i duševnímu zdraví; 2. otázky sociolo::~ické, které se zabývají pamerem mezi telesnou výchovou
a rltznými zjevy spolecenskými, predevším výchovuu
mládeže ve všech obdobích jejího vzrustu. Chceme-li
hovoriti o této druhé skupine, rádi bychom ovšem mcli
odpoved na pr. na otázku, proc turistický v)'kon .1.a
dobré duševní zábavy pltsobí daleko méne námahy než
bez ní, což, jak Buytendijk správne podatýká, se :1'~mltže vysvetlit ani sugescí, ani odvrácením pozor~
nosti. Veda se zatím na to chystá s velkým aparátem
poucek o úloze sympatického nervstva a premene sl:Jžení krve, snad tedy nekdy ...
Zatím pridržme se našeho naléhavého problému
psychologického. Je. nesporné, že hr,a má vliv na povahu. (Predpokládejme ovšem. že slovo "povaha" znamená pro nás neco víc než soucet '.uševních vlastností
a tendencí.) Jak}'- je ten vliv?
n.ekneme prímo. že není ani bezprostreclní a zrejn.e
ušlechtilý, jak by snad mohla naznacovati špatne vykládaná slova l\Iacdonaldova, ani není úplne nicotn)',
jak pred nekolika raky tlokazoval v Prítomnosti ano ..
nymní autor dopisu, odpovídajícího na clánek (a vert!
správný clánek) p. Adlofa. Zaklaclatel Olympijských
her, Pierre de Coubertin venoval této otázce radu
studií v Revue Olympique a dospel k následujícímu
názoru: »Sport jest pouze neprímým nástrojem morálky. Aby se stal jejím prímým nástrojem, jest treba
mu urciti vzájemnost za promyšlený cíl, který by ho
povznesl nad jehO' vlastní úroven. To jest podmínb
(sine qua non) spolupráce mezi sportem a morálkou."
Souhrn sil, který sportem pusobí na povahu, je velmi
rozmanitý. Jsau tu ctnosti i nectnosti a vetšinou síly,
které mohou být obojím. Množství a pomer, ve kterém
mají na cloveka vliv a stávají se jeho v1.astnostmi, tak
dalece nerozhoduje. Sportem clovek v pavaze získává,
získává velmi mnoho, ale teprve užitím se ukáže, zda
tento zisk byl k dobru ci ke zlu; za toto užití však hra
již nemuže. Ctižádost, síJ,a, vytrvalost,
sebevedomi
i vedomí slabosti jsou takovými obojetnými vlivy:
i ta souhra, poslouchání pravidel a práce pro mužstvo
patrí mezi ne, uvážíme-li, že techto vlastností bylo použito nejen k tvorení ušlechtilS'ch del, nýbrž i k organisaci chicagských gangu - lupicských tlup. Stejne
houževnatost a askese. V tomto uvedomování jsme
u korene všech moderních nesnází, pseudoamatérismtl,
lanarství a všech podobných smešn)'ch, ale trpkých a
nicících chyb telesné kultury. Mohou se snad lécit rozšírením dotycného sportu nebo jeho decentralisací a
podobnými titernými prostredky, když duševní úroven
lidu zustává stále ~tejná? »Telesná kultura je vyjádrením a symbolem duševní kultury,« praví Buytendijk.
»1 úpadkové zpusoby sportu jsou symboly duševního
života.« A na jiném míste: )}Nikdy nebude telesná
kultura schopna nahraditi kulturu duševní, jako žádn:í'
symbal nemLlže nahraditi skutecnost.« Jak bludné jsou
názory Nemce Surén.a, které jsem tu kclysi v pojednání
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o nemeckém telocviku uvedl, že •Jen vzdeláním tela
muže být provedena duševní obnova«. Hra jest jenom
prostredním nástrojem v rukou vychovatele. Dobre to
vyjádril na amsterodamském
kongresu R. T.ait Mac
Kenzie: »Hry jsou duležité, ponevadž jsou jedinou cestou nebo jednou z málo cest, kterými se hoch neho
mladý muž muže naucit spolecenskému životu. Mnoho
studentll (rec se vztahuie na university, ale tO'to pl.':ltí
pro každého), velká vetšina jich nikdy se ve' skutecnosti nemuže státi velkými atlety, ani prostredne dobrými atlety; je prekvapující, jak velká jejich cást si
nepreje státi se velkými atlety, je však též prekvapující, jak mnoho se student muže nauciti z atletického
výcviku, .aniž by se stal preborníkem.«

