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LITERATURA A UMENÍ

Rozhovor se zahranicnÍIn
Ininistrcln o literature.

Požádali js:ae zahranicního mi
nistra pa.na dra E d. B e n e š e, aby
nám odpovedel na nekolik otázek
o svém pomeru k literature.

Máte v~lbec cas na ctení?

~Iáma nemám. Na veci dobré a nutné si jej vždyck"
Jdu. V poslední dobe jsem trochu ctení zanedbával.
sal jsem své vzporr:ínk~ z války a musil k nim pro
udovat spoustu kl11h blstorick)Tch, politických a od
rnýcho válce a o válecné a pred válecné politice státu

e válce súcastnených, probírat celou naši osvobozen
ou. I.iteraturu, naše a jiné archivy a casópisy atd.
)"111 Jsem hotova zase se k ctení vracím. eprestal
m aspon císti literární revue naše, nemecké a fran-
llzskéa sledovati literární kritiku, abych znal nOVOl!

rodukci;upozorní-li kritika na neco zajímavého nebo
zoruhodného, sáhnu po tom. Tak jsem sledoval
celkuvše cenné v dnešní produkci literární. i když
ckocísti jsem nemel možnosti.

Jláte S"Jé oblíbené mltory? Strídali se nejak postupe'Yn
dob)'! Kterí byli oblíbení autori Vašeho mládí?

.~ mládí a za svých studií jsem cetl vše, nac jsem
nsel,bez ladu a skladu a bez vedení. Tak jsem pro
ti do maturi.ty témer všecku bežnou literaturu od
arla 1Iaye až k c1' Annunziovi a od Knut-Hamsuna
Arcybaševu.Ale už v prvních letech studií mel jsem

utory, jimž Jsem po nejakou dobu dával prednost.
po~le~nímroce obecné školy a v prmích letech gy

ma ta Jsem se v pravém slova smyslu topil v recké
rímské mythologii, v Jiráskovi, Sienkiewiczovi a
k v Zeyerovi. Asi v tercii jsem žil Mrštíkovou P 0-
á dk o u máj e a Zeyerovým P I o jha r e m. Pak
em prešel na Havlícka, Nemdu a Machara. Tech
m se držel dlouho. V posledních letech gymn:lsia
v prvním roce university jsem se zcela venoval

hakespearovia Ibsenovi, a cetl jsem Flauberta, Ana]a France, z domácích Sovu, Saldu a Svobodovou.
evím dnes dost dobre, jak se stalo, že jsem tehdy

ovei'imel rád Byrona. Vím jen, že jsem úsilovne
cly zápasilo to, abych všem temto autorum a jejich
namu porozumel. Tápal jsem a spíše instinktivne

se dohadoval, co všecko chtejí a znamenají.
Proto když jsem v té dobe odejel do Francie, zaca~

studovat literaturu soustavne: nejvíce mne zají-
I romantism a celý boj, jenž se o romantismu vedl.

jsem pro realism. Tam jsem také prešel k ruské
ature, a cetl vše z klasiku ruských, k cemu jsem
Paríži dostal. Byl jsem jim oddán vášnive. Když

n odešel z Paríže do Berlína (1908), prilnul jsem
trem autorum: Goethemu, Heinemu, Hauptman-

novi. To bylo asi mé strídání z prvních dob mládí.
Tehdy spely k ustálení mé názory filosofické a tím
i literární a estetické.

Dnes nemám autor lI, jimž bych obzvlášt dával pred
nost. Mám vyhranené názory filosofické a dle nich
každou knihu posuzuji. Kniha a autor je mi dnes
více objektem pozorování jako výraz ideových proudu
a snah doby a kriteriem správnosti mých názorll. Drí
ve mne literární díla, jež jsem pokládal za významná,
citove strhovala, dnes mne zajímají více intelektuálne.
Vím, že to snadno vede k zanedbávání formy a ryze
umelecké stránky díla, a proto proti tomu u sebe ve
dome a stále reaguji.

Ke které z cizích literatur máte pomeT nejinlimnejši?

Osobne cítil jsem vždy nejvetší vnitrní pochopení,
nejvetší požitek a nejužší osobní vztah k literature rtl
~ké, ackoliv ve mne vždy každá ruská kniha zanechá
vala pocit smutku. Ten pocit mám posud.

