PrítomnosL
R

o é

N

t

K

V

VII.

P R A. Z E

19.

Masar)'I{ova osobnost.
I.
:opak tvá bude zeme, a co vlce, muj synu,

pak bude~ mlU.....

Kiplinz, »Jestliže«.

Literatury
O vítezném osmdesátníkovi
jest ovšem premnoho, ale
všechno to se zabývá Masarykem
jen
oslavne, popispe nebo ideove. Dosud nikdo nestanul ani
na prahu úkolu vylíciti Masarykovo duševní ústrojenství, popsati jej jako psychologický typ. Proc? Z uctivosti? Není ješte prístupen materiál'? Nebo proto, že
psychologie vubec je v Cechách, této zemi ideologu,
umení nevalne ovládané? Ackoliv dobre známe všechna
je:,hoslova a všechny jeho ciny, Masarykova osobnost
stojí pred námi jako tajemství. Dokud zde se nám nepodarí proniknouti, bude se nám zdát, že jeho slova a ciny
"ycházejí ze vznešené mlhy. A práve Masaryk je z tech
mužu, u nichž vnitrní jednota životního díla zakládá se
nikoliv na rozumové logice, nýbrž na osobnosti.
Vidím, že užil jsem v poslední vete slova muž. Pro
studium Masarykovy osobnosti není vhodnejšího mustku
odrazu. Zajisté, Masaryk je filosof, humanista, pokrokár
- ideolog se tím spokojí; ale takových bylo mnoho, a
nevykonali nic nebo jen málo. Co má Masaryk nad tyto
sobe cástecne podobné, je tolik, že byl to vždy muž. Nevím, rozumí-li se u nás dosti dobre tomuto slovu. Vetšinou je u nás pokládáno za pouhé urcení pohlaví a bližší
oznacení bytostí vousatých. Vyslechneme toto slovo
obycejne zcela lhostejne. Ale zavadí-li toto slovo o sluch
Anglosasu, vypnou hrud. Zní jim jako povel. Znamená
pro ne príkaz, charakter a kvalitu. Uvádím zde tedy toto
slovo v anglosaském smyslu. Ceské ocenení tohoto slova
bude bohužel treba teprve vybudovati. Meli jsme mnoho
hlasatelu národních ídeálu, slyšeli jsme, že máme býti
vlastenectí, pokrokoví, humanitní, slovanští, citliví a kdo
vi jací ješte - ale ideálem mužnosti se žádný z našich
hlasatelu nezabýval, Sám Masaryk nevenoval tomuto
ideálu dosti pozornosti, ac jej splnuje. Je to nepochybne
vliv ceského prostredí, ve kterém toto thema žije jen žalostným životem. Radu našich národních ideálu je treba
rozmnožiti o ideál mužnosti; nebo, chcete-li, musíme tímto
ideálem doplniti a podložiti ideály ostatnÍ. Je treba, aby
slova »býti muž« neposlouchala se v Cechách jako
suché konstatování faktu, nýbrž jako krásná a vzletná
výzva.
Za Masarykem jde mnoho lidí, kterí dosti dobre opakují a rozvádejí jeho výroky. Nemají však už jeho pružného a mužného postoje k životu; opakují vetšinou ien
formulky. Ackoliv Masaryk založil celou školu, ukázalo
se, že jeho osobnost nebylo možno na následovníky prenésti; v tom je asi také vysvetlení, proc bez MasarY~{:l
realistická strana se tak rychle shroutila. S vudcem od~šel jí životní elán; strana nejakou dobu zabývala se tím,
že obracela jeho slova se strany na stranu, a pak zašla.
Poslechli jsme Masarykova príkazu a byli jsme pokrokoví: ale naše pokrokárstvl bez neho melo casto skoro
ženský charakter.
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Debatujeme casto o podmínkách Masarykova vítezstvÍ. Není hlavnejšl podmínky nad tu, že byl mužem.
V tomto slove je obsažena charakternost, pevnost, touha
po cinech, statecnost, odhodlanost, realismus cloveka,
postaveného doprostred života a hodlajícího žít jej aktivne. Ideje samy mohou být jen suchá slupka. I my jsme
meli originálnejší myslitele než je Masaryk; meli jsme
také už lepší stylisty. Mimo jedinÝ prípad nebylo však
u nás nikoho, kdo by tak krásne splnoval predstav'l
mužnosti. A pro ten druhý prípad musíme jít sedmdesát
roku nazpet, k Havlíckovi. Pravé Havlíckovo kouzlo,
které nekterí jsou neschopni pochopit, je v tom, že to byl
muž, široce rozkrocený a plne dýchající. muž na této zemi. Z každé rádky jeho spisu mužete vycísti prostou. ou.·
hodlanou, jasnou mužnost. Po té stránce je Havlíckuv
charakter naprosto celistvý a ryzí. Patrne i celistvejší a
jednolitejší než Masarykuv. Duvody nejsou jen v osobnostech obou mužu, nýbrž i v prostredí. Se stanoviska
jednoty osobnosti je treba Havlíckovi závideti jednodn·
chost jeho doby. Masarykova doba mela již desetkr.í.~e
více problému, a bylo daleko obtížnejší ji duševne zvlád·
nout. Havlícek ješte nepoznal mnoho bolestí moderní daby, jimiž Masaryk potom prošel jako snad nikdo druhý.
Je také rozdíl v délce verejného pusobení obou m1\'l.it.
Havlíckova verejná cinnost netrvala ani deset let; Masclrykova pretrvala celou jednu generaci. Oc více motivu
naskytlo se za tu dobu Masarykovi než Havlíckovi

I

Je však jeden podstatný, nikdy zcela nevyjasnený a
neurovnaný rozpor v Masarykovi, který nebyl v Havlíckovi: rozpor mezi rozumem a vírou. Mluvím-li o rozporu, dívám se na to se stanoviska logiky. V živote,
v cinech Masarykových však rozporu nebylo: privedl
tyto dva elementy k synthese silou své osobnosti. Pokud
myslil, tu víra a rozum mohly se rozcházet. Jakmile
však jednal, víra a rozum se sešly a podporovaly se.
Kde jinde bylo by možno tento konflikt studovati lépe
než na Masarykove pomeru k náboženství? Tu vidíme,
kterak víra a veda probíhají Masarykovou duší jako dva
isolované elektrické dráty. Nebyly to krotké síly, jež jím
háraly: jeho racionalismus byl výbojný, jeho víra odolná.
Mnoho jiných bylo by se rozvrátilo tímto konfliktem.
V Masarykove pomeru k náboženství vidíme neco podobného, co konstatoval Gorký o Tolstém: dva medvedi
v jednom doupeti. Jeden medved - rozum, druhý víra. Nikdy ani ten ani onen nezvítezí definitivne. Nezbývá jim, než žíti vedle sebe a obcas na sebe zamruceti. Založení celé Masarykovy filosofie je positivistické;
ale všechen tento positivismus nedovedl oslabit v tomto
muži živel víry, nastrádanÝ patrne generacemi. Positivismus v Masarykovi byl dost silný, aby prekonal formy
všech historických církví i pojem osobního boha. Ale
když už se všem okolo zdálo, že po tomto vítezném tažení POsitivismu nic nezbývá, co by mohlo ješte býti
zváno náboženstvím, prohlásil Masaryk, že jeho náboženství je pevné jako v první den a že ve svém živote
»nikdy ani na vterinu nebyl atheistou«. Mezi vedou a
vírou není v nem jednota logická, nýbrž životni.

Zde vizme, kterak dva medvedi bydlí spolu v jednom
doupeti:
"Já neverím slepe, pro mne je ucení o Bohu vedeckou
hypothésou, a proto muj Buh je jiný než buh theologie.
V té je Qsobní buh, takového boha není. Pro mne je hypothésa, že je osobní bytost. Co vlastne je, musím ríci, že
nevím, ale žádný neví, co je ta vecná síla.«

lile, jak rozum prekonává všechny zdedené predstavy
o bohu, mimo tu jedinou zdedenou predstavu, že buh jest.
Náboženský instinkt, odkaz minulých generací, odrazí
v poslední linii - ale až v té - útok vedy: buh jest, ale
co to jest, ríci neumím; jest vecná síla. Treba ríci, že je
pochybno, je-li víra ve vecnou sílu vírou v boha. Monisti
také verí ve vecnou sílu, a jsou atheisté. Je pochybno,
z~sluhuje-li víra v jakousi neurcitou »vecnou sílu« ješte
starobylého názvu náboženství, které má svuj historický
obsah, neodlucitelný od víry v urcitého boha. Jmenuje-li
Masaryk náboženstvím ješte to, co by mnoho jiných už
náboženstvím nejmenovalo, tedy to svedcí o houževnatosti jeho zdedeného náboženského instinktu.
tlerben vypravuje, kterak mnozí vypravili se k Masarykovi a žádali urcitejší poucení, jak se mají nábožensky
rozhodnout. Je pochopitelno, že šli k tomu, kdo nejnaléhaveii ze všech mluvil o potrebe náboženstvÍ. Není jisto,
zda jich Masaryk nezklamal. Podle tlerbena rekl jim jen,
co je a co není náboženstvím, rekl, co vytýká dosavadním církvím, a záver každému ponechal; »prestal na
vudcích myšlenkách«. Dovedu si predstavit, že to pro nábožensky dychtivého cloveka muže být hubená strava.
Ale mohl-li jim Masaryk ríci více? Jeho theorie byla positivistická, a kdyby byl mel mluvit theoreticky, byl by
asi musil mluvit positivisticky. Jeho náboženství bylo
v nem životní skutecnost, snad vubec nevyjádritelná
theorií, snad vubec težko vyjádritelná slovy. Rekl jednou: »Náboženství není theorie, nýbrž praxe. Náboženství je to, cemu ríkám vnitrní život.« Opet, jak patrno,
poucení neurcité. Muže snad stacit tomu, jehož náboženský instinkt je houževnate zakorenen.
Ale stací~li
to i duši v pochybách? Vidíme, kterak Masaryk, jenž ve
všech vecech žádal dukazy a theorii, v posledních otázkách náboženství theorii a dukazy odmítá podat. Je tak
pln náboženské zkušenosti, že se mu zdá, že stací upozornit na vnitrní život, abychom v sobe náboženství zahlédli.
Profesor Žilka popsal jednu
o bohu. Masaryk mu rekl, že

debatu
'

s Masarykem

"jemu a dnešnímu cloveku nevyhovuje a nestací pojem
Boha jako otce. Tak prý cítí díte ... Dospelý clovek nemá
již takové predstavy o otci. Jemu prý by více vyhovovalo
prirovnati Boha k príteli, pomocníku, spolupracovníku.
Rek I d o cel a s lov o k a m a r á d.« "Snad u Masaryka,«
praví profesor Žilka, "je to chápání zbarveno sebevedomím
dospelého muže. Snad je spoluurceno rovnostní theorií
o demokratismu ... Vidím sráz v Masarykove chápání:
úskalí kamarádství, které poklepe príteli na rameno.«

Souhlasím plne s tím, že je náboženský sráz tam, kde
se o bohu mluví jako o kamarádovi. Rovnostní theorie
.'. jiste
sebou.není na míste; je to theorie pro vztah lidí mezi
Cím je tedy náboženství Masarykovi? Jiste mu není
. ,demOkratická
je znamenitá
vec, aletypu.
v pomeru
k bohu
tím, cím je staršímu
náboženskému
Není mu
vzý162

váním a díváním vzhuru. Bylo mu necím jiným: opatrovalo mu jistotu, jíž potrebuje muž cinu.
Ferd. Peroutlw.
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Chránit ci nechránit?
Ministerstvo zásobování není ve velké lásce; jakmile se proslechne, že neCO'chystá, je to, jako když se píchne do vosího
hnízda. Hned slyšíme, že není dobre zasahovati do svobody
obchodu, že bude nejlépe, ponechá-li se svoboda obchodu, ten
že se nejlépe - už ve vlastním zájmu - postará o blaho konsumenta. Ale konsument zejména od té doby, co mu ministr
Bechyne ukázal, jaké mléko dostává, jest hodne skeptický; má
k tomu své duvody. Zemedelci naríkají, že musejí prodávat
levne, skoro pod výrobními náklady. Ale konsument z toho nic
nemá, že·. zemedelec musí prodávati tak levne. Není divu, že
konsument si musí ríci, že to vázne nekde v obchode, že nekdo
v tom retezu clánku od výrobce ke konsumentovi strká proto
do kapsy vše to, co slevil zemedelec. Konsument by proto uvítal, kdyby nekdo - i ministerstvo zásobování - se žive zajímal
o to, jak se u nás zachází s konsumentem. Ale proti tomu se
protéstuje: my jsme pro to, aby byla zachována naprostá svoboda obchodu, naprostá svoboda tvorení cen; stát necht nezasahuje do techto vecí, od toho stát není. Jest to také agrární
tisk, který s živnostenskou stranou sdílí stanovisko o zbytecnosti ochrany konsumenta, o zbytecnosti státních zásahu.
Agrární tisk, práve tak jako tisk živnostenské strany, hájí
tu - -pokud jde o konsumenta - princip naprosté svobody.
- Ale oc jde pri rešení agrární krise? Pricházejí agrární
strany a ríkají: tu a tu musí stát zasáhnout na prospech domácího zemedelství, at už je to cly, podporováním domácího
konsumu obilí a mouky, atd. Když jde o rešení agrární krise,
uznává agrární tisk, že stát jest povinen zasáhnouti tam, kde
by zemedelskému producentu hrozila citelná újma a škoda.
I my uznáváme, že stát podle svých možností a v rámci celého
komplexu otázek sociálních a hospodárských má prispeti zemedelcum, že má chrániti jejich zájmy: prirozene, že se rozchá-,
zíme s ag;rárníky, pokud jde o jednotlrvé prostredky k rešení
agrární krise. Prohlašují-li agrárníci, že jest povinností státu
chránit zemedelského producenta, pak jest nelogické, spojujeli se tisk agrární strany s tiskem živnostenské strany k protestum proti tomu, aby ministerstvo zásobování lidu podívalo ~e
na to, není-li konsument tuze šizen, nedostává-li odstredené mléko, které platí jako mléko plnotucné, neplatí-li zbytecne vysoké ceny tam, kde obchod mohl by lehce slevit. Hájí-li agrární
tisk thesi, že stát má povinnost hájiti zemedelského producenta,
pak jest nelogické, zamítá-li touhu konsumenta, aby se nekdo
podíval na ruce tech, kterí na konsumentovi vydelávají. Když
chránit, tedy chránit. Každého, kdo to potrebuje. Nebylo prokázáno, že by konsument u nás netoužil po tom, aby byl chrá-
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Usýchající hnutí.