II.
Jsme-li si tedy jisti, že tu již nebeží o žádná nepravá hesla, nýbrž že hra se muže skutecne státi vydatným pomocníkem výchovy, jest záhodno zabývati
se podrobne jednak obdobími, ve kterých díte prijímá
složitejší tvar her, jednak O'pravdovou pusobností hry
na vývoj charakteru;
krátce receno s Jos. Lee:
»Chcete-li vedeti, cím díte je, zabývejte se jeho hrou;
chcete-li míti vliv na to, cím má býti, ricrte jeho hru.'
Zkušenost tu ovšem znamená nejvíce ·a na zkušenosti je práve založena kniha Gulickova, dosud, myslím, nejúplnejší z ruzných podobnvch publikací, o níž
tu chci ríci nekolik slov. (L. H. Gulick M. D., A philosophy of play.) Gulick pusobil ve Springfiddu
na
známém ucilišti YMCA, a kdo ví, co vše se soustreduje na poli telesné v)'chovy kolem tohoto místa, pochopí, co príležitostí se tu naskytlo, z nichž též Gulick
vy težil vše, cD mohl. ovšem, jak bylo lze predpokládati,
v duchu úplne amerikánském, trebas jeho behaviourism
nezachází dO' posledních dusledku. Snad však je práve
nejlepší zacínati na pude Spojených státll, nebot nikde
není hra tak blízka životu jako tam.
Gulick si 'vytkl ze svého studia následující tri pravidla: I. »Jedinec je úplneji odhalen ve hre než kdekoliv jinde; a naopak hra má vetši tvurcí vliv na
charakter a povahu clO'veka než kterákO'liv jiná cinnost.« 2. »N árod se nejp.ravdiveji projevuje v povaze
svých zábav. Naopak zpusob zábav nejsilneji vymezuje
po'vahu národa.« 3. »Dojem, který rostl behem let, kdy
jsem konal svá pozorování, byl, že jedinec je spíše
nástrojem v živote než rídící silou. Zdá se, že jisté
silné pudy obklopují každého, rídíce jeho vuli a jeho
úmysly k sv:\'m vlastním cílum, jen s nepatrným ohledem na dobro jedince samého. Tyto pudy pricházejí ve
velkých vlnách, zvetšujících
se a roztahujících
se
v dál zároven s léty precházejícími z detství do stárí.
Každá z techto velkých vln nebo prílivu pudu pozdvihuje úroven duševního rozhledu a síly jedince ,a upravuje cestu vlne další. TytO' vlny též všeobecne se zdají
oznacO'vati postupná období v pokroku prehistorického
cloveka. V tomto smyslu každý jedinec opakuje historii
svého rodu, i v individuálním vzrllstu i v spolecenských vztazích.« První dve devisy by úplne souhlasily
s nálezy Coubertinovými, ale tretí z nich je necím
nov}'ffi. Je tu uvedena myšlenka O'spodních vrozených
vrstvách lidské duše, které se nezadržitelne projevují.
Hra je tímto zpusobem podle vlastních slov Gulickových vykládána jako cinnost pudu, pusobících spíše bez
ohledu na vedomí a inteligenci; intelekt je užíván spíše
jako 'nástroj na dosažení úcelu než jako vudce. Toto
vysvetlení má dve chyby: za prvé je príliš všeobecné.
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Hráci priznávají podobné okamžiky, kdy kontro
rozumu úplne prestává a hraje se s jakýmsi divn:
nadšením a dokonce bez ohledu na pr,a'vidla; ale to jso
jen okamžiky; tak prece nevypadá celá hra. Dlužn
pockat, až tento zjev bude lépe a casteji pozorován
myslím, že tu nebeží o nic vrozeného, nýbrž naop
o pathO'logický stav prirozeného
nervového organi
srnu, jenž velkým nadšením vyvine všechnu svou síl
na vnejší cinnost a nedodává zprávy celému vedom'
A za druhé, at se to již vysvetlí jakkoliv, proc tah>
umele sestrojené prirovnání k hypothetickému živo
v praehistorii a dokonce soubežnost s jeho zdánliv'
vývojem? I kdybychom se pridrželi behaviourism
jakým biologickÝm zákonem by bylo oduvodneno p
dobné opakování života predku v zvykových vrstvác
každého jedince? A konecne pro takovou hypothesu
by bylo nutné, aby se mohlo rozumne pocítat s onou
quasi'vedou, jež se dnes vybíjí v glozelských aférách a
slepování opicích lebek. Že se Gulick takových vecí
pridržuje, znamená velký nedostatek jeho knihy, která
ješte na ruzných jiných místech je matena podobnými
dukazy. Tím hure, jestliže tato idea našla odezvu
v mnoha dílech americké literatury medicinské i psychologické (Me Kenzie, Groos, Appleton, St'lnley Bali).
Její uplatnení v praxi by vlastne znamenalo výsmech
jakýmkoliv
pedagogick,)"m zákrol<tim v telocviku.
Gulick sám doznává: »Postupne stávalo se mne jasným, že instinkty v pozadí - jsou tak urcité, že není
možné ani ríditi neuro-muskulární
koordinace s nimi
související.« (!)
Je tedy zbytecné uvádet podobné hypothesy; stací
konstatování urcitého postupu v 'tom, jak díte prijímá
ruzné zpusoby her, jeden za druhým, a vylícit tento postup. To Gulick provedl již pred triceti lety s plnou
pla'tností, myslím, do dnes. V r. 1899 vyšh. v PeJagogical Seminary po prvé jeho tabulka her, již tuto
uvádím v strucném prekladu:
1.