Ktero1l ze svetových literatur byste v celku pokládal za

nejlepšího 1t~it,ele a pntvodce do života?

Literaturu anglickou. Je nejvyrovnanejší, nejživot
nejší a divá nejlepší v)'raz pravé lidské vznešenosti a
ideálu. Je v ní tolik lidské hloubky jako v literature
ruské, ale hloubky lidštejŠí. Hloubka, která dojímá,
povznáší a vybízí k následování; hloubka ruských kla
siku pltsobí predevším závrat.

Jakým zp~tsobem je možno nejúspešneji šíriti známost

ceské litemt7wy ve svete? A Jaké nedostatky má snad naše
literatl(1'a z tohoto svetového merítka?

Na tuto otázku je dost obtížná odpoved. Známost
ceské literatury lze ve svete nejúspešneji šírit prede
vším tím, že se.v naší literature budou produkovat
díla svetového formátu. Literatnra se dá šírit jen ve
velmi malém merítku t. zv. literární propagandou,
umel)'m získáváním prátel pro preklady do jiných ja
zyku. ejlepší príklad šíren í známosti ceské litera
tury ve svete je prípad Karla Capka: napsat neco, co
svou vlastní silou proniká. Sám v oboru t. zv. zahra
nicní propagandy jsem pusobil na šírení naší litera
tury. Trvalého a pronikavého úspechu jen mechanická
propaganda nemuže míti, i když v mnohém se docílí
úctyhodného rozšírení znalosti o nás (ovšem jen
v užším kruhu ctenárstva).

O nedostatcích naší literatury s hlediska svetového
težko se dnes vyjádrit. Sám jsem presvedcen, že nyní
dost rychle i se svou literaturou budeme do sveta
pronikat. Mám pro to dva duvody. Predevším jako
ve všech oborech - v politice, vede, hospodárství,
technice - tak i v literature tlacila nás dosud malost
porobeného národa, jenž témer nemel možnosti se
rozvinouti a vynutit si normální cestou slyšení. Jako
dnes ve všech oborech pronikáme - pomalu sice, ale
prece - do sveta, a naše dnešní generace vyrostlá
v pomerech malých, dorustá ponenáhlu k úkolum, jež
jim prinesla samostatnost, tak i v literature a umení
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nové generace najdou nové pro tredí, nová merítka,
širší obzory. Samostatnost prináší národu nové cíle a'
nové možnosti. Mám dojem, že jsme dríve od sveta
predevším jen prijímali a jen pro sebe veci zažívali
a uzpLlsobovali. V prizpt''tsobování cizích produktLI
svému prostredí byli vždy jsme velmi dobrí. T yní i ve
veci literatury a umení dostáváme se do situace, kdy
jsme voláni k všeobecnému zápolení, kdy v nem jsme,
at chceme nebo nechceme. Svet nás sám k tomu nutí.

Druh)' dLlvod je více vitejší. Politické osvobození
privedlo národ na svetové forum nejen politicky a ho
spodár:-:ky, n)'b;ž i kulturne. Jsme státem, hrajeme
mcitou roli politicky a hospodársky, svet se o nás sál:1
zajimá a musí zajímat. rozoruje nás, zabývá se námi,
stuJuje nás. Kdo však nás chce pochopit, musí stu
dovat také naši historii a kulturu, literaturu a umco;.
Tím se bude ponenáh ln dostávat do sveta naše pro
dukce i neprvotrídní. To ovšem neznamená, že se stane
svetovou.

Srovnejme jen, co bylo preloženo z naší literatury
do literatur cizích za nekolik let naší svobody, s tím,
co bylo preloženo za ('('lá de~;etiletí predcházející. j\ le
ovšem hlavní vecí vždy bucJe kvalita naší literární pro
dukce.

M't!:l'te ríci, !:l' byste byl mel ze clení krásné literatury

;;isk t"o sV/tj 1!)'néjši úrad :::a!lranicníhu 1Ilini'stra? Dala Vám.
literatura :::nalost lUJí, ltteré jste pak mohl ve své práci po
užíti?