Na šestého brezna chystala komunistická Internacionála velké demonstrace svých sekcí. U nás komunisté prišli do podezrení, že chtejí rušit pred vecer narozenin presidenta; ale
mohli jsme srovnávat: ohlas komunismu v lidu. Komunistický
šestý brezen ukázal, že problém komunismu u nás není již
problémem prvoradým. Jest to 'otázka casu a - pokud jde
o celení násilným pokusum, jest to problém policie. Nemáme
rádi, když policie musí zasahovati do vecí, které mají príchut

pGlitickou.Ale jediné, nac se komunismus zmuže, jest tu a tam
nejaký kraval. Nemužeme zazlívat policii, nemá-li ráda kra valy
a celí-li jim. Na to, co delají dnes komunisté, není potrebí strany, která pri posledních volbách získala tri ctvrte milionu
hlasu a která má desítky poslancu a senátoru. Na menší kraval
na Václavském námestí stací nekolik neklidných jednotlivcu;
na to není 'potrebí ceskoslovenské sekce III. Internacionály,
která jest vydržována s tak velkým financním nákladem. Polbyro se snaží, aby udrželo náš komunismus aspon trochu pri
živote. Ale není pomoci: sekretariáty neudrží pád hnutí, které
vypadlo z duší svých lidí. A to jest prípad našeho komunismu.
Práve to komunistické vedení, které melo »zbolševisovat"
stranu, které ji melo ukáznit, které ji melo naplnit bojovným
duchem, dokonale selhalo. Vid,eli jsme manifestace socialistických stran 7. brezna; videli jsme nezdar komunistických akcí
6. brezna. III. Internacionála jest dokonale vyrazena z našeho
politického života. Komunisté budou se snažit namluvit, že zlá
policie se do toho vložila a že jim to prekazila. Skalní bolševici razili termín: parlamentní kretenismus. Není to termín hezký. Ale ruský dbolševik staré gardy by splakal, kdyby poznal
duševní rozpoložení našich komunistu, kterí se zlobí, že stát
staví se proti komunistickým demonstracím. Naši komunisté aspon tak ríkají - chtejí zavésti diktaturu proletariátu, a
hned jsou nevrlí, nechce-li jim policie vzít na vedomí jejich
cinnost. Chtejí být revolucionári, ale bez risika, které jest spoj(no s cinností revolucní. Chtejí býti revolucionári, ale zlob!
se, považuje-li je nekdo za revolucionáre a jedná-li podle toho
s nimi. Naši komunisté by chteli, aby stát, proti nemuž bojují,
imunisoval jejich cinnost. 6. brezna ukázal náš komunismus
svoji novou porážku. Clovek, který si nedal pozor, ani nepozoroval, že komunisté po týdny pripravovali velké demonstrace. III. Internacionála by udelala dobre, kdyby udelala cáru
nad svou ceskoslovenskou sekcí. Ušetrila by peníze a ušetrila
ry si zklamání.
V. G.
I(omunisté a numismatika.
Je-li z vás nekdo numismatikem, má príležitost opatriti
neco do své sbírky; »Ru.dé právo« totiž sdeluje:

SI

Soudruzi numismatici! Administrace »Rudého práva« obdržela na tiskový fond vetší pocet cizích a starých mincí,
mezi jinými: marku Bedricha Augusta Saského z r. 1764,
rak. stríbrné mince z 18. století, mince italské, kanadské,
mexické,lruské, carské i sovetské atd., atd., jež levne prodá.
K doptání v administraci t. 1.
Na první pohled by se zdalo, že komunistické clenstvo zachvátila velká vlna obetavosti, v níž komunisté, nemohou-li
dáti penez, dají aspon neco cenného na záchranu »Rudého
práva«. Pripojme k tomu ješte, že nekolik komunistu a komunistek dalo na záchranu »R. P.« i své zlaté snubní prstýnky,
drobné klenoty; zdálo by se, že naše komunisty opravdu neco
chytlo u srdce.
Ale podívejme se na vec z druhé strany: žádná z našich stran
neshání penežní prostredky tímto zptlsobem. Jim proste stací
prostredky daleko jednodušší, daleko méne romantické. Jim
proste stací, že vybirají clenské príspevky, agitacní dane atd. Komunista ovšem muže namítnouti, že jsou strany, které nežijí
jen z techto príspevku, a že by byly na tom zle, kdyby musily
pocítati jen s nimi. I to jest pravda. Ale jest fakt, že u nás
i v cizine žijí delnické strany, které si vydržují ze svých prostredku svuj organisacni aparát, svuj tisk jen a jen ze svých
rrostredktl, aniž by musily chodit na své clenstvo s takovou
vehemencí,jako komunisté. »Tech nekolik starých mincí, tech
nekolik snubních prstýnku »Rudé právo" nezachrání. Chtejí-li
komunisté být revolucním predvojem delnické trídy, jak to

ríkají, musí mít ukáznenou organisaci, oddané clenstvo; to
clenstvo nemusí dávat snubní prstýnky na záchranu komunistického tisku. Docela by stacilo, kdyby porádne komunistický
tisk cetlo a platilo.
V Kartagu ženy stríhaly vlasy, aby je daly na obranu mesta.
Dnes žijeme životem velmi strízlivým. Komunistická strana by
nepotrebovala tohoto romantického shánení prostredku, kdyby
její lidé v prumeru konali ty povinnosti, které mají plnit, t. j.,
kdyby porádne platili clenské príspevky a odebírali stranický
tisk. Ale toho práve u komunistu není. Jest to strana, která
delá z nouze cnost. Tváríc se revolucne, chce vésti do boje
indiferentní, když organisování odešli nebo selhali. Shání všelijak penežní prostredky, když nejjednodušší prostredek selhal,
když komunistictí clenové prestali platit príspevky a odebírat
komunistický tisk Vypadá to jako obetavost, ale v podstate
jest to dukazem slabosti.
V. G.
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Masarylrovo postní kázání.
Ve svém jubilejním
sident Masaryk:

projevu

rekl mezi jiným pre-

"Z kruhu církevních se žaluje na neblahé pomery. Pomery opravdu jsou neblahé, ale kladu si otázku: Nevznikly ty pomery také tím, že naše církve nedovedou
náboženství zjednati potrebnou autoritu? I duchovenstvo
musí pro potreby nynejší doby být lépe vyzbrojeno
vzdeláním. To si vynucuje konkurence se stavy tak zvanými svetskými.«

Tato slova presidentova byla z katolické strany komentována asi v tom smyslu, že není možno, aby za
mravnost byla odpoved,na jenom církev, pri celém
dnešním stavu spolecnosti a zvlášte státu. Slova tato
napsal do »Lidových Listu« dr. Vrátný, tedy osobnost,
jež vyžaduje odpovedi. Nepsal to ani nejaký pobehlý
žurnalista- z ulice privedený, ani kverulant z povolání,
nýbrž knez, který i svým vzdeláním i svým životem
náleží k nekolika 'málo osobnostem katolického tábora
a proto myslím, že nemel býti tak s vysoka odbyt,
jako se to stalo v jisté cásti pokrokového tisku. Ackoli
námitka dra Vrátného je jiste oprávnená, myslím, že
se president dotkl veci velmi živé.
Italský prelát, který mel príležitost
studovat naše
pomery, se vyjádril kdysi, že nebezpecím této zeme
není Hus, nýbrž Josef II. Josefinism nespocívá jenom v tom, že si stát osobuje práva nad církví, ale
že církev odvyká pomáhati si beze státu. Celé církevní rakouské zákonodárství
bylo neseno tímto
duchem. Nebylo jediné fary, natož pak vyššího beneficia, do jehož obsazování by byl nemluvil stát prímo nebo neprímo. Za to ovšem mela církev dalekosáhlá vnejší privilegia. Božítelový pruvod vídenský,
v nemž krácel císar s celým dvorem, byl podívanou
tak skvelou, že až z Ameriky se jezdili nan dívat.
Farár vedel, že jest na každém kroku chránen ramenem svetským, a nelze mu míti za zlé, že podle toho
zarizoval svou pastoraci. Tito kneží, vychovaní rakouskou praxí, težko se prizpusobovali, ac mnozí z nich
se prizpusobili velmi dobre. Stalo se mi, že ke mne
jednou prišel na poradu farár z jednoho pražského
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predmestí : ~Pane doktore, co mám delat, mne kážou
methodisti na ulici pred samou farou. Jde to zakázat?«
Rekl jsem mu, že myslím, že není jiné pomoci, než aby
vyšel pred faru a kázal také, jako se deje v Anglii a
v Holandsku, kde zvlášte temito Í11ethodami i katolíci
získali tisíce duší. Je pravda, že by z pocátku byl asi
ukricen. To se dálo v Holandsku též. Ale vytrvalost
a statecnost tamních katolíku zvítezila v konkurencním boji.
Správneji již pochopil situaci mladý knez reholní:
Také jim nekdo káže pred kostelem každou nedeli. Ale
mniši na to prišli, že jim privádí lidi no kostela. Indiferentní lidé jdou z jeho kázání prímo do kostela a
vypravují mnichum v sakristii, o cem mluvil. A tak se
v nich budí náboženský zájem. Pri trošce parátnosti
lze využitkovat i toho, co je proti církvi namíreno.
Ovšem je nutno myslit a být vynalézavým. Je jiste
pravda, že náš verejný život nedbá dost autority náboženské. To není ani tak vecí zákonných predpisu,
nýbrž taktu, a toho u nás nebylo nikdy nazbyt. Ale
práve proto je treba, aby církev svetu imponovala svou
duševní prevahou. Pred ctyrmi léty dostalo se mi té
cti, hovoriti o techto vecech s presidentem Masarykem
samotným. (Rozhovor byl otišten v »Cechoslovakische
Korrespondenz«.)
President tehdy poukazoval na vysokou úroven katolicismu v Nemecku, vysvetloval ji
sociologicky, ukazoval na nepatrnou tvorivost katolicismu rakouského, na jeho prílišné spoléhání na stát
a konstatoval, že mnoho z toho zdedil i katolicism ceskoslovenský. Uznával v mladé generaci jistou regeneraci, ale divil se, že jest to také málo videt na katolické žurnalistice. President tehdy pravil, že dovede
chápat, že katolíci nemohou delat kompromisu a že
toho také od nich nežádá. Sint ut sunt, aut non sint.
Chce míti celé katolíky, ne katolíky liberální a indiferentnÍ. Výslovne tenkrát zduraznoval, že antipathický
mu není katolicism, nýbrž liberalism a indiferentism,
jenž na rakouský katolicism tak dlouho pusobil. Jde
o to, aby boj byl promenen v ušlechtilé závodení.
Potud tehdy pan president. A nyní se ptejme: Jest
možno zjednati autoritu náboženství temi malichernostmi a tou bádavostí, jaká se projevuje - až na
nepatrné výjimky - v tisku? A pri tom není pochyby,
že by úroyen se povznést dala, že lidé schopní tu jsou.
Ukazovala to úroven »Lidových Listu«, pokud byla
redigována kanovníkem Svetlíkem. Jak však katolíci
vychovaní touto žurnalistikou jsou necitliví ke kulturním hodnotám katolicismu, jest videt z prijetí, jehož
se dostalo Durychovu »Bloudeníc. Autor ve svém románe nanesl temné stíny belohorského katolicismu, aby
dal o to více vyniknout svetlu náboženské vroucnosti.
Ty stíny však urazily kneze. Jakýpak je to katolický
román, když nekterí kneží jsou v nem líceni nesympaticky? A tak se obrana katolictví promenuje ve stavovskou obranu kneží. Prý ani Jiráskovo »Temno«
neškodí tak »katolické veci ({jako »Bloudení«!
Musím ríci, že jsem nebyl pohoršen ani cetbou
~Temna«. Vždyt jediná figura, která je opravdu celá,
která opravdu ví co chce, jest v tomto románe Koniáš. Jirásek jej lící jako cloveka, který stál za tím,
co hlásal, žil asketicky, nešetril a nehledal sebe - i ten,
kdo cetl »Temno« s protikatolickým
zaujetím, musí
nabýti respektu pred temito - ostatne také ceskými - Jesuity. Universalism nesmí být sektárský, má
mít svobodu ducha, které se nabývá vzdeláním.
Katolíci budou míti vždy urcité námitky proti Ma164

sarykovu dílu, protože stojí na jiném stanovisku. Ale
kde je ceská katolická kniha, která by byla s to, konkurovat knihám Masarykovým.
»Pražským Vecerníkemc nerozrešíte problém autority v demokracii a jiné
závažné otázky, jež Masaryk predkládá všem, tudíž
i katolíkum! Kdo chce postavit proti koncepci svetové revoluce koncepci svetové autority, musí té autorite
zjednat platnost podle Brynychova hesla: »Proti knize
kniha! «, nikoli proti knize novinárský
clánek nebo
snad dokonce klep! (To nepravím snad na adresu dra
V rátného, který má vážné dílo za sebou.) Prolistujte si
treba -jenom z posledního týdne, oc se hádá katolický
tisk nebo cemu sekunduje, a nepodivíte se, když vám
pak rekne vysoký úredník, prísný katolík, ale politicky
neinteresovaný, že nekteré katolické listy jsou - proxima occasio peccandi - nejbližší príležitost k hríchu.
Protože hrešit lze také vztekem, který vzbuzují.
] oset Teichman:

Jirí Stríbrný_
VI.