Narození:

7let:

TI.

lIJ.

Kopání.Pohyby pažemi, telem a rukama. Upouštení vecí.
Stavení. Hry s pískem, hrabání. Beh,
házení, rezání,skládání, švihánÍ. Strílení, bouchacky, luky, praky. Práce
nožem.
Vzrustající
tost hracek.
Stroje.
Plavba.
Veslování.
Plavání.

složiHonicky. Na schovávanou.
Veselé hry.
Mic. hry. Házení.
Kostky. Kulicky.
Lehká atletika.

12 let:
N áradová gymna- Kopaná
a rugby. Baseball.
stika, obranné ná- Hospodárství,
10- Basket-ball.
stroje a pod.
vectví a rybárství. Kriket.HockeJ.
Válcení. Zápas.
Tlupy. (Gangs~
RohovánÍ. Šerm.
Sdružování, ti·
LoupenÍ.
borenÍ.
Kulecník, kuželky. Loupežnét1uPJ.
Skaut. služba.

Tímto zpusobem na podklade své bohaté zkušenosti
klasifikoval Gulick duševní vzrust anglosaského chlapce, jenž se .asi nikterak neliší od vzrustu chlapce stredoevropského a muže být pokládán za vzor vývoje dítete

vyrustajícího uprostred rímské civilisace. Snadno poznáme, cím se liší od sebe navzájem hry rozdelené do
trech sloupcu. První oddíl jsou vlastne jen užité cviky
provádenéjako hry, od prirozeného pla'Vání až po umelou náradovou gymnastiku. Provádí je díte samo, bez
pomoci nebo spo]ucinnosti druhých. Druhá skupina
predpokládájiž sdružení jedincu ku hre, at j:1ko spojencu, nebo jako protivníku. V tretí skupine jsou konecnehry, ve kterých jedinec hraje výslovne pro mužstvo,pro spolecné vítezstvÍ. Snad by se Gulickovi mohlovytknout nepresné trídení, pokud se t)Tce nekterých
ber, ale celkove podává tato tabulka výborný obraz
procesu,jenž se odehrává v duši dítete,. procesu, jehož
prícinyi následky treba podrobne vyšetrit, aby se ho
mohlopoužít ve výchove. Jest totiž provázen radou
zajímavých okolností, z nichž nekteré jsou nám jen
povrchneznámy. Zas.'lhují do neho zákony biologické,
které mají 'nesporný vhv predevším na chut a náladu.
Potrebuje-li na p,r. telo v puberte šetrení silami, vyskytá se u drívejších pohotových hrácll zrejmá nechut
k hrám, jež pred tím meli rádi, Naopak pozdeji mezi
šestnáctým a osmnáctým rokem, trebas vzrllst ješte
není dokonán, ž,ene se každý k cvi'cerrím, jež ho co
nejvíce vycerpají. Práve pocit vzrustající síly podnecuje tento zápal, nejškodliveji
pusobící ve sportu.
V tomto období musí cvicitelé odporov.at príliš castému
merení sil; tak 'I1a pr. ti, kterí mají rádi atletiku, behají neustále rlízné trate na cas, házejí na výkon a podobne.Nejnápadnejší je tento zjev u tech, kterí ješte
dlouhopo dvanáctém roce nedosáhli a snad nikdy nedosáhnou Gulickovy tretí skupiny - pochopení pro
Ioyalituk mužstvu. »M'nozí hoši,« praví Gulick, »nikdy
nedosáhnoutretího stupne. Podstata her v nem zahrnutých je sebeobetování pro skupinu, což jest velkým
pramenemmužného altruismu. Hoch, který se pricinuje
pro seho a ne pro svou družinu, je hoch. který nedovede
hráti techto her. A je též hochem, u nehož se nerozvine
rozsáhlejší smysl pro lidské povinnosti. ~
Tri jsou vlastnosti hry, jež v obrazci rozumového
vzrttstu jasne vynikají. Za prvé její promenlivost a
pusobnost na jisté schopnosti, kterou treba dovedne
podchytit a využít. Na príklad sebevedomí nebo opatrnost, jež jisté hry v menším nebo vetším množství
vyžadují. Coubertin klasifikoval nekteré sporty takto:
Sebevedomímusí b),t v prevaze u jízdy, plavání a boxu,
opatrnost u behu, cyklistiky a motocyklistiky.
Jiným
prívlastkem je vliv hry na telesnou a mravní cistotu,
trebas velmi neprím)', prece však dllležitý, jak Coubertin ukázal, (La crise évitabl~, Revue Olympique, brezen 19II). A opet jinou vlastností jsou casto velmi
jemnéodstíny požadavku, jež ma jí i rllzné druhy téhož
portu: na pr. vysoká škola' a vytrvalost v jízde, také
paralela Coubertinova. Vysoká škola vyžaduje více
inteligencea zdatnosti nervového organismu, ale méne
síly a vytrvalosti než dlouhá a rychlá jízda.
Za druhé témer všechny hry zpusobují více nebo
méne vyvÝšení individuality a zvetšení sebevedomÍ.
Tak zvaná výchova k championátu neboli olympism,
casto odstrkovaný s neduverou, zdá se mnohým postacující prícinou, proc zbytecne a ke škode všech omezovat hru až na minimum. Není to správné; se championy je tomu tak jako s vlastnostmi hrou vzbuzovanými,heží o to, prikloníJli se k dobru ci ke zlu. Sport produkuje championy a titO' mají velký vlity na zástupy;
práve tak se deje v abcanské organisaci, co je na tam