Ruská literatura mne sloužila mnoho 7.a války
uží val jsem toho, co j"em vycetl z rusk)'Ch románLl,
v naší válecné konspiraci, V politice vLlbec za války
i po válce ctení krásné literatury pomáhalo mi více
nežli se dá tušit; ucil jsem se vubec v krásné literature
naší i cizí praktické psychologii a ucím se jí dosud.
Po jistou dobu sloužila mi krásná literatura - ne
zcela správne - skoro výlucne k psychologisování.
Na stránku formální jsem zapomínal. Cítil jsem to
na svém slohu, který trpel i tím, že jsem se omezoval
na práci vedeckou, terminologii politickou a žmna
1iS 111.

V letech posledních užíval jsem vedome literatury
Zl studia umení výtvarného, abych unikl nebezpecí su
chosti, prázdnoty a ma1ichernictví politiky, jež u in
telektuála snadno zpt"lsobuje v)'lucn)' politick)J život.
Nejvíce ctu na sV)'ch cestách. A nemohu-li císti hned,
asrioií knihy kupuji a zhežne proch(lZÍm. Aspoi1 ahych
je videl. I to duševne o~veží a provane v cluši poli
tický suchop(lr, domácí i zahranicní.

N a poslední otázku odpovídám: stalo se mi v mé
politické pr(lci celkem zrídka, že bych se hyl v lidech
zm)JIiL Myslím, že jsem se praktické psychologii na
ucil predevšírn v krásné literature.

N. M elniková-Papottšková:

O ruské móde, a strachu z Rus]{a.
Téma je obrovské a mohlo by naplnit celé svazky,

kdyby se o nem pojednávalo od základu. Zužuji
je však úmyslne dobove i místne; omezím se na dosti
Eeurcitou, ale ihned obecne pochopitelnou hranici 
konec svetové války; co do místa - francouzská lite
ratura. Promluvím tedy o ruské móde a str,achu z Ru
ska v pov(tlecné francouzské literature. 1\však v tomto
výseku ohr[lží se jako v kapce vody celá Evropa,
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Má první známost s Rusy ve francouzském zobra
zení nastala už v detství, Precetla jsem si »Drama
v Livonsku« od J ulesa Yerna, kde v ubohé ~ohranicní
chate jedí chléb z kllr)', natírajíce jej kaviarem. Pri
veškeré své tehdejší literární a životní nezkušenosti
toto mi tehdy stacilo, Pak prišly nepodarená »J\llad:'1
Sibiranka« od LT aviera de Maistra, v jin)'Ch prípadech
tak krásného, »Ucitel chudých« od A. Dumase a lec
cos ješte horšího, Zdálo se, že válka mnoho napravila,
revoluce primela k prem)'šlení a také k tomu, aby se
prostudovali alespon v hlavních rysech ti Rusem:.
kterí pllsobí tolik starostí; ohromná vlna emigrace
mohla také dáti dosti bohatý materiál, k jehož prostu
dování se nemusilo daleko chodit. Materiál však, kte
rý máme po ruce, je více než žalostný. úroveií (ciním
výjimku pro -dvc nebo tri veci) všeho toho, co se píše
ve francouzské próse i ve verších o ]{usech, nepo
vznáší se nad pojmy operety nebo tak zvaného »f\1
ského filmu«, kde vystupují knížata Griškové a hra
benky Malašky. Pred nekolika léty hrála se v jednom
parížském divadle hra »Le natchaló«, kde velkoknížata
byli na revolucní schllzi ve vysok)Jch botách, pri cemž
pri recech louskali semínka a pili vodku, a konec to
hoto nesmyslu byl pohreb obetí revoluce, pri kterém
se zpívala písdí: »Reve da stogne Dnipr širokij«.
(Pro informaci cesk)'ch cten [lrl't uciním analogii: pri
pohrbu, nu dejme tomu, cesk)'ch legionáru zpívala hy

se podle poj mli tohoto autora písen »Nad Berounkou
pod Tetínem« ... ) S velmi p(}divn)'m sujetem setkala
jsem se v románu, kde vystupuje Isidora Duncanorá
a S. Tesenin, oba zase ve vysok)'ch botúch, louskajíce
semírika a vecne opilí.