Jmenování
Stríbrného
ministrem
národní obrany po jehoJirího
marném
úsilí dobýti
opet ministerstva
železnic bylo ve verejnosti prijato s jistým podivem. Ne
snad proto, že by Stríbrný byl považován málo schopným ríditi tento vojenský resort (tato otázka byla práve
zásahem jeho tisku jednou provždy odklizena ze sveta)
-, ale hlavne proto že nedávno došlo na vedoucích místech armády k duležitým zmenám, o jichž. politickém
charakteru se proslechlo leccos povážlivého. Ph:devším
odešel J. S. Machar z úradu generálního inspektora, který zastával od roku 1919, pred tím, na nátlak jistých politických kruhu, byl povolán 'do ministerstva generál R.
Oajda, aby se ujal významné funkce I. zástupce nácelníka hlavního štábu a konecne odchod nácelníka francouzské voj. misse, gen. Mittelhausera byl ohlašován jii
tehdy, když svou funkci nácelníka hlavního štábu
odevzdal do rukou generála Jana Syrového. Odchod J. S. Machara' z armády byl tehdy vysvetlován
asi v tom smyslu, že reorganisace armády již tak
dalece pokrocila, že úrad gen. inspektora se stal zbytecným. Ovšem, to 'bylo vysvetlení pro verejnost, zatím co
uvnitr armády samé se zvolna vyvíjel nebezpecný proces vojenského politikarení, jemuž nakonec dal gen. Oajda urcitý smer svým nepokrytým sklonem k fašismu.
Do tohoto rozháraného prostredí nyní prišel Jirí Stríbrný, který na rozdíl od Udržala od samého pocátku venoval pozornost politisuiícím sklonum nekterých vysokých dustojníku v okolí gen. Oajdy. Zatím co Udržal, pokud byl ministrem národní obrany, s veškerou silou celil
zavlékání politiky do armády, StríbrnÝ jen navenek zachovával stejnou odmítavost.
Po katastrofálním výbuchu vojenského streliva v Truhlárské ulici v Praze se Jirí Stríbrný predstavil ve·
rejnosti jako dokonalý znalec a obránce vojenských zájmu, že všichni bývalí ministri národní obrany mu musili
závidet. V podobném smyslu Vystoupil Stríbrný
proti
znepokojené verejnosti v otázce zrízení vojenské strelnice v brdských lesích a v požadavku vojenské správy
stran investicní predlohy pro doplnení výzbroje armády,
v celkové sume 315 milionu Kc. Ve všech techto prípadech se Stríbrný exponoval proti vuli strany, kde zejména mládež poprvé videla svého bývalého 'antimUitaristi-
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ckého vudce v roli 'málo odpovídající jeho minulosti. Ale
jak už bylo receno, Stríbrný se sotva staral, 00 o: jeho
cinnosti soudí strana, kterou ve vláde zastupoval.' Na
clánky »Mladých proudu« vždycky odpo~ídabs gestem
politického hazardéra}.'který si je jist, že hiu, kterou hraje,"musí vyhráti:~~"této své bezpecné jistóíe také zcela
prehlížel, že práve ti, kdož ve strane dosud tvorilI jeho
nejspolehlivejší základnu, se najednou vymykají jeho vlivu a :lenápadne se staví na stranu jeho protivníku, jichž
pocet den ode dne vzrustal.
Jirí Stríbrný nevidel, neslyšel, a když, tak jen hlasy
svých remeslných našeptávacu a pochlebovacu, kterí ho
neprestávali ubezpecovati o lásce a oddanosti strany.
Jeho obzor byl zatemnen i mraky, které se schylovaly
nad politickými pomery, vyvolanými'j~dnak neshody socialistu s agrárníky o pevná agrární cla, jednak nezkrotnou touhou nekterých vojáku po nápodobení atamanských praktik k ovládnutí našeho verejného života. Stríbrný v této dobe jako by najednou ztratil klid a rozvahu
let drívejších. Neví, co udelat, aby v událostech, které se
kvapem blížily, nakonec neutonul. Neminul den, aby' jeho
dost již podráždená fantasie nebyla dráždena zprávami
o prípravách k vecem, které prý za souhlasu Hradu mely
politiku státu postaviti na jiný, bezpecnejší základ. V jeho
blízkosti se najednou objevovali lidé, kterí ze spekulace
mohli muži takto rozrušenému a vždycky náchylnému
k sázce na jednu kartu namluviti veci, které by sotva
prijal ten, kdo nejednou se mohl presvedciti ,o ústavní
prísnosti a neúchylnosti presldénta republiky.
, Úcelem tohoto clánku není dokazovat, že Jirí Stríbrný
nekdy pomýšlel nebo byl okolnostmi a lidmijemu bIíz~
kými sváden k úmyslum, které by byly v rozporu s jeho
slavnostním slibem ministra republiky. Dodnes, necht
zkoumáme údaje, lidí, kterí v této veci byli slyšeni, se
nedopátráme urcitých zpráv, na jichž základe by bylo
možnokriticky a nezaujate posouditi tyto osudné chvíle
v politickém živote Jirího Stríbrného. Seradení dokumentu-z této doby nám podává jen kusý obraz tragedie
politika, který snad proto, že vystoupil tak vysoko, na~
konec ztratil/rovnováhu a spadl.
Zatím politické pomery v koalici se do té míry zkomplikovaly, že, na další spoluvládu socialistu s agrárníkY
nebylo pomyšlenÍ. Vláda, po lcty,rech mesících b~znadej-
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ného"yxjednává~í
0~ákohnou~p~,avL:'Icelnrpr~dI6hy,
stoupiTa;a kdyz am
pokus mlmstraBechyne,
sestavItI
parlamentní vládu, se nepotkal s,úsbechem, nastoupila
dne 19.brezna 1926 druhá vláda úrednická.
Napjatá politická situace, kterou bylo možno pozorovat již od Nového roku, tím dostoupila vrchole. Na jedné strane stála úrednická vláda, jejímž úkolem bylo provésti všechny státní nezbytnosti, pro které se predchozí
parlamentní vláda rozpadla, na druhé strane byiy zneprátelené politické strany, které verejne ohlášovaly svuj
nesouhlasa neduveru každému opatrení, které úrednická
vláda provede. K tomu dlužno pricísti rozmáhající se
hnutí fašistických desperátu.
rozezlen.
Stríbrný byl spádem událostí prekvapen
Jeho názor na otázku zemedelských cel a na vše, co
koalici rozdelovalo, byl do poslední chvíle kompromisní.
Ješte v' dobe, kdy se mohlo cekat, že se spory prece jen
uklidní na základe nejakého kompromisu prijatelného
obema stranám, ostre Vystoupil proti hlasatelum »príležitostik oposici« ve vlastní strane a dokázal, že se strana ve svých oposicních \záchvatechaspon
mírnila. Ale
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neocekávané rozhodnutí sociálních demokrattt opustiti
vládu zkazilo vše~hny jeho' plány.
Je charakteristické, že Stríbrný, presto, že jeho strana
se octla v oposici, ani potom nesdílel jejího stanoviska,
že bY"s,é musilo proti útednické vláde nejak zvlášte vystupovat. Tuto rol:brehtel prenechat sociální demokracii,
jíž k tomu nutila' komunistická strana, a proto mu také
ani trochu neprekáželo, že straník, Dr. Beneš, je clenem
úrednické vlády. Konecne Stríbrný, presto, že v ministerstvu národní obrany doúradoval, mel stále na pameti
armádu, s jejímiž hlavními predstaviteli byl v stálém styku. 'Proto také mohl jeti až, do Košic na sjezd csl. rotmistru a mluviti zde ne jako clen oposicní strany, ale jako
kdosi, který je presvedcen, že jakmile se vnitropolitická
situace uklidní, opet prijde do MNO., aby zde pokracoval
v prerušené práci. Ostatne jeho zájezd do Košic na sjezd
csl. rotmistru a rec, kterou zde pronesl, není takbezvÝznamná k posouzení Stríbrného politických zámeru v této dobe. StríbrnÝ, což bude zrejmé každému, kdo si precte jeho rec, pokouší se tu vlichotiti do prízne vojenských
kruhu, zejm'éna tam, kde se hájil z 'pomluvy, že by byl
zastancem zrušení volebního práva dustojníku a rotmistru.
.Jaké však bylo jeho prekvapení, když najednou shledal, že úrednická vláda, ke které se tolik prátelsky choval a dokonce jí chtel její težkou roli usnadniti ·držením
své vlastní strany na uzde, usiluje, zejména. v oboru vojenské správy, o neco docela jiného, než chtel on. Totiž,
úrednická vláda v otázce žoldu, trvání délky presencní
služby atd., provedla, podle programu, který jí byl urcen,
nekolik rychlých opatrení a to takového druhu, že ;Stríbrný, jako budoucí ministr národní obrany, se jimi cítil
znacne dotcen. To, podle jeho mínení, ibyla provokace a
zároven pokus o kompromitování príští parlamentní vlády, v které bude i on. Od té chvíle nastává duležitý obrat
v smýšlení. Dopis, který poslal predsedovi vlády Cernému, byl jakousi výpovedí služeb, které vláde úrednické
dosud prokazoval. Stríbrný je rozhorcen. Oznamuje, že
»nehodlá nadále delat nezištného dohazovace mezi svou
stranou a úrednickou vládou« a vybízí ministerského
predsedu Cerného, aby se 'na príšte vždy »obracel na
predsedy klubÍt a predsedu strany«. .
,
Zmínka o predsedovI strany, na nehož najednou Stríbrný .odkazuje ministra Cerného, netlí nahodilá. StríbrnÝ
tu Klofácovi poprvé nastavuJe 'stolicku, aby 'm·u ukázal,
že, když všecko nepujde podle jeho, t. j. ·Stríbiri,ého· prání, bude treba, aby siKlofác vzat na starost všecko, co
s vedením strany souvisí a nepocítal s jeho spoluprací.
K tomuto sporu vedla otázka, již Stríbrný považoval za
hlavní: .donutit Dr. Beneše, jako príslušníka strany, podati okamžite demisi. Stríbrný na tom trval tím durazneji, cím více zpráv dostávalo tajném šikování stoupencu Benešových proti sobe, a to za tiché patronace predsedy stra'ny. Tímto opatrením mel býti Beneš vyhozen
ze sedla; jeho vliv ve strane mel se tak zredukovat na
minimum.
To se však nepodarilo. Ve schuzi výkonného výboru,
kde dosud Stríbrný byl zvyklý poroucet, najednou proti
nemu' vyvstala rada lidí, z nichž nekterí mu nepokryte
dali najevo, že jeho vedení strany se jim už dokonale
plejídá a že už by byl cas, aby se strana vymkla z jeho
rukou. V debate potom bylo žádáno, aby nad redakcí
»Ceského sloV'a« byla ustanovena zvláštní kontrolní komise, která by bdela nad fašistickými obraty ústredního
orgánu, které politiku strany cím dál tím víc privádejí do
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nemilých situací. Konecne, aby bylo durazne celeno protibenešovské taktice lidí, blízkých Stríbrnému, byl z redakce poslán na nucenou dovolenou její hlavní redaktor
a v redakci samé byly provedeny nekteré osobní zmeny.
To byla první porážka Stríbrného ve vlastní strane.
Ovšem jeho mocnou posicí nebylo možno otrásti jen takovýmto opatrením, o jehož cene si konecne mohI;udelati
každý dobrou predstavu, když hned na to byl v »Ceském
slove« otišten jeho dopis ministerskému predsedovi Cernému, a to s takovou tiskarskou parádou, která jasne
ukazovala, že Stríbrného stoupenci v ústredním orgánu,
sotva jsou ochotni podríditi se rozkazum dozorcí rady,
která byla práve ustanovena.
Ponevadž ve verejnosti již proskakovaly zprávy, jichž
smysl byl asi takový, že nemoc našeho politického života
se neobejde bez operace nekterých ústavních predpisu,
žurnalistictí služebníci Stríbrného usoudili, že i oni musí
o tom neco ríci. Jejich zásluhou byla rozvírena diskuse
o zmene volebního rádu do snemoven, z které se potom
vyvinul ostrý spor, v nemž p. Dr. Kahánek, oddaný stoupenec Stríbrného ztratil rozvahu a rekl toto:
,,0 volbe presidenta republiky nesmí rozhodovati ani náhoda ani jinonárodní skupiny ve státe. Takové predpoklady
u nás dosud nejsou. Bud si politické státotvorné strany
uvedomí odpovednost, anebo si vynutí nejen vládu neparlamentní, ale protipar1amentní...
Vzpomneli jsme pred
týdnem potreby zmeny volebního rádu. Voláme znova po
urychlení jejím.«

Tady již p. Dr. Kahánek docela jasne prozrazuje úmysly Stríbrného. Že do celé otázky byla zatažena i osoba
presidentova, jaksi s ohledem na blížící se volbu, to nás
nikterak nemusí másti, abychom pochopili pravý smysl
hrozby pisatelovy, který ovšem nedelal nic jiného, než
tlumocil úmysly svého zamestnavatele. Konecne, aby
bylo zrejmé a nepochybné odhodlání Jirího Stríbrného
. udelat v republice »porádek« i proti stranám, které by
se mu snad postavily do cesty, cteme na konci tohoto
clánku ješte tuto vÝzvu:
"Strana csl. socialistu stála pred válkou v cele zápasu
za samostatnost, strana csl. socialistu bude musit se postaviti i v celo boje za klidný a pevný vývoj ve státe snad
znova i proti tem stranám politickým, proti nimž vedla
osamocena zápas o samostatnost ... «

Nekolik takových clánku a výzev musilo tehdy úplne
stacit, aby každé politické díte uhodlo, ceho se možno
od Stríbrného v príhodné dobe nadíti. Pri známé oddanosti jeho žurnalistu, bylo vylouceno, že by delali nebo
psali neco, co se nekrylo s práním Stríbrného. Bylo potom pochopitelné, že jméno Jirího Stríbrného bylo vyslovováno v souvislosti s chystanými ciny. To byla chvíle, kdy v hlavách nekolika lidí, toužících po moci dozrával úmysl k akci. Zejména se strany fašistického generála
bylo možno cekat opakování nejakého vladivostockého
husarského kousku, hlavne když Dr. Kramár, svým známým a dozajista zpozdilým výrokem o fašismu otevrel
mu dvere dokorán. Na druhé strane nebylo jistoty, jak se
v této pohnuté dobe zachová Jirí Stríbrný, muž, o jehož
energii a ctižádosti nikdo nepochyboval. Zda se vubec
pripravoval k nejakému rozhodnému cinu, je pro nás zatím vedlejší. Jisté bylo, že od gen. Oajdy a Jirího Stríbrného'se mohlo ocekávati všecko - situace k tomu byla
neobycejne príznivá - a pro tom u s i I i pad n o u t i.
V politice se nežertuje a nejméne tam, kde beží o nejvyšší státní zájmy. To mohl Stríbrny, jako ministr a zku166

šený politik vedet. Jeho pád byl podmínen tím, co mu
predcházelo.
VII.

Hnev, který se zmocnil Jirího Stríbrného po provalení
jeho strhla do politického proGajdovy aféry, která
padlište, byl pochopitelný. Volání po jednote a ociste
strany csl. socialistu a boure stranníki'l proti Stríbrného
politice nalézala cím dál tím vetší odezvu v organisacích
jemu dosud oddaných. Zejména organisace mládeže, pomíjejíce . všechny o s o b ní spory predstavitelu obou
krídel, ale za to zduraznujíce p o I i t i c k é dusledky
Stríbrného vudcovské éry ve strane, rekly rozhodné slovo, kterým jednou provždy odmítaly jakékoli pokusy
o smírení obou smeru.
Zvláštní císlo »Mladých proudu« z té doby nejlépe ukazuje smýšlení prostých príslušníku. Vec ovšem nebyla
lehká. Stríbrný pres všechen odpor, který se proti nemu
zvedl, nicméne velmi vrostl do života strany. Jeho dovednost, pusobiti na massy príslušníku strany i nejprimitivnejšími prostredky obratného recníka, byl pro stranu
kapitál težko nahraditelný. Vedle starého již Klofáce nemela strana nikoho, kdo by se mohl ujmouti funkce
vudce. Krome toho i v ústredí strany samé ješte byli
lidé, jimž Stríbrný chybel v každém kroku a kterí proto
neprestávali usilovat o jeho návrat. To se jim také darilo
již, proto, že mohli mluviti jen o prekážkách rázu osobního, a že politické momenty celého sporu, straníkum
málo známé, mohli prejíti vysvetlením jakýmkoli.
Je nepochybné, že by se jim bylo z toho leccos podarilo, kdyby Jirí Stríbrný, dost již rozezlen porážkou na
sjezdu, byl aspon pro první dobu svého vyloucení zachoval potrebný klid zbraní a trpelive vyckával pokusu
jeho lidí ve strane. To však pro temperament Jirího
Stríbrného bylo težké odríkání. Maje k tomu dostatek
prostredku financních, zahájil proti strane nejostrejší boj,
který, jak veril, prinese mu vetší a také rychlejší úspech
než krtcí práce nekolika jemu oddaných lidí. Z bývalého
politika a státníka se takrka pres noc stal zaslepený agitátor, jehož úsilí smerovalo jen k jednomu cíli: poškoditi
stranu, lhostejno jakým zpusobem. Tisk, který za tím
úcelem založil a financoval, se specialisoval na prinášení
zpráv, o jichž tendenci nemohl nikdo pochybovat. Zároven Stríbrný znova krísi1 a ohríval príciny svého pádu.
Ale zpusob, jimž na príklad chtel vysvetliti úcastenství
dra Beneše na této veci, provedl tak nešikovne, že se
v lastne sám priznával k necemu, co dríve s takovou vehemencí vyvracel. Nebof, Iíce situaci, jaká se vyvinula
v dobe nastolení úrednické vlády, napsal i toto:
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,,18. brezna došlo k jmenování nové úrednické vlády.
Mezi stranami byla proti ní krajní predpojatost. Prohlašovaly, že ji nebudou podporovati: .. Bylo nebezpecí, že snemovna vysloví úrednické vláde neduveru...
Za tohoto
stavu není divu, že odpovední politikové m u s i I i u v až o vat i, co bude pak - selžou-Ii ústavní prostredky ... «