zlého? Cím lidstvu uškodil Tunney nebo D. G. A. Lo~
\Ve? Vec samotná je docda prirozená,
záleží však na
duševní výchove preborníka a to již nepatrí ku hre.
Obajetné vlastnosti nevládnau morálkou, i vrahavé
jsou odvážní nebo trpeliví; verící v dobrou prírodu
se klamou. nebat clovek telesne vyspelý muže být i geniem zla. Tak nebezpecí championátu je jen jedno: že
by totiž clovek byl pouze championem a nicím více.
Coubertin dadává: ~Clovek zdokonalující
se jen po
stránce telesné. nadclovek Nietzschllv, není docela neuskutecnitelný, dakonce približne dnes existuje; lékarská veda dává cloveku dabré znalosti pro telo, na druhé
strane však - nejistota a relativní odstranení náboženských ideí, ciní místo volné novým nebo obnaveným
vyznáním. Zda pak nejprirozenejším pro cloveka, když
Se odvrátí ad Boha, není kult sebe sama? «
Za tretí postupné chápání hry vrcholí nebo aspon
má vrcholiti v práci pro kolektivum.
»Hoch zacíná
tím,« praví Gulick, »že se stane oddanÝm jednomu
nebO' dvema. prátelum, pak skupine prátel, pak své škole
a nakanec verejnosti. « Zacíná ovšem, jak již byla receno, teprve v patricném veku. »Pravidelne bývá docela marno porádati hry v družstvech '(to j. hry, kde
celé družstvo hraje najednou v souhre) pro deti mezi
sedmým a dvanáctÝm rokem. Basket-ball (košíková)
hraný malými detmi, není hrau v družstve. Každý
chce hodit míc do košíku sám. Teprve vek, ve kterém
chlapec snese trest druhého. aniž by se prazradil, když
podrídí svou vlastní vuli vuli družiny, jest vekem, ve
kterém pocíná vetší ukáznenost, trebas její príznaky
nejsou vždy milé«. A není ve v)'chove možné, aby se
tento postup preskocil: »Pozdejší pochopení pro ·:)becné vlastnictví je vyvinuta pochopením prO' soukromé
vlastnictví. Osobní odpovednost se nemuže dostatecne
rozvinauti aniž by díte nemelo prí:ležitast míti vlastní
veci, obchodovati s nimi, míti a cviciti' pochopení pro
majetek.« I když nehledíme na pr,edcházející (1. a II.)
skupiny jako na cestu k práci pro kollektivum, nesmíme jich zanedbati z jiného dllvodu. »Když haši nemají
príl~žitosti k hrám laveckéha a stihacího typu (II. skupina), mají málo nadeje lJa vyvinutí tech vlastností,
které delají z ilidí bojovníky; a, nyní jest práve tak
tr,eba bojavníkú jakO' kdy jindy. Jestliže pokušení byla