A tu v dobe, kdy ruská literatura a dekorativní umc
ní, divadlo a zvlášte literatura pronikaly hluboko do
Evropy a zvláštc do Francie, rozkvétá vedle tohoto sta
rého typu nezadržitelne móda všehl9 v »genre russe«.
Od krcem na Montmartru »La troika«, »Le Kosake fi

clél« pres módní domy, kde se delaly blusy a la »Raspu
tin« a pozdeji ~lla »bolchevik«, prišla ta vlna i clo lite
ratury, kde se mnoho vyrábí rovnež v seriích jako
módní kabelky neho šátecky podle poptávky širokého
obecenstva. Neznalost Ruska v(llecného i poválecného
byla ve francouzských širok)'ch vrstvách témer abso
lutní a predstihnouti ji snad mohla jen neznalost t.í'cl,ž
vrstev anglických. Pokud jde o spisoHtele, kterí St

skutecne snažili vystihnout jak ruské události tak i 1'u

ského cloveka, je jich už zoufale málo (bezvýhraclne
mLlže se uvésti jen E. Burneta »Brána Spasitelova« a
»V dálce od ikon«), Vetšina šla za sensacÍ. za materi
álem, kter)' pusobí e~-oticky sám o sobe, nebot nutno
priznat, že Rusko a slovanské zeme vLIbec zllstaly pro
Francouze stejne vzdálenou a zábavnou exotikol1, jaKo
dejme tomu Afrika. Opakuji tedy, pro vetšinu spiso\'a
telLI byla ruská témata pritažlivá už proto, že pi'lsohí
na ctenáre sama o sobe bez jakéhok.,li úsilí spisovate
lova, ZmínenÝ už exotismus dovoluje dále témuž spi
.sovateli nestudovat zevrubne prostredí, nýbrž spoleh
nout se na povesti a fantasii,

Díla tohoto druhu mají význam jiný než umeleckS.
Literatura druhého a tretího rádu obráží zpravidla
presneji chod všedního života než to ciní výjimecní
spisovatelé ve svých nejlepších dílech. Prllmerný mo
zek a prúmerný talent nejen zrcadlí snáze všeohec
nost, nýbrž také ji správneji vyjadrují. Je mi zrejmo,
že ruská móda ve francouzské literature je nejen vS'-
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ledkem ohromn)'ch rusk)'ch událostí, ale i snah lidu
o jin)' život. Avšak je ješte jiná síla, a to témer pa
nick)' strach z nepochopitelné slovanské massy. j\hvch

vyvarovala neprL1kaznosti, vyložím materiál, se kte
T)'1lljsem pracovala a kter)' se mi podarilo shromáž
dit: ,nerucím za jeho absolutní úplnost: bylo nutno
p()l:h~t s~ na soukromé údaje a ješte více na štcstí,

itere Je n1bec neobycejne závažné pri hledání liter:1r

n~ch~o~un;el1t~, av~ak p~ece mohu ríci s témer pJn)'m
presvedcell1lTI, ze mam zastupce všech o-enrll a dn;hi:í
't o , o Co>

~ o .~·UZl1os;stevOdrudy. Francouzské knihy, které se
tyk~Jl ruskeho Zlvota nebo ve kter.\'ch vystupují Ru
SOVt. mohou IJ),ti rozdeleny 1. na ty J'eJ'ichž (leVi oe

.1 h ' , , . l,"
oue ra~a. v RL~sku, 2. za hranicemi, 3. fantastické, 'kde
~~!sove JSou Jen symbolem, na pr. M. Orlan, »J\ y_
tIr~~ Els,:«, :>Jnternacionální Venuše«. Proved~me~li
d~ls,,rozdelenl, pak první skupinu nutno rozdelit podle
TllznychsmerL1, na príklad a) bulvární krváky (l~a pr.
Dekol~ra »Madonna spacích vagonL1«), b) snaŽící se
o P?P1S(E: ~urnet »Brána Spasitelova« atd.). Druh.';'
'O?(hi, :'o:dell~Jeme na poclocldelení: a) pro mláde;~, h)
prevazne em1grantské (E. Burnet »Daleko od ilon )

) , v\..« ,
C s; ml~:ným francouzsko-ruským prostredím, d)
posleze zvlastní pocloddelení tvorí romány jednot!iv\'ch
osob, tak oblíbenéo nyn~ r01?ány - .životopisy, kterŠ'ch
se dostalo z Rusu zatJm Jen Hašklrcevové. Existelh~e

Jl<?sleclníl~op~d?ddelen! sama o sobe je velmi zajÍma
va" ~ebo[ Basklr~evov~l zaujímá v historii v)'voje Hl
ke zeny, nemluvlc am o umení. dosti skromné míst!).

