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vou temperamentu a vášnivého typu. Tato touha po
ohnivosti v myšlenkovém svete bývá jedním z castých
zrádcll pravdy. Jsou lidé, kterí k mnohému problému
by se postavili jinak" kdyby nebylo onoho ideálu od
vahy. ejméne odvahy projevují pred myšlenkou, že
by se mohli zdáti nedosti odvážní. Jsou otroky svého
ideálu. Touha po odvaz'e muže býti práve tak na pre
kážku pravé vnitrní svobode, jako touha po klidu. Re
volucionár za každou cenu vlácí na nohou težkou kouli
predsudku jako šosák: pouze je jeho predsudek jiného

druhu. Bytosti, která bledne pri pomyšlení, že by mohla
udelati neco neobycejného, odpoví.dá bytost, která bled
ne pri pomyšlení, že by mohla udelati neco obycejného.
Backory casto nedoskocí k pravde; sedmimílové boty
ji zhusta preskocí. Jedním z dosti spolehlivých znaku
odvážného muže jest, že si není úplne jasne vedom své
odvahy. Kdo pozoruje svou odvahu každý den v zr
cadle, je koketa. Mejte odvážný ideál, ale ne ideál od
vahy. Neuvažujte o tom, je-li nejaký ideál odvážn)' ci
nic; uvažujte o tom, je-li správn)'. Nestávejte se socia
listy z toho duvodu, že to dnes patrí k vrení: ale stante
se socialisty z toho duvodu, že majitel akcií, kterého
náhodou znáte, je pitomec, který se dává živit delníky
v továrnách, jichž .-snad nikdy ani nespatril, nebo že
rodina, bydlící u sklepa ve vašem dome, má hlad. Exi
stovala škola filosofu vule, která proste ucila: chtejte
neco! aniž by ríkala, co máme vlastne chtíti. Tak se

ám dnes podobne ríká: vrete nejak!
Doufám, že to nebude pochopeno jako potmešilý

útok proti pokrokovosti, reknu-li: máme-li se o ne
cem rozhodovati, neptejme se, co je pokrokové, ale
ptejme se radeji, co je pravdivé. Naucme se mysliti
o vecech, ne o smeru. Ustavicné obavy o vlastní pokro
kovost nevyznacují silné povahy, Stará-li se clovek
pouze o to, jak by byl pokrokovým a odvážným, ošívá
li se stále z nejakých obav, je v tom nutne nejaká faleš.
O techto vecech je nutno mnoho mluviti s mládeží .
Mládež vždy touží po ušlechtilosti. To, co jest, není
nikdy úplne ušlechtilé. Proto mládež, z touhy po ušlech
tilosti, má sklon k radikalismu, k zmene. Mimo to se
bojí všednosti, její krev tece rychle, její duch neváží
každý problém úzkostlive na presných vážkách. Chtel
bych ríci jen tolik: všichni uctíváte husitství a refor
maci jako stupen evropského pokroku. Ale jak vznikl
tento pokrok? Povstal z touhy po pokrokovosti? Je
zrejmo, že nikoli, že vznikl z lásky k pravde. Husité
a reformátori vyšli, aby obnovili neco velmi starého:
život podle Písma. Pri tom, na této pouti za starobylo
stí. stali se mimodek živlem pokrokov)·m. Chcete-Ii my
sliti správne, nedržte se slov jako pokrok, odvaha, var.
Zacnete-Ii premýšleti o továrne, mltžete treba dojíti
k záveru, že, pro dobro celku, bylo by nejlépe majitele
obesit. To jest úctyhodný výsledek. Ale krivdili byste
tomu muži, kdybyste ho jednoho dne chteli obesit proto,
že jste ráno premýšleli o tom, jak se stanete odváž-
nými. .

Zasluhuje skutecného podivu, že jsou stále mezi námi
lidé, kterí vynakládají tolik péce na vec tak snadnou,
jako jest státi se moderním radikálem. Podstatnou ná-
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o nekterých formách odvahy_
Jsou lidé, kterí celým svým založením jsou vedeni
tomu, aby, spatrí-Ii nejakou práci, ptali se v prvé
de. je-Ii to práce odvážná a aby, sejdou-li se s ne
ým clovekem, kladli si zejména otázku, zda ten

ovek vre ci zda to v nem vre. Shromáždí-li kolem
e nekolik mladých lidí, dávají jim radu: budte od

ažní! vrete! Umelecké dílo predstavují si vždy jako
p, zar}'vající se do prsou spolecnosti. Pro umelecké
10, které se nikam nezarývá, které existuje samo pro
be. nemají mnoho trpelivosti. Prihodí-li se jim mlu
ti o Bedrichu Smetanovi, pokusí se ho vylíciti jako
jného ,prežence Bakuninova, kukaccí vajícko v bur

ní spolecnosti, skrytého básníka Lumpenproletari
u. Založí-Ii nejak)' casopis, je prirozeno, že jej ne
jmenují jménem, které nemá nic spolecného s vrením
kvasem. Podobají se ponekud hypochondru, který si

Tecctllékarskou knihu a pak domnívá se na sobe po-
Tovati príznaky všech dvou set nemocí, které tam

rly vyjmenovány: tak oni, precetše si Marxe a Le
ina. domnívají se na všech stranách pozorovati malo
e~tácké vlastnosti .. Budou, myslím, je pozorovati
ouho, nebot rod homo sapiens má nevylécitelný sklon
malomeštáctví. O jednom velmi názorném prípadu
oyé socialistické hypochondrie bylo možno nedávno

ocísti se v novinách mezi zprávami z Ruska: jeden
chovancll vojenské akademie v Moskve se zastrelil
neštastné lásky (tedy malomeštácký dej, který však

"ky pretrvá): jeho druzi se usnesli na resoluci, ve
eré odsoudili sebevraha jako zrádce proletárské veci
prohlásili sebevraždu za malomeštácký - ideál.
Jakkoli v této dobe je to nejjistejší cesta" jak vystavi

. se podezrení z idiotství, musím prohlásiti, že ideál
ru a odvahy je nutno považovati za ideál velmi po
ybné ceny, asi tak jako ideál mávání rukaJ;na nebo
pokojného prešlapování. Prav)' ideál dot)·ká se vecí,

. olivlastností. Pochybuji, že Kant, jeden z nejvetších
ofick~'ch revolucionáru, byl by se kdy oddával

eálu odvahy: byl veren ideálu pravdy, a odvaha pri
Ia sama sebou. Je jisto, že láska urychluje tlukot
rdce: ale ti. kdož milují, myslí na ženu, ne na zrychle
Ý tep. Ideál odvahy a varu jest ideál, vztahující se
vlastnostem, ne k vecem; nebot odvaha a var jsou
uze vlastnosti, ne více. Kdybychom vreli a bublali
ko roztopený samovar, co z toho, nevíme-li pro~?

echci ríci, že všichni lidé, kterí hlásají var a od
'žnost. jsou bez vecných ideálu. Ale chci ríci, že již
uhá predstava varu a odvážnosti má více vlivu, než

1 myslíme, a že jsou lidé, kterí vcházejí do verejného
ivota s jediným odhodláním: já budu odvážný; já
udu vrít. Chci ríci, že u mnoh)'ch lidí ideál odvahy
tojí prede všemi ostatlílími snahami. To platí zejména
velké cásti naší intelektuální mládeže. Pricházívá do
litiky ci do literatury predevším s jakousi predsta-



Prítomnost242

mitkou proti tomuto radikalismu jest jeho lacinost.
Obycejnqu jeho formou jest vzíti pero a paJ?1r a psáti
neco. Slova a papír nekladou odporu a tak je možno se
hezky rozvinouti. Clovek, který má dnes k di~posici
psací náciní, muže býti odvážným jak mu libo. StarÝ
radikál vzbuzoval úctu, nebot za ním byly skutecné city
a skutecný hnev. Pred moderními radikály už nikdo ne
bledne, nebot za nimi se vetšinou skrývá jen chladná
rozumová hra. Šlápnou nekomu na nohu, nedají mu
l?ísto, i jde a dá se mezi .radikály. Nekdo debutuje v ne
Jakém casopise, potrebuje na sebe upozornit, j napíše
neco odvážného. Videli jsme už tolikrá~kterak radika
lismus povstává z rozbourených osobních duvod tI, že
jsme rádi v této veci opatrnými. Jsou lidé, kterí ne
mohou odolati vyhlídce, že lze si zasloužiti slávu na
jeden nebo na dva dny. V takovém ovzduší vytvárí se
pochlebování duchu radikalismu a hrmotu. Bylo kdysi
nutno vybojovati realismus proti šosákum. Fronty se
ponekud zmenily, a bude nutno vybojovati realismus
tentokráte proti radikálum. Nebýti nic jiného než radi
kál - to prozrazuje povrchnost vzdelání a myšlenky.
Jdete jednou do parlamentu a podívejte se na komuni
stickou ofensivu v plné cinnosti: je to hrmotné jako
rozjetá mašina a je to nesporne velmi radikální. Dále
v radikalismu už skoro jíti nelze. Shledáte, že nejradi
kálnejší bod ve snemovne je místo, kde sedí pánové
Haken, Tausik, Mikulícek. Nedovedu si predstavit~
mladého inteligenta, kterého by jejich cinnost za ctvrt
hodiny, nejakých padesát v)'kriku, nevylécila z apriorní
úcty k radikalismu.

Ne radikalismus, ale radikalistické fešáctví jest to,
proti cemu se treba postaviti. Mnohdy se stává clovek
radikálním z týchž duvodtl, z niehž se jinak nosí mo
nok!. Je treba mnoho vedeti a poznati, než se odhodláme
k radikalismu. Byl to, tuším, Tolstý, jenž pravil, že
opravdu radikálním se stává clovek teprve ve stárí, kdy
mel dosti casu mnoho mysliti. Radikalismus mládí
casto není nic více než uniforma.

Jest jedna vážná námitka proti dnešním formám ra
dikalismu: že jsou vetšinou vyvolávány novinami
a denními potrebami politických stran. A je známo,
jakou roli hrají noviny v duchovém živote. Má-li ko
munistická strana pred sebou nejaký urcitý politický
cíl, pripraví pomocí své žurnalistiky lehce nejaký týden
zvýšeného radikalismu v lidu: a je i mnoho intelek
tuálu, kterí ochotne prilétnou posedet na nastraženou
vetvicku. Obycejne nadhodí komunistická žurnalistika
nejaké thema, a mužete videti, jak prijdou všichni radi
kálové, kterí si zakládají na své odvaze, a ochotne vy
konávají na povel pokrokové prostocviky. Tento žurna
listický puvod ciní moderní radikalismus pochybn)m
po stránce myšlenkové hodnoty. Není dobre b)'ti paná
kem, za jehož šnurky tahají nejaké noviny, které potre
bují pomoci strane. Politickým ideálem doby, k nemuž
noviny nabádají, je rozcilenost: obcan má býti stále
pobouren. Noviny, které nežijí na dobré noze s koalici,
prohlašují za obcanskou povinnost býti tak rozmrzen
jako díte, které bolí bricho.

Dnešní generace, mužeme ríci, se baví tím, že ve
svete myšlenek rozbíjí zbytky toho, co ješte zustalo.
Není treba dnes odvahy k tomu, napsati odvážný clánek
do novin. Znám vyšší formu odvahy: a to jest, v této
dobe, kdy odvážní lidé rostou jako houby po dešti, od
vaha zdáti se neodvážným a snésti klidne, ohrnuje-li
nad vámi nejaké mláde nos. Pravá vnitrní neodvislost

se nebojí ani neradikalismu. Nepotrebuje se stále u'
vati o své síle a odvaze a polepiti se pestrými ced
mi. O typickém dnešním radikálu nelze ríci, že má
vahu. Lze v urcitém smyslu spíše ríci, že odvaha
jeho. Harmonické povahy dovedou smíriti ducha
body s duchem kázne: to schází dnešnímu radikali
Jak žalostne bylo naloženo s radikálním dedictvím
sarykovým! Objevilo se nekolik poplašen)'ch 1
kterí pokoušeli se ho napodobit. Málo z nich našlo'
rozhodný a mužný pomer k státu.' Zacalo se rí
Masaryk nestojí za nic, Masaryk prestal být radik
To znamená, povyšovati blýskav)' a povrchní ra .
lismus za merítko všeho. Myslím, že dosti dlouhé
dobí radikalistického impressibnismu p. prof. Rá
melo svuj puvod v rozpacích, co pocíti s dedictv
1\Iasarykovým. Ceho jest treba. jest to, býti tak ra
kálním, abychom byli ochotni hned jednati na zákla
svých slov.

Co bylo tu receno o politice, platí i o literature a u
ní. Také tu bují duch radikalismu a odvahy. Js
mladí lidé, kterí se domnívají delati cosi velmi odv'
ného, píší-li básne bez interpunkce. Domnívají se,
se v tom okamžiku zeme pod nimi trese. Ale psát b'
ne bez interpunkce, to už patrí skoro k bon-tonu v urc
tých básqj.ckých skupinách. Clen takové skupiny b
prokázal skoro více odvahy, kdyby napsal básen porá
ne s teckami a cárkami. Byla doba, kdy bylo velmio
vážné, namalovati ženské telo zelenou barvou.
brzo se vrítily celé davy na tuto stezku, a pak už byl
skoro odvážnejší pro mladého ctižádostivého malír
nenamalovati ženské telo zelenou barvou. Všechny
vážnosti v literature a umení již zdomácnely. Nikd
se jim nediví a není k nim treba žádné zvláštní O

vahy. N epravím, že by to bylo lepší, ale bylo by t
jiste odvážnejší, kdyby se dnes objevil mladý, rozumn
a talentovaný muž, který by zacal psáti treba jak
Ignát Herman. Radikalismus v umení stal se už tak
akademickým a chladnÝm.

Myslím, že už jsme objevili všechny neuctivosti, je
bylo mohlO objeviti. Bylo by nyní dobre, objeviti zas
nejakou uctivost k necemu.

JUDr. František Heinz:

Jak si pocínati na Slovensku.
Naše republika lná na Slovensku neúspechy. Prvním

byl bolševický vpád roku 1919, který privodil jednak
poruchu v poc,nající konsolidaci Slovenska, je<ln.ak
ztrátu území prumyslove bohatého kraje jižne od Ko
šic. Druhé minus mohlo nastati vzhledem k neporád
kum, jež se na Slovensku vyskytly pri mobilisaci roku
1921 a je štestím pro stát, že náhlost mobilisace, se-

. tkavší se se zdárným výsledkem, skoncila jenom mo
bilisací. Tretí neúspech byly lonské volby. Pujdeme-li
tak dále, musí vývoj nepochybne vésti k autonomii
Slovenska. Slovenská autonomie znamená krucek
k rozdvojení státu.

Základní prícinu toho, proc jsme došli na Sloven
sku k dnešním pomerum, nevidím v nicem jiném, nežli
v nedostatku promyšlenosti Národního výboru v roku
1918 v otázce Slovenska. Slovenská otázka nebyla brá
na s plnou vážností, problém slovenský nenašel svého
muže. Šli jsme na· Slovensko bezprogra,move, nemajíce
potuchy o tom. s jak)'mi pomery se tam setkáme. Úplne
opomenuli jsme mysliti l1'l skutecne zvbštní, typickY
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darskou nacianalitu, vyrostlou v tisícrocním období.
euvedomili jsme si z madarské historie nezdoÍnou
u madarského ducha a jeho. vytrvalou neústupnost.
Ze tomu tak je, toho dokladem je vÝvoj.

*
S loven s k o bylo, j e s tab ude pro nás
t á z k o u a dmi n i str a t i v y a dr ob n é p l' á
e k u 1t u l' n í. V každé zemi vojensky obsazené Pf)
ojínu prichází dobrý administrativní úredník. Jestliže
oják je obráncem státu ve válce, administrativní
"edník jest obráncem státu v míru, jest predstavite-

a pestovatelem nejzdravejší státní myšlenky.
Proto administrativa je jedním z nejduležitejších

boru státní správy. Nezáleží celkem na tam, jaké zá
ony platí, zda uherské, rakouské ci ceskoslovenské,
ýbrž vždy na tom, kdO' zálwny ty provádí. Otázka
rsonální mcla by býti duležitejší než župní reforma.
A já nebojím se ríci, jako tríletý bývalý administra

ivní úredník v šestém roce republiky, že stát náš na
Jovenskudrží ~píše drobní ceští pracovníci se Slováky
ujat)'mi pro republiku a cetnický sbor, než naše ad

tinistrativa (cest výjimkám!).
Personalie slovenské administrativy jsou vybudová

ny na nezdravém kompromisu, vytvoreném na jedné
tranc mezi býval)'m chéfem administrativy drem Ka
yem, Slovákem oktobrovcem - nynejším ministrem
plnou mocí, a na druhé strane mezi drem Mezníkem,
redválecn)'m úredníkem palitickým na Morave, ny
ejším personálním referentem ministerstva v Brati-
Jave.
Slovenské personálie je massa úrednictva složená
rozmanit~'ch prvku. Jsou tam bývalí administrativní

redníci z (;ech, "Moravy, Slezska, bývalí administra
tivní úredníci uherští, úredníci z Bosny a Hercegovi

y, mnoho úredníku ze zemí ceských, již byli v soukro
ých službách ceských zemí, 'dorost práv,nický, vstou
ivší do služeb státu. Pri výberu á prijímání do slu-
eb státu mela být zachována prísná a zásadní linie
tátní, a jakýkoli slovenský nepotismus vyloucen. vý
"r úrednictva mel býti zkoumán s neúprosnou prís
ostí, jako prijímání dustojníku a pensistu gen. inspek
orem Macharem ve vojsku.

j ;a Slovensku chybí v administrative koncept. A je
stc s podivem, že "šechny obory státní správy vyžá
ly si exponovati urcité procento úrednictva na Slo
sku, at již se jedná o ucitelstva, profesarstvo, že-

nicní nebo jiné úrednictvo. Naproti tomu však na
vensku s e.-ponovanými úredníky administrativními
na nepatrné výjimky se vubec nesetkáváme. Proc?