'kdy silná, jsou siuná v mškh moderních mestech. Bylo-li kde tr,eba otužiJých hochll, jest to nyní v moderním meste.« A to vše, pripomínáme, jsou jen prostredky výchovy duševní. Hra sama v sobe není ani'
dobrá ani zlá, ,ale je pri nejmenším vyjádrením každého
normá1ního dítete. Jen u slabomyslných je hra padnetlI, bez touhy, energie a rozmanitosti, bez spolecenské
tradice.
U žen se ovšem vývoj liší, obycejne již od dvanáctéhO' roku. JehO' popsání vyžaduje zvláštního místa. Pripomínám jen, že práve v psychologii by bylo možno
najít klíc k otázce ženské telesné výchavy, tak casto
rozbírané.
Když známe pusobnost hry i její vývoj, je lehké využíti prostredí. Víme, že nové prostredí, hra a škola,
díte pritahuje, jak to pekne ukázal Mo:ntherlant v Ranním strídánÍ. Do jisté míry tu platí slova Gulickova:
»Ztratili jsme vztah zábav k domavu, ale nezrídili jsme
úplne jejich vztah k verejnasti.« Je-li tedy aspon prO'
nejaký cas nutné šk,al1ské vzdelání, náležií v nem hre
duležité místa, aby se mohlo využít jejích prednastí.
Napr.
»hoch, který je pristiž,en pri podvádení nebo
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obelhávání svého družstva,« ríká Gulick, »je jednohlasne vyhošten. MiHe ,Lháti druhým, ucitelum nebo rodiclIm, nemuže však lháti svým druh lIm ve hre bez trestu«. A jsou jiné zajímavé zákony hry, jež nesmejí zustat ležet ladem.
Vše závisí na dokonalém vudcovstvÍ. Jestliže nejmenší deti potrebují vudce pri hre vubec, u vetších je
treba, vudce, aby hra byl3J i duševne prospešná. Umení
záleží v tomto: vnésti vyšší tradioe a neporušiti živost
a krásu hry, vlivne plIsobiti na povahu a b:hi spíse
druhem ve hre než such)'m moralistou. »Ustáliti ctižádostivost jednotlivce,
praví Pierre de Coul,ertin;
urovnati pocet jeho sil a vad, abychom zužitkovali
první a zamezili, pokud možno, úcinek druhých, to jest
treba vykonati, to jest základním programem telesJlé
kultury«. Technika se snad zdokonalí teprve po vetším
prohloubení znalostí psychologickÝch, užití jiste nebude tak dalekosáhlé, jak by si mnozí predstavovali,
a.Ie je-li' tu vlIbec v necem možno. prospeti spolecnosti,
stane se tak spiritualisací telesné výchovy, ne spiritualisací nejakým úzkoprs)'m racionalismem nebo komunismem, n}'brž ušlechtil}'m duchem hry a rádu.
«
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redaktore,