Francouzské duše však prekvapila a podmanila si ták,
e se tvrdí, v Paríži, že M. Baškircevová patrí úplne

f~ancouzsk; kulture, pres t~, že jejich vlastní popisy
to nadane a extravagantnl dívky ahsolutne odporují

, ZII francouzské kultury. .

,Baškircevová je idealisovanS' typ ruské ženy, se kte
m se setkáme v nejruznejších variantách ve v;eclJ

tech oddeleních, na které jsme rozdelili zpracovávaný
materiál. Základem ruských literárních typl! je vubec
tak zvaná »slovanská složitost«, která ve skutecnosti
nfní nic jiného, než nemožnost vyznat se v množ·,tví
zjevlI, bijících do ocí. Rus vllhec a Rus za hranicemi
vláš( mú sklon k zvelicování a obcas i k baikú~ství

k~yž.vidí, že všechno, co ríká, se prijímá za hert10L;
mlllCI.Odtud také v ruské emigraci z románt:. jsou
všechny ty knežny-komorné a carští adjutanti-šoféfi.
Jeden vtipný francouzský kritik vypocítal, že kdyby
(I byla pravda, byl by musil car míti cel)' pluk adju-

tantu. V predstavách Francouzu (ve skutecnosti nejea
rancouzll, ale i vetšiny neinformovan)!ch cizincú)

j Ollvšichni revolucionári knížaty nebo alespoú šlecl1
tici. a všichni sovetští komisari negramotní kocové.

lovanská složitost« ve skutecnosti velmi málo oc1

vídá národnímu charakteru, což mohou potvrdit
ome RUSL!i Poláci a v poslední dobe i Leši, kter-í se
é zacli dostávat do zahranicní literatury. »Siovan

á složitost« je plakátovaná predstava o cloveku, je
ž vlastnosti jsou vzaty oddelene a zvetšeny; t:Jk

lISttse vyzdvihuje jejich šíre v jídle, pití, koulení,
atice atd., revolucnost, sentimentálnost, lenost, ne
rádnost a ješte mnoho, co podle jakýchsi neznám)"ch
ontt musí dávat jakýsi zvláštní, exotický puvab.
videt, že spisovatelé jsou zatlženi šabloIlt)u, které

nemohou zbavit. Nejen v bulvárních románech, ale
v tak plne gramotném díle, jako je de Tr.1zllV »Sta
en)'«, komunisující Ruska pr-ijímá ruskou cigaretu

se slovy »0, svatá Rusi !«. Beze žertu. A na této )>31(\

vanské složitosti« na jedné strane a na šablonovito::;ti
a barvotiskovitosti na strane druhé staví se ruské ty

py, které se jako hrdinové loutkového divadla vr<lC;Jí
s malinkými variacemi ve všech dílech podobného
druhu. První a cestné místo nutno \'enovat ženc po
Gbou stranách rusk)Th hranic, pak jejímu spolt.cní
kovi, b)'valému knížeti, který je ted' vystrídán oclpo
vedn)'m bolševikem.

Základní prvky, z kter)'ch se staví typ ruské ženy,
jsou tyto: naprosté nic nedelání, nahražené oL'cas ne
pomernou politickou aktivností, kourení, ležení ll'J. po
hovce, rozprávení. odpor k rodine a domácnosti, \elk:'t
volnost v lásce a urcitá démonická pritažlivost, pCJso
bící jak na Rusy, tak na cizince; v poslední cicbe p'lk