Stríbrny tedy otevrene priznává, že takové úmysly
tady byly, a pokouší se je prišíti na vrub dra Beneše,
není to vlastne nic jiného, než pocátek jeho nevybíravé
kampane proti Dr. Benešovi, který tehdy první uhodl nebezpecí, které by od Jirího Stríbrného mohlo vzejíti. Netreba také popírati - máme-li rozumeti dnešnímu chování Stríbrného tisku k Benešovi - že Beneš byl hlavním puvodcem pádu Jirího Stríbrného. Tehdejší zpusob
- »uvažování, co bude pak, selžou-li ústavní prostred-
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ky« - byl se strany Stríbrného a jeho polofašistických
spolecníku príliš nápadný, aby mohl býti považován za
teoretické rozumování odpovedného státníka, jenž se
chveje o blaho republiky.
Methody boje, jež si Stríbrného tisk tak behem casu
osvojil, že každá slušná a vecná polemika s ním byla
zhola zbytecná, dále Stríbrného marné pokusy, aby cas
od casu, za pomoci náhubkového zákona o tisku, hledal
v rozhodnutí tiskových senátu potvrzení své dobré miIlulosti, pocínajíc revolucností 28. ríjna 1918 a koncíc
tiskovým procesem o realistických protokolech a o svém
jednání s knížetem Thunem v predvecer svetové války,
ukázaly Jirího Stríbrného ne jako státníka, trebas padlého, nýbrž jako politika s vlastnostmi hazardního hráce,
který sází do posledního halére.
Stríbrný dnes muže žalovat na intriky, které ho svrhly
s jeho vysokého místa v našem verejném živote; muže
i nenávidet lidi, kterí, jak je presvedcen, k tomu pracovali - to je jeho svaté právo, ale sotva také muže prícinu svého neštastného pádu svádet jen na své okolí a
nevidet, jak k tomu pomohla i jeho nezkrótná ctižádostivost a touha po moci.
Návrat k ztracené moci je mu už asi navždy znemožnen. Jirímu Stríbrnému nakonec zbylo jen vudcovské
místo v malé, nahodile zagitované strane a - pokání,
k nemuž se Stríbrný snad jednou odhodlá, až poslední
stoupenec Ligy nahlédne, že v této strane nepokvete pšenice jeho ambicím, pro než sem prišel.
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eskoslovenský pomer je porád aktuální, v posledních
letech ješte víc než jindy. Minulého roku rozbourila se ceskoslovenská hladina práve v Prítomnosti kolem mé knihy» H a syn a š e h o v ý c hod u« a kolem referátu Václava Štecha o ní. Ze všech tech hlasu
a odpovedí bylo p.atrno, že j a z y k o v Ý separatismus,
ci spíše a správneji jazykový bilinguismus v našem národe není ustálen a rozhodnut
definitivne,
ale že
v mnohých slovenských hlavách, které mají odvahu
myslit.podle vlastních názoru a pochopu, vítezí názor, že
je nutno i v tomto smeru usilovat, pripravovat a budovat
jednotu. Nekteré odpovedi slovenských lidí byly prímo
ceské a primlouvaly se za nekompromisní jazykovou
jednotu v reci spisovné. Je pravdou sice, že takových
a podobných hlastl ze Slovenska je dosud málo, ale je
duležité a hlavné, že takovýchto hlasu pribývá. Já sárll,
který peclive sleduji slovenské snahy v tomto smeru,
byl jsem prímo prekvapen, že se našlo tolik slovenských »kacíru« a »odrodilcú« a že nejsem vubec sám
v prítomné dobe na výprave za takovými cíli. Toto
jsou snahy nejradikálnejší, které jdou za svým cílem
prímo a otevrene. Nekdy budí jejich nekompromisnost
obavy, že práve otevrená snaha jazykové jednoty muže
Slováky utvrdit v separatismu a sjednocování oddálit
ješte na delší dobu. A skutecne se objevily podobné nápady hlavne u tak zvaných filologu, kterých je na Slovensku velké množství a kterí vyrtlstají zcela na zpusO'b
samouku a diletantu bez odborné prípravy a školenosti
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z ucitelu i profesoru s prípravou matematickou nebo
prírodovední. Tito »odborníci« pak úsilovne provádejí
slovenskou jazykovou »ocistu«, chtíce takovým zpusobem slovenštinu zbavovat ceské nepuvodnosti, plné germanismu.Tak vznikají slovenské novotvary (krvotok
místo obeh krevní), násilné zavádení širších samohláskových tvaru (zasa m. zase, prievrat m. prevrat,
trebaže slovensky lidove a dosud i spisovne je zase
prevrat), a speciální užívání ruzných výrazu a názoru,
jen když se .od ceštiny odlišují, trebaže v sloven.štine lidové a písemní dosud se vyskytovaly a vyskytUJí. Mohl
bych uvést prímo príklady, které by nám ozrejmily, že
tato a podobná slovenská jazykoveda nep'Ukrocila mnoho nad romantickou filologii štúrovskou a predštúrovskou. Nebudu se ani rozširovat o tom, že filologové takovéhoto druhu jsou cleny vedeckých odboru Matice
clovenské, která si poc'lla delat jakési nároky na slovens'wu vedeckou Akademii. Na osvetlení slovenských pomeru v tomto ohledu stací nám i tyto poznámky.
Další skupinou mezi temi, kdo odpovedeLi na debatu
o ceskoslovenském problému v minulém rocníku Prítomnosti jsou ti, kterí za jednotou nechtejí postupovat
prímo, ale hledají urcitou t a k t i k u, aby narazili na
odpor Slováku pokud mO'žno nejmenšÍ. Oni chtejí Slováky k jednote ideové, národní i jazykové vychovat,
prizpusobit a také ozbrojit, chtejí je jaksi zcechoslovakisovat takovou cestou, aby si ani valne nepo'všimli
zmeny a obrody. Tato skupina má za to, že tyto a podobné cesty dríve a urciteji povedou k cíli. Pravda,
mnohdy tato cást slovenských Cechoslováku spoléhá
na ca s a nechává vecem volný vývoj, zapomínajíc,
že lidé nemají necinne prihlížet k tomu, o cem se rozumove, utilitárne i prakticky presvedcili, ale že to mají
napomáhat a urychlovat vhodnými cestami. Mezi úcastníky debaty v Prítomnosti
pomerne málo bylo tech,
kterí ztreštene zcelování a jednocení ceskoslovenské zatracují. Vybourili se ve sv)'ch domácích casopisech.
Z debaty o ceskoslovenském pomeru v Prítomnosti
však možno si vybrat duležité poznání: že totiž otázka
našeho jazykového separatismu nebo lépe bilinguismu
není ješte ani dodnes s urcitostí a definitivne stano'Vena
a rozhodnuta. Naopak. Mužeme 'Velmi urcite pozorovat, že v osvobozeném státe ze Slovenska prichází' nekdo, kdo se dukladne 'Vhloubá cio této otázky, chce ji
j i n a k rešit a nep'Ukládá ji vubec za definitivnÍ. Je to
s 1 O''Ven s k á n o 'Vá gen e r a c e, která byla vychována aspon cástecne ve volnejším duchu, takže dovede svobodne usuzo'Vat a snaží se hledet kriticky na
všecky zjevy slovenské minulosti i prítomnosti. Z techto
snah zrejme pocíná rust s loven
s k Ý r e v i s i on i s m u s, nejduležitejší to složka našeho národního
rozvoje na Slovensku. Jestliže Masarykovi žáci - slovenští Hlasisté - z konce minulého století po príkladu
a z návodu svého ucitele usilovali revidovat slovenské
národní, kulturní, sociální a politické tužby, ale pro
malou svou pocetnost i pro boj na ruzné fronty nemohfi
své zámery provést až do konce, pakJ s príchodem slo'Venské generace osvobozené, osvobozené nejen z madarské nad'Vlády, ale též a hlavne z poroby domácích
a predcházejících predsudku, r-e'Visionismus musí bojo •.
vat úporneji a musí usilo'Vat o vítezství, protože jeti takovým zpusobem bude pak možno Slovensku a slovenským lidem konkurovat se zememi historickými a s ceským clovekem. Vetšina slovenských lidí až dosud témer nepocítá s tím faktem vzájemné konkurence a mylne radí svým krajanum postup zcela opacný: uzavírat
167

se do svého úzkého a malého slovenského domova,
chránit svéráz, bránit se novotám, ochraiíovat se prizpusobení ceskému životu, abychom se tak s ním neztotožnili, nesetreli pel našeho národního života a neztratili svojskost. Jak je videt, s loven
s k á o t á z k a,
protože ceskoslovenské sjednocování, ~posílení, vzrust
a rozvoj má se dít predevším k prospechu Slovenska a
Slováku, proto též 'nazývám toto úsilí slovenskou otázkou, je ješte jen na zacátku svého rozšírení. Rozvírí ji
sami Slováci a predevším sami budou se usilovat ji vyrešit v duchu jednoty v první rade v prospech vlastní.
Že slovenská otázka není definitivne rozrešená, potvrdil mi i A lb e r t P r a žák, nynejší nejlepší a nejvšestrannejší znatel ceskoslovenského problému v minulosti i v prítomnosti, ve své knize »C e š i a S 1ov ác i. (1929). kde o pomeru ceštiny a slovenštiny usuzuje takto na základe mnohých dokladu z myšlenek starších i mladších slovenských pokolení: »Spisovná slovenština pres svou historii petaosmdesáti let není tedy
hodnota definitivní, ale problém všech generací, jež
byly a jsou a jež prijdou. Její definitivní existence jest
stále ješte otázkou, stopenou do mlh budoucna.« (Str.
130.)
Dukazem toho nám byla zrovna i lonská debata
v Prítomnosti a dalším dukazem toho nám je též debata, která se rozvinula kolem románu mladého slovenského spisovatele »Ž i v Ý bic •. Nebudeme si blíže
všímat tohoto románu z válecného období slovenské
,vesnice ani jejího autora Mil a U rb a n a. Už jsem
mel príležitost vyslovit se pred verejností nekolikrát
o nem a na slovenské pomery jeho umelecký prínos i
výboj zduraznit i ocenit. Román vyšel ješte roku 1927
a r. 1929. Byl vydán po druhé Družstevní Prácí, kde
si jej všimla i širší ceská verejnost. Debata se rozvinula
predevším kolem návrhu ucitele A n t. Van e c k a, aby
Urbanuv »Živý bic. byl prepsán do ceštiny a aby takovým zpusobem dostal se do širokých vrstev ctenáru.
Tehdy vznikla hádka poceštovat nebo nepocešfovat slovenské knihy? Otázku možno položit i s jiné strany:
poslovenštovat nebo neposlovenštovat ceské knihy. Obe
tyto otázky nebo jestli chceme problémy, jako ted nazýváme všecky veci, které ješte nejsou definitivne vyrešeny, jsou už staršího data a bylo o nich diskutováno
ze všech možných stránek i od známých lidí. Siršího
merítka však IJabyla tato otázka, až Živým bicem a jeho
plány prepsát jej do ceštiny. Cili mezi ceskoslovenské
kapitolky, kterých je už mnoho, pristupuje kapitolka
další: o vzájemném prekládání knih ceských a slovenských.
Pri této príležitosti v první rade jde o knihy krámé
literatury.
Dávno pred velkou válkou byl prepsán
E le n y 1'1 a r ó t h y - S o I t é s o v é román »Pro t i
pro u d u"' do ceštiny. Tehdy se o t0m sem-tam uvažovalo. Známý je hlavne hlas .T a r o s 1a v a V c k a,
jenž prudce odmítl podobné experimenty a ukazoval,
že takováto praxe mohla by prý skutecne nekdy zpusobit škody a posílit separatism, protože by zaprícinila
pohodlí ctenáru a tím i odpor proti knize druhé jazykové únravy, trebaže velmi podohné. Po prevrate preklady dály se ve zmnoženém tempu. Prekládali se:
Jirásek, Rais, Baar, Nemcová, Nádaši a nekterí jiní.
N'a Slovensku v kruzích autonomistických delali a delají z takových prevodu dalekosáhlé uzávery. Pokládají to za dukaz, že jsme dva národy a dve reci, když
potrebujeme prekladll. Je i zde podobné zneužití malých zjevu k ,agitaci politické, jako bylo asi pred tremi
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léty, když ceští rodice ze Slovenska žádali pro své deti
ceskou školu na území Slovenska.
Ceští i slovenští lidé, kterí pracují za utužování ceskoslovenské jednoty a kterí ceštinu i slovenštinu pokládají za jeden jazxk, jsou proti prevod8.m. Dokazují, že
(:ech rozumí knize slovenské, Slovák ceské. Jsou to
dve spisovné formy jediného jazyka. Kdo ovládá jeden
tím eo ipso ovládá i druhý a naopak. Nepatrné lexikálné rozdíly a rllznosti neprekážejí.
Knihy psané
v hanáckém nárecí jsou pro Cecha vzdálenejší než slovenské. Sám Milo Urban na otázku prekladu odpovedel asi toto: »Niekomu chutí jiest lyžicou drevenou,
a inému aluminiovou. Jedlo je dóležité a nie lyžica~.
Rozumí se, tento názor nemuže h~·t brán vážne, chce
být jen jakýmsi polovtipným vyhnutím se prímé odpovedi. Rec u slovesného díla nemožno srovnávat s lžickou. Urhan tím nejak zapomnel na formu slovesného
díla, která i z jeho románu udelala román, který si zaslouží pozornosti. Ne jídlo- obsah, ale forma je dllležitejší a hodnotnejší stránkou v Živém bici. Odpurcové
vzájemných prekladu ceských a slovenských del mají
i nekolik konkrétních návrhu jako odstranovat neznalost a neporozumení nekterým kn jovým a nárecovým
výrazum at už ceskÝm nebo slovenským. Jsou to v první rade diferenciální slovnícky cesko-slovenské neho
slovensko-ceské, separátné nebo pripojené k jednotlivým svazkum. Tak to praktikují zejména upravovatelé
školní cetby. Jiný návrh byl, aby ke všem ceským knihám do tekstu, hned za nejasné slovo pro Slováka byl
dán do závorky výraz slovenský a pod. i naopak. Tím
by se stalo, že casem slovník by byl stejný, jen hláskoslovne by se ceština a slovenština delily.
Pri této príležitosti nutno se nám zastavit u duležité
veci a upozornit na ní. Zmínil ,se o tom i A. Vanecek
(Panoráma VIII. 1-2, str. 27). Na es tet i c k o 11
funkci v krásné literature. Nutno práve rozlišovat rec
jako dorozumívací prostredek a rec jako umelecký nástroj. Cílem mluvené reci je sdelovat myšlenky a skutecnosti. Deje se to prostrednictvím casopisl\. V tomto
smyslu je jednotnost jasná. Denní listy, hlavne Lidové
noviny, I1ustrovaný zpravodaj, Hvezda, Pražanka, detektivky ,a pod. na Slovensku se ctou zurive. Podobné
je i poslání populárne vedeckých a vedeckých knih. Cílem reci v slovesném díle je vytvorit umeleckou skutecnost. Takto i pri ctení novina plodu krásné literatury
vyžadují se od citatele dve ruzné funkce. Na jedné strane stací rozumet smyslu zprávy, není treba ani zn.ít
všecky slovícka, na druhé strane zase nutno znát všecky
nuance slovní, aby plastika i pultóny umeleckého díla
vynikly a byly chápány. Ovšem zase nemužeme vyhledávat preklady jen k takovýmto a podobným umelecko-labužnickým choutkám. Nekolik odchyln)'ch slov
nemuže nás prece'odradit od knihy umelecky dokonalé,
obsahove zajímavé a formálne bezvadné. Panu uciteli
A. Vaneckovi jde prý o to, aby se dobrá slovenská kniha rozšírila mezi 10.000 ceských ctenáru. S tímto jsme
se octli or-et u další otázky, která tesne souvisí s názorem A. Vanecka, že totiž tomu, kdo se chce do slovesného umeleckého díla vcítit, pochopit ho v pravé podobe tvurcí, je treba znát rec do nejmenších podrobností a do nejjemnejších odstínu. Zcela, správne .. Je
však otázka, jestli tech 10.000 ctenáru, kterých se p.
Vanccek dovolává cte knihy takovým zpusobem? Prece je známé, že veliká vetšina ctenáru hltá jen obsah
díla, jde mu o sensaci, napínavost, tajemnost a prítažlivost. To znamená ctenár ukojuje hlavne SVOuemo-