dovolte mi laskave nekolik poznámek ke clánku pana J. N'l.Umana o Podk. Rusi. Zdá se mi, že se u nás zacíná upla {líc. va i
zvyk, vyjeti si nekam na mesíc ci dva na letní byt, sehnat nekolik pochybných
informací
a hned je vykládat
lidem ješte
méne informovaným
a delat pri tom odborníka na slovo vzatého. Nachází-li v t-om nekdo potešeuí, doprcjme mu toho, pokud to nikomu neškodí. Pan N. nám muže vykládat o krásách
podkarpatských
polonin a lesu, o zvycích dobrých a ušlechtilých domorodcu, o architekturách
církví a museálnosti lidových
výtvoru, ale žádáme ho, aby nepomlouval.
To to zas jednou
dostali ti Ceši na Podkarpatsku!
Chudáci, cím vším to nejsou
vinni! I tím, že nejaký kvazižurnalista
z bulvárních pražských
vecerníku
uverejní sem tam nejakou báchorku o Podk. Rusi.
Za to ale nemuže ceský úredník, ale mizerná pražská žurnalistika, ktcrá píše o vecech, které jak živa nevidela, a o kterých
slyší až z druhých ci tretích úst. Kter.é ceské noviny mimo
ci
"Lidové"
mají svého redaktora
na Podk. Rusi? Vzteklina
tyÍové bakterie jsou u nás stejné jako v Cechách ci na Morave a zprávy o tom se vypichují proto, že to delá dobre pražskému obcanovi, když cte o tyfu kdesi daleko, rekneme
na
Borneu nebo Podk. Rusi, ale zle by se ro.zciloval, kdyby se
psalo o tyfu treba v R.ícanech. Podivuje
s~ velice pan N.
tomu, že ceský úredp.ík si dovoluje stežovat na to, že ue 7 ci 9
let žije v krásném horském mestecku
jako je Rachov a Jasi na. Je pekné být v Jasine na letním býte, ale prožít tam devet
roku, to už tak príjemné není. Že by si to s tím úredníkem vymcnil nekdo z historických
zemí. Prosím, racte se hlási t, aby
pan N. mohlo
vás zjistit, jstc-li hodni toho cestného a vzncšeného úkolu púsobit na Podk. Rusi. O té zdejší láci se dovídáme teprve z "Prítomnosti".
My jí zde nepozorujeme,
ale naopak shledáváme,
že je tu dráže než v Praze, alespori pro nás
svobodné.
U vedu nekolik císel: obycejný
pokoj, beze všcho
8-15 Kc,
stojí v Užhorode 250-400 Kc, obedy v predplacení
cerná ~áva v kavárnách
2.80-3.50 Kc. Konecne stací nahléd-
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Na konec bych se ješte rád zmínil '0 jedné veci, která se dot;ká toho problému, kterému se ríká Ceši na Slovensku nebo
lid l)odk. Rusi. Jest pravda, že mnoho Cechu zde není spokojeno. Pfícin jc mnoho a casto se v Prítomnosti
uvádely. Jeden
z duvodu, na ktcrý se zapomnelo a který nás znacne deprimuje,
jest ten, žc se na nás v historických
zemích hledí jaksi s patra.
eknetc-li v Cechách, žc pi'lsobíte kdesi zde na východe, pokládají vás lidé za cosi ménecenného,
cosi, co nemá dosti dobrou
kvalifikaci
k tomu, aby zastávalo
totéž místo nckde v Pelhrimove. To se nepríjemne dotýká zvlátše nás mladších, nebo!
našo vysvedcení
jsou stejná jako tech na západe. Naše kvalifikace jest též stejná. Náš plat je stejný, ale naše práce je
mnohem vetší. Nemohu ríci, že by clovek neco ztratil tím, Ze
zde nejaký ten rok jezdí. Získá naopak. Dostane se z jednotvárného života ccského malomesta,
dostane sc do prostredí
více ménc internacionálního,
pozná lidi nhných jazykli a kultur, prijde proste do života, který je plný možností, do života
ncspoutaného
predsudky a morálkou malých ceských der, které
.;,ou hrd~' na to, žc jsou ceskými, a žc jsou derami, z kterých
je 50-100 km do Prahy. Všcho však s mírou. Jste-li zde ptíliš dlouho, prestáváte
získávat. Múžete jen ztrácet, když jste
tak dlouho v prostredí
mnohem
nižší úrovnc. Zhoubný vliv
zdej"ího prostredí se dá dobrc pozorovat
na ceských detech.
které chodí do místních ceských škol, kde jsou všemožné národnosti,
ale nejmenší procento
pripadá
na Cechy. Takoví'
chlapcc je na gymnasiu stejne apatický, lin.ý a drzý, jako jeho
domorodý kolega.