pridala se k tomu ješte jedna zvláštnost, totiž nelid
ská ukrutnost, docházející casto až Je sadismu (k1:1
sickým príklaclem múže být madame Muravjevov:t
v »Madone spacích vagonu«), nebal nové hrdinky a
jejich partneri patrí casto ke druhu holševick)'Ch ko
misarl1, zvlášte cekistL1. Z toho vypl)'''[l celá rada krv:l
v)'ch obrazL1 jako svlékání a zastrelení v »Madone spa
cích vagonLl«, nebo privazovúní lIa pran)'r. Zvláštní
je. že techto vlastností až po krutost, jenže tichol! a
ne zbujnou,· nevyvaroval se ani R. de Traz, kter~' \'('
francouzské cásti svého rom[ll1Ll podal velmi pravde
podobn)' a živ)' obraz huržoasní spolecnosti v Ženeve.
U tohoto autora lze si to vysvel1it :-;nad jeho tendencí
a to varot pred smíšen)'mi súatky, za kter~'mžto úce
lem je Ruska vylícena jako pravé strašidlo. Krome
toho je de 1/raz ovšem zastancem 7:ápadu proti \\'
chocln, a u nikoho se neprojevnje tak zjevne a uvedo
mele, jako u neho, tolik nejen nenávisti, ale i strachu
z neceho nepochopitelného, co se pohybuje a snacl se
už priblížilo tesne k Evrope, co vniká do ní všemi
póry a rozkládá ustálený buržoasní život. Sfastno[)
výjimku tvorí Liza v »Bráne spasitelove«, MM:e se
smele ríci, že dokonce je mú!o ruských románLl a po
vídek ze soudobého života, které hy s takoLl presností a
úplností poclaly obraz duševního života cloveka. který
se dostal po nekolika letech zpet do r~uska. Autor se
rozumne zdržel pOlJisu skutecného bolševického života,
nebot komunistka Irina je postava dosti episodická a je
pojata jen v živote soukromém. ] T r<linka Liza je pre
devším živý clovek, vytvoren.\' podle života a ne po
dle otrepaného vzoru; dokonce i její ponekud melo
dramatická smrt - je zasypána snehem pri návr:ltu
do Evropy - chápe se spíše jako záverecn)" akord pro
vytvorení nálady, než jako detail, Ider)' má dorlati vy
právení presnosti. Liza je mekká, nerozhodná, ale zá
roveú plná snahy poznat, pochopit a zamilovat si; je
to 1 urgenevská dívka, která v Rusku nikdy úplne
nevymrela. Lidská podoba Lizy není zkažena temi
cetnými milostnými dobrodružstvími, jimiž vyzname
návají své hrdinky francouzští romanopisci, kterí si
témer nemohou predstavit ženu mimo lásku. Milostn[l
postel zatemií.uje všechno ostatní.

Mužeme prejíti k mužskému typu. Nejpritažlivejším
hrdinou, kter)' vystrídal ruského boháce a knížete, je
ovšem komunista, komisar; casto to bývá žid, ale to
není povinny detail, nebot židé bývají zpravidla vedlej
šími postavami. Byt to bylo sebe divnejší, prece v žád
ném z techto literárních del nesetkáváme se s komuni
stou z presvedcení, který by se snažil ospravedlnit své
ciny a zvlášte ukrutnost jakoukoli nezbytností nebo
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ideou. Povrchní názor, že celou revoluci udelali da
rebáci a podvodníci pro svuj prospech, vládne témer
všude. Jedním z prevládajících r}lsu tohoto typu je
nezásadovost a touha po živote, chápaná v té nejprimi
tivnejší podobe. Z toho vyplývá i ostatní, jako rozma
zlenost, láska k prepychu a ženám atd. Všechno se po
dává stejne jako u ženského typu primitivne, pri cemž

. zvlášte bije do ocí jakýsi bájecný, orientální prepych.
V tom smeru jsou popisy oblekli a interiéru stereotyp
ní; oblek hrdinll tvorí hedvábná, nekdy i brokátová
košile, udelaná ovšem z kostelního roucha, pak se
zvlášte presne popisují vysoké boty; pokoje, v nichž
žijí tito nadlidé, jsou plny koberclt, kožešin, podušek,
nekdy množství nakradených umeleckých del a cenných
predmetu. V tomto operetne-harémovém prostredí
znásilnují ženy z nejvznešenejší spolecnosti, které se
casto stávají jejich milenkami a mení se v kruté vlád
kyne lidu. Jak se shodne ignorantství a nekdy prímo
negramotnost techto satraplt s jejich rozmazleností a
rafinovaností, zllstává tajemstvím autoru, kterí je pri
vedli na svet. Jest ješte jeden oblíbený motiv, jehož
casto užívají francouzští romanopisci, a to ten, že ru
ského muže podrizují vltli ženy.