Pritomnos~
tivnost a zvídavost. Dokladem toho jsou nám veliké
náklady a znacná obliba podobných del, v první rade
ovšem prekladu. Kdežto na druhé strane práve díla
umelecky a literárne nejhodnotnejší mají až nápadne
malý kruh odberatelu a citatelu, nekdy '1éž zttstávají
nakladateli ležet' na sklade. Pri tomto pozorování mužeme opácne tvrdit, že slovenská kniha, kdyby byla
umelecky skutecne zajímavá a hodnotná a kdyby vuci
ní v ceských zemích nebyla predpojatost, že všecko slovenské je málo hodnotné nebo vubec bez ceny, tak by
ceský 'ctenár za ní šel casteji. Predpojatost ke slovenským vecem je veliká a težko se jí zbavit, protože težko najít na pr. v krásné literature na Slovensku díla,
která by tuto predpojatost zaplašila. Jestliže ceská poválecná obec ctenárská je až príliš nekritická k autorum cizím, kterí jsou u nás v nadprumerném množství
prekládány, trebaže nekdy po stránce umelecké nevyrovnají se nekterým málo rozšíreným autorum domácím a jestliže zase na druhé strane pozorujeme takovou nechut ke slovenským spisovatelum, mezi nimiž
najdeme též silné talenty, pak jsou to dva extrémy
naší ctenárské verejnosti: prílišná obliba a duverivost
k autorum cizím, zapomínání na nekteré autory ceské
a nechut i predpojatost k autorum slovenským.
Z tohoto rozboru, myslím, je jasné, že slovenská
kniha v ceských zemích není rozšírená proto, že se jí
jazykove nerozumí, ale proto, že je umelecky málo
kvalitná a že je vuci ní mnoho predpojatostí. Na tomto míste není vubec možné vlastencení:
svobodnou
volbu ctenárovu nemužeme prece znásilnovat vlasteneckými príkazy, že Slováci jsou naši bratri a že slovenská literatura je cástí literatury naší a pod. Slovenské knihy musí si dobýt své místo v ceských knihovnách svou kvalitou. Jestliže slovenská literární produkce umelecky vzroste, podmaní si i ceské obecenstvo.
Nenutme málo hodnotné slov. knihy ceským ctenárum.
Když bude ceský clovek cítit potrebu slovenské knihy,
když bude videt, že by bez ní prišel o vzácný umelecký poznatek a slovesný prínos, až tehdy slovenská kniha dobude si srdcí ceských ctenáru. Je to vubec možné
za takové úrovne, j,aká je dnes v naší literature 113.
Slovensku?
Prátelé a vyznavact
ceskoslovenské
všesmerné
a plné jednoty casto poukazují na fakt, že prý ceská
knihq, a ceské casopisy jsou na Slovensku mezi slovenským lidem rozšíreny ve velkém procentu mezi
knihami a casopisy slovenskými a že je prý tedy nutné
rozširovat slovenské knihy a noviny i v ceských zemích, aby se tam nešíril separatismus urcitého druhu.
Rozumím i této snaze a ,primlouvám se za ní, pokud
ovšem není v kontroversi s tím, co jsem tvrdil v predešlém odstavci. Ale i pri této veci dlužno mít dve
míry. Není prece jedno a to jisté rozširovat slovenskou knihu v Cechách a ceskou na Slovensku! Rovnice
ceské=slovenské není rovnicí zvratnou,
aspon ne
úplne, trebaže casto slyšíme výroky toho druhu. Pomer ceštiny a slovenštiny (neporovnávám zde jen rec,
ale i tradicní, historické, kulturní a literární hodnoty)
je obdobný pomeru francouštiny a provensalštiny. Pojem ceštiny znázornil bych vetší kružnicí, která obsahuje v sobe menší kružnici-slovenštiny. Tedy neco jako
nadrízen)'-podrízený,
prvotní-druhMní,
jestli vubec
možno pri tomto zjevu užít podobného prirovnání. A
jestliže na pr. provensalská kultura je predevším a hlavne kulturou provinciální, málokdy dovede vytvorit
umelecké hodnoty, které by sv)'m významem vyrostly

nad krajový obzor, z nehož vyšly. Jedním takovým
zjevem, který vyrostl nad pomery své rodné Provanse byl i zjev F. M i str a 1 a hlavne s jeho dílem
~M i r e i o.. Slávu Mistrálovu
rozneslo toto dílo,
ovšem až tehdy, když bylo samým autorem prepsáno
do francouzštiny. T-n byl provinciální prínos do celo- národní francouzské literatury. Tak se také dívám na
pomery ceskoslovenské a na poslání Slovenska v nich.
Slovensko do naší celonárodní kultury prispelo dosti
bohatou hrivnou. Vzpomenu aspon na Kollára a Šafaríka. Vetšina slovenských literárních zjevu zapadla
aspon pod zorným úhlem celonárodním a žije jen
v duchu provinciálního vÝznamu. Je nesporné, že osvobození Slováci budou znovu a intensivnejším tempem
obohacovat naší celonárodní kulturu. V krásné literature bude se to dít aspon ze zacátku v domácí spisovné forme a pozdeji pravdepodobne jednotným spisovným jazykem. Do té doby, rozumí se, je nutno, aby
slovenské literární plody, které jsou významu celonárodního byly prepisovány do ceštiny budto samými
autory nebo nek~'m jin}'m a prekládány celé ceskoslovenské verejnosti.
Je už pozorovat na slovenských
autorech snahu zdomácnit v celé ceskoslovenské oblasti. Tato snaha poroste paralelne s rustem a nárocností slovenských spisovatelll. Toto úsilí bude mít velmi kladný význam v prvé rade pro Slováky, protože
budou musit konkurovat s vyspelejším literárním prostredím ,ceský.rn. Konkurence
znamená vždy zápas,
otužování a tím i prípravu a možnost dokázat vetší
veci. Malé pomery ubíjejí i nadané lidi. Nikdo jiste
nepochybuje, že na Slovensku jsou\ o mnoho menší pomery a nižší úroven ve všech smerech než v Cechách.
Správne pochopená· slovenská konkurence s cesk)TI1i
zememi v literature v první rade, bude pro literaturu
na Slovensku požehnáním. Jen touto cestou lze dojít
Slovákum k takovému cíli a k takovému významu,
jaký jim patrí, a jen touto cestou vykonají úkoly, které
od nich náš stát ocekává.
Není tedy ch"tvndlt, abychom meli obavy pred prepisy slovesných del z ceštiny do slovenštiny a ze slovenštiny do ceštiny, i když zásadne stavíme se proti
nim. Protože všecky ty preklady, které se až dosud
objevily po prevratu na našem knižním trhu, jsou jen
mizivým procentem mezi spoustou knih, které v Cechách a na Slovensku po prevrate vyšly. Veliká vetšTna
vyšlých ceských knih bude se na Slovensku císt v originále. Slovensko literárne není' /Sobestatecno, musí
sahat za ceskou literaturou ptlvodní a také preloženou.
o t á z k y této ceskoZde jsme opet u f i n a n cní
slovenské kapitolky. Náš knižní trh by nemohl prodllkovat jednu a tutéž knihu ve dvojím znenÍ. Slovenské
preklady ze svetových literatur nebudou moci nikdy
úspešne konkurovat s preklady cesk}'mi. Príklad. Melantrichovo nakladatelství vydává ve své knihovne preklady ze svetových literatur v laCiných sešitech. Bratislavská filiálka Melantricha delá pokusy s podobnými preklady slo~enskými. Jestliže bude chtít za stejnou cenu a v stejné výprave prodávat knihy ceské i slovenské, pak slovenský podnik zkrachuje. S casopisy
hlavne ilustrovanými, které vyžadují vetšího nákladu
je to ješte težší.
Do této kapitclky zapadá svým významem ješte jeden zjev. Nekterí ceští spisovatelé. kterí se dostali
svým životním povoláním na Slovensko, priucili se
obstojne slovenštine a píší i publikují slovensky. Mezi
temito slovensky píšícími Cechy možno rozeznávat tri
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kategorie. Jedni píší slovensky proto, aby popu1arisovali
na pr. vedu, ucebnice, tedy snaží se pusobit výchovne,
co je pochopitelné a omluvitelné. Druzí slovensk)rm
psaním chtejí dokázat, že ceština a slovenština je jedna
rec a že je vedlejší, kterým jejím zneruím píší. Dále,
že i Slováci sami posilneni takovým príkladem budou
psát i cesky. Konecne tretí skupina je podle mého názoru mravne nejníže položená. To jsou ti, kterí mají
vetší anebo jedinou možnost publikovat slovensky, vydelat na tom více penez a vysloužit si slovensky publikovanými knihami i clánky slávu aspon v malém
slovenském prostredí, protože jejich »p10dy« v Cechách
by casto. zapadly VLlbec bez ohlasu. Nekdy také slovenské písacky ceských lidí jsou ciste podplácením
slovenského okolí, casto proti cesky zahroceného. Rozumí se, že i tyto zjevy jsou jen v)rminecné a prechodné.
Malou pevnost charakterovou prozrazují z techto lidí
i ti, kterí si dokonce své ceské jméno píší pos1ovenštene (Merka=Mierka).
Zásadne je nutno být proti
takovým (':echum. Delají to, jak jsem už poznamenal
jen spisovatelé treto- a ctvrtoradí. Jsou ovšem nekdy
mezi nimi i autori vÝznacnejší na pr. L. N. Zverina,
Petr ]ilemnický a J. Dvorák. Tyto jednotlivé pokusy
ceských spisovatelu nemožno odsoudit šmahem, protože i v jejich netaktickém kroku možno najít neco dobrého a prospešného. Ceský clovek totiž pro sanrou jazykovou príbuznost, težko se naucí skutecné a správné
slovenštine. Porád míchá ceská slova, ceský slovos1ed
trebaže by h1áskos10vne psal bezvadne slovensky. Slo.vensky píšícího Cecha - až na nepatrné výjimky poznám na prVní pohled. Rozumí se, knihy techto slovensky píšících autorl't jsou urceny pro slovenské obecenstvo, které v jejich knihách cte ne slovenštinu, ale
jakéhosi druhu ceskoslovenštinu. Knihy ceských auto'rl't vydávané slovensky sjednocují nás jazykove, cili
cechoslovakizují nás.
T. G. Masaryk
ve své »Nové
Evrope«
o ceskoslovenském
jazykovém pomeru vyslovil se
takto: »Otázky jazykové není. protože každý Slovák,
i nevzdelaný, rozumí cesky a každý Cech slovensky".
»Slovenština je archaickým dialektem vedle dialektl't
moravských ... « Skutecne v našem národním živote
v prítomné dobe nebylO' by jazykové otázky, kdybychom se dovedli podívat na vývoj veci klidne a objektivne, nechat zbytecné znervoznelosti.
Pravda, tato
otázka není dosud vyrešená definitivne a nevyreší se
bez boje jiste. Bude nutné rozrešit tuto otázku ne nijak umele. Životní prakse bude se k ní vracet castej~
a casteji a bude žádat její rozrešení. Myslím, že jednou
ze životních otázek v tomto pomeru je i debata, která
vznikla kolem Urbanova románu »Živý bic«. Dovolili
jsme si k ní pripojit své názory a poznámky. Diskuse
takovéto veci nemtlže být na škodu!

Lewis Mumford:

Umení a strojová civilisace.
VII.