y i

Ceši na Podlmrpatské Rusi.
Vážený

uout do zpráv cs. st. úradu statistického.
Neméne nás udivujj
plI1dady bezpríkladné
cistoty, kterou zjistil pan N. Mel veliké
stestí, ucbyl-li to zázrak, že se mu podarilo spatriti u Rusríáka zinkovou vanu., kterou by težko hledal v mnohých zdejších lázních. Mel nám též ríci, kolikrát denne, ci spíše rocn~
\' tech barákách
vetrali. Za špínou není treba jezdit až na
J"slnsKo. ::3tací Vlézt do kteréhokoli
baráku v Užhorode, treba
na Radvanské ulici, nebo si vyjít do první vesnice, která neleží
phmo na trati a uvidíte s toho dost, aby vám vstávaly vlasy
hnlzou a ucítíte toho tolik, že si nestacíte zacpávati nos. Dovolím si tvrdit, ze o cistotu, pokud zde jaká jest, mají v prvé
rade zásluhu Ceši. Pan N. nadhodil myšlenku, kterou by nám
mel blíže vysvetlit;
jak si to predstavuje,
aby ceský živel byl
pouze nezištným prostredníkem
mezi bohatolll nížinou a chudou
Vcrchovinou?
To bychom rádi vedeli. Vedeli bychom rádi ješte
Jiné veci, jako na pr. je-li možno nekoho odnaucit píti denaturovaný lih tím, že mu budeme dávat pivo, ale radeji toho necháme a podekujeme
panu N. srdecne
za ono kázání, které
nálil na konec udclil, pokárav nás prísne za to, že si dovolujeme stý-kati se s Madary a Židy.

V úcte

Váš
J. I\.orall, Užhorod.

Nor É

Jf

N1HY

Co má vedeti recník a ten, kdo se chce recníkem
knížka

»R. e cni

c t v í« (Praktická

prírucka

státi, poví
pro funkcionáre a

pracovníky
osvetových
organisací),
kterou napsal
K. Zeman. Vydalo nakladatelství
Volné Myšlcnky.
v celoplátené
vazbe Kc 13.-.
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