Všechno to je známkou stále s~ šírícího zájmu, plné
ho okouzlení i strachu, s kterým se Evropaodívá na Ru
sko. Jak praví básník, všechno, co hrozí »srdci
smrtelníka, tají nevýslovné rozkoše«. Krome toho se
nespokojeným Evropanum zacalo zdát nejprve v Ne
mecku, v poslední dobe pak i ve Francii, že mnohé
nedokonalosti pocházejí z únavy a vycerpanosti Evro
py. Tu se opakovala stará písnicka o »svetle od V)'
chodu«. Jako kdysi v dobe svetové války predstavo
vali si ve Francii Ruska jako všechno drtící válec,
tak vidí v nem nyní stejne bourkL1, která má ocistit
atmosféru a dát sílu staré pllde. Nemusíme si však
predstavovat, že takové myšlenkové hnutí se zmoc
nuje širokých vrstev; naopak v lidu a jeho predstavi
telích je rozšírenejší názor, že totiž Východ a jeho
slovanský predvoj jsou nebezpecnými nepráteli Evro
py, že slovanská vlna smete a znicí veškeru inteligentní
tradici, kterou nastrádala Evropa. V každém prípade
se s té i oné strany ostre staví Východní otázka. Do
porucuji otevrít kteroukoli francouzskou revui, pro
hlédnout si t)'denní bibliografii, a nalezneme tam ne
kolik clánklt a knih na toto téma. Celá zmínená fran
couzská literatura tvorí jedno krídlo této otázky. Vi
deli jsme. že velká její cást vštepovala v podobe zá
bavné ctenárum opatrnost a obavu z Rusu, kterí se
natropili všeliké podivnosti doma, rozptýlili se po
Evrope a vnášejí i sem neporádek a nesvár. Sama
jsem, pravda, ukazovala, že v mas se této literatury se
objevují nekterá sympatisující díla, ale ta zllstávají
v menšine.

Všechny ty úvahy mohly býti brány v pochybu ješte
pred tremi mesíci, než vyšla kniha G. Massise »Obra
na Západu«, která vzbudila takový rozruch a jasne
rozdelila dva tábory. Massis je; pravda, pomerne pra
vý, tak že e blíží táboru L' Action Franl;aise, avšak
vystupují u neho jasne zajímající nás myšlenky. Pre
devším co znamená Massisovi Západ a od ceho je
nutno jej chránit? Západ je prímý nástupce rímského
císarství, je to svet katolický a musí se hájit pred v)r
chodními barbary, jejichž predvoj prešel do Nemecka,
které v dusledku protestantství a reformace se ne
úcastnilo vytvárení vecné evropsko-katolické kultury.

452

Zrídlem všeho neštestí je ovšem Rusko a všechny ty
»nové národy, které nešly stejným krokem, jako ostat
ní po ceste lidské civilisace a které jsou spojeny jen
umelým a neúpln)'m zpusobem s telem Západu«.
Vždyt »až dosud hrozné otázky, které postaví probu
zení národlt Asie a Afriky, pozvednutých bolševismem
proti civilisaci Západu, byly témer nepochopeny .
A tito barbari, kterí byli probuzeni neméne divokým
l~uskem, s nímž jsou spojeni jak)rmisi vnitrními pouty
i ostatní Slované, odvážili se pojednop promluvit sv)'m
jazykem. Z pohrdání k nim nebo z naivnosti Massis
priznává, že drívejší Rusové, kterí jezdili utrácet svuj
kapitál do francouzsk)'ch lázní a dívali se jako podlí
zaví žáci do ocí každému Evropanu, byli úplne snesi
telní, ale Rusové, kterí se odvážili míti vlastní názor,
jsou pro neho vzbourení otroci. »Rusko je nebezpecím
jen v tom prípade, jestliže je Evropa ponechává v moci
falešné myšlenky o vlastní originálnosti, které Rusko
podle veškeré pravdepodobnosti nemá, jestliže Evropa
pripouští, aby Rusko sjednotilo divoké nárltdky stred
ní Asie, nárlldky, úplne bezmocné samy o sobe, ale
schopné discipliny a organisace kolem moskevského
chána v tom prípade, spustí-li se s nich oko.« Tak se
posiluje citáty z Renana Massis, kter)' bere dLlkazy
pro svou teorii tam, kde je nalézá. Dltsledkem ochab
nutí bdelého dozoru nad Ruskem, které za Romanovcu
a díky jim bylo predvojem Evropy v Asii, mltže býti
nový nástup barbar LI: »N ávrat barbaru, to jest nové
vítezství méne uvedomel)'ch a méne civilisovaných cá
stí lidstva nad uvedomelejšími a civilisovanými, ne
zdá se nám tak nemožným. Bolševická revoluce pri
vykla nás i této myšlence, vcera ješte tak podivné, kte
rá však pronikla nyní do našeho mozku,«