ždyfprece administrativa stojí na prvním míste vedle
ojenství a správy financní a je jedním z nejduležitej
Ich oborll státní správy!
Zpusoh, jakým byla otázka personalií na Slavensku
šena, podléhá jiste kritice. Na Slovensku existuje tak
an~'systém notárll, t. j. obecních úredníku, kterí vy
návají agendu obecní a státní. Dnes jsou státními

" dníky. Bylo prece daleko snazší zorg-anisovati spo
live koncept slúžnovsk)'ch úradLl, tedy celkem asi
úrac1tla pak prostrednictvím jich zorganisovati per
álie not{LrSké.A nikali napred notáry (asi 1000 sta- .

c notársk,\'ch) a pak koncept slúžnovských úradl!'
ntuelnc ohé dohromady. Organisování slúžnovských
dli, nyní okresních úradu, je nejduležitejší. N eb or

nisuje-li se okresní úrad rádnc, obsadí-li se alespoi'í
1llms: ( Íl'h1iv~'múredníkem hmI chefcm nebo dru-
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h)'m podrízeným, pak znamená to, že se pastupem
zorganisuje úrad sám a též notárské úrady jemu pod
rízené. Rádné vybudování akresních úradu znamená
úlevu instanci druhé a tím i zlevnení celé správy.

Všeobecne receno (cest výjimkám!) zákon a ochrane
republiky nebyl v predvolebním období s patricným
durazem prováden. Demagagii strany ludové ponechalo
se príliš volné pole. V dusledku toho lonské volby byly
výsledkem demagogie volební, která pramenila Sloven
sko v hnízdo štvanic proti republice, takže neuvedomelý
lid byl sváden hesly živlu protistátních.

Že tamu tak bylo, toha dukazem je Východní Slo
vensko. Strana ludová na východním Slovensku se ne
angažovala. Strana rolnická agitovala a zvítezila.

*
K valitu naší administrace na Slovensku mllže nej-

lépe vystihnouti statistika nejvyššího správního soudu
za minulý rok, která vykazuje - v 6 roce republiky!
39%' chybných konecných nálezll administrativních
úradu, da nichž si bylo ku nejv. spr. soudu stežováno,
a jež nejvyšším správním soudem byly zrušeny. Ve
svetle statistiky je to vedle ministerstva výživy nej
horší obor státní správy, jež takto se kvalifikuje. Pri
pocteme-li ní,lwu pomerne úroven slovenského lidu,
který jen zrídka používá stížnasti ku nejv. správnímu
soudu, mužeme smele ríci, že 60-80'%, administrativ
ních nálezu je bud nezákonných nebo vadných.

Dále vystihuje též dostatecne stav ten likvidující
Haspodárský úrad v Bratislave, který vykazuje sumu
10. mi!. karun pramlcených zásobovacích prestupku.

Pro úplnost podotknouti sluší, že Rakousko obsa
zuje Burgenland, nepatrnou cást z býv. Uherska oproti
Slovensku, vydalo pro úredníky své sbírku zákon LI
platných v Burgenlandu. Sbírka tata mela na poc.
r. 1921 asm svazku, v nichž jsou témer všechny nejdu
ležitejší správní zákony madarské. Ptejme se, zda po
dobná sbírka byla usporádána pro Slovensko minister
stvems plnou mocí. N eba preklady alespan nekterých
zákonu z madarského jazyka. Slovenské preklady jsou
vzácností. Podle ceha se mají rídit pri úradování naši
ceští úredníci, kdyby nebylo Burgenlandrechtu?

*
Slovensko bylo, jest a bude otázkou drobné prá4:e

kulturní. Drobná práce kulturní na Slovensku jest bo
hužel kapitala žalostná. Drobní pracovníci, (;eši a Slo
váci, nezištne a obetave pracují, práce jejich však ne
doznává náležitého pochopení u vládního režimu, který
na Slavensku panuje. Nic necharakterisuje toto
tvrzení lépe než následující. Na podzim 1921 konala
se schuze sokolských pracovníku slovenských ve Vrut
kách. Schuze ty konaly se dvakráte za rok a byly na
nich kladeny a prahlubovány prvé organisacní zákla
dy Sokalstva. Pamatuji se jak)'m dojmem na nás asi
30 tam shromáždených pLlsohila slova zástupce pred
sednictva (;s!. O. S., který ujav se slova, když spousta
stížností, nárkll a stesku byla pronesena, na neuznání
kulturní práce vubec, jmenovite sakolské, koncil: »Za
Rakouska spoléhali jsme na sebe, na sebe musímé spo
léhati i dnes, v naší republice!«

Píši-li o Sokalstvu, musím vytýciti skutecne veliký
význam a dosud tak casta prezíraný sokolské práce na
Slovensku. Dekujeme-li idei Sokolstva v mnohém za
vzkríšení národního zápalu a za udržení a rozkvet jed
né sloeky náradní síly; v našem lidu v zemích cesk}'ch,
Sokol 11,t Slovensku mú v}'zuam jako jedna ze složek



(2 k 11 1 h y i n t e r v i e \V iI F r. L e f e v r a: U 11 e h eur e
a ve c ... )

- Ale co budu mluvit o sobe, když jsem tu jen k vuli nemu,
pro jeho slávu, - odpovedela paní Londonová na naši první
otázku. »Jsem tolik š(astna za neho pro všechnu tu slávu sve

tovou, které se dostává jeho dílu, j.eho celému dílu. Ach! jak
radostnou hrdostí by ho naplnilo prijetí ve Francii, nebot Jack,
lépe než kdo jiný, vedel, že pouze Paríž má v moci udelit
svrchované uznání ... «

»Prijela jste z Kalifornic?«
»Ano, a ponevadž nemám ráda tranlSatlanltiky - podobají se

príl1iš hotelum a cloveku na nich nepripadá, že opustil pevninu
- cestovala jsem na švédském p:Hnicku ze San-Francisca, je
hož kapitánem byl Ragnar Snobohm a který vezl do Evropy ná
klad kvetin. Cesta ze San-Francisca do J-Javru trvala ctyricet

'dní. V kvctnu pojedu do Anglie, v cervnu a cervenci do Švéd
ska, Norska a Dánska. Ve Skandinavii má Jack London snad
své nejoddanejší a nejcetnejší ctitele.«

»Ano, ctou-li se jeho díla ve Skandinavii tak jako, Ibsenova,

Bjoems01lJova, Strindbergova, vysvetluje se to, nehlede k jich
vnitrní vlastni 'hodnote, mnohým: v dobc, kdy na Aljašce byla:

objevena zlatá ložiska, vystehovalo se tanl mnoho Skandinávcu

a nepochybne že nejd{Hežitejších, jež po celém Sloven
sku vedle školy lid slovenský obrozují a který prak
ticky uskutecnují jednotu Cechú a Slovákú a prinášejí
poselství budoucího opravdového ceskoslovenství.

*
Sl0vensko v budoucnosti pro nás znamená otázku vý-

chovy žactva a dorostu.
Ve vnitrní politice našeho státu Slovensko stává se

místem, na nemž rozhoduje se o osudu republiky .. Je
proto záležitostí celostátní, a nutno, by koalicní poli
tika konoentrovala se na restaurování Slovenska a vy
nasnažila se uvésti co nejdríve Slovensko do porádku.

1. Vybudováním rádné a spolehlivé
a dmi ni str a c e.

Organisování župního svazu, zrušení ministerstva
s plnou mocí a podrízení administrace slovenské bez
prostredne ministerstvu vnitra je otázkou více než na
léhavou. Nynejší situace vyžádá si prípadne zrízení
exposice ministerstva vnitra v Bratislave pro jedno
tlivé obory ministerstva vnitra, které vyžadují bezpro
stredního rízení z Bratislave, a jež by byly pro do
hlednou dobu se znacnou obtíží z Prahy ·~)Vladatelny;
na prvém míste jednal'O by se 'O policejní obor.

Zvýšení právnické kvality úrednictva administrativ
ního docílí se v prvé rade 'Ochotou úrednictva samého
- já nepochybuji o tom, že och'Ota je, ale znacné stesky
v úrednictvu samém jsou na ministerstvo v Bratislave
-, poskytnutím príležitosti ku zvýšení vzdelání kon
ceptu porádáním kurSLl v·sÍdlech žup. Sluší vítati pod
net dra Mourala za úcelem zrízení rádných práv
nických knihoven u administrativních úradL1.

2. Co n e j ú cin nej š Í m podporováním všech slo
žek ceskosl'Ovenský;ch státotvorných: sokolských, del
nických jednot, prednáškové cinnosti, zakládáním
knihoven, podporou pol. stran a pod.

3: Ú cin n Ý m boj e m pro t i myš len c e a u
t o no mi e.

Prítomnost 30. dubna 19

a Jack Londonovy spisy" vyprávející o ž(vote zlatokopu v Klo
dyke, za.jímaly ohromne jejich pl-íbuzné a prátele, kterí
stali v Evrope. 2 cásti možno snad také pricísti velkou populár

nost J ackovu ve Skandinavii geografickým pomerum: sever
Evropy pripomíná hodne Aljašku.«

»Když jsme se vza]ij r. I905, byl J ack London už slavný,
nevadž vydal knihu The Ca1l of the Wild r. I903 (Volání dív
ciny), která je u nás klrassícká a cte se na universite jako vzor'
ukázka ryzího, ci$tého jazyka, a The People of the Abyss, 1903

(Lid, propasti.). J cho. první kniljou byl sva~ek povídek ze života
na Aljašce, Bílý Tesák, ale opravdu ho proslavilo teprve Volání
divociny. R. I905 vydal již sedirn úspešných knih. Brzy po
svatbe mi vyprável J ack historku o starém americkém kapitánu

J osuha Slocumovi, který podnikl zcela sám na lodi 30 stop dlouhé
cestu kolem sveta. Tato historka, puvabná jako legenda, rozví·
rila J ackovu fantasii a nezustala bez úcinku ani ná mne, ponevadž
yachting byl' vždy mým koníckem: »Poslyš, pravil; postavíme
si nej rve domek a pak se vydáme na cestu kolem sveta na
malé lodi jako Josuha Slocum«. Odvetila jsem mu ihned:
»Mladší už nikdy- nebudeme, nikd~ nebudeme vyzbrojeni takovým
nadšením pro krásné dobrodružství, vydejme se na cestu' hned,
dum si pO'stavíme potom. Dum zustane na svém míste, lod ne.c

Dali jsme si tedy postavit malou lod dlouhou SS stop, ale
Jack nevedel, jaké jméno jí dát. Prátelé mu poradili, aby ji
nazval The Call of the Wilcl, jménem své tehdy nejproslulejší
knihy;, jiný radil Thc' Sea Vlolf, a jiný za~e The Game, opet tituly
dvou Jackových knih. »Nemáte-li pro mne nic lepšiho, praví

pojednou Jack, nazvu ji The Snark.« Všichni se na sebe po
dívali; nikdo neznal toho jmena, vytvoreného anglickým roma·
nopiscem Lewes Carro1lem, a oznacuj íeího v jednom jcho ro
máne bájecné zvíre (The hunting of the Snark). A tak jsme
se vypravili na lodi Sna.rk ze San Francisca na Havajské ostrovy,
odtud na ostrovy Markézy. Prí této ceste (podotýkám, že The
Snark je jediná plachetnice, která ji lllohla dokázati) zápolili
jsme casto s protivnými vetry. Trvala dva mesíce ... «

»Byla to jaks.i vaše svatební cesta ... «

Paní Jack Londonová se usmála: »Mi'lj život s Jack Londoncm
byla nepretržitou radou svatebních cest ... «

V predsíni i v zahrádce, zalité vuní kvetoucího šeríku, ce
kalo ještc cetne mých soudruh~1 z francouzských a anglických
deníku na paní J ack Londbnovou. Nezdržoval jsem ji už tedy vice.
A prece jsem se chtcl ještc vyptat na tolik vccÍ. Paní Anna

Strl1l1sky Walling, prítelkyne a spolupracovnice Jack Londona,
a pan Louis Postif" jeho prekladatel, nabídl se mi laskavc, že
mi vše zodpovedí.

»Strávila jsem,« pravi1a paní Strunsky, »sedm let, nejkrásnejší
leta našeho odrostlého veku, v nejdllvcrnejším kamarád~tvi
s J ack Londonem. Byl živoucím dllkazem známé pravdy: "Silm

jsou vždy dobrí, vždy nežni.« Ani jedinkráte neslyšela jsem
ho se rozkriknout. Mej obdivuhodnou »self-controle«. Mel a

dojemnou úctu k casu: »Hodiny jsou mým jediným majetkem.
ríkával casto, a ackoliv jeho vlastní filosofie vystupovala pruuc
proti asketismu, žil sám opravdu asketicky. Nespal aní pct hodin
denne. Po léta jsem ho vídala studovat od 8 hod,in vecer do
3 hod. ráno, když už pred tím pracoval po celý den, aby vy
delal na. živobytí. Ubohý J ack. Jeho život byl tak naplncn zájmy
a vášnivostí, a není ho více! Sám mel odhaliti pravdu ... Máte

rád jehO' knihy, pane? Vezte, že byl vetší, ncž jeho dílo.
Když jsme mu nekdy vytýkali prátelsky ten rozpor mez

jeho filosoficjcým pojetím a životem, jaký vedl, odpovídal vždy:
»Tolik vecí ješte na mne ceká!« Pak dodával, nebo( NapoleOll

byl mu ucitelem života: »Mohlo-li stacit Napoleonovi pct ho

,d'ín spánku na bojišti, muže to stacit i mne, nebot muj živ
je bojištem.«

»Tento muž, který nemel nikdy dosti casu, aby

Doba a lidé

Ze života Jacka Londona.
•
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e a své dilo, ucinil ncco obdivuhodného: po nekolik let obe
al všechny své strecly staršímu vekem spisovateli, Hermanu
hitakerovi, který nemohl proniknout a byl proto neštasten.
bratrskou laskavostí probíral se stránku za stránkou dílem

vého staršího pri tele a naznacoval mu, co by potrebovalo zmeny
úpravy. Jednou jsem se 110 prímo zeptala a tu odpovedel tak,

e teprve vynikla krása jeho cilW: »Ne, vím dobre, Ž'e Whi.
Wctr nemá lladání, ale proto mu nepomáhám; pomáhám mu
Jakožto statecnému clovcku, který se nikdy nevzdal nadcje a ni
kdy n('pochyboval o literature ani o sláve.«

»Koho ctil nejvíce?«

"Speneera, kterého celý život studoval; »První principy« znal
zpamcli (Jack: London byl také uceným mužem); velmi rád
Ilal Rudyarda Kiplinga, Josefa Conrada, Thomase Hardyho a
le\"tllsona. O tomto psal 10. února 1899 C. J ohnsovi, prvnímu
urllalistovi, který mu blahoprál k úspechu jeho díla:

»r'ripoj uj i se z plna srdce k obdivu, který chováte pro
R. Stevellsona; jaký príklad píle a osobitého rozvoje! Jako
romanopisec llemá sobe rovna; i jako o esayistovi lze to
bezmála tvrdit, a také puvab ostatních jeho vccí je neodo
late1IlÝ.Co se mé záliby tkne, nejsilnejší ze vš~ho je jeho
Ehb Tide. Vy naopak nesdílíte mé záliby pro Kíplinga.
\'niká k samé podstatc vcei. Nemusím vám citovati, co vše
se mi z neho líbí. Jen jediný priklad: Zpev Ban.ja. V pou
šti, kde mladí l,idé hledí založit si krb a skromný maje
lecek, zazní banjo, pripomínaj íc vyhnancum vzdálený svet:
Poslyš mne šeptati, s cím sverit se mí neodváží pošetilci;
Jsem vzpomínka, jsem trýzen, jsem mesto,
Jsem vše, co neslo kdys vecerní na sobe toiletu.

Kolikráte, vzdálen na daleké hory svcta, trýznen touhou

spalrit ženskou tvár, noviny, clobrou knihu, anebo slyšet
krásnou hudbu, žízne po fO\zkošnÝch požitcích staré civili_
saee, vzpomncl jsem si, slyše znít banjo, na tyto rádky,
které vystihuj í verne urcítý duševní stav ...

f'riznávám, že R. L. Stevenson nemusel' se probíjet žívo
telll, kdežto Kipling, vyšed z prostého novináre, musel bo

jovat a hledet si spíše prodeje svých knih než své posmrtné
siáv~.