Národní hospodárství bylo puvodne sepsáno profesory
mravovedy a bursovními sensály. Ve svetle jejich tradice neprekvapuje nikterak jejich domnenka, že prumyslová revoluce
je v první rade, treba ne zcela, revolucí mechanickou a financnÍ. Ve skutecnosti zavedení nových živin do západní civiHsace, zejména kukurice a brambor a aplikace pokusných
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metod v zemedelství a zrušení zastaralých bežných metod hospodarení, bylo stejne mohutným nástrojem zmeny.
V mechanické premene západního sveta hrála architektura
krajiny doplnovací roH. Je paradoksní, že se objevila práve
v údobí, které otvíráním dolu, nicením lesu a rozširováním
slumu vesele nicilo znacnO'l1 cást prirozené krajinné krásy.
Toto umení je klasickým príkladem vzájemných vztahu vedy,
ideologie a umenÍ. Na jedné strane krajinárská architektura
nabyla své estetiky, svých formálních metod od soucasných
krajináru Ruysaela, Wilsona, Claudea a Constablea a na druhé
strane ve svém prijetí prírodních forem a v svém úmyslu modifikovati krajinu tak jak existuje v prírode jen za úcelem
dosažení dokonalejší radosti, je odvozována od Rousseaua a
Linn~ea. Tradicní umení formální zahrady v této periode zmizelo. Pretrvávalo hlavne jako atribus aristokracie, ale umení
premeny celé krajiny vešlo v život se zlepšením venkovských
sídel a vstoupilo do mest ve forme prírodních paTku.
V 19. století toto umení se stalo hlavním verejným umením
ve mestech, která jinak pOllbyla témer všech ústrojí spolecenského života krotne tech, jež sloužila prumyslovému podnikání. Regent Park v Londýne, Central Park v New Yorku a
veliký parkový systém zrízený Bostonem, byly asi hlavními
milníky vývoje. Ale jak v Evrope, tak i v Americe natura1istický zájem šel o krok dále. V Evrope vedl k vybudování
turistických stezek Vysokými A1par,p.i a v Americe vyústi!
v koncepci »divokého parku«, parku, který by ukázal nejmenší premenu krajiny clovekem a v takových prirozene malebných místech, jako Coloradský kanon a ·Yosmitské údolí,
byla k tomu úcelu oddelena široká prostranství.
Uvážená kultura celé krajiny za úcely nespojenými prímo
s pestovaním dreva a produktu je jedním z nejmladších umenÍ,
Je teprve na pocátku svého rozv01e. Cesty v parcích, stezky
podél rek, státnl lesy, lesíky' uprostred mest, horské stezky
venované kráse, zdraví a osvežení ducha, vývoj techto vecí,
zdá se mi, modifikuje celý obraz »strojového veku« a budoucnosti, kterou otvlrá. Kdybychom zneuznali touhy a úcely, jež
docházejí takto vyjádreni, mohli bychom snadno propadnouti
domnence, že veliké zásoby energie, které nacal strojový proces, budou v budoucnosti vyplýtvány jedine na jeho prepychovejší mechanickou výzbroj: dva automobily pro každého obyvatele nebo vyssavac prachu pro každou místnost nebo taková
nejaká výstrednost, na kterou by pripadli zoufall prodavaci.
Existuje však jíná možnost. Ucíme se nynf POllvolna, abychom
delali jako obce veci, jež delají bohatí jednotlivci: abychom
príleŽitostne, jako venkovská šlechta, znovu oživili a restaurovali celou krajinu a vracejíce se do ní s láskou, napravili,
co jsme znicili svým spechem a lacným krátkozrakým financním koristnictvím. Regionální plánování a krajové plánováni
jsou bežná jména pro tento proces a tam, kde tato idea zapouští koreny, muže fakt sám proraziti pudou a vyraziti ratolestmi v daleko vetším merítku, než jaké jsme nyní vylícili.
Umení uvádení rádu na zemi a zlepšení jejích životních
forem - co profesor Patrick Geddes nazývá geotechnikou a
biotechnikou - vdecí za mnohé pokusným metodám moderní
vedy, stejne jako ciste mechanickým oborum na.šeho života.
Je naivním zvykem palaeotechnické periody, ztotožnovati vedu výlucne s fysikálními vedami a považovati všechna umení
za podrízená stroji. Naše vedecké poznání z~me a jejich
ústrojných forem se vyvL'1ulo POIldeji, než fysikální vedy. Ale
v údobí, které se nyní otvírá, muže to míti stejne revolucní
úcinek na spojená umení, zatím co stroj se vyvíjí od neporádku, necistoty a mrhání periody uhll, železa a páry k lepšímu a Konservativnejšímu hospodárství elektriny a lehcích
kovu.

PNtornnost..,
VIII.

R.ozhodného zisku nebylo však dosaženo jen v umeních, jež
byla oplodnena vedou. Jakmile se dokonal rozklad tradicních
umení, byla sjednána možnost oživiti je na moderní základne.
Približne od roku 1880 zaznamenáváme nový rozkvet v typografii, v tekstilnictví, v nábytkárství, v architekture a plánován! mest, který, myslím, ukazuje, že veda a technika, zmenivše základ techto umení, nezmarily moino'sti jejich vzrustu
a vývoje. Omezím se jen na architekturu a plánován! mest,
nebot ty jsou hlavními umeními a kvetou jen potud, pokud
mohou spoléhati na príslušná remes"a.
Nový sveží podnet v architektonickém slohu byl dán nejprve v Americe skupinou originálních hlav, jež pocaly navrhovati skladište a kancelárské budovy Chicaga v 80. letech.
Odtud se rozšíril po celé západní civilisaci. Co se skrývá
v tomto hnutí? Moderní architektura se liší od všech novotárských hnutí, jež se pocaly s ren.aisanci v tom že vzniká
z· nové logiky budovy, místo aby byla derivová~a z ornamentu, který je posledním stupnem architektonickéhU' vývoje.
Tato logika je založena na jistých základních faktech: v první
rade na tom, že Inaše životní zvyky se zmenily, za druhé na
tom, že funkce stavby byly pozmeneny z cásti zavedením mechanických prístroju pro vytápení, zavedením kanalisace, vyrovnáváním temperatury a konecne na tom, že modem! technika vynalezla veliké množství nových hmot a metod, na pr.
ocelovou kostru a armovaný beton, které zmenily základnl
prohlémy plánovánI.
V dusledku toho obsah a potenciální rytmus modernlch !;,taveb se zmenil. Frank Lloyd Wright zmenil proporce zdi a
oken, sníživ své stropy a !;pojiv okna. Erich Mendelsohn v Einsteinove veži použil armovaného betonu jako zcela plastického
materiálu. PP. Oud v Holandsku a Stein a Wright v Americe
navrhovali obytné domy, jichž esthetická hodnota pochodl výlucne ze seskupen! prostých standardisovaných
jednotek a
nejoriginálnejšl stavitelé mrakodrapu Corbett Kahn Walker
Harmon a Hood Vytvorili širé struktury, kt~ré cir~u masou:
proporcí la disposicl cástí nabývají casto dustojnosti veliké
stavby. V evropské a americké architekture není od 17. !;toletl
nic, co by se vyrovnalo co do puvodnósti návrhu a positivního
spojeni duležitým stavbám po'sledních triceti let, budovám jako
Marshall Pield Warehause,
Monadnock-Building,
verejná
knihovna v Los Angeles, Sheltonuv hotel, Basc1ay-Vesey Bui1ding, vnitrek Hi110va auditoria v Ánn Arbor, železnicní staniÍCev Helsingforsu, radnice ve Stockholmu, bvrsa v Amsterdamu, koncertní sín ve Vratislavi, abych se zmínil jen U' nek10Iikapríkladech, které mi prišly nazdarbuh na mysl. Je témer
nemožno charakterisovati v!echny ty ruzné projevy této, architektury, zvlášte v posledních 20 letech, takovým zpdsobem,
jako charakterisujeme gotický styl. Ale podobne jakQl gotický
sloh v 13. století jsou snad tyto projevy svedkem spolecného
IDnPulsuk syn these v celé západní civilisaci.
Naše úspechy v architekture byly omezeny faktem, že krome v nekterých evropských mestech architekt ztratil smysl
pro celek. Nejlepší budovy nejsou zajišteny primereným plánováním mesta, 'nejlepší ani místy anebo i relativne dt\ležltými místy, takže zatím co v prifoOzeném poradí vývoje jsme
postoupili od dobrého inženýrství k dobrému 'stavitelství a zažijeme snad vzestup od dobrého stavitelství k dobrému
plánování mest, iak cetné plány na rozširování mest a na nové
obce již slibuj! - tak jedine zvratem tohoto procesu a dosažením kontroly nad !;ociální situaCÍ budeme s to mzšíriti a
zaJistiti na trvalo pokroky, které jsme již ucinili. Co to znamená? Znamená to zmenu verejného vkusu vytvárením no'vé
estetiky. Znamená to zamezeni výstredních pozemkových
rent a zabráneni zneužívání parcel. Všeobecne tO' znamená, že

je zapotrebí hledeti na obec samu jako na duležitý element
v urcování stylu. Dríve než bude moci architektura vytvoriti
neco více než osamocená mistwvská díla, naše obratnost v zacházení se sociálními problémy musí vznlsti alespon tak jako
naše obratnost inženýrská, musí definovati cetné funkce mesta a pecO'vati o tO', aby se zeme užívalo ve prospech celé
obce. Kde to verejné autority ucinily, jako v Holandsku. Nemecku a Anglii, architektura mela z toho jen pros1pech.
IX.

Pricházíme konecne k plánování mest. S výjimwou výstredních a se sociálního stanoviska pochYbných pokroku, jichž
bylo dosaženo v 19. století v Paríži a ve Vídni, plánování mest
takrka úplne zmizelo. S nepopíratelným ziskem na mechanické výkonnosti pri výrobe a transportaci jistých výrobku šla
ruku v ruce nesmírná ztráta v umení bydleti. V nových mestech bytová zarízení nejen pro prumyslové delníky, ale i pro
znacnou cást strední trídy klesla pod úroven bygienické slušnO'sti. Soukromé zahrady zmizely a jak mesta nabývala na
rozsahu, lidnatosti a bohatství, množství slunecníhO' svetla, cistého vzduchu a otevrených prostoru se zmenšovalo v témže
pomeru. Od Engelsa dO'R.uskina, od lékare, který plánoval PO'myslné mesto Hygiea až po prumyslové magnáty, kterí se
snažili zlepšiti pomery v Bullmannu, Port Sunlightu a Essenu,
slyšeli jsme mnoho kritiky techto pomeru. Ale první pojeti
problému bylo formulovánO' sirem Ebeneserem HO'wardem,
když uverejnil svuj klasický návrh zahradníhO' mesta pod' titulem "Zítra«. lioward vyt1rnul, že mesto 19. století se stalo
beztvárným, ztratilo formy i hranice a jediná vzájemná závislost jeho cástí byla predstavována
vzájemnou' závislostí
mechanických verejných podniku, kanalisace, kanálu a dopravních systému, a i ty byly navrhovány nazdarbuh.
Vhodný návrh nebyl Howardovi jen opatrením architektonických príchodu nebo obcanských center, llIniž záležel jen
na dalším vybudování fysických užitkových služeb. Byl v podstate vecí sociologie a musil pocitat! Se všemi problémy mestského života. Každý pekný estetický výsledek muže býti jen
korunou velkého poctu pokusu. Moderní plánování mest znamenalo plánovati mesta jako jednotky stojící ve vztahu k prí.
rodním zdrojum a zotavovacím parkum. Znamenalo,' rozvrhnouti parcely domu, zahrady a 'školy tak, aby mohly býti,
deti vychovávány za pomeru, které podlporovaly jejich fysický i kulturní vývoj. Vymáhalo si vykázání míst pro továrny a sourazení prumyslových odvetví a konecne sl žádalo
jako podmínky ustavicného rustu vytvorení nových mestských
jednotek, obklopených pruhy venkova, ale se všemi výhodami
mestského styku, se školami, zábavami, knihovnami, divadly,
nemocnicemi atd. Moderní plánování mest znamená primerené
rešení všech techto pro,blému, problému, kterým se skutecné
plánování mest inženýry a architekty nejen vyhýbalO, ale jež
si nikdy alni nepoložilo. Ho,wardova koncepce rustu mesta jako
rustu obcí uvedených ve vztah k prostore, na které ležely, a
k jeho prumyslovému životu byla útokem na existující metody
a zvyky, protože prenesla veškeren duraz z mechanitkéhO'
plánování a záplatován! na souvislé a obsáhlé sociální plánování mest. Ackoliv Howardovy koncepce byly skutecne vteleny ve dve anglioká mesta Welwyn a Letchworth, ackoliv
hluboce modifikovaly bežné pojmy plánování mest v Evrope
a do menší míry i v Americe, prece toto umení je nejméne pokrokové ze všech umení a nová mesta západního sveta nejsou
ústrojnými stredisky, nýbrž nevýkonnými mechanickými 'aglomesacemi. Tento stav vecí nemusí v nás nikterak vzbuzovati
podiv, nebot ve srovnání s kterýmkoliv specialisovaným prumyslovým odvetvím koordinace a premeny, jichž si žádá moderní plánO'vání mest, jsou nekonecne složitejší a promenliví
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Ud.štl cinitelé daH se zvládnouti jen s daleko vetší 'obtíží. Pres
tuto opoždenost "ve V'ývojlplánovánínašich
mest muslme nejen dosáhnouti meze, kterých lioward a Unwin dosáhli roku
1904, nýbrž musl ješte prekrociti tuto mez, nebot technické
úspechy automobilu, létadla, komunikací na velké vzdálenosti
a,~prevod elektrické síly ucinily naše nynejší mestská"'Stre.
diška zastaralými a nevýkonnýmI.
.
Necht vypadá mesto budoucnosti jakkoliv, mužeme ríci s jistou duverou, že nebude mechanickým leviathanem s labyrintem podzemních drah, poschodovýeh ulic s domy bez oken a
nákladnými umelými náhražkami za prirozené elementy, které
vulgární predstavivost dnes vymyslí na základe pocátecních
viktorianských ideologií. Mechanický leviathan, k nemuž se
blíží a ke kterému smerujI mesta jako New Vork a Chicago,
je mrtvou formou, mrtvou nejen proto, že omezuje lidské
funkce a elle. Je stejne mrtvý, protože je v koofliktu s vý·
sledky moderní techniky. S dnešními komuni'kacnlml prostredky kraj se stal jevištem cinnosti a ne oddelená jednotka
nejakého mesta a není duvodu pokrývati kraj spojitÝmi ulicemi a domy v dobe, která zná automobil a aeroplán, stejne
jako nemá s.myslu vraceti se k volskému pobhu jako k dopravnímu prostredku.
S mestem plánovaným podle lidských funkcí a cinnost{ menl
se škála našich mechanických operací. Až budou šíre ullc
rozpocteny v pomeru k obsahu budov a bude dostatek
vzduchu pro každé okno, zbavíme se nutnosti takového nákladného inženýrského zarízení jako je dvojposchodová ulice
a umelá ventllace. Až budou domy rnzestaveny a seskupeny
kolem parku a za'hradnlch prostor a pojaty tak, aby se všem
místnostem dostalo ventilace a plného slunecního svetla od~
padne nutnost nákladných náhražek umelého sveta. S ;oužltím telefonu a radia sociální styk v této otevrené sltl obcí
bU<l.estejne úzký, jako byl v prelidnené metropoli. Až ze
zdroju ohromných elektráren budou poháneny naše dráhy a
automobily I letadla, naše továrny nebudou již pripoutány
k železnidm a nábrežím. Zkrátka moderní plánování obcí,
deje-li se podle lidských funkci místo podle spekulacnlch zásad a pozemkové renty a za tím úcelem; aby byly zmnohonásobeny mrhavé verejné užitkové služby a chaos, poskytne
nový rámec nejen architekture, nýbrž i všem našim sociálním
funkcím.
Sotva lze klásti dostatecný duraz na roH, kterou bude hráti
plánování mest v budoucnosti. SpeciaUsace našeho umení
stává se snesitelnou jen tehdy, sjednotíme-li se v meste samém jako soocástaktivnlch funkel obcanu. Dostane-li se hudbe,
malbe, poesii, tanci a telocviku stejne podstatné role v našem
denním živote, jakou dnes hr.aje iízda na podzemní dráze
anebo noviny v hospodárském živote velkomestského delníka.
Dnes jsou možnosti takto ucleneného života otevreny· jen
malé zámožné menšine, tríde špatne vychované a vetšinou
lenošící. Jenom nekonecne malá cást prumyslového obyvatelstva, at liž v otevreném kraji, nebo ve mestech, žije za podmínek príznivých úplné humanisaci cloveka ve spolecnosti.
Jejich vývoj je ochromen a jednostranný. Je karikaturou jejich zdedených t~c
a možností, a to namnoze proto, že obce,
v nichž žijí, jsou jednostranne a cástecne vyvinuty, zatím co
ve velkomestech, kde vývoj je daleko úplnejší, životní routina, deprese zpusobované špatným vzduchem, ulicemi, kam
slunce nezabloudl, dlouhé hodiny promrhané jízdou na dopravních prostredcích, preplnené byty - zabranuj{ štastnému
vyjádrení a naplnení života.
Plánování mest je umením orahestrace lidských funkci v obci.
Jako použitím vedeckých metod zvyšujeme "schopnost predvídati a kontrolovati své zámery, tak regionální plánováni
mu sl opatriti rámec pro plánováni mest a inženýrství musl
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dáti prednost architekture. Tak budou zvráceny nyn!jšl po.
mery, které daly místo bujnému vzrustu pochybellých a Špat·
ne užitých fysických užitkových pOdniku a ustavicnému maren! lidských úcelu a zámeru. To není abstraktní" záver; vynoruje se ze sRutectJé situace dnešního umení. Jakmile bud~
zrízen rámec pro 'humánní život, objeví se umení, které' vyplyne prirozene z této situace. Nebude to umení omezené,
stísnené, speclalisované a' casto bezvýznamné jako je dnes,
nýbrž objeví se ve své puvodní mužnosti, která je charakteri·
sovala v celé západní Evrope pred tím, než se objevU stroj.
X.