Ano, je mi dobre patrna výchovná síla mého tekavého

života. Nicménc musím jen litovat, že tato léta nemohla se

ncjakým zázracným zpusobem zdvojnásobit, tak abych byl
mohl vcnovat týž pocet let studiu. Tot nevýhoda toho mít

temperament, záležející ze vzájemne si odporujících po
pudit«

Objevili jsme spolecne WaJt Whitman1a a byla to pro nas oba
velká radost. Poznal Upton Sintlaira a poj ilo je pak velmi blízké
prátelství. Pri své železné vuli a své rozehrané sensibiln06ti

prožíval J ack London íntensivne minuty prítomnosti; mel od

prírody vynikající nadání prinutit chvíli, aby mu vydala vše,
co obsahuje, a pres to, pres tuto obdivuhodnou vitalitu, snad
proto práve, hlodala mu v hloubí srdce horkost a hluboká me
lancholie.

Kdyby byl Jack Lonclon býval tak dobrým filosofelTI jako
byl vzdelaným mužem, by by ješte na živu, ale válka v r. 1914
nicila všechny jeho nadeje a naplnila ho prílišným smutkem;

nemohl jí odolat ...

Zajímavá vec je ješte s "Lidiem propasti«. Tuto knihu pro
iI a napsal v šesti týdnech. Jeho nakladatel ho chtel poslat jako

liopisovatc1edo Transvaalu, ale když Jack byl schystán, Boerská
válka se chýlila ke konci ... "Tak si jedte, kam chcete«, rekl
mu Macmillin. Spisovatel uložil všechny své peníze v bance

odebral se do Londýna, kam došel bez jediného halére. Roz-
odl se, že prostuduje spodiny Whitechapelu (Londýnský East
nd). Je to nejžalostnejší místo sveta. "Celé své srdce jsem
ložil do této knihy,« priznal se pozdeji dobrým známým. Po-
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nevadž byl bez penez, pracoval po deset dní na chmelu. Jinak
skládal náklady na nábreží... V noci psal ..

I Anglicanum se ta kniha nezamlouvala.
Po tcchto· šest nedel sklánel se J ack nad tolikerou bídou, že

nechtel nikoho ze známých 'Videt, naprosto nikoho, ani své na
kladatele. Odcestoval pak zase a ucinil pri tom odbocku do Pa
ríže.«

"Kterému svému dílu dával prednost?«
" Citove, smím-Jí se tak vyjádrit, Martin Eden byl mu nej

mílejší.«
"To je v širokém slova smyslu autobiografie; ušlechtilý a

vroucí spis, který dnes tvorí cást duchovního majetku lidstva.

Povaha samoukova je nesrrÍirne sympatická a povah:t Ruth,
»Li!y-maid«, je úžasne jemnc propracována ... V tcchto dvou
osobách podal J ack London opravdu mistrný výtvor... Proc
tedy to omezení: citDve! ....

»Poncvadž se mu zdálo, že z hlediska cistého umcní nejzdari
lejší je The star rover (Hvczdný tulák). To je velké dílo, v ncmž
v dokonalém souladu rozvíjí se tucet velmi zajímavých 1110tivlt...

Ale na v vybírat? Náš prítel celým svým dílem íe ke cti lite

rature i lidstvu. Toto díte lidu, tento syn trappéra, který už
v peti letech musel se živit prací, který zemrel ve ctyriceti le
tech napsav S3 znamenitých knih, prož,il dobre SVltj hvot ... «----

Satira na Anglii.
(Z knihy A. Chevri:llon'a; Nouvellles Etudes

a n g Ia i s es.)

Anglický spisovatel Wells byl ve vrancii, stejnc jako jinde,
cenen a znám predevším jako auto'r fantastických a utopistických
románu. Pozdeji, jak známo, zúžil Wells znacne horizont svých
visí, a spokojuje se na pr. v díle Budoucnost v Americe výhledem
do nejbližších padesáti let, a ve spisech jako Kipps, Atm Vero
nic'a, Tono-Bungay obírá se výhradne již jen problémem prí

tomnosti ~. l<Tit;~Oq )Jo11ledl 'i"é "!",sti, Df'j!épr;: 9, nejúplneji
v tomto posledním. Tono-Bungay je spíše než kritikou ostrou
satirou Anglie po všech nejvýznacnejších stránkách; AtJglie tra

dicní, polofeudální, stejne jako Anglie moderne-prumyslové,
mestské stejne jako venkovské. Tu ironisuje Wells vše, co platí
za typicky anglické: pojem gentlemana, hlavne mesto se svým
vírem a shonem v centru a životem middle class na periferiích,

I snobism zbohatlíklt v Palace-hotelech, footballové matche, vše

až do toho nejduležitejšího, do typických ideí anglických a(
starších, jimž dali výraz Wordsworth a Tennysson, nebo moder

ních, jíehž hlasateli jsou Kipling a Cecil Rhode'S. Vše, co
pravému Anglicanu je svatým, je tu nemilosrdne strháno, a
ostre prosvetlováno. Cirý íntelektuál, presný logik a chladný
usuzovatel Wells jeví se tu tak moderním Anglicanem, že
v pravde anglického zbývá na nem už málo, a jeví se spíš
Americanem, jmenovite v okázalé lhostejností a lleúete k tradici,
nejvíce ovšem v rázu ideálu, které si staví. Tento ideál je u nej
vítezství energie a lidské myšlenky nad setrvacností. Muž po

jeho chuti je Rockfe'!ler nebo bratrí Wrightové, a tcmto mužum
práve se podobá hrdina knihy Tono-Bungay, George Ponderevo,
hlasatel Wellsových myšlenek. Jeto typ odvážnéhol chlapíka,

ucence, ale praktického, který se vyzná i v organisování tJustll,
vynálezce také práve v oboru aviatiky, neuspokoj eného však
svými podniky financnímí a nalézajícímu jedinou rozkoš v pres
nosti vedecké práce a radolstecl~ laboratore. Narodí se na starém
šlechtickém zámku Bladesover a tím uvádí nás ,LutOr hned

prvními stránkami do ovzduší tradicní Anglie. Jeho matkou je
služebná. Tím je dáno hned jeho presné místo ve spolecenské

hierarchii, v starobylém 'a úctyhodném rozdelení na vyšší (b e (.
t e r s) a nižší, v cele s místni šlechtou, gen t r y. Tato je
representována starou, zaprášenou slecnou, her ladyship s n-
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zbytnou družinou a aparátem ceremoniálních zvyku. Pres kneze
a soudce vylíceny' jsou postupne všechny nižší, presne odstup
nované figurky až do nejspodnejší nádenické láje. Blízko je
mesto, kam deti chodí do grammar schools, ponekud dál pak

Londýn, kam se zajede obcas na nákupy a nadýchal se ovzduší,
jímž plní hlavni mesto prítomnost nejurozenejší dámy v ríši:
Královny.

Tak poznává hošík od prvého dne onen podivuhodný porádek,
bez nehož ješte dnes tolika Anglicanum na venkove není Anglie
vl1bee myslitelna. Osou všeho je gentry, jí a pro ni deje se vše,

a tak tomu je v Bladesover, kteréHo místo je tu u Wellse,
prímo symbolem oné staré struktury z 18. století, která pres
všechny prvky je stále jádrem dnešní Anglie. Tento místní rád

je tak obrazem rádu národního: Král, horní a dolni snemovn:l,
dvorní ceremonial, církev se svými statky a spolecensky uhla
zeným knežstvem, starobylé university. Vnejším a viditelným
výrazem tohoto odvekého rádu j sou velké aristokratické ctvrti
londýnské, dnešní West End, panská dominia, venkov' plný
country seat, lordský venkov anglický.

Více však ješte ncž obrazem vecí a zrízení je panství Blades
over obrazem ciste anglických ideí, z nichž ony vzešly. Jednou
z nejvýznamnejších je predstava vudcí osobnosti, gentlemana,
ovládající Anglii Burkeho, George Eliotové i Kiplingovu, zteles
není politické i obecné moudrosti, úcty k tradici, záliby v teles
ných cviceních a hrách, jichž smysl je vytvorení otužilého

aristokratického typu, vychovávaného jimi nejprve k poslušnosti,
pak k porouceni. Bladesover, tof oficieln,í Anglie viktorianské
doby a hrdina knihy oznacuje také toto starobylé a silné pojetí
cloveka a spolecnosti zkrátka výrazem: The Bladesover system.
Všechna literatura století predpoklá\:fá 1;oto pojetí od Thacke
raye po Meredithe, v nem kotví i dílo Ruskinovo, a Tennyson
dal tomuto »systému« básnický výraz. V národe, který se skládá
z panujících a ovládaných (a nation yet, the rulers and the
ruled), opevá jmenovite ty, kterí patrí ke kaste vládnoucích.

uprosthd 19. stol. je mu ideálem tento krestanský a šlechtický
pevny' rád, záruka bezpecí a svobody a zálibne staví jej v kon
trast protirevolucní nekázni r. 48 a katastrofám, do nichž prázdní
mluvkové ženou Francii zralou pro diktátora. Sympatie vVellsovy
platí ovšem zase této revolucní Francii, trpící, ponevadž mení se
nejdríve ze všech náro I. Jeho hrdina, již proto, že jeho nízký
puvod dal mu nahlédnouti do »systému« nejdríve ze zlé strany,

hledí na nej rovnež nevražíve a s odporem. ac vzpomíná po
zdeji s nejvetší a nejkousavejší ironií, je ta smešná a ubohá

snah~ middle c1ass. vrstev, jichž nižší spolecenské postavení je
dáno na vždy a b~ vyhlídky na únik. aby pres to vyrovnaly
se vyšším. Posmívá se tomu, jak napodobují jejich výslovnost,

jejich zvyky a gesta, jak se korí pred tituly, vzpomíná, jal<
doslova má pravdu Thacker:1y, který pro tyto strední vrstvy
práve napsal svou Knihu snobu. \Vel1s není ovšem tak zasle
pcným, aby nevidel i dobrých' a životních strinek sociálního

systému, na nejž útocí. Ale oci autora Anticipations jsou zvykly
7írat více do budoucna, než tkvít v prítomnosti a vidí proto
dobre, proc tomuto systému se odzvoní v dohledné dobe. Je
mu jasno, že je predevším v OdP0rll se všemi témer predpoklady
západní osvety, jakými jsou rozpory vedy a víry, snadnost styku,
soustredení osvety ve velkých mestech, rozvoj prumyslu a sveto
vého obchodu, konkurence nových národu. Cím déle se pres to
udržuje starý systém. v Anglii, tím více se zadr~uje nevyhnutelné
prizpi'lsobení se zeme moderním pomeri'lln a dusledky toho pro
jeví se i v praktickém ohledu.

Vedle tohoto zastaralého sveta vidí \\'el1s vyvstávati jiný,
který se mu také príliš nezamloll\·á. Pozoruje šílený shon bur
sovní a jeho úcinky na celý svet, síte dráti'l, obepíl~ající mesto,
rev reklam, komíny továren, halící svým cmoudem nebe, lesy
stožáru v prista"ech Temže a za jej ími brehy, plnými odpadktl
a necistoty, stop moderniho prtllnyslu, staré vysoké paláce, vzpo-
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míni na minulost, srovnava s ní tuto kriklavou, nehoráznou a
roztahovacnou prítomnost industriálního charakteru, a zdá se
mu, že dnešní vývoj anglický je bez plánu, beztvárný a mon·
strosní a definuje Anglii jako »feudální spolecnost v rozkladu"
trpící následky hypertrofie«.

Tento spolecenský rozklad demonstruje WclIs novou postavou
Eduarda Ponderevo, strýce George Ponderevo. To je typ Angli
cana nejnovejší ražby, který už netkví svými koreny v starém
systému. V hlave mu jen vírí nápady a skvelými myšlenkami:
obchod, spekulace, reklama, tot jeho svet. Pravý business man
of the West svým založením, ackoliv na zacá <U románu vegetuje

pouze na zapadlém anglickém venkove, težce snášeje nehybnost
a šablonu života ve svém okolí, a trpe tím, že nemuže rozvinout
svi'lj praktický podnikavý talent. I k tomu dojde, když se-dostane
do Londýna ke spolecnosti lékárnických výrobkiL Tu dlužno
vzpomenout, že Anglie je par e cel1ence zemí lékarské šarlatanerie,

zemí zázracný)h léku, pastilek a pilulek proti všem nemocem. Muž
se octne na svém míste. Zvetrí jako dravec, zbystrí smysly,
premýšlí trpelive a bezpecne a když ho prijde jednou synovec
upomenout o dlužné peníze, dostane místo nich významný po
hled a záhadné heslo: Tono-Bungay!

»Co je to?« Za tri mesíce pochopí to lépe, vida celou 60
milionovou ríši zaplavenu plakáty a nápisy: Tajemství životní
síly: Tono-Bungay, a, zavolán telegraficky, pochopí vše. Strýc,
který zná dobre jeho houževnatost, presnou methodicnost a smysl

organisacní v obchode, navrhuje mu úcastenství v p9dniku.
George, svým založením pravý ucenec, váhá, ale je zamilován,
nemá penez, zacíná uvažovat. Strýc zdolává jeho pochybnosti
a námitky. »Žádné taškárství«, praví, »pouhý obchod. Že to je
trocha aromatického vína, které nemuže mít žádného prímého
úcinku? Ale muže pusobit sugestivne a tím neprímo vracet
nemocným síly. To prece je zcela v porádku, každý to tak delá.«
Inženýr George dívá se na Londýn Wel1sovýma ocima. Vidí
monstrosní mesto s davy, se zmateným kolotáním bez cíle a
vi'ldcí myšlenky v egoistickém shonu za vlastními zájmy, zdá se
mu, že úsilí je marné, life is a muddle, a z pessimismu, opovržení
odhodlá se k spolupráci na pod!niku, jímž pohrdá v duchu. Strýc
má pravdu. V zemi, kde jediným ideálem je prodávat hodne
draho nejaký laciný vynález a od staletí heslem podrídit zájem
celku svému vlastnímu, tam obchod s Tono-Bungay je opravdu
neco >:co delá každý«, princip takového obchodu je aspon vše
obecne uznáván. A tak inženýr venuje osm let svého života roz
kvetu strýcova podniku, a není možná sledovat podrobne všechny
fase této napínavé, dramaticky sensacní historie, pripomínaj ící
vznik ohromných majetku amerických. Úžasná reklama. získání
deníku a revuí, založení velké akciové spolecnosti, fu se vlastního
podniku s deseti jinými príbuznými, vítezství na celé cáre, obrat
60milionový, tricet milionu soukromého jmení - to jsou hlavní

doby epochy, za které vynálezce tohoto ohromného bluffu prošel
všemi stupni a vrstvami anglické spolecnosti. Ze skromné lékár
nicky postoupíl do vilky v okolí Londýna, pak do velké vily
na venkove, z ní do starobylého zámku v historickém country
seal. Presytiv se i toho, dá si zbudovati s neslýchanou nádherou
palác mamutího stylu chicagského a prizpi'lsobí, aby jeho vítez
ství bylo dokonalé. svi'lj život všem zvyklostem anglické spol~c
nosti. Pestuj e sport. honbu, shromaž'duje k<;',lem sebe vše, co
neco znamená v obchodním a umeleckém svete, vládne armáde
podrízených, vlece za sebou velké kapitalisty, v pose Napoleona
shlíží s výše svých triceti milioni'l na lidstvo dole, mluví jako
Cecil Rhodes nebo RockfeI1er o svém díle, o sv~m poslání a
zodpovednosti, o svctovém úkolu rasy, jíž je jedním z predních

representantu. V rozmach~ toho sebevedomí nesmelá zprvu myš
Itnka nabývá urcitejších forem, muž vidí se peerem, lordem:
lord Tono de Bungay treba, jenž bude ve snemovne lordu 3

'na všech láhvích. Odvážný bursovní spekulant, business-man,
tvurce trusti'l na jed~é strane, a panská snemovna se svými
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, starobylými zvyklostmi a vzpomínkami na stredovek, tato

ální spojení je podle WeJlse paradoxem Anglie a tento

OX, vystavený takto nenávistne posmešnou, karikaturní

ou je jádrem Wellsovy knihy.

ato satyra spolecnosti, tak nenávistná, že snad jen u S""ifta

najde obdoba, je prehnána; je zkrivena predpojatým stano
em, témer chorobnou snahou nechtít videt všude lec grotesk

• perversi, vše ošklivé, co se prící autorove predstave o spra

nosti a rozumu. Chceme-Ii pochopiti dobre smysl a dosah
to, abychom tak rekli, poselství \Vellsova jeho národu, mu-

e po Tono-Bungay precísti nekolik povídek Kiplingových.

dnešní sfére anglického myšlení jsou to dva extrémní póly.
co Wells voli za predmet své satiry, prežitky staré olig-

ieké Anglie, její hierarchie. tradice, zvyklosti, nová Anglie

bankami, bohatstvím a svetovým obchodem, to vše Kipling
velebí. Kipling chválí anglické myšlení, školy, církve, vý
anglické rasy, velikost císarství. Není, jako Wells, mysli
a budovatelem príští spolecnosti. Dívá se na Anglii ocima

lee. Obdivuje jako umelec její kolektivní úsilí, velké formy
voi i politické, které behem staletí vytvorila, nedívá se na ne

O na výmysl rozumové práce, myšlenkového logického úsilí,
rž jako na priro~ený rád, na rasový význak Anglicana. ''Ir ells má

e na zreteli individuum, ale Kipling zajímá se jen' o spolecnost.
ruje-li snad tyto anglické idee z odstupu, z dálky, z ciziny,

"e v nich snadno videt iluse a konvence. Ale pro toho, kdo

narodil v úle, málo na tom záleží; pro nej j sou životní
dou, drží se jich príliš pevne, než aby je chtel a mohl kri

analysovat. Wel1suv hrdina neuposlechl tohoto anglického
erativu; nadzvedl závoj a shledal arci nicotu. Tím rázem

el; nepatrí již ke své družine. Praktický dusledek. který
ells arci nevyvozuje, by byl, že není dobré pro jednotlivce,

opouštel formy, které jeho rasa si behem dlouhých veku

orila, aby se jimi chránila a v nich trvala. Cistá pravda

I ani lidská ani sociální. V omylu žije ten, kdo odmítl kon
ce a chce žít jen dle pravdy. K této lekci speje celé dílo

lingovo. Toto presvedcení vyslovuje s tím vetší autoritou,

poznal úžasnou moc slepých mocností, nebezpecné síly chaosu
Boveku a mimo cloveka. Nahlédl ve vecnou džungli, v její

ké nekonecno, v její noc, v její hrozby, v její hruzy, v její
ejnost osudu efemérních tVOrll, UsoudIl, že i lidský živocich

e žíti jen ve svém houfu, pro svuj houf a podle zákona
ho houfu.

ato Kiplingova filosofie odpovídá založení anglickému. U pra

Anglicana prvek sociální prehlušuje individuální.' Je více

Francouz výtvorem milieu, a ráz národních myšlenek a

je vtišten celé jeho mravní, rozumové i fysické bytosti.

. ence, rys cistc individuální, necení se také v Anglii mnoho.
" že anglictí reditelé železnicních spolecností, inženýri a

'ci v arsenálech jakožto jednotlivci nejsou tak vysoce inteli

i, jako jejich francouzští kolegové. Ale nepochybné je, že
, dráhy i telefony fungují v Anglii lépe a arsenály pracují
a levneji než ve Francii. Tedy, žádoucí je Anglicanu spíše

lní hodnota rasy. Kritisuje-li Wel1s, více ješte a ostreji,

si to dovolil Meredith, tuto nedostatecnost osobní my~livosti

ního Anglicana a ucí-li, že myslit je dnes životní nutností

Anglicana, rozchází se arci i tu naprosto s Kiplingem, pro
" myšlenka je symptomem a prícinou úpadku energie. A tak

ížíme dnes nestranne tomuto zajímavému boji zájmu a

enek, a jako cizinci nasloucháme vývodum obou stran s týmž
em. Víme, že pro spolecnost lidskou obe idee mají své
vnení, idea pokroku stejne jako idea tradice. Jsme jen rádi,

literární oblasti maJí tyto myšlenky dva zápasníky tak
ajíci, j.ko jsou Wells a Kipling.
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Literatura a umení

J os. K odícek:

Hilar - rugby.
Silná osobnost jest nenávidena. To jest z biologic

kých skutecností života. Avšak premíra zloby, jíž jest
provázena cinnost tohotQ K. H. Hilara, není jen bio
logickým projevem závisti a strachu ze síly, nýbrž do
mácí specialitou, která se dá oznaciti slovy: msta za
vlastní neorientovanost. Typická osamelost umelcova.
Za deset let jest bit ve jménu ideálu, který sám pred
deseti lety vytvoril. Za dalších deset let bude bit ve jmé
nu obrazu, který vytvárí dnes, jsa vydán na pospas. Ale
tam, v poesii, výtvarnictví, filosofii, má tvorící clovek
cas; divadlo, ázané na telesnost umelcovu, casu nemá
- nikde nelze tak dobre ubíti, jako zde. Tím spíše, že
zaplacenou vstupenkou má každá švadlenka právo zá
vazného úsudku, a švadlenkám v mužských i ženských
šatech se sverují i kritické rubriky denních listu. Zde
jest odvolávání se k budoucímu ús,udku planým slo
vem; zde jest prítomnost vším - tuto prítomnost mu
vezmeme, nemá casu cekat, my jsme pány a rozhod
cími; na nej!

V osobnosti Hilarove jest provokativnost, ktero\} lze
odpustiti jen umelci vnejšne nezávislému. On však
realisuje svuj ideál, jsa odvislý. Tedy at nám slouží!
At nás nedráždí! At nás nenutí k sensacím, na než jsme
si ješte nezvykli! - Vývoj - nu ano, pripouštíme jej
- ale tam, kde je umelec odhodlán hladovet na svuj
náklad, ne bít se o duchovní statky za naše peníze!

»Hilar utlacuje básníka.« Ale tento Hilar jest ocho
ten na prání autorovo dáti režii kterémukoli vyžádané
mu režiséru svého divadla - proc se snaží každý autor.
aby ho režiroval on? Utlacuje ho tím, že zabíjí týdny
úmornou dramaturgisací del, že venuje dílu již po
dramaturgické stránce péci, o níž se ceskému autoru
nezdálo? A což, abychom se pozeptali autoru, které
provádel - byl nekterý nespokojen? Nikdy, tvrdím.
nevykonalo se pro domácí živou tvorbu tolik, jako za
neho.

»Herec se ubíjí prehnanou pécí o dekorace«. Jednak
je tato námitka nesmyslem, nebot Hilarova režie je
stále více herecká a herec s dekorací uvádí se v dejo
vou souvislost, jednak je výtvarné zmožení scény dnes
tak samozrejmým požadavkem, že by jinak divadlo zelo
prázdnotou.

»Režie utlacuje herce«. Videli jste lef.lší herecké vý
kony, když Hilar nemá režie? Uvážili jste pokles .he~
reckých individualit, který nastal vymrením staré slln.e
generace? A co chcete vlastne divákovi poskytnouti,
nemáte-li velkých živých dramat a velikých živých her
cu? Nemužete nic, než disciplinovaný ensembl, rytmi
sované predstavení, tvárný célek vecera, v nemž drama.
herec a výstavba jsou neoddelitelnými, jedna druhé
podrízenými složkami.

»Hilar brutálne prehání.« Každá zásadní forma pre
hání. Ovšem že Hilar nekdy klopýtne a jeho klopýtnutí
je vetší než umelce prostredního. Kde jsou veliké klady,
jsou i chyby, jsou-li, veliké. To jest znak silné osob
nosti. A brutalita - ovšem, v umení máme umelce
krehké, nežné, tu vyrovnané, brutální, jako máme bar
vy bílé, šedé, ružové a krvave cervené. Nejvetší dra~
matictí básníci bývají brutální.

»Hilar je pod nemeckým vlivem.« Blbá námitka. Hi-
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lar je pod nemeck)'m vlivem jako jsou malíri pod fran
couzsk)'m. Každý dá pusobiti na sebe novými vynálezy.
Jsou to ostatne i jiné vlivy než nemecké. Ale duch jeho
inscenací je prece, jak víte, osobní, nozná se na prvý
pohled.

»Je chladne rozumový.« Zde vás máme: svéráz,
sentimentální intimnost vám chybí! Jehó vášen neválí
se ve výmetech vlastního citu, ~ene se horoucne a tvr
de dál -;- to vi;in prekáží, svérázisti.

»Je málo lidsk)'.« l~eknete prosteji: žádá bezohledne
práci na sobe i na vás, netyká si s lidmi hospodsky 
za to jsou u nás tresty. A lidskost hledá v dramate ze
sílenou, nikoli genrovou.

»Je neprirozený.« Každé stylové a formové umení
je »neprirozené«. Jeho zásady se neutvárejí z vnejší
»prirozenosti«, nýbrž ze vnitrních, svébytných zákonú.

A tak by bylo lze pokracovati o námitkách, jichž váž
nost jest jen zdánlivá. Ve skutecnosti jde jen o nepo
chopení vývojového úsilí, s nímž setkávají se u riás
umení všechna. Ovšem, o divadle a kopané jest dovole
no mluviti bez základní orientace a primitivních znalo
stí remeslných. Pri cemž ovšem nejde o vylucování kri
tick)-ch stanovisek, jichž žádá práve osobnost takové
ho rázu jako jest Hilar. Avšak tato stanoviska mají býtI
oprena o skutecný u mel e c k Ý n á z o r, nesmejí býti
nezávazným pronášením úsudku, které by nedodaly cti
ani osobám soukromým. Tím méne lze ie schvalovati
u lidí verejného soudu. '

Tam, kde sráží se myšlenka s myšlenkou, cit s ci
tem, jedno formové presvedcení s druhým, je možno
spokojiti se vzájemným urcením vztahú a neciní se
z veci problém ethického dosahu. Ve zpúsobu, jímž vy
rovnává se kritické verejné mínení s tímto intensivním
.divadelním zjevem, nelze však najíti zápasu myšlenek,
n)"brž boj nemyšlenky s umeleckou ideou. Boj lehko
myslný a zlovolný, jehož mala fides projevuje se práve
u príležitosti vrcholných výkonú, jež v nekolika letech
zaradily ceské divadelnictví mezi prední v Evrope.
Práve po takovém »Edvardu II.«, »Balladyne«, »Ro
meu a Julii« podnikají se tažení proti umeki, jemuž by
ji,ste nebylo za težko poskytnouti proste obvyklé sladké
vecery bez námahy a risika. Miscellanea denních kritik
po takových vecerech je poucná. O poslední skvelé
interpretaci shakespearské, jíž mllžeme se pr9ste hono
siti pred svetem, rozepsal se rozhodující denní tisk asi
takto:

Jeden z kritÍkú, prekonán patrne proti své vuli úci
nem nekterých scén, soudí, že Hilar konecne »dochází
tam, kde jsme ho chteli míti« - t)'Ž kritik, který celý
cas skuhrá proti principum režie, jež práve tímto Ro
meem projevily se nejrozhodneji, nejméne kompromis
ne a nejdráždiveji. T)Tž kritik »Práva Lidu« soudí
o Túmove výkonu v Romeovi, že »byl ovanut vzpomín
kou na velkého predchudce Vojana«, - ac Vojan n!
hrá:I Romea, nýbrž Tybalta.

Jiná kriticka, která po nekolik let stihá Hilara z du
vodll vlasteneckých, vytýkajíc mu nemecký vliv, vytý
ká, že se rídil »žákovsky nejnovejšími smery ruskými«
- patrne náhodou nahlédla do knížky Tairovovy, ne
znajíc ho zjevne z výkonu. Z vlivu nemeckého stal se
ruský, ale ovšem zase neslovanský - rozkladne bolše
vický.

Príslušník mladé generace, jehož nekolik kritik ciní
dojem, že už byl aspon desetkrát v seriosním divadle,
vykládá ctenárúm »Národního osvobození« primánské
samozrejmosti o shakespearském problému, spokojuje
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se o predstavení samém celkem konstatováním, že
letky, obléknuté do kalhot, byly smešné. Což je príkl
kritické zodpovednosti generace mladé, jež by si so
troufala s touto odborovou výzbrojí prevzíti sparto
referát v denním liste.

Veliký deník brnenský založil svou odmítavou krit
ku na konstatování, že byla tragedie »násilne seškrt
na«, »pristrižena«, že byl z n'í ucinen jen jakýsi vý
pro režijní úmysly. Zatím byla hrána s textem takr
nezkráceným, s postupem scén, jak jej urcil autor a
bec zpúsobem tak úplným, jako dosud nikdy! (:emuž
ríká znalost Shakespeara.

M\ad)' zástupce kritika agrárního listu neuznal
vhodno se podepsat, patrne aby vyrostla váha Sehm
ranzova synovce a manžela herecky režisérova eu
semblu. .

Pronikavý kritik »Ceského Slova« založil svou kriti
ku na podivuhodném paradoxu: predstavení prý ma

(vinou režie?) ráz jakéhosi footballového zápasu, p'
nemž se ztrácí Shakespeare i »dojímavý príbeh dvo
milencu«, režisér si natocí libovolne obsah tragedie, ale
pri tom ~ má tragedie »silnejší dramaticnost, jíž p0

zmenily nebo zdvihly se na svuj prospech snad všechny
póstavy tragedie, scény nabyly mocnejšího tepu a tla
ku, bohatšího života«. Pres to to bylo špatné, »náramne
ušlechtilé a moderní.« Podivuhodné jsou paradoxy kri
tiku, kterí c~tejí být - jen tak, podle nálady - jednou
milóstiví, po druhé zas ne! A tu jde o seriosní kritický
hlas!

To jest malé klasobraní, které nechce jen tak beze
všeho, aby byl Bilar prijímán jak »stojí a ležÍ«. V si
tuaci, kdy »literáti«, jako pan Frabša, více méne ovlá
dají rozhodující zamestnavatelské vrstvy prvé scén:
mohlo by se však žádati vetší zodpovednosti úsudku a
na denních listech vetší svedomitosti ve v\'beru nekte
r)'ch kritiku. Divadlu, zasahujícímu ve v~liký souhrn
otázek literárních, ideov)'ch, výtvarných, sociálních, je·
hož repertoir dotýká se stalet)Tch oblastí tvorby, nelze
se naucit ve školních škan1l1ech za nekolik let. Zde jest
na míste nejen kritika, ale predevším sebekritib.
Ukrivdím-Ii dílu literárnímu, napraví to budoucí soud
Deptáme-Ii velikou snahu a veliké nadání .cloveka, jen
se venuje divadlu, podrýváme s,amy základy jeho lid
sÍ(é a umelecké existence. Mohlo by se státi, že by i
trvale znevažovaný umelec rekl: »budiž po jejich; UCI
ním si žiyot lehcím; pujdu za cíly snažšími a v}'sledky
bezpecne úspešnými« - což by v tomto prípade znaml
nalo zpetnou cestu v prekvapive krásném v)'voji našeb.
moderního divadla. Nebot není prozatím síly stejnW
prudké, snahy stejne usilující o dokonalost projevu
nesmlouvity()st formy, ducha, stejne zaníceného dncš
kem ~ zíÚkem, jtllŽ by se na divadle mohl postaviti
po bok tomuto rozjetému motoru vývoje. A na konec
není ani úredníka stejné pracovní energie, jako je t
tento neprístupný zloduch mal)'ch duší, K. II. Hilar

Ladislav Prokop:

Dvacet let po smrti Antonína Dvoráka.
Vypravoval mi prítel muzikant, žák Dvorákuv z kon·

servatore:
Jednou v dubnu dlouho a dlouho pršelo; nad Pra

hou kolik týdnll visely olovené mraky, bylo mlhavo,
syel avo, nevlídno. Dvorák byl m'rzutý, meli jsme se
tuze spatne; vybuchoval nad jedinou notou a vynada
nám co se do nás vešlo. Pak prišel den, kdy jsme šli do



Prítomnost

dešti a mlze, sedli do škamen s O'bavou, co ,dnes
at. \ ešel zamracen, mluvil jtdnoslabic'ne; ale

hodiny najednou se venku rozjasnilo, mraky se
ly ...

jsem práve tt tabule v rozpacích nad svým pen
Dvor;"lkneposlouchal, co pO'Vídám, koulkal O'knem.

ou vyskocí, chytne me za ruku, vlece k oknu
1:

ukej se! Vidís, vidíš?«
nic. l' e\'edel jsem, co mám videt - koukal jsem

na obvyklott ulici, na níž vysýchaly kaluže 
enÍ mistrovo a jeho ruka, svírající me jako klešte,
plne popletly a zbavily reci.

a kolena! a kolena!«

tlacilmc, ze jsem musil kleknouti u okna. Dostal
trach, hlava se mi zatocila, plaše jsem se ohlédl
íde: spolužáci s vykulenýma ocima cekali bez
, co se httde díti.
te nevidíš, ty vole? - Slunícko! Boží slunícko!«

jása\'e a zasmál se srdecne. -
yž I. máje 190..j. - ve ~laku na ceste z Vídne do
y - mi rekli, že Dvorák umrel, mimodek jsem si

nel na tuto podivnou scénu, které jsem' dlouho
hl dohre rozumcti. '
orák stál prírode blíže než kterýkoli soucasn)'
ec, hlíže, než sám si uvedomoval, a rozhodne blíže,
by byl umel vylíciti. O takové muzice, jakou on
I se tenkráte ríkalo, že je od pána boha. A tak ne

to bylo. To, co bylo v jeho tvorbe nejvyššího, nej
ho, nebylo dílem rozumu, rozvahy, uvažování: on
pro tredníkem, byl nástrojem, na nejž hrál kdosi

. Dvorák byl velik)'m básníkem radosti. Celá jeho
ba byla radostná, jeho muzika je stále plná slunce,
ho veselí, a je vám pri ní, jakoby vás posadil do
ého slunecného cervnovéhO' dne doprO'stred kve

í vonící louky. On ve svém vlastním oboru 
be absolutní - nikdy nelícil tragiku lidského osu-

trampoty srdc a života, zoufalé záhady a težké
y, ležící mlhou na myslích a srdcích lidských;

Iii k takovému lícení prinucen, ku príkladu v ope
de ho te. t a dej k tomu dovedly, dopadlo to vždy

lV11e.

ládal mislrne techniku svéhO' umení, jež vy tríbila
p lsledních jeho pracích na stejnou výši jako na
ad 1l Brahmse. Ale jeho kontrapunkt nikdy nebyl
álnÍ, obe themata vždy zpívala svou notu. V zpo
e jen namátkou tria ze Scherza jeho kvartetta

dur neho provedení v symfonické básni »V Príro
Jeho thematická práce byla mistrná: namátkou
ím thcmatickou práci v symfonii »2 Nového Sve-
ukuté z jediného kusu litiny, spájené až do konce
ím themat.em první vety. JehO' harmonie byla

u prekvapení a zustala u nás nedostižena. Jeho
t v harmonické vynalézavosti byla tím více
ující, že dociloval nových SPOjtl a prekvapujících
u temi nejjednoduššími prostredky: vzpomel1

ku príkladu na konec Legendy z C-mol, nebo konec
Iouhka«,kde konecný rozvod na toninu a její zdu
vnÍvás zaleje rozkoší a jasem, že se až zachvejete.
rOlt formu nerozbíjel: držel se celkem klasické,
rvativní formy jako jeho zamilovaný Brahms.

jeho »Du11Jky«místO' Agadií, Furianty nebo Polky
o scherza neznamenají novou fotmu, jen novou

taré formy a její tlumocení po cesku.
1 z tech vyvolených, kterí vznášejí se vysoko nad
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theorií, které v jeho díle nepozorujete; a rozhodne vám
nikde v jeho díle nevadí a nikde také neprevládá nad
tím, cemu se ríká v dobrém smyslu muzika. Dvorák
naprosto nemel zapotrebí, zakrÝvati umelustkami, ná
silnostmi, kakofonií, rozbitím formy, apartními skre
ky chudobu myšlenek; jemu proudily nápady a rojily
se jako skrítkové, že patrne mel plno práce, aby tu
krepcící, zpívající a jásající smecku svázal do rádné
formy a predvedl, jak se sluší a patrí na solidního
umelce, dbajícího, aby ti šotkové predstavili se rádne
obleceni a v pravém por2,dí , ..