V celku mužeme nynl ríci, že strojový vek nenl pevným
mezníkem, v jehož smeru by se umenl musilo orientovati.
Strojový vek se pocal velikými objevy ve fysikálních vedách,
použitím pokusu a vynálezu na mechanické prístrOje a tím, že
Inženýrství ovládlo pole jako nejvyšší umen!. Jeho pocátecní
vzrust byl charakterisován rozpadem všech tradicnÍCh umení,
vyj{maje ty, které se mohou svoji PQlVahouuchýliti do osa·
mení. V umeních, které vyrilstaj{ z osobnosti a ze sociáln!ch
potreb, strojový vek vyvinoval jen zvolna svuj vliv, ale se
zvýšenou aplikaci biologického vedení na hygienu, zemedel·
ství a medicinu, s použitím psyc'l1ologie a sociálních ved ve
výchove a pri rešení aktuálních problému prumyslového plánován!, s plánován!m mest a regionálního vývoje, jednostranný
duraz na mechanickou teChniku, který charakterisoval pocátecní do·bu prechodu, mel by dáti místo rovnomernejší úcasti
pri utvárení všech stránek života. S vetší možnosti prázdne,
kterou poskytuje strojové hospodárství aspon potenciálne, byt
snad ješte ne co do praktických výsledku, osoóní a kontemplativní umení, jež byla bud isolována, nebo se zvrhla v pocátecnlch sta tich industrialismu, mela by O'Pet rozkvésti.
Není ovšem nijaké jistoty, že k tomu dojde. Nekolik nicivých válek muže nás vrhnouti do predprumyslového údobl,
anebo vehnati ducha k poverecným ideOlogiím, jež nás mohou
vydati nezbadatelným mocnostem mimo nás, silám budícím
bázen, neštestí a smrt, a jež by mohly vstoupiti na místo oné
aktivní, byt nepojmenované víry, která nese na svých kríd·
lech všechny, kdož se nyní oddávají umením a vedám. Ba, je
možno, že naše financní organisace používaj{ce výhod ruzných psychologických triku, najdou zpusob, jak pripoutati
umení a vedu k trhu a vykleštiti z nich každou možnost, jež
by mohla otrásti mechanismem na delán! penez. Každý z techto zvratu a vývojových možností je myslitelný, aÍe žádný
z nich nevznikn.e z legitil11ních vedeckých metod, a proto, .ie
overerie a overitelné vedení by zbavovalo umení. odvahy"a:
nulifikovalo funkce umelce.
.
Veda nemuže zaujmouti místo náboženstVí nebo filosofie· a
také inženýrství nemuže si osobovati pole jiných umení. N~še
veda, naše ideologie, naše umení jsou naopak nezbytné k lid·
skému životu a jejich vyjádrení ve své celosti podporuje a
uskutecnuje život.
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Dr. ing. A. Cervín:

Nynejší ucnové - budoucí tovar)Tši

a mistri.
I.

I. Mnoho se mluví a píše o reforme živnostenských
pokracovacích škol. Jejich význam jiste nikdo nemuže
popírati, vždyt jsou v nejvetším poctu prípadu i v dneš-

PNtomnosL
ním svém stavu jediným theoretickým vzdeláním, jehož se dostane ucni 'v dobe jeho praktické prípravy na
remeslo, které si vyvolil, ale tyto školy jsou zároven
...,. cetných prípadech prvním theareticko-odborným
vzdeláním budoucích posluchacu mistrovských
škol
prumyslov)'ch, jež nepochybne spejí k znacnému rozkvetu a jež jsou vlastne moderními pro úzké spojení
theorie s praksí.
Ve své studii budu se obírati ruznými zkušenostmi
ze živnostenské pokracovací školy. Snažil jsem se v ní
zpracovati své zkušenosti jednak s t a t i s t i c k y, prehledne, jednak i psy c hol o g i c k y se zretelem k jednotlivcum, kterí byli predmetem mého pozorování. S011dím, že leckteré moje zkušenosti a závery nemají význam jen pro uvažování o úkolech živnostenské'pokracovací školy a o duchu, jakým by mely být vedeny,
nýbrž i význam zásadne pedagogický a sociologický.
Chci dáti nahlédnout ve své studii do života a krise
mladých lidí, jež bych chtel s Dostojevským nazv:lti
»výrostky« v dobrém smyslu tohoto slova. Jsou to výrostci, kterí tvorí dorost našich remesel a tím i jejich
budoucnost, jsou to výrostci, kterí tvorí dorost našich
politick)'ch stran, kterí tvorí jádro dorostu naší ceskoslovenské armády, kterí tvorí ve mestech a ve vesnicích jádro mladého obyvatelstva. Kdo by se osmehl
ríci, že tito hoši si nezaslouží" aby se mnoho myslilo
o jejich živote, o .jejich zálibách, o jejich starostech?
Jsem si ovšem vedom, že moje studie je pouze výsekem z toho, co možno o ucních psáti. ,Není vycerpávající ani se stanoviska ciste školského, tím méne se stanoviska všeobecného. Musila by býti doplnena zkušenostmi rodicu a zkušenostmi mistru. Pres to muže prinésti každému, kdo o' ucních premýšlí, leccos nejen zajímavého, ale i poucného. Byl bych rád, kdyby splnila
ve znacné míre svuj nejen informativní, nýbrž i nabádavý úkol, který mám.'na mysli, když ji píši.
2. Znám nedostatky své práce. Uvádím na príklad
dost statistiky, ale ne ze všech remesel. Píši o remeslech
výt v a r n Ý c h, ne o remeslech potravinárských
a
odevních. Ale pres to myslím, že závery z mých císel
lze aplikovati na všecka remesla, protože tri hlavní
složky, jež podle mého mínení vytvárejí život ucne a
na než kladu ve své studii zvláštní duraz, jsou spolecny remeslum všem. Jsou to tyto tri složky: I. vliv predbežného vzdelání, 2. bydlení v meste, kde se ucen ucí,
3. ci bydlení na vesnici mimo místo ucení.
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Každá z techto složek má velký význam pro žiV'Jt
ucnuv. Mužeme skoro stanoviti urcitý zákon, dle nehož
rodice dávají své syny dle stupne vzdelání, jaké prodelali, na ruzná remesla, takže to má vliv i na ruznou intele!<tuelní výši. u ruzných remesel. Krome toho predbežné vzdelání má velký význam i pro intelektuetní
výši s a mot n é h o ucne: je to videti již na rázu
knih, které ve volné chvíli cte.
Duleiitou složkou je otázka, kde ucen bydlí, zda ve
meste ci na vesnici. Ale kladu zde duraz ani ne tak 113.
to, že by b y dle n í na vesnici pusobilo na ucne znacne
jiným vlivem než bydlení ve meste. Z mé studie bude
možno videti, že i vesnice hledá zábavy ciste mestské,
ale kladu duraz na to, musí-li ucen c hod i t i ci j ez d i t i den n e do ucenÍ. T u t o stránku jeho ucení
pokládám za velmi duležitou, protože jí se liší znacne
život dojíždejícího ci docházejícího ucne od života ucne
bydlícího v míste. Pochopíme jiste, že nemuže být bez
vlivu na celou psychiku ucnovu fakt, musí-li na pr.
vstávati denne ve ctvrt na šest ráno, aby byl vcas v dílne ve meste, a dostane-li se domu vecer v sedm hodin.
(Tento príklad ovšem je krajní, ale je_fakt~m.)_
3. Vedle uvedených trÍ- složek, které formují život
ucnuv, je duležité také sociální postavení jeho rodicu.
Je zajímavo sestaviti si statistiku, které sociální stupne
ci které existencní povolání rodicú dodávají ucne urcitým remeslum. Sestavil jsem si takovou statistiku z po'<:racovacÍ školy pro výtvarná remesla pri zemské nrttmyslové škole v Kutné Hore. Trebaže pro pnsuzovár;Í
celkové sociální situace v okolí Kutné Hory není úplná, protože neuvádím remesla potravinárská a odevní,
prece je velmi v)'mluvná a poucná po stránce sociální.
Je to statistika UClilt podle remesel ve školním roce
1928-29 a týká se 322 rodin.
Rozdelil jsem tyto rodiny na pet druhu, podle poctu
ucnu, jakým zásobují výtvarná remesla, takže na prvním míste jsou rodiny Ide 1 nic k é, na druhém rodiny
ž v n o st e n s k é, na tretím rodiny r o nic k é (sem
pocítám malozemedelce, kterí by eventuelne meli spíše patriti k rodinám delnickým; zhruba lze posouditi,
kolik rudin z této skupiny patrí spíše do první skupiny
delnické podle poctu ucnu, jejž skupina rolnická posílá
do zednického remesla, dále vysvetlím, že takový po .•
stup odpovídá skutecnosti), na ctvrtém míste zrí z en e c k é ( a na pátém ú r e dni c k é.
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nich temito

rodinami:

I ;i:

"'--.-98
, Remesla kovodelná lze scitati s remeslem elektrotechnickým,
proto elektrotechniky
stavím hned za kovodelná
dohromady
mají jen o 1 ucne méne než zedníci .
• ) Pomerne vysok{ pocetJ varhanáru nutno vysvetliti tím, ~e va,rha,nárstvi je vyhlášené kutnohorliiké Temeliilo.

remesla,
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Upozorním na nekolik poucných stránek této statistiky. Predevším vidíme, jak delnické rodiny dodávají
pomerne znacný pocet ucnu: uvádím 163 ucnu, ale tento
pocet ješte vzroste, pripocteme-li k nim 24 zednických
ucnu, které vysílají na zednictví rolnické rodiny. Již
výše jsem upozornil, že vesnické rodiny, které dávají
syny na zednictví, patrí spíše k rodinám delnickým:
jsou to hlavne domkári nebo malozemedelci a tato otázka souvisí úzce i s velkým poctem zednických ucnu, je
to problém domkáru na vesnicích, kterí vlastne mají
dve povolání. V dobe stavební sezony jsou zedníky a
když se nestaví, jsou živi ze svého malého hospodárství. Vysoký pocet zednických ucnu, rekrutujících se
hlavne z vesnic, když ve statistice jejich hlavní podíl
jde z rodin delnických, dokazuje, jak život ve dvojím
povolání je na vesnici obvyklým zjevem. (Mezi delnickými rodinami je jich totiž v prípade zednických
ucnu znacná cást bydlících na vesnicích, celkem 41
z 55.) Tento život ve dvojím povolání má ovšem znacný
význam pro život vesnioe: prispívá znacne k vnášení
mestského proletárského ovzduší s jeho prednostmi i
ieho stíny do života vesnice, a pak má též vliv na osobní život takového delníka, bydlícího na vesnici. Chce-li
se venovati po své práci ve meste ješte trochu hospodárství, je to pro neho nesporne dost velká práce.
Zajímavé je všimnouti si rodin živnostenských: jsou
spolehliv)Tmi dodavateli ucnu do všech remesel; podotýkám, že v castých prípadech, zvlášte kde ve statistice
vidíme jen jednoho ci dva ucne nejakého remesla, to
ucí se syn u vlastního otce, aby po nem jednou prevzal
živnost.
U rolnických rodin je zajímavé, n~ jaká remesla dávají své syny; jsou to remesla, jež lze pokládati za elitní. (Velký pocet zednických ucnu, pricházejících z vesnic, pripocítejme také v tomto prípade radeji k rodinám
delnickým.) Zvlášte nápadný je pocet ucnu, jež posí-
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lají rolnické rodiny na elektrotechnictví:
z celkového
poctu 24 elektrotechniku je jich deset z rolnických rodin. Vidím v tom dukaz, že když již rolníci musí své
deti prenechati mestu a jeho výdelecným možnostem,
že volí povolání elitní, výdelkove pomerne velmi dobré.
Nutno uvésti, že v tomto ohledu je dodávání elektrotechnických ucnu z rolnických rodin také dukazem,
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jak detem z rolnick)Tch rodin dostává se pomerne znacného vzdelání, nebot na elektrotechnické povolání chodí
hoši jen se 4 trídami nebo aspon se 3 trídami obcanské
školy. Podobné závery lze ciniti o rolnických rodinách
i ohledne ucnu kovodelnických. I kovoobrábecí remesla
lze pokládati za elitní. Proc je nutno pokládati nekterá
remesla za elitní, pro to jsou hlavne tyto duvody:
1. jakýsi souhlas verejnosti, jevící se v tom, že rodiny,
jež chtejí svým synum zabezpeciti lepší'budoucnost, dávají je na taková remesla, 2. výše predbežného vzdelání,
s jakým chodí ucnové na taková remesla.
Skupina rodin zrízeneckých neprináší nic zvlášt pozoruhodného, u rodin úrednických bych pocí tal, že jeden ·prípad, kdy úrednická rodina poslala ucne k zedníkum, znamená, že se tu jedná o t. zv. praktikanta,
který zrejme aspiruje na samostatné stavitelské povolání, jinak v ohromné vetšine nutno se dívati na zednické ucne jako na budoucí zednické del n í k y, tedy
jako na budoucí proletariát.
Poznámkami, které jsem uvedl pri posuzování jednotlivých rodinných skupin, vysvetlil jsem vlastne již
také, proc na urcitá remesla je prímo nával ucnu; na
tabulce v dolejším horizontálním souctu lze !dobre pozorovati, jak cetne jsou urcitá remesla mezi všemi remesly zastoupena.
Ke skupine ucnu z oboru kovoobrábecích a z oboru
elektrotechnického bych podotkl, že tato povolání jsou
opravdu velmi nadejná, dukazem toho je fakt, že všechny strojnické mistrovské školy dobre prosperují: na
príklad ve dvou b 1í z k ý c h mestech, v Kolíne a
Kutné Hore, jsou strojnické mistrovské školy a obe
mají velmi slušný pocet posluchacu.
4. Nyní se pokusím dokázati eiitnost urcitých remesel dle predbežného vzdelání ucnu. Následující tabulka
je sestavena ze 4 paralelek 1. rocníku ve škol. roce
1928-1929 opet na uvedené již škole kutnohorské.