Jeho nejvetší síla l)yla v melodii. Ta pramení u neho
z praceskéhO' gruntu, z národní písne; není to nikdy
a nikde nekonecná melodie Wagnerova, je t.o málokdy
zhušten)' jednotaktov)' neb i kratší motiv: jeho melodie
nejradeji rinou se ve ctyr- a osmitaktových periodách,
t.ak jako naše národní písen. Prišli také hosté z jin)'ch
kraju; ale prošedše ohnem genia Dvorákova vždy pri
nesli na svet na krídlech pel ceského muzikanta. Je mi
vždy k smíchu, když nekdo s duležitou tvárí vykládá
o »cernošských« melodiích ,jeho amerických 0PUSll.
Ozývají se porádne po cesku. A když už chvilku oprav
du zní cizí nálada, cizí melodie: honem si odlehcí.
V symfonii z »N ového Sveta« je tO'trio scherza, C dur;
a v kvartetu »americkém« celá poslední veta, tato bláz
nivá veselice, jiskrící humorem a vtipem, tak jakoby si
odlehcO'vala: a ted už mám dost tech tahacek - za-

tancíme si po našem! .
Ale klamal by se, kdo by myslel, že Dvorák byl je

nom zpevák; jenom boŽí pták, sedící na vetvícce a zpí
vající, jak mu zobák narostl. On napsal i veci nesmírné
hloubky. Nelze tu jmenovati ani tak celá díla; spíš:>
najednou uprostred vety objeví se místo, jež vás zarazí
jakO' zavanutí krídel Vecnosti, jako ozvuk tajemných
dálek a hloubek; casto tato místa mívají i svoje the
mata a nesouvisí zdánlive s ostatním rázem skladby;
b)'vají ale znamenite vsunuta a pusobí jako mocné
kontrasty. Nebo jsO'u to nekteré vety - jako Andante
z kvarteta C dur, Andante z kvarteta G dur, nekteré
cásti mše a mnoho jiných.

Ale je težko, velice težko rozehírati jeho díla. MLI:"

žete je rozložiti, .popsati stavbu, harmonii, thematic
J<Íoupráci, charakter, melodie - ale prijdete vždyck.v
k necemu, co se slovem a pérem vyjádriti nedá, to,
k cemu prijdete i u 'Mánesa nebo u Smetany; je to
práve tO' »od pálna boha«, je to práve to - dvorákov
ské.

Mí"t'al mnoho pO'suzovacu, a mnoho lidí onem {Dlu
vilo a psalo velice lehkovážne. Chytili se hlavne jeho
programové hudby a jeho oper. Jsou to jiste veci,
které lze kritisovati. Ale proc, pro boha, hledáváme
obcas na svých nejlepších lidech jenom jejich chyby
a slabosti? Což existuje jediný veliký skladatel, jehož
všecky opusy by byly stejne hodnotné? I Haydn,
i Beethoven, tím více Schubert napsali. spoustu s':Jhších
vecí; Wagner napsal krome Tristana a MeistersingrCl
také Rienzi. Nekolik desítiletí po smrti proseje cas sám
celé dílo velikých lidí, a zllstaví jen to, co opravdu bylo
velikého. Nebylo by lépe, vyhledávati na našich vel
k)'ch lidech to, co na nich bylo a co vykonalt velikého,
než namáhati se trhati jim vavrín s hlavy pro nekolik
slabostí, jež prO'pustili a k nimž došli omylem? Stává
se, že pro slabého Dvoráka docela zapomínálIl~ na
dobrého Dvoráka.

Ale geniu Dvorákovu kritika sebe príkrejší nerr'uze
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uškodit. 1?aleko horší by byla jedna vec, která 11 nás
hrozí dedIctví velkých našich lidí, zapomnení, mlcení.

*
Dvorák byl pohrben na Vyšehrade. Za nekolik let

~0,prená5eli do nové rodinné hrobky. Bylo tam hodne
bdI, byl to nový funus. Tenkrát se ješte tolik nemluvilo
nad rakví, jako dnes; ale zrovna tak bídne se zpívalo.I 5enkr~t nestydeli. se zpeváci zapeti své rozklížené,
otrepane »Salve regma« nad rakví takového muzikan
ta; vypadalo to všecko meštácky bídne. Ale na vetvi
str?mu sedel kos, a když rakev spoušteli do hrl~hky,
~aJednou spustil - motiv z ouvertury v Prírode. Byl
Jsem ta~, 3lyšel jsem to, upozornil na to muzikanty,
a dva .ml t,,> mohOll dodnes dotvrditi, že to nebyla má
fantasIe. On to ten kos nedozpíval, ale pískal takto:

li--ISI-'-~I=-- ~. ~I-~---
=+=::= ~,~.~ ·f::f·- -:- - ~--~--l'_ - ~_ :J-- I--r----- II ~ _~ __
A slunícko, »boží s!unícko«, svítilo.

v
Zivot a instituce

Anglicky tisk a verejnost.
v pondelí 22. ríjna 1923 vypsal trust »Daily Mail« kapitál

8 milionu liber šterlinku na zarucené hypotekální dlužní úpisy,

prinášející sedmi procentní zisk. Záruku daly bezpodmínecne listy
Daily Mirror a Sunday Pictorial, které mají kontrolující vliv
na trust Daily Mail, a i ty patrí a jsou ve správe lorda Rother
mera, mladšího bratra zemrelého lorda Northcliffa ..

V dopise vysvetluj ícím stav techto podniku ustanovil lord

Rothermere, že 6 milionu liber z techto osmi má býti použito
ke koupi novin a publikací patrících siru Edwardu Hultonovi

a spol. Hultonovy noviny, obsahující Evening Standard, Daily
Sketch a londýnský Sunday Herald vedle Daily Dispatch, Eve
ning Chronic1e, Sporting Chronicle, Sunday Chronicle a Empire
N ews v Manchesteru, spol u s množstvím casopisu, vynášely
více než 500 tisíc liber z »obchodu« po dobu prvních šesti me
sícu bežného financniho roku pri prumeru denního obehu ran

ních a vecerních listu dohromady 2,135.000, a nedelních a tý_
denních listu 4,518.000. Lord Rothermere odhadl, že zisk z Hul

to nových listu spojený se ziskem z Daily Mirror, Eveninci
News, \Veekly Dispatch, Daily Mail, Sunday Pictorial a jiných
listu, které jsou již pod jeho správou, by obnášel asi 2,500.000
liber za bežný financní rok pri obehu 3,500.000 výtisku jeho
vlastních deník1"1 a 2,910.000 jeho týdeníku. Evening Standard
se však mel prodati za 250.000 liber zvláštní spolecnosti, v níž.
by mel trust Daily Mail 49procentní zisk a lord Beaverbrook
správní zisk 51procelltnÍ.

Vzdor neduvere, kterou vzbudilo v zemi toto oznámení »tisko
vého spojení«, ucházeli se vkladatelé tak horlive o akcie trustu

Daily Mail, že byly subskripcní listiny vyplneny skoro tak
rychle, jako byly vydány. Lord Rothermere, který jest obdivu
hodne bystr)'m financníkem, tak vyhrál zase nový obchodni

}.úspech«. Jeho spolecník lord Beaverbrook. který má správní
zájem v Daily Express a Sunday Express, z nichž, jak se myslí,
patrí spolecnostem lorda Rothermera 49 procent, zacal ihned
cinnost tím, že prevzal Eycning Standard a pohltil jeho sou
pere, Pall Mail Gazette. Co se stalo s personálem Pall Mall Ga-

zette, není známo. _
Tak prevzali dva vynikající financníci úkol vésti myšlenky

ctenáru asi ctrnácti milionu výtisku svých publikací. Pri prl

mereném predpokladu, že každý výtisk ctou. priimerne asi dva

lidi, se stali lord Rothermere a lord Beaverbrook spolecnými a
nedílnými vudci více než poloviny obyvatel Velké Britanie.

V dnešní dobe sdružování, slucování, trusttl a spolecností jest

malým prekvapením spojení individuelních obchodu, jsou-li to
obchody cist~ a jednoduché, ve vetší závody. T),ž postup byl
proveden s bankami, s obchody s látkami a s tuctem jiných
odvetví financí, obchodu a prumyslu. Proc by melo vzbuditi
rozruch, že lord Rothermere rozšíril svou správu na široké od·
vetví britského tisku, když nebylo žádného, když pohltila Lloyds
Bank jiné nebo anglická N ational Provincia! Bank jednotu
London a.nd Smiths Banks? A proc by se národ dival
úkosem na lorda Rothermera a lorda Beaverbrooka, když

videl, že pouze koupili za 6 milionu liber noviny, které mel sir
Edvard Hulton v úmyslu jinak prodati za trochu nižší cenu
pánum Berry Brothers, kterým patrí Sunday Times, Graphic,
House of Cassel a jiné podniky? Není to pouze prípad obrat
nej šich obchodníku, získávaj ících svuj zámer na útraty dru
hých, podmínecne méne obratl1(Ých? Odpoved na tyto otázky
muže být podnetem k jiným otázkám. Jsou noviny pouhým
»obchodem«? Má se »obchod« s novinami a casopisy posuzovati
s téhož hlediska jako obchodování s mýdlem nebo vlásnickami?
Jsou majitelé novin pouhými obchodníky a žurnalisti pouhými
úredníky nebo »delníky«, nebo jsou v jistém smyslu opatrov
níky myšlenkového a mravního zdraví verejnosti? Není v na
hražení správy mnoha domnele neodvislých rozumu jednotnou
správou lstivé porušení samozrejmé smlouvy - smlouvy mlcky
uzavrené mezi výroDci novin a jejich ctenári, že tištené slovo

má pravdive vyjadrovati faktal, pokud mohou býti zjištena,
a' názory volne utvorené na jejich vysvetlení?

Noviny jsou obchodem, trebaže obchodem specielního druhu.

Krome toho, kdy jsou zúmyslne vedeny neutrálne za úcelem
podpory politické strany nebo skupiny, nemohou být nezávislé.
leda by to zaplatily. Ale jejich ospravedln!e'ním jako obchodních

podniku jest, že mají býti nezávislé. Stanou-Ii se jednotlive
nebo hromadne stroji na výrobu penez pro majitele, prestávají

vyplnovati svuj vlastni úkol, jak se tento úkol pojímal, když
byla »svoboda tisku« privítána jako jedna z hlavních podmínek
moderní svobodné civilisace. V popírání svobody tisku se vždy
shodovaly absolutistické vlády, jako bolševici v Rusku v popí
ráni všeeh orgánu mimo své vlastní. Snad se nikdy nenaskytlo
lordu Rothermerovi a lordu Beaverbrookovi, že by provádením
svého ohromného kapitalistického spojení prispeli k ospravedl
není tech odpurcu kapitalistického systému, kterí se snaží zrušiti
právo spolecnosti poznávati, mysliti a mluviti svobodne.

Veliký žurnalista, který zemrel predešlého roku, starší bratr
lorda Rothermera, zesnulý lord orthcliffe postreh I nebezpecí

spojení príliš mnoha listu pod jedinou správou. Když mu byly
nabízeny noviny doma i v cizine ke koupi, odmítal vždy znovu
zvýšiti náklad, který mel ve své moci, ale který jako majitel
mnoha novin již skoro težko snášel. lIel sklon spíše zmenšiti
než zvýšiti svou zodpovednost, nebot pres vsechny své chyby byl

si pevne vedom zodpovednost;. Ale byl prese vše žurnalistou.
kdežto lord Rothermere jest podle udání tech, kterí ho znají.

prvním a vynikajícím financníkem, jehož obchodní duch ,pra
cuje ve prostoru, z nehož byly vylouceny nebo vypuzeny všechny
podstaty mimo podstaty zisku a ztráty. Není prý necitelný k li
dumilným ohledum jako soukromník, ani bez náklonnosti k li
dem, nejde-li o obchod. Stydel by se asi pripustiti nejaké citové
úvahy do obchodních jednání, a sám popsal cinnost svých novin
i novin sira Edwarda Hultona jako »obchod«. Více než kdo

jiný rozšíril »obrázkové listy« v Anglii, které pusobí více pru
oko než pro mozek a jejichž laciná ýroba zajištuje velké zvý
ŠC'l1ízisku. Podle jeho názoru jsou noviny obchodem, který se
musí organisovati jako jiný moderní obchod tak, že se výdaje
mehou omeziti a zisk zvýšiti jediným škrtem správcova pera,
at takové omezeni nebo vzrust prinese jakékoli obtíže zamest-
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ným »delnÍktlm«. Jeho zaJem na novinách by se mohl zdáti
téhož druhu jako jeho zájem na ovocném hospodárství, pestení
dobytka nebo na nckterém jiném výnosném konícku. Z toho

est pochopitelno, že na rozšírení jeho správy na takové množ
$lví novin by mohli pohlížeti se strachem žurnalisti a spisova

telé, kterí upoutali své životy k necemu, co pokládali za svo
bodné zamestnání, i široké vrstvy verejnosti, která podv'edome
ítí, že »tento stav vecí není dobrý.«

In5tinkt yerejnosti jest správný, treba i pro duvody, kterým
leTejnost sotva rozumí.· Léta ucení a zkušeností, která vytvárej í
botového žurnalistu; &íla charakteru, kterou potrebuje k odporu
proti úplatným a stranickým vlivtlm, kterým jest ustavicne vy
slann; schopnost, kterou potrebuje, aby rozeznal konecné vý
ledky a pravdivou skutecnost ve spletitém zmatku soucasných

událostí; oddano~t svému zamestnání, která jej nutí vydati
všechnu sílu srdce i mozku v povolání, které jest bídné, ne

spojuje-Ii je s jiným povoláním - všechny tyto veci ztrácejí
význam, má-Ii za úkol toliko vykonávati rozkazy nebo dávati
nejprístupnejší formu názorllm obchodního správce.

Dobré noviny projevují ducha redakce, která je delá. Cím

silnejší jest char,1kter lidí, kterí tvorí jejich redakci, tím pro
spešnejší a mocnejší jest pravdepodobne její vliv. Je-li majitel
'm nebo byl-li cinným žurnalistou, který vede bez despo

ti~mu a inspiruje bez hrozeb, tím ochotnej i prijme redakce jeho
('dení a tím více srdce vloží do své práce. Ale cítí-li, že pod

nik, ke kterému jsou pridruženi, jest ovládnut pouze obchod
ními pohnutkami, že »politika« jejich listu se rídí s hury bez
ohledu na jejich vlastní názory a presvedcení, a že upadnouti
v nemilost »majitele« by pro ne znamenalo nejen ztrátu chleba
pro sebe a svou rodinu, ale i praktickou nemožnost nalézti
chleba jinde, jakou opravdovou službu mohou prokázati verej
nosti. které sloužiti jest ctižádostí každého slušného žurna
listy?

Mohlo by se nCI, že není nikdo nucen cisti noviny, anebo
"te-Ii je, veriti tomu, co cte. V moderním živote to není pravda.
Velká vetšina vzdelaných lidí nemá casu na ctení knih nebo
ucených casopisu; a mají-Ii cas, nemají dosti soustredenosti,

aby se potešili nebo poucili zdlouhavým studiem. Jest málo tak
pozoruhodných vecí, jako jest zmena, která se stala s povahou
verejné pozornosti po válce. Lidé jednoduše nechtej í císti dlouhé
nebo dukladné spisy. Zhrozili by se velkých sloupcu tisku, kte
rými se tešili naši otcové. Dnes jest potreba vedení ve forme
k a pes n i, v tabletách.

Toto vedeni nebo jeho náhražku obstarává verejný tisk. Z toho
lývá, že práci zhušEování bežných informací do krátkých

'nku a paragraf ti by meli delati lidé svedomití, svobodne vy
"í\"ající vyzkoušených schopnosti. Výchova takových mužu má
. i dlouhá a nákladná; ale i kdyby obecenstva žalostne ubý-
10. jest nevyhnutelno, aby jeho denní ucitelé byli náležite vy
iceni a meli vyhlídku na primerené zabezpecení ve svém úrade.
Ale cím vetši jest pocet novin, které jsou vedeny pod jedinou

právou, a cím více se tato správa, provádi s; zretelem na ob
odní zisk spíše než na rozsévání myšlenek, tím obmezenejší
stává svoboda a bezpecnost žurnalistu z povolání. Jest nad

ožnosti každého, nezáleží na velikosti jeho financního ducha,
diti uspokojive dvacatery nebo více novin. Pri sestavování redak

u do šiku pri príležitosti telegramu nebo duleži.té zprávy, má
utku udržeti zdání jednotnosti mezi nimi a projevíti svou
ctu jejich odporujícím náhledum nebo smýšlením. Ale ne-

úže je véstí a nabádati soustavne, tím méne, je-Ii svou po
hou naklonen pokládati každé tvrzení jejich vlastního názoru

zlehcení své autority.
2ádné svedectví o lordu Rothermerovi neopravnuje k víre, že
t obzvlášte schopen býti velkým verejným vudcem. Povahou
t naklonen k pessimismu, který nekdy prechází v strach. N e
arila se mu uhelná stávka v dubnu 1921, na pocátku bolše-

251

vismu, a uzrel pred sebou pouze ztroskotání. Má sotva odvahu,
která bodre celí dlouhým rozbrojum a nadejnost, která vidí jasný

okraj každého mraku. - také si jeho duch nelibuje v sledování
jemných odstínu myšlení, ktg,ré doplnují cístou pravdu každé
·otázky. Chápe asi verejnost jako seskupený dav prístupný pouze
hrubým frázím, které Se nan volají megafonem. Pro klidný

jemný hlas nemá sluchu a predstavuje si, že i verejnost jest
k nemu hluchá. Když mohla polítika vykonati veliké dobro vy

jasnením prátelství pro Francii, sPOjiÝl11 s otevreným 'v?,svetle
ním - které by toto prátelství bylo ucinilo prijateln}'m - vzhle

dem k nebezpecí nekterý<;h smeru francouzského ch.ovánÍ - volal
pouze: »Dobre, Poincaré«, a druhého rána zvolal hlasite: »Klo
bouky dolu pred Francií!« Težko lze si predstaviti horší sabo
tftž situace, která se dovolává rozumné a obratné pomoci.

A je-Ii lord Rothermere nedostacitelným tiskovým velmožem,
což lord Beaverbrook? Jako prostý Mr. Maxwell Aithen z Ka

nady skocil do nadbytku rozbitím konkurencních podniku, které
se zdály na beton - a banky v St. Lawrence ješte dnes zápasí se
slávou toho cinu. Když prenesl svou cinnost do Anglie, vstoupil

do parlamentu jako prítel a straník Bonara Lawa, jemuž vždy
projevoval pevnou oddanost. Má povest obchodníka neméne
bystrého a ne méne bezcitného než lord Rothermere. V politice
jest hlucným imperialístou, a jeho imperialismus bére vláda
méne vážne než venkov. Nesnáze Evropy reší otázkou: »Což
jsem strážcem svého bratra?« a hájením úplné - a nem0žné
- odluky Velké Britanie od pevniny, která leží na dostrel
jej Ího pobreží. Napsal' dne 21. ríjna 1923 v Sunday Express:

»Pro prospešnost opustiti Evropu jest tu rozhodný duvod.
Podívejte se na Evropu: Despotismus ovládnutý vraždením
a loupením v Rusku; úpadek v Uhrác.h; civl1ní válka za

hajovaná nl'lbo potlacovaná v Bulharsku; lidová diktatura
v Italii; vojenská diktatura ve $panelsku; Recko zruino
váno; Nemecko na vahách mezi diktaturou a anarchií;
Francie ozbrojená po zuby - všude pokles obchodu a bez
pecnosti a vzrust šílených národnostních boj u volaj ÍcÍch
po válce. A to jest údel, do kterého nás chtejí nekterí
naši publicisti a státníci hloubeji uvrhnouti. Sotva jsme
unikli válce s Koriu. Budiž nám to dostatecnou výstrahou,

abychom se nepoušteli do jiných takových podniku. Což
nemáme dosti na uvažování U' pomcrech domácího oby
vatelstva? «

Máme; ale což neukládaj í »pomery domácího obyvatelstva«
široké povinnosti k pomerum obyvatelstva Evropy?

Jakou máme míti nadeji nebo obavu ze správy velké cásti

verejného tisku lordem Rothermerem a lordem Beaverbrookem?
11užeme doufati, že s rozsahem svých odpovedností vstoupí

jakási milost do jejich duší, treba jen z obchodních duvodu,
že muži a ženy této zeme, od nichž konecne závisí prospech
novinárských velmožu, nejsou docela bez citu nebo jen slepými
ctiteli financního úspechu. Nemají také príliš rádi, když se na
ne kricí nebo se jim rozkazuje. Musíme se obávati, že by mohlo
být v rozhodujícich okamžicích využito povzbuzující i potla
cující moci, kterou poskytuje majetnictví mnoha novin, k ovlád
nutí nerozhodného verejného mínení zpusobem sotva prospeš
ným utvorení zdravých názoru. Musíme se stále míti na pozoru

pred diktaturou jakéhokoli druhu.
Cenou svobody jest vecná opatrnost. Budeme-Ii bdelí, muže

nám samotná existence novinárského trustu pomoci k zachování

svobody. Poskytuje neobmezenou príležitost maj itelum, vydava
telum a spisovatelum nezávislých listu; a potreba sebeobrany
mMe nauciti žurnalisty spojovati se silneji a úcinneji, než posud
cinili. V jistém smyslu jest pravdou, že každá zeme má tisk,
jaký si zasluhuje; a skloniti se pred novinárským trustem by
znamenalo pro národ této zeme potvrditi svedectví o jeho vlastní
neschopnosti svobody myšlenky a slova. Prel. St.



Prítomnost252

o slavnostni stejnokroj V naši armáde.
Nedávné události potvrdily názor, tak casto uvádený: že.

v ministerstvu Nár. obrany není všechno v porádku. A ten, .kdo
s pomery v tomto ústredním úrade jest obeznámen, ví, že ještc
po dlouhou dobu, potrvaj í-li dnešní tendence, nebude všechno
v porádku Benzinová aféra zaplIsobila v urcitém ohledu blaho

dárne: poodkryla širší verejnosti slabiny dnešního systému,
umožnila i nezasvecenci na okamžik nahlédnouti do OIrganisac
ních taj II tohoto úradu a uciniti si úsudek, prinutila smcro
datné cinitele, aby o náprave premýšleli intensivneji než doposud.
Nebol o tom 'netreba pochybovati: benzinová aféra zpllsobila
jistc státu škody veliké, a poncvad!ž vznikla za okolnosti, jichz

morální stránku každý mohl posouditi, vzbudila zájem verej
nosli, který jediný je s to, privoditi nápravu rychlou. Avšak
zájem verejnosti nemel by být omezen na zpusob, jakým ben
zinová aféra bude likvidována, nýbrž mel by j i celou chápati
pouze jako projev a následek mnohem, t,e'žších
k r i s í v nit r n í c JI, které samy o sob'é jsou s to, privoditi
btnzinových afér ještc celou radu. Avšak i tehdy, budou-Ii míti
tyto krise pouze ráz latentní a nepropuknou-Ii v podobe afér
nových, nebudou škody, jež armáda jimi napríšte utrpí, menší,
Nebot až do té doby, kdy bude náprava provedena, bude pre
vládati v celé h'urcí a organisacní práci i nadále jeden základní

tón: d i let a n t i s m u s. A ten, práve' tak jako jeh\' výsled·
nice. neustálá improvisace a krátkodechost jakékoliv práce orga
nisacní, je nejnebezpecnejším neprítelem armády, nebot jeho
zhoubné následky se 'markantne projevují až v okamžiku, kdy
nezbývá již casu k jich nápravc - ve (llJedej buh) válce!

Chceme-Ii se dnes poza51avit u otázky zdánli·ýc tak podradné,
jako jest otázka stejnokroje, neciníme tak bez úmyslu, nebol
v dohledné dobe má býti »definitivn'c« rozrešena otázka slav

nostního resp, spolecenského stejnokroje, a necinime tak bez
tendence, nebot stejnokroj, to( zevní legitimace armády a po
mcru, v nichž žije, toc jediný zevní znak, pomocí nehož možno
na první ráz odhadnouti, nakolik ta která armáda stoji na

solidnlch základech národní individuality a tradice, a nakoEk
prozíravé, cílevedomé a odbornicky vyškolené je její vedenÍ.

Rekli-Ii jsme tedy na príklad, že dosav~dní organisacní práce
nesou ráz diletantismu a improvisace, není prípadnejší argu
Illentace, která by byla pro každého sná2le ocenitelnou, než po
v~imneme-li si, jakým Zpllsobem postupovala doposud vojenská
správa v otázce stejnokroje. Zajisté, že všechny odborné úvahy
f) odborne vojenských vccech nevyd;tjí tu za skutecnost, o níž

se kterýkoliv ctenár behem posledních peti let na své vlastní
oci mohl nekolikráte presvedcit, a jež je pouhým vnejším pro
jevem mf)ohem vážncjších úkazu vnitrních. Pripomenme jen
tedy znovu ctenárovc pamcti, j'lk se i "ohledu úpTavy stejno
hoje behem peti let S;tmostatnosti naší armády projevovalo
zrejmé diletantstvÍ, a jak se uplatiíovalo krátkodechými impro
"i~acenli :

Kdežto na pr. armáda polská hned v prvém roce svého trvání
vytvorila si stejnokroj, jenž plne odpovídal zdcdené tradici
a národnímu duchu a nepodléhal pak ovšem žádným dalším
zmenám, pramenícím mnohdy jen z osobních libustek jed

notlivcu, mohli jsme v armáde naší pozorovati pravý opak.
Jedna zmena stíhala druhou, a všechny byly stejne melké, a
vctšina z ních prameníla z pohnutek stejne malicherných. A
prícina? Byla jednoduchá, táž jako všude jinde: novopecený
pal1J ministerský rada a nckolik jiných »odborníku« bylo povc
rcno vypracováním stejnokroje armády. O nejakém rešení s po
nekud vyššího hlediska, o snaze po sloucení požadavku prak
tických s požad:wky, jež i v tornto ohledu kl;tde prece národní
individualita a tradice, nebylo pak ovšem ani reci. Osobní vkus,
pro neJz má náš lid priléhavejší název »gusto««, hrál úlohu

nejduležit,ejšÍ, jsa nejvýše podpírán moudrou argumentací a la

30. dubna 19

»jako Anglicani«, »jako Francouzi«, »ja!ko námorníci« ...
Ovšem: osobní vkus je vcd príliš subjektivní, názory se casto

rozcházejí diametrálne, a tak není divu, že pr-i každé zmene
v »krojové« komisi nastaly dalekosáhlé zmeny na stejnokroji
všech príslušníkll armády! Jen vzpomínejme: pl':1vodní cepice
rakouského vzoru vystrídaly »bo!ševicky«, pak prišly barety,
i,ak opct tvrdé cepice, a nakonec polní capky bez štítku. Trochu
dlouhá cesta na pct let, a trochu zbytecné vydání, jde-Ii ne
o zlepšovaní druhu kulometu, ale cepice! Distinkcc, které byly
nejdríve na límcí v podobc prýmku, presídlily na rukávy (»jako
Francouzi«), a odtud opet na ramcna, a protože prýmky se
nezdály panu min. radovi dosti vkusné, zamcnil je (»jako Ame
ricani« , .. ). Plukovní cd~laky zmenily také svou tvál'host, a
presídlily nad to s v)'ložkll, »aby byly v ose tela«, až kamsi
pod u;i. Hle, jak estetickým požadavkum bylo vyhoveno v této
malickosti! Že dn vojíni, kterí dnes chtejí navzájem zl'edet
plukovní prislušnost, musí se prohlížet jako prislu;níei kmene
Bam-bu, to nijak nemllže umenšit náš estetick), požitek? A což
odznaky na cepici! V nezasvlecenci jistc uylo vlbuzováno zdání,
že nejaký pan pni ret má koncesi na urcování módy v tomto
skrovném odznaku státní a vojenské príslušnosti. Vždy( za prvni
ctyri léta byl zmencn jen petkráte! Nejdríve lvícek ze stribr·
ného dracounu, pak lípový trojlístek s "R. C. S,,,, pak »R. C. S..'

nad lípovým vencem v pllvodním a zlepšeném' vydání, a na·
konec teprve si nekdo vzpomnel na malý s.tátní znak ... Trochu

castá zmetia vkusu, jež znamenala vždy nový nákup mnoha
c1esetitisíc kuslI, pravda! Ale estetické zažitky, jež jsme pri
castém strídání clenll krojové komise a tím i náZOrll na stejno
kroj našeho vojáka prodelávali, jsou prece jen nezapomenu·
telné, a nemltže je utlumiti ani vedomí, že naše armáda doku·
lI1entovala jimi svuj rekord v diletanlském improvisování. Nckdy

ovšem z,meny následovaly príliš krátce za sebou, takže se pro·
jevily pouze úredním v,Ýnosem vc »Vestníku«. který pak b)'1
zase v brz1{u odvolán. Tak na pr. bylo úrednc vyhlášeno, že melÚ

se tvar kabátu. Výnos vyšel. a obratem ruky melo 150.000

lidí vyhovovati liovým estétickýl~ požadavkt'lm. Odvolání výnosu
pripravilo nás bohužel o tento požitek.

Po peti letech svého trvání má konecnc naše armáda polili

stejnokroj, jenž aspon zhruba odpovídá požadavkum, v tom
ohledu kladeným. A nyní plljde o slavnostní a spolecenský stej·
nokroj, jehož potreba hlavnc pri oficielních vystoupeních v ci
zinc a pod. vždy více vyniká. Bude se opet opakovati hi,torie
posledních peti let? Hude zase tento stejnokroj menen pO každých
podzimních manévrech? Že by to nebylo na prospech státních
financí ani ]Iehkých dllstojnických kapcs, je jisto. Že však ke
zmenám pres to docházeti bud e, jestliže podkladem celé uni·
formy nebude i nyní lec gusto nekolika jednotlivcu v krojO\'é
komisi a improvisace a la »jako Francouzi«, nebo »jako námor·
n íci«, je neméne jisto. Ponechejme stranou úvahy o vlastním
návrhu, který reší otázku spolecenského stejnokroje tím zpu
sobem, že na dosavadní uniformu zelené barvy by se prišily na
rukávy stríbrné šnury sáhající až nad lokte (»jako Francouzi«?),
které by se prý zase mohly odpárat, až by stejnokroj byl vhodný
jen k použití na všední den. Poncchme stranou i úvahy, zdaJí
tento, ci jiný podobný návrh se snad ve skutecnosti uplatní, a
položme si radeji nekolik zásadních otázek: Nenahlíží nikdo.
že takovémuto a podobnému diletantismu a improvisování mel
by býti v armáde již jednou konec? Nenahlíží nikdo, že ani
v otázce stejnokroje, ani v cemkoli jiném v armáde, není možno
se spokojiti prostým kopírováním vzo'ru cizích? Že v takovém
prípade a již práve proto nastávají vždy nové zmeny a kolísání,
než nakonec ustálí se definitivum na základech, jež spocívají
na národním charakteru a národní il;dividualite, která jediná
mUže býti východiskem pro jakoukoliv práci tvurcí? - A po
kud se týce specielne otázky stejnokroje: nenahlíží nikdo, že

osobní vku , který je již sám o sobe prícinou castých zmcn-
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ody« _. je príliš mclkým podkladem, než aby na nem mohla

'inouti cdá armádni tradice? Nenahlíží nikdo, že práve zde
rodní svéráz mel by se uplatniti co nejvíce?
Hle, kolik otázek se vynoruje, jakmile jsme jen zavadili o zá

dy, na nichž musí spocívati každá tvurcí práce, nemá-li její
'strelky regulovati teprve cas. I u nás a v naší armáde bud

bude tvi'lrcí práce organisacní tryskati prímo z vedomí národní
ndh iduality, jak projevovala se v prítomnosti i minulosti 

pak budou položeny nemenné základy armádní tradice 
anebo bude se spokojovati kopírováním .• vzoru cizích a krátko
dechou improvisací - a pak nebude konce zmen a kolísání, na

j\'ctší škodu armády! Dr. K.

Také v Anglii se špatne bydlí.
V Londýne, v dubnu.