I tato tabulka je velmi poucná. Dokazuje: T. že na
kovoobrábecí remesla jdou opravdu ucnové s pomerne
vysokým predbežným vzdeláním (mezi kovoobrábecí
remesla pocítám též elektrotechniky; klempíre v 1. i ve
2. tabulce pocítám zvlášt, zarazuje je mezi živnosti spíše
stavební). Z 38 ucnu techto kovoobrábecích remesel je
jich práve polovina, t. j. 19 s úplne absolvovanou ob·

canskou nebo nižší strední'. školou. Ostatne mužeme za
úplné absolvovavší 8 školních roku pokládati i ty ucne,
kterí prišli z vesnických peti-, ctyr-, troj-, dvoj- a jednotrídek. Tyto školy nedodávají špatný materiál. 2.
Druhý zajímavý dúkaz této tabulky jeví se v tom, že
již v I. rocníku jeví se stejný pomer mezi ucni zednickými a kovoobrábejícími, jak jsme to videli již na l.
tabulce sestavené o žactvu všech 3 rocníkl1: tam bylo
zednických ucnu 99 a kovoobrábejících (s elektrotechniky) 98, zde v I. rocníku je kovoobrábejících ucnlt 38
a zednických 37. Mužeme tedy konstatovati patrne již
jakýsi zákon, jejž prosadil na pokracovacích školách
skutecn)T život: nejvíce ucnu a to skoro stejný pocet
jde na remesla kovoobrábející a na zednictví. 3. Konecne všimneme si zvlášt sloupce zedníku. I tento sloupec potvrzuje theorii, kterou jsem vyslovil pri 1. tabulce: že totiž na zedníky jde zvlášt mnoho hochu
z vesnic a že se na ne, mužeme; již nyní dívati jako na
ony polovesnicany a polomestské lidi, o nichž jsem
mluvil pri I. tabulce, kterí budou žíti ve dvou povoláních: ve meste budou v dobe stavební sezony pracovati jako zedníci a v zime budou na vesnici žíti jen
jako domkári. Celkem 22 z 37 zednických ucnu jsou
zrejme vesnickými hochy, což potvrzuje tedy jasne
výše uvedený muj názor.
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Dr. Jar. Hulka (New York):

Lékarská organisace v Americe.
II.
Samostatné kapitoly by vyžadovalo vypsam organisace americké nemocnice, a lze se zde o ní zmíniti jen
strucne. Vetšina nemocnic je vydržována a zrízena ze
soukromých fondu. Vedle nich jsou však též nemocnice
mestské a krajské, venované hlavne prípadum chudinským, t. j. takovÝm, kde všechny náklady nese mesto
nebo kraj, Tyto ústavy však - až na nepatrné výjiml,y
- nejsou klasifikovány jako prvotrídní a nedoporucují
se k doplnení lékarského studia. Duvod je ten, že péce
o nemocné je v nich sverena lékarum, placeným z verejných fondu, a z toho duvodu je jejich lékarský sbor
'11alý,skýtající málo príležitosti mladému lékari k mnohostrannému výcviku.
Ideálem americké nemocnice je ústav soukromý, s velkým lékarskÝm sborem, který svoje služby dává ..zdarma. OrganisovánO' je to tak, že na príklad chirurgické oddelení, mající k disposici' rekneme 200 lužek,
má cytri primáre, z nichž jeden dochází v pondelí, ve
stredu a v pátek ráno, druhý v ITYtéždny odpoledne,
tretí v úterý, ve ctvrtek a v pátek ráno, ctvrtý v tytéž
dny odpoledne. Jeden z nich je predstaveným celého
oddelení, a každý z nich má ješte své asistenty a »associates«. V hodinách své služby každý obstarává svoje
oddelení ambulantní, koná návštevy u svých pacientu na:
pokojích a operuje v hodinách jemu vyhražených. Vedle
toho má takové oddelení nekolik sekundáru, kterí v nemocnici bydlí a kterí podléhají sekundári speciálnímu;
ten se jmenuje »House Surgeon«, nebo - na jiných oborech proste »House-Man«.
Pacienti JSO(1 rozvržen~ na tri trídy. Ti, kterí navštevují ambulanci za malý poplatek ctvrt anebo pul dolaru

anebo ti, kterí platí na TICanocnicních sálech jen režijní
výlohy - asi 3 dolary denne - jsou nazýváni »charity
patients«. Ti nemají práva voliti si svého lék,1rc v l~karském sboru ani k lécení, ani k operací. Prohlásí-li
nekterí, že jsou tak nemajetni, že nemohou platiti ani
nemocnicní náklady, jsou odkázáni k oddelení sociální
služby nemocnice, které se informuje o jeiich majetkových pomerech, a jejich lécení se pak hradí cástecne
nebo úplne ze zvláštních fondu. Pacienti 'majetní mohou
míti ošetrení »poloprivátní« nebo "privátní«, což zhruba
odpovídá naší druhé a první tríde. Poloprivátní ošetrení
znamená umístení na pokoji se dvema až peti jinými
nemocnÝmi, volbu operatéra ze clenu lékarského sboru,
asistovat však musí sekundári. Pouze privátní pacienti
mohou si voliti i asistenci a jsou umísteni v pokojích
samostatných, nebo ješte s jedním nemocným.
Pouze za ošetrení nebo za operaci poloprivátních a
privátních pacientu smí lékar prijmouti honorár. Od pacientu umístených na nemocnicním sále honorár prijmouti nesmí, nebo! první nárok na financní zdroje nemocného si klade nemocnice sama.
Služba, kterou dává clen lékarského sboru nemocnici
zdarma pro jeií nemajetné nemocné, prináší mu mnohé
výhody. Predne muže umístiti v ústavu své soukromé
pacienty, a neznamená to tudíž ztrátu klienta, musí-li
iít pacient do nemocnice. Mezi ambulantními a chudinskými pacienty získává výcviku a praxe. V lékarském
sboru v jeho konferencích, prednáškách, diskusích jednotlivých prípadu
a pod. nemocnicích
získává vedecké
i pra!}tické
prohloubení.
V mnohých
je pravidlem,
že
každé úmrtí musí býti v konferenci lékarského sboru
prodebatováno a všecky záznamy o prípadu procteny.
To znamená urcitou profesionální kontrolu lécby. Proto
vidíme, že témer každý americký praktik je clenem lékarského sboru nekteré nemocnice, a ve velkomestech
nekolika nemocnic. Jeho nemocnicní jmenování je jeho
hlavní profesionální kvalifikací.
Mezi lékari- a nemocnicemi nepanuje tudíž pomer námezdný, nýbrž pomer vzájemné služby. Jedinou placenou lékarskou silou bývá patholog, který provádí laboratorní vyšetrování. Má k ruce technické síly a zacvicuje sekundáre, když jsou k nemu službou prideleni.
I veliké nemocnice mají jen jedno laboratorní oddelení,
které pracuje pro všechny kliniky. Dociluje se tím spolehlivejší a technicky vyspelejší laboratorní služby, cítí
však se všeobecne, že toto zarizení nevyhovuje tam,
kde se jedná o klinický výzkum. Proto se nyní tu a tam
zacínají také zrizovati speciální laboratore jednotlivých
klinik.
Podobné zarízení je i pri nemocnicích medicinských
škol. Ani tam nejsou profesori za svoH práci placeni,
·nebo dostávají jen nominální plat za prednášky a cvicení. Za to však jsou studenti rozdeleni PO skupinách
celému lékarském.u sboru jednotlivých oddelení, prochází v témže predmetu od jednohO' ucitele ke druhému a
tak se jim dostává vzdelání pokud možno prostého
osobních názoru. Iilavní odmenou profesorské cinnosti
je titul, reputace, a možnost zustati stále ve spojení
s klinikou a nemocnicí.
Pri takového organisaci nemocnic odpadají úplne lékarum administrativní stawsti. Ty jsou svereny rediteli
nemocnice, který bývá u menších nemocnic nelékar·,
u vetších lékar-administrátor.
Z personálního rozpoctu
nemocnic jsou vylouceny témer úplne platy lékarum, a
nejvetší položku v nem ciní platy ošetrovatelek. Na sá-
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lech pocítá se prumeremjedna
ošetrovatelka na 8-10
pacientu pri denní službe. Pri službe nocní pripadá na
jednu ošetrovatelku 12 až 15 nemocných. Na privátních
a poloprivátních oddeleních je ovšem pomer jiný. O!;etrovatelky jednotlivých oddelení nepodléhají disciplinárne lékarskÝm šefum, nýbrž vrchní ošetrovatelce ústav:.!.
Prímo od lékari'l prijímají jen rozkazy, týkající se ošetrování nemocného. Ostatní jejich úkoly - udržování
porádku, služba a pod., je .organisováno vrchní ošetrovatelkou.
.
Že je americké ošetrovatelství na vysokém stupni, je
s dostatek známo. Kandidátky musí mm strední školu,
dvou až ctyrletý výcvik a po jeho skoncení státní zkoušky. Nemocnice, které mají ošetrovatelské školy, ušetrí
mnoho na platech, protože žacky zastanou mnoho práce zdarm"a. Ucení ve školách obstarávají lékari taktéž
povetšine zdarma.
Nemocnice je vlastnictvím správní rady, složené ze
zámožných a vynikajících obcanu. Jejím clenem je vždy
též predseda lékarské rady, která se skládá ze šefu jednotlivých oddelení. Lékarská rada stará se o veci lékarsko technické, správní rada hlavne o záležitosti financní, lékarský sbor venuje se hlavne diskusím vedeckým a organisaci medicinských záležitostí nemocnice.
Ježto takovéto soukromé nemocnice nejsou podniky výdelecnÝmi a správní radovství v nich neznamená tanHerny, ale spíše dotaci pro ústav, je pomerne snadno je
zrizovati. Stací dar, nebo sbírka, kryjící padesát procent
investicních nákladu. Zbytek opatrí se bankovní hypotekou, z prebytku a zisku soukromých oddelení kryje
se úmor kapitálu nebo rozširování ústavu, zrizuje se
reservní jmení a zvláštní fondy pro nemajetné.
Trebaže American Medical Ass{)ciati{)n není v takovýchto nemocnicích nijak financne interesována, je pro
ne nejvetší autoritou jak po stránce technické, tak i ve
vecech organisacních a vedeckých. Její inspektori prohlížejí lékarské záznamy, zajímají se o organisaci,
o kvalitu lékarského sboru a dají-Ii prvotrídní klasifikaci znamená to pro nemocnici velký financní úspech:
Dostane zdarma sekundáre, muže zríditi ošetrovatelskou školu, hlásí se prvotrídní lékari do sboru atd.
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Plukovník Švec ve filmu.
J.

V Praze, dne 21. III. 1930.
Vážený pane redaktore!
Když jsme kdysi cetli Vaše posudky o soudobé literární kritice, plne jsme s Vámi souhlasili. Ukázal jste ostatne pozdeji,
pri rozboru Nezvalovy »Kroniky z konce tisíciletí«, jak si kritiku - i když odsuzuje - predstavujete.
Prece však míním -a se mnou doufám více ctenáru Prí tom n o s t i - že v ka;1dém pojednání jest treba zachovati
urcitou formu, at již jím
jest flagelanství
konjunkturálního
akademika,
vzájemné
obvinování generací nebo kritika osoby.

Stat pana O. Rádia o zfilmování
,.Plukovníka Svece« nejen
že neni objektivní;
ona jest jednou z kritik, kterou cte ctenár
s odporem. Naprosto se necítím
kompetentní
kritisovati Metl·
kovo drama nebo film, to ponechávám osobám smerodatnejším.
Zleva - i zprava. Jde mi o neco jiného.
Neco na tom "ctižádostivci
a maniaku« bude. Když jsme se
my, prostí vojáci na italské fronte bourili, tak se ani pan plukovník Krzizek ani Sziszek nezastrelili.
Bylo jim sice milého
Rakouska
líto, ale smrt nebyla jediným
východiskem. Pan
Krížek nebo pan Cížek mohl se ješte státi generálem. "Rešení
daleko praktictejší.
Až na to, že na toto thema Medek nestvor!
drama a že se s nimi nenadelá tolik hluku. Mám obavu, že by
se veseloherní kýc o panu Cížkovi a Krížkovi panu O. R. velmi
líbil a že by kritiku nap>lal inkoustem a ne žlucí.
Vztah mezi sokolstvím Svecovým a jeho cinem nenajde j)ouze
ten, kdo nechce. Snad se obetoval pro budoucí Medkovu slávu
Nebo snad dokonce pro slávu pana O. R.?
U nás jest to tak, vážený pane redaktore: Medek jest na pravém krídle.
Napsal drama.
Režme do Medka i do Svecel
Kopta stojí na krídle levém. Napsal román. "Režie, nikoho neživte! Jinými slovy: co se nám u pravých nelíbí a co jim vytýkáme, sami casto deláme. Palba pušek i del. Vetšinou však
smrduté plyny. A pak se ješte divíte, že se ctenári topí v slzách
nebo se ukýchají?
Vyprável onehdy Emil Svoboda v "Ceském slove« novou pohádku o žábé. Nemohl byste, vážený pane redaktore, doporuciti nekomu, aby si ji také precetl?
Jen aby to pak nebyla
,,~ehevražda v afektu neuspokojené
ješitnosti býti uznávaným
kritikem«.
Znamenám se
Ing. Maran.
II.

Vážený

souhlasil bych vrele se všemi Vašimi výtkami, kdybych byl
presvedcen,
že jsou oprávneny.
Sám jsem psal o Medkove
"Plukovníku
Švecovi« loni do Prí tom n o s t i a bral jsem
jeho heroický motiv v ochranu proti podráždené
levici. A -.
stejne jako Vám - jest mi protivné, jestliže umelecké dílo jest
posuzováno
podle toho, napsal-li je príslušník
pravice nebo
levice.
Verím však, že v referátu p. O. Rádia nešlo o nic takového.
Byl to proste referát o filmovém zpracování
»Plukovníka Švece«, a vytýkal
radu banalit pri zpracování
té látky. Nemuže
prece býti zakázáno posuzovat
nejaký film proto, že si obral
za thema sympatický
vlastenecký
a heroický
motiv. Pokud
mne samého se týká, chci Švecove osobnosti i nadále venovati
všechnu svou úctu - ale to mi neukládá za povinnost, abych
se také kori! pred filmem, který tuto látku vulgárne zpracuje.
Doufám, že jsme v techto vecech od dob tIavlíckových
prece
jen už trochu pokrocili: to tIavlícek ješte musil dokazovat ceskému publiku, že básník, který si umíní opevovat
národ a
rýmovat
v I a s t - s I a s t, není ješte pro tuto okolnost povýšen nad kritiku. Totéž, myslím, platí dnes i o filmu, a verím,
že oposice p. O. RádIa neplatila thematu, nýbrž vypracování.
Kdyby byla platila thematu samotnému,
sám bych s ní velmi
žive nesouhlasil.
Váš

Velkj
vjber
Blanc
crayonu,
zápisníku, soenecken
pod. psacích
soupravamá na
podložek,
aktovekatd.),
a jiných
ntpostradattlnýrh
pomucek a kanc,
i terhnických
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