"edic nezamestnanosti jest bytová otázka z. nejtežších pro
blémll soucasné Angli,~. Nouze o byty dosáhla takového stupnle',
jakého není v Anglii pametníka. To zkusili na vlasu1ím tele

delnictí poslanci, kterí prišli do Londýna po vítezných volbách;

mcli potíže s vyhledáním vhodných bytll. \
S nouzí o byty souvisí zhoršení bytové úrovne obyvatelstva.

V Ampthillu 9 osob, pocítaje v to babicku, její dceru" mužem,

druhou dceru s dv~ma detmi, syna s ženou a dítetem, bydlelo
do nedávna ve dvou malých místnostech. Otcové chudých po
kytlí pomoc této rodine za podmínky, že cást z nich se od

stehuje jinam. Ve Stain u dva muži bydleli na pude v.eliké
12X7 stop a vysoké 7 stop v nejvyšším míste. Byla to puda
konímy. Zarídili si v ní sami krb, v nemž topili uhlím. Nedávno
byli otráveni plyny. Jeden z nich zemrel, druhý snad se uzdraví.
Ve Swanwicku 15 osob bydlelo v drevené boude, která dríve
byla pra5tcn!kem.

V PlYll10uthlJ je jistá rodina, která jest nucena uvawvati si

potraviny na motouz na prádlo, aby jim je nesežraly myši. Ves
nÍce LOllthworth (Durham) byla oznacena eelá za nevhodnou

k obývání. Obyvatelé težce však naleznou byty jinde; v Brad
fordu 4 školní trídy, jež nebyly práve používány, byly adapto·
vány za prí~treší rodin, vyhozených na ulici. Ve Finchley (se
verní cást Londýna) je potreba nejméniC 1000 domu; zde jako
i jinde po celém Londýne a jeho predmestích sta lidí hledá
marne byty.

Bytová nouze v Londýnc zvetšována jest ještc opatreními prí
pravného komité britské ríšské výstavy, které svými zástupci

najímá ve všech c:lstech Londýna, hotelích, privátních domech
a bytech pokoj~ pro ocekávané ná~števniky výstavy. Je samo
rejmoll povinností Londýna, posta.rati se o byty pro hosty, nic

méne však ocekávaným prílivem cizindi bytová nouze znacne
e zhuršuje.

Prohlíží-Ii clovek inserty, oznamující volné byty, prijde na
mnohé veci, které jsou zábavné pro ty šfastlivce, kterí maj i
prístreší, ale smutné pro unaven€ uchazece o vhodná místa, kde
ložiti hlavu

~fnozí domácí páni žádaj í lupicské ceny za byty. Casto, kdo
chce najmouti byt, musí koupiti 7a neprimerenou cenu nekolik

larích zbytecných kr.1mu, které domácí pán vydává za nábytek.
Je témcr nemožno najmouti dum; a je-Ii dum na prodej, žá
daji se prehnané ceny. Otázka bytová stala se lovištem kefasu.

V nckterých bytech jen arijci 'Jsou žádoucí. V jiných zase· j~n
cknové vyvoleného národa. Nikdy pred tonto dobou príslušnost
rasová nebyla predmetem takové pozornosti. Budoucím nájem
nikum ukládají Sl' zbytecná a nepríjemná omezení svobody. Deti
a hudební nástroje jsou temito podmínkami obycejne vyluco
vány. Nájemné je neobycejne vysoké: za I pokoj bez posluhy
žádá se'od 1-2 L týcline (I L = asi ISO Kc).

Bytová nonze odráž.í se i v lidovém humoru: rozhnevaný ná

jemce praví domácímu pánu: »Tak to dál už nejrle! Zdi bytu
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vydouvají se ven.« Domácí pán: »Vydouv'ají se ven - opravdu?
Potom je váš byt vetší, a jsem nucen zvýšit cinžl.«

Jiná anekdota:

>'Nesmysl,« rekla, hladíc svoji kožešinu, »kdyby ti lidé, kterí
bydlejí ve špatných bytech, meli jen trochu hrllosti, dovedli by
se povznésti nad své okolí.« Brzy na to rekla prítelkyni: »N ejsou
tyto fíalky prekrásné? Poslala mi je kamarádka z Devou. Jaká
škoda, že nemlUeme fialky pestovati zde, protože kour a neci
etota to znemoži'iuj í. Chudácci, potrebuj í svetla a vzduchu.«

Jaký div, že za techto okolností prišla londýnská firma na
originelní nápad, doporucujíc život ve volné prírode. O tom
svedcí tento insert: »N ac pla.titi cinži? Bydlete ve dvou až trí
pokojových bytech na kolech. Hojnost místa pro rodinu. Te
plejší, úpravncjší a zdravejší, než dum za 1000 L. Za hotové
nebo na vhodné splátky. Úplný umelecký katalog za 6 pencí.
Open-air-Lig·e-1.Jtd., Imbert Court - - -.«

Firma staví a prodává totiž vozy pro kocovníky. Že myšlenka
se ujala, toho dukazem jest obec, která v techto dnech prirknula
volební právo rO'dine, bydlící v takovém voze.

*.

Prícin bytové nouze jest samozrejme nekolik: jsou to v první
rade následky válecné doby, ve které se nic nestavelo, zatím co
potreba bytu normálne stoupala. Další \>rícinou jest jednak
drahota, jednak nedostatek stavebního materiálu. Jest nedosta
tek. cihel a tašek. Predválecná výroba tašek byla 100 milionu
rocne; nylllejší potreba tašek je 500 mil. rocne, COž daleko pre
vyšuje zásoby, které jsou po ruc.et Zásoby stavebního dríví jsou
menší, ncž minulého roku. Rovnež suroviny k výrobe barev a
fermeže jsou dražší a tak zvyšuj i cenu domu. Další prekážkou
jsou vysoké mzdy a nedostatek zedníku: v r. 1901 bylo ve Vel.

Britanii asi 1I6 tisic zedníku, kdežto nyní jest jich jen 60 tisíc;
práve tak bylo v témž'Q roce 32 tisíc fasádníkll, kdežto ted jest
jich jen 16 tisíc.

Není nadeje, že pocet vyucených zedníkll se zvýší v príštích
letech. R. 1921 bylo jen 21 tisíc UCl'iU, ac potreba vyžadovala
aspoi'i 75 tisíc. Rodice zdráhají se dáti své deti na toto remeslo,
protože nezarucuje celorocní" zamCstnanosti. Bylo by treba dáti
z,C\dníkum vládní záruku &lorocního zamestnání, aby pomcry se

zlepšily. I
Celková potreba domu odhaduje se asi na 800.000 v Anglii

a 300 tisíc ve Skotsku.

Snahy o zlepšeni situace vycházejí jak z kruhu soukromých,
tak i vláclních. Myslí se predevším na zábor prázdných domu
a bytu. V Bristolu spolek nezamcstnaných provedl tento zábor,
l'vedomiv o tom dríve starostu me"ta.

Ze soukromých pocinu vzbudil pozornost d:!r 10 tisíc liber,
který ucinila lady Astar, za úcelem podpory staveb. ruchu ve
svém okresu. Jiná dáma ze Southampton darovala k témuž úcelu
5 tisíc liber, za než mají býti postaveny domy pro delníky bez
prístreší. Londýnské ženy seskupily se ve spolecnost, která za
nízké vklady upravuje domy v menší byty a pronaj ímá za pri
merenou cinži svým clenum.

Nejvíce však lze si sl ibov:tt i oc1Jcástecne již vyzkoušeného
plánu: staveti domy z betonu. Surovin/ potrebných ke stavbe
betonových domu j/est dostatek a rovnež je dostí strojtl k vý
robe betonových cihel. Další výhodou jest, že pri výrobe techto
cihel lze použíti delníku úplne necvicených. Práce vyžaduje a,;i
20 procent vyucených zedníku. Clen Bytového výboru prohlásil:
"Co se týce ceny, jsou tyto domy obzvlášf vhodné. Jsou bez
pecné proti ohni. vlhkosti, hmyzu. Duté steny a podlahy chrání
je nc:jen proti vlhku v zime, ale ciní je i teplými za chladného
a chlaclnými za horkého pocasí. Betonový dtlm trvá vecnost.

Rychlost, s jakou lze je-j postaviti, je témer komická. Stavitel
pošle na urcené místo dostatecný pocet hotových ploten a za
nckolik hodin stojí kostra domu. Nekolik fasádníkll, zúmecníkll
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a instalatérlt práci dokoná a za necelý mesíc muže se nájemník
do domu stehovati.«

Lady Terrington (M. P.) stala se reditelkou firmy, která
bude staveti betonové domy s dutými stenami s 5 nebo 6 pokoji
za cenu 400 liber (asi 60.000 Kc).

Ze stávajících komplexu domll tohoto typu nejvt1tší jest
v Crayfordu v hrabství Kentském. Jest tam asi 400 domu; toto
zahradní mesto bylo post:tveno roku 1915-1916 ;>rllmernou rych

lostí lO domll za týden. Stavitel, který je vystavel, rekl, že be
tonu bylo použito proto, že byl mnohem lacÍncj ší než cihly.

»Náklad, nev.tiímaje ceny pozemku, kanaIisování a úpravy cest,
cinil asi 300 liber za dum. Použili jsme šterku, kte!"ý byl na mí
ste. Nekteré domy stojí o samotc, jiné po dvou, jiné ve skupi
nách. Každý z nich má obývací pokoj, salon, koupelnu a tri až
ctyri ložnice. Domy jsou úhledné. Byly rádne vyzkoušeny a uká

zalo se, že beton postupem let nejen nevetrá, nýbrž, naopak,
sílí ... Domy jsou velice suché ... Jiste, že této stavební methode
nebyla dosud venována dostatecná pozornost.«

Betonový hotel, který postaven byl roku 1919 v Tramore v již.
Irsku na brehu morském na mí:;te vystaveném povetrnosti, ne

jeví dosud žádné známky vlhkosti. V Birminghamu byla zadána
v nekolika posledních týdnech stavba asi 1500 betonových domu.
Swansea zadalo práve stavbu 200 domti. Mestská rada v Til
bury, vzdavši se nadeje, že získá zedníky k stavbe 500 domll,
uvažuje o stavbe domu betonových. V Edinburghu staví se lOOO

betonových domll. V Greenwichi budou z tohotO' materialu prav-
- depodobnc postaveny verejné lázne. Bradfordská zdravotní rada

zamýšlí postaviti 200 betonových domu v cene 418 liber za
~~ L~

Nová Evropa
H. Boczkowski:

Zamenhof a svetový mír.
Nejsou to pouze duvody rázu ••.ýhradne linguistického, které

znemožnují absolutní, abych tak rekl, svetovost nekterého živého
jazyka; neméne a snad více rozhodujícími v tom ohledu jsou
momenty povahy sociálne-politické a zejména nacionální. Závazné
prijetí nekterého živého jazyka jakožto mezinárodního posky
tovalo by národu, jehož materštinou ten jazyk je, nejenom kul
turní, ale i hospodárskou a politickou prioritu, což by zaj isté težce
nesli národové ostatní. Poucným v tom ohledu je souboj, vedený
v posledních letech mezi francouzštinou a anglicinou. Tedy
otázka nacionální prestyže a mezinárodního vlivu fakticky ciní
nemožným prijdí jedné z existujících živých svetových recí
a tak zároven predurcuje pro tuto úlohu pouze jazyk u mel ý.
Umelý svetový jazyk má velikou prednost u srovnání se živými;

míním tím jeho na c i o n á:ln í ne u t r a I i t u. Tato Ueho
domnele negativní a profylaxní vlastnost je predpokladem k pre
konání dosavadních národnostních protiv, pokud jsou zpusobeny
jazykovými rozdíly.

Zasluhuje proto zvýšené pozornosti snaha tvurce Esperanta
zdurazniti právc tento humanitní prvek v esperantském hnutí.
Dnes, kdy zevrubne známe život a pusobení dra Zamenhofa,
víme, že byl nejenom geniálním filologem s neobycejnou intuicí,

ale i velikým idealistou, myslitelem, apoštole1J1 ryzí humanity,
jenž k svému vynálezu byl priveden nikoliv jazykovými speku··
lacemi, nýbrž ideální láskou k lidstvu, úpícímu v zajetí nacio
nálního a náboženského fanatismu.

Pohríchu tato složka esperantského hnutí je málo známa ne

jenom širší verejnosti, ale nalézala zrídka náležité porozumení
i mezi esperantskými predáky, ktdí se dívali na umclou rec
pouze jakožto na techn ickou POllllkku.

V tom smyslu byla prijata r. 1905 na 1. mezinárodním esp
l'antském kongresu známá dek I a r a c e o es per a nt i srn
kde hned první bod zduraznuje absolutní neutralitu tohoto
mocného umelého jazyka a podotýká, žfj »každá jiná idea
nadeje, ktérou ten ci onen esperantista spojuje s esperantisme
je pouze jeho soukromou záležitostí, za niž esperantism ne
zodpovedný«. Tento odstavec zrejme byl namíren proti oblibe
Zamenhofove t. zv. »vnitrní idei« esperantského hnutí, zduraz
nuj ící v pomocné umelé reci j e:jí pacifickou a všelidskou stránk
ostatne zrejme vyslovenou již v oficielní esperantské hymne.

Ale pro Zamenhofa celý v)'znam Esperanta spocíval prá
v této »ideo interna«. Narodil se v mnohojazycném mest'

(Bialystok), zatíženém chronickou nacionální nevraživostí. A

tento nacionální boj všech proti všem vnuknul mu myšlenku
mezinárodní pomocné neutrální reci. V jednom ze svých dopisU,
odpovídaje na dotaz, kterak prišel na myšlenku .Espe:ranta,
Zamenhof doznává, že se zrodila v nem již v nejútlejším detství,

jsouc vyprovokována mnohojazycností jeho rodného mesta.

»V tomto meste - praví _ více než jinrle vnímavá
povaha cítí veliCe! težkou nesnáz ZPllsobovanou ruznojazyc
ností a na každém kroku je presvedcována o tom, že jazy
kové rozdíly jsou jedinou anebo aspon hlavní prícinou, jež
rozštepuje lidskou rodinu a rozdeluje ji v neprátelské sku

piny. Byl jsem vychováván jakožto idealista; byl jsem po
ucován, že všichni lidé jsou bratrí, a zatím, na ulici, na
dvorku, všude a na každém kroku pocitoval jsem, že lidé

neexistují, že jsou pouze Rusové, Poláci, Nemci,
žid é atd. Vše to velmi trápilo mou detskou duši, ac mnozí
snad posmívali se tomuto svetobolu u dítete ... «

Zamenhof zustal veren této své puvodní myšlence. Rád by
videl tuto »vnitrni ideu« mezi základními prvky esp~rantské

ideologie, ale narazil na malé pochopení mezi mnohými spolu
bojovníky, pro než Esperanto bylo »p oJ u z e j a z y k«, Za
menhof neústupne bojoval o tuto »vnitrní ideu« na mnohých
mezinárodních esperantských kongresech. Hned na druhém

v Ženeve (r. 1906) praví v záV'eru své reci: »S takovým Espe
rantem, jež má v);hradne sloužiti obchodním úcelum a prak
tické prospešnosti nechceme míti niceho spolecného.«

Jeho želnevský p!"oslov byl velikou obhajobou »vnitrní myš
lenky« Esperanta. »Tato idea - pravil - Vy všichni dobre ji

dtíte - z n a m e n á br a trs tví a spr a ve d I n o s t mez i
vše m i n'á rod y.«

Rok na to v Cam b r idg e Zamenhof zaSe a s radostí kon
statoval, že »Carnbridgané prij ímají nás dnes n~ jako obchod·

níky, kterí prinášejí jim výdelek, ale jakožto apoštoly huma
nitní i'dey, kterou chápou a jíž si váží.« Práve na cambridgském
kongresu (r. 1907) Zamenhof zevrubneji precisuje tuto vnitrní
myšlenku Esperanta a zduraznuje humanitní a pacifický ráz
esperantského svetového hnutí:

»C h ccm e pravil v y t v o r i t i n e u t r á I n í
základ, na ncmž ruzné lidské kmeny mohly
by mjr n e a b r a trs k y s e stý k a t i, ne v n u c ují ce
si navzájem svých plemenných zvlášt
n o stí ... Vše, co vede k zborení zdí mezi národy, patrí

do našich kongresu... N C1bof vše, co slouží sbratrování
národu a k bouraní neprátelských zdí mezi nimi, pokud nc
znamená zasahování do vnitrníh ž;vota národu _ patrí

pod zelený prapor.«

,'utno zmíniti se na tomto míste o memorandu dra Zamen.lOia,
predloženém 1. k o n g r e s u r a s, konanému r. 1911 V Londýne.

V nem autor Esperanta, znamenaje ruzné pohnutky a priciny
plemenných i nacionálních zapasu, dospívá k záveru, rc lze
.ie redukovati na dve: jazyk a náboženství.

,\hy mf! vctší svO'bodu v této své pi"Op:tgan li; hUI!l<iil'itilí
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cifické ideologie, Zamenhof r. 1912 v K r a k o v e vzdává se
oeavadniho vedeni mezinárodního esperantského hnuti a vubec

akéhokolív oficielniho postaveI1Ji v nem. »Tento kongres 

pravil - je poslednim, na nemž vidíte mne pre d vámi; prište,
budu-li moci prijíti, spatríte mne mez i vámi.«

Potom Zamenhof mohl zcela nerušen'e se venovati pestování
a hlásání své humanitní filosofie, kterou nazval »homaranismo«

=- lidství. Zásady této filosofie Zamenhof po prvé vyložil
v anonymne vydané brožure »H o m a ran i s m 0«. V predmluve
k ní vykládá, že Homaranism je theorii, jež, neodtrhujic clo

,eka od jeho rodné vlasti, ani od jeho reci a náboženství,
poskytuje mu možnost vylmouti se veškeré nepravde, veškerým
rozporum, pokud leží v nacionálne-náboženském principu a.
lýkati se s lidmi všeGh jazyku a náboženství na neutrálne

lidské pude, podle zásad vzájemného bratrství, rovnosti a spra
vedlnosti.

Celkem tato jeho humanitní filosofie je shrnuta Vel 12' odech
na zpusob biblického desatera. Uvádím je zde v interpretaci
Privatove: »Pokládej lidstvo za jednu rodinu. Ten ideál necht
ridi tvé jednání. Posuzuj cloveka. nikoliv podle národnosti, ale
podle cinu. Zeme patrí nikoliv jednomu národu, ale veškerému
jejimu obFatelstvu. evnucuj své materské reci, ani víry
jiným lidem. Jméno »clovek« budiž pro tebe vyšši než náro
dovee. Vlastenectvi je pouze sloužení místní pospolitosti bratr

sk);ch lidi, ale neznamená nenávist vuci ostatnim; jazyk není
cílem, ale pomtkkou. Užívej neutrálního jazyka vlici cizincllm.
Tvá víra náboženská nemá býti zdedenou, ale uprímnou. Vuci
jinovercum jednej podle pomocné a neutrálne lidské etiky.
Se svetoobcany pestuj city sjednocující a nikoliv odpuzujicí.«

Za úcelem propagandy takového humanitne-bratrského citení
Zamenhof doporucoval staveti· v každém meste »c h I' á m y
vše Ii d s t v í«, kde znenáhla byla by vypracována filosofie:
ryzí, ale zároven krásná, poetická a vrelá; všelidské náboženství
iivot reguluj ící . .. Ve všelidských chrámech byla by poslou
chána díla velikých vychovatelu lidstva o živote a smrti a.

o pomeru našeho »já« ke kosmu a k vecnosti, filosoficko
ethické rozhovory, povznášejicí a zušlech!ující hymny atd. Tyto
chrámy maji vychovávati mládež jakožto bojovníky za pravdu,
dobro, spravedlnost a všelidské bratrství ... «

Zamenhof byl skálopevne presvedcen, že nejlépe sloužíme

a pracujeme pro svuj vlastni národ, sloužíme-li a pracujeme pro
veškeré lidstvo vubec. Proto dusledne zavrhoval isolovaný a
sobestacný naciona\ism. -Roku 1914, odmítaje se státi clenem

2idovské Ligy«, motivoval toto své rozhodnutí tim, že je
svetoobcanem« a že tudiž nemuže se spojiti se »žádnými

lIIahami ci ideály jednotlivého národa anebo náboženství«. »Jsem
bluboce presvedcen - psal - že každý nacionalism znamená
pro lidstvo pouze nejvetší neštestí a že snahou všech lidí melo
by býti: vytvoriti harmonické lidstvo. Je pravda, že nacionalism
}lOrobenýchnárodu - jakožto prirozená snaha - jest mnohem
mluvitelnejší, než nacionalism utlacujících národu; a v š a k
e sti i žen a c i o n a 1is m u t 1a c o vat e 1u jen e š 1e
h e t n ý, na c i o n a 1i s m ut 1a c o van Ý c h jen e o p a-

trný; oba plodí a udržují jeden druhého a znamenají bludný
ruh neštestí, z nichž lidstvo nikdy nevyjde, jestliže každý
nás neobetuje svoji kastovní sebelásku a nebude se snažiti
!!taviti na zcela neutrální pudu. TOf prícina, proc já - ne
de k srdcervoucímu utrpení mého národa - nechci se spojiti
židovským nacionalismem, nýbrž chci pracovati pro mezi

rodní a b s o 1u t n í spravedlnost. Jsem hluboce presvedcen, že
a k t o uciním pro svuj neštastný národ mnohem více dobrého,
• cestou nacionalistických snah.«

Jest pochopitelno, že Zamenhof velice težce nesl svetovou
u, za níž vyvrcholeny byly utajené bestiální pudy, zejména

ale nacionální a rasové. Zamenhof ovšem nemohl mlceti a

gl'lal na lulo S\\:tovou pohr01l1u (r. 1915) svým proslulým
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dopiSElm .adresovaným diplomacii. Pohríchu tenlo projev byl
pi"edcasný.

V tomto dopisu Zamenhof apostrofuje evropské diplomaty:

»Což pocnete proste predelávati a kouskovati mapu Evropy?
Zda jednoduše rozhodnete, že kus území A má patriti národu X
a že kus území B národu Y?« Zamenhof precisuje svoji klad
nou zásadu v té prícine, rka, že »k a ž d é úze m í m r a vne
a hmotne naprosto stejne právne náleží všem

s v Ý In d e t e m«, predem zavrhuj e takto hyperhistorism a jiné
podobné pathologické zjevy moderního bojovného nacionalismu.

Zamenhof odešel (t 1917) nepochopený a rozhodne neznámý
jakožto myslitel, jenž i bez filosofických systému byl jedním

z nejoddanejších proroku nového lidstva. Byl si toho nepochopení
vedom. Nebot v autobiografických poznámkách, psaných bez

prostredne pred smrti, doznává mezi jiným, že »zatím co ve
svete vedeckém prijdu o veškeru úctu, nenaleznu zároven ve
svete verících žádné sympatie, spíšt1 jenom útoky, nebot má

víra je zcela odliŠila 00 jejich víry. Bylo by opatrn-'ším
mlceti, nemohu však.«

Zajisté nebylo vhodnejšího kandidáta pro Nobelovu cenu míru
nad tvurce Esperanta. Pochybuji však velmi, že jméno jeho
uvádí se v nekteré mírové cítance ci publikaci. Ale prijde doba,

kdy veliký ideový odkaz Zamenhofuv bude p~chopen a ocenen.

Poznámky

Ke sporu Národních Listú s Macharem.
Spisovatel pan K. M. Capek-Chod I{)oslalmne odpo

vedí na muj clánek ve 12. císle Prí tom n o s t i do
pis, který mne došel velmi opozdene. Nemel jsem ho
ješte, když jsem v novém clánku reagoval na snemovní
výklad dra Kramáre o nekdejším sporu N á rad n í c h
L i s t u s Macharem, který pan Capek glosuje. Otiskuji
tenta dopis celý, nebot soudím, že jest k tisku urcen
a že si publicity zasluhuje nejen významem svého auto
ra, ale také zajímavau a novou zprávau o krásné legio
nárské kariére pana Cyrila Zdárského. Válecná episo
da ze života tohota ceského novináre jest ovšem svetlá
sama o sobe a nepotrebuje stínového kontrastu ironic
kých poznámek o Macharovi, kterými pan Capek zvedá
její valeur. Jednal-li Zdárský presne podle predpisu
vojenských, když zval Machara k souboji, jednal Ma
char -presne v souhlasu s obecným ethickým nazírá
ním svého století na otázku, sluší-li spor zahájený pe
rem rozhodnouti šavlí. Ostatne Machar už tehdá vedel
asi, jako to vedel kde kdo, že jeho útok proti panu
Ždárskému nesmeroval. Zde páne Capkllv dopis:

Vysoce vážený pane!

K Vaší zmínce o sporu Nár. Listu s Macharem (Prí

tomnost, 12. Tisk a poroty.), mel bych s Vaším dovolením
vecnou poznámku. Zajisté,' že nemáte na mysli jiného
sporu než porotního procesu red. Ždárský contra Machar.
Spor ten také nicím jiným nebyl, než nejsoukromejším spo
rem tehdejšího clena redakce N. L. kolegy Ždárského, což
vysvítá nejjasneji z toho, že red. Ždárský nemel ku své ža
lobe mandátu ani zastoupeni redakce anebo i jen nekterých
clenu redakce N. L., nýbrž že j i podal z výslovného roz
kazu cestného soudu pluku, u nehož sloužil jako záložní
dustojník, když byl napred! z rozhodnutí téhož cestného
soudu J. S. Machara marne vyzval k zadostiucinení zbraní.

Vyzváni stalo se zavrenými dvermi vídenského bytu
Macharova, jež Machar neotevre!. Myslím,' že Machar už
lehdá nebyl z:dOLnim dustojníkem, síc jinak by bylo nevy-
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útoku trebas i prestrelivšího v našem právu (materi·
elním) dosud chybel, ale instituce par oty sama byla

zaJí. ,dostatecnou náhradou. Jako daklad uvedl jsem
mezi jinými proces N á rod n í c hLi s t u s Macha
rem. Cím s o u k r o mej š í byl tento spor na strane
žalobcave, - predpokládám podle pana Capka-Choda,
že pan Ždárský, politicky neinteresovaný a redakcí
k žalobe nezmocnený, hájil jen z vojenského príkazu
své cti napadené paušálním a ()pravdu krivým obvi
nením celé redakce, jejímž byl clenem, - tím zretelneji

. vyniká motiv, který vedl porotu k osvobozujícímu roz
sudku: zretel k verejnému zájmu, jehož hájil Machar.
Ve verejném zájmu bylo odsouditi durazne, že N á
rod ní L i sty v hlavní otázce, která tehdá zamest
návala ceskou politiku, zmenily svoje mínení, když ten,
proti. komu smerovalo, je koupil. Nic jiného nechtel
Machar ríci známým výrokem a jejich redaktorecn,
který nebyl,' uznávám, nejštastneji adresován, ale kte
rému nikdo nemohl nesprávne rozumeti. Týkal se
práve jen, koho se týkal. Osabne to byla lhoste]no :.tž

tehdá (a Machar nikoho nejmenoval), tím lhostejnejší
jest ta dnes. Panu Ždárskému nebylo ukrivdeno tím,
že byl Machar osvobozen, ale Macharovi by bylo b~'
valo ukrivdeno, kdyby ho byla porota odsoudila. Že
se ta nestala, jes1t práve bod, na kterém jsem chtel uká
zati význam porotníha fóra pro tiskavou svobodu.
A opakuji, že otázka, zda prijatá tisková novela v ob
dobném prí pade povede k osvobození nebO' odsouzení
obžalovaného novináre, jest pra její politickou hodnotu
rozhodující. ezajímají nás príšery minulosti, ale stíny
prítomnosti a budoucnosti.

Pan K. M. Capek-Chod docela zapomnel, že porotní
spor pana Ždárského s Macharem mel protejšek v ji
ném pracesu, který se konal pred okresním a sborov)m
soudem o téže veci. Za výrok o koupené redakci á
rad n í c hLi s t u byl také pohnán pred soud prof.
U h Ií r, dnes poslanec strany ceskoslovensk)'ch socia
listi't. Protože však jej ucinil ú'stne na politické schuzi
a ne tiskem, a protože tedy nebyl chránen príslušností
porotního ,soudu, žaloval ho redaktor Anýž docela ofi
cielne v zastaupení redakce N á r o cI n í c hLi s t u
u okresního soudu a docílil, ovšem též u odvolacího
soudu sborovéhO', jeho odsouzení. (Okresní soud osvo
bodil Uhlíre jen pro nedastatek legitimace k žalobe na
strane soukromého žalobce.) Tu tedy má pan Capek
Chod quasi opacnau zkouškou, nový doklad nejenom
'svéhO' omylu (že nebyla procesu N á rod ní c hLi
st u), ale také správnosti méhO' tvrzení, že za dosa
vadních materielne-právních norem o urážce na cti
bylo jen porotní forum zárukou tiskové svabody a ve
rejné p r a v d y. Ta je casto nepríjemná a neváží oe
na lékárnick)'ch vážkách. Ale je dobrá.

Dr. Kramár užil ovšem v)'kriku poslance Koutné
ha, aby se snemovní tribuny prohlásil, že pravdu tehdá
meli kupci, a že všichni, kdO' v kupu videli nemrav
nost (viz my na Morave, Dyk, Sokol, IIajn, Matoušek,
Drtina, Šámal, Uhlír, Dušek, Klofác, Stríbrn)', Raxa,
Bechyne, Sti'vín, Nemec atd., atd.), byli nactiutrhaci.
Do merita sporu se nechci pouštet. - pan Capek má
pravdu, že je neaktuelní. Byl-li zpusob, jímž ZÍ';kány
N á rod n í L i sty pro vídenskou positivní politiku
mravný, hyli jsme my ppravdu nactiutrhaci. M{lmjen
pochybnost, jestli všichni, kdo v poslaneckých lavicích
lekci dra Kramáre bez adpovedi vyslechli, byli si ve
domi, co se tu rehabilitovalo, a co se tu "dStlZ0V11J.

J. S.

Prítomnost

svet1itelno, že by jeho odmítnutí bylo se minulo bez jedine
možných následku pro jeho dustoj nickolU hodnost.

Ždárský jednal presne podle pi'oedpisu vojenských, když

urážku, která se mu domnele stala, predložil dustojnickému
sboru svého pluku. Bylt to voják duší, telem, práve jak to
legenda vypravuje o J. S. Macharovi. Mel však vetší

štestí než dnešní pan generální inspektor cs\. armády. Bylo
mu dopráno dokázati to se šavlí v ruce jako ruskému a

francOlUzskému legionári a byl to náš bývalý redakcní kolega,
Cyril Ždárský, který v den slávy triumfálního pochodu pa
rížským Vítezným Obloukem jel v cele ceského oddelení,

jako kapitán-velitel, s nákladem vencu na rukou, zasypán
kvety jako celé ceské oddelení, komandované do pruvodu

v prílbách, aby se líšilo od ostatní armády. Naši hoši byli
bombardováni kyticemi za volání: Pour la Sibérie! To jen

mimochodem, ponevadž to dosud nikde nebylo z,azname
náno.

Urážlivý výrok Macharuv (JI redaktorech N. L. se ho

opravdu tak málo týkal jako muže v mesícním úplií.ku a
jak'o vubec nejen veliké vetšiny, ale všech ostatních tehdej
ších redaktoru N. L. Také žádného z nich nevolal Macha

ruv obhájce dr. Boucek pred soudnou stolici - jako jedi
ného oprávneného žalobce, než mne a to výslovne v jedné
ze svých reci. Já tenkráte ve dvou sloupcových zaslánech

N. L. zevrubne vylo,žil,. proc žádný z tehdejšich mých háncl\
který mohl prijíti ve zrete! jako mnou žalovaný, nedorostl
mé cti a proc jsem vubec nežalova!. Duvody mé byly tak

zdrcující, že mi "Cas« velmi rczpacite odpovedel, že jsem
príliš rozcilen, a že mi v~cne odpoví, až prý se uklidním.
Napsal jsem ihned v odvetu. že se nikdy nedožiji této od
povedi, ponevadž fakta, mnou uvedená a doložená, jsou ze
sveta neodstranitelna. Pri tom také zlhtalo.

Ostatne nejsem to já, kelo oživuje tyto príšery minulosti,
tu zásluhu zustavuji Vám.

S projevem dokonalé úcty

K. M. Capek-Chod, clen reebkce N ár. Listu.

N a Král. Vinohr:1dech\ Ir. elubna 1924.

Pan Capek-Chod jest ve dvojím omylu. Domnívá
se, že nebylo procesu N á rod n í c hLi s t u o ob
vinení, které proti nim bylo vznesena pro zmenu je
jich mínení docílenou jejich koupí, nýbrž že byl a to
toliko »nejsoukromejší spor« jednoho clena redakce
s Macharem. A domnívá se dále, že, oc mi jde, jest oži
vování techto »príšer minulosti«.

Nepsal jsem a nepíšu o této veci, abych oživoval
staré spory. Mám námitky i proti dnešním Národním
Listltm a netajil jsem se jimi, když tam byl ve zná
mém bankérském procesu uverejnen nesprávný, žalob
cltm nadržující referát z péra advokáta, který jednoho
ze žalujících bankérLl zastupoval a který jest zároveií.
clenem správní rady N á rod ní c hLi 's t u (Praž
ské akciové tiskárny). Uznávám však, že spor o koupi
N á rod n í c hLi s t lt jest záležitost dávno vyrízená.
Nejenom proto, že N á rod n í L i sty od odstranení
dra Tobolky z reditelství nebyly už N á rod n í Li
sty »positivní politiky«, ale hlavne proto, že celý
problém positivní politiky v Rakousku jest dnes histo
rického a ne aktuelního významu. Mne šlo jenom
o presvedcivé doklady, ,že se zrušením príslušnosti
porotního soudu k rOl.hodování o tiskových sporech
musí jíti ruku v ruce zmena materielne právních
norem o urážkách na cti, zejména zretel k verejnému
zájmu, kterého útocník hájil, nemá-li tisková novela
znemožniti tisku kontrolu a kritiku verejllého života.
Tento zretel k obrane verejného zájmu jakožto omluve
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