Aby potvrdil své názory na nebezpecí z Ruska,
Massis užívá hned charakteristiky ruského národa,
hned jeho historie. Jeho obrazy shodují se až podivne
s temi, které nacrtává vetšina zmínených spisovatelLt
beletristlt. Pro ne je ruský lid »temný dav«, který se
stále protivil zavedení evropské kultury, trebas ve for
me katolictví nebo alespon latinské bohoslužby a který
krehl daleko od »zemí, kde se soustredily krby víry
a vedy«. Dále praví Massis: »N ení takové absurdnosti
nebo nemravné ideje, které by nenašly své následov
níky a ucedníky v tomto ignorantském a neštastném
ruském lidu.« Dále pak bez jak)'chkoli rozpakLI a bez
jakékoli znalosti útocí na pravoslaví, které zahubilo
ruský lid stejne jako protestantství nemecký. Neme
cko by sice mohlo zachrániti sblížení s románským
svetem, ale na neštestí vychovatelem nemecké mládeže
není nikdo jiný než Dostojevskij, což musí ke své ve
liké nespokojenosti konstatovat o Nemcích i Massis.

Nebudeme se však pripodobnovati samotnému Mas
:,isovi a tvrdit, že ve Francii prevládá neprátelská ná
lada vltci Rusku, nejen jako státu, ale i jako národu.
Jako vyhranený a sešikovanÝ smer tato nálada existuje
jen v úzkém kruhu živlu, naladených prave, kterí házejí
do jednoho pytle demokratismus i socialismus, které
podle jejich názoru zeslabily západní státy, i jsou od
pllrci každé citovosti. Ale prece tento zjev v podobe
lehkého pohrdání k Rusum a ke Slovanum vltbec exi
stuje v širokých vrstvách. Spolu s jakýmsi citem, že
není všechno v porádku nebo že je alespon nutno pre·
meniti život v Evrope, s vyplývajícím z toho zájmem
(. blízký i daleký Východ, zájmem vzrušujícím, kter)'
se objevuje v takových klidných dílech, jako jsou v po-
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ného a strojem nesmírne a úplne zrevoluci'Onovaného; kdy archi
tektura. jež ležela v posledním tažení pod rímsami, štíty a k'O
pulemi ctyrstaletého eklekticismu, se opet pustila do hledání
nových technických prostredku (no-vý m<llteriál a nové výpocty)
i duchového druhu (sociální a hosp'Odárská revoluce, organiso-
vání produkce, spolecnosti, rodiny atd,.) .

Zahloubána ve zkoumání nových prostredku, má architektura
vzezrení ucence, pracujícího v laboratori; a zdá se skutecne, ja,
koby tu vládl jedine rozum. A tak hov:oríme ješte dnes o zra

cionali,ování, zprumyslneni, ztaylo>risovánk. A skloneni nad
tcmit'O slovícky, snažíme se o uk'Ování své pravé duše. Aby

chom tento proces »historicky zachytili«, vzdali jsme se prede
vším rims, štitu, bání posledních století. Preložili jsme archi
tekturu do obytného domu, který byl dosud prenechán péci ana
rymních odborníkLtc Dríve šlo architektovi 0' t'O, aby projevil
architekturu ve stavbe chrámu a palácu; my chrám a palác
opustili. A protože jsme preložili architekturu da domu k'Oho
koliv, zabredli jsme v nesmírný problém: vytvorení primere
ných domli pro novou ,Spolecnost. Krátce receno, zname.nalO' to
vynajít typ dnešního domu, typ, kterýmelstanovitpro
storový obsah, velikost a zarízení lidské cely, ne však už cely
venkovského nebo národnostního cloveka, nýbrž cloveka doby:

cely, mající v zemích celého sveta tutéž hodnotu: mezinárodní
úkol. V snaze po odstranení rims, štítu a bání jsme vyrkli for
muli: Dum j e s t str a j na by dle n í. A výraz byl tak

výstižný, že všude nalezl odezvu,

»S t roj na by dle ní !«

T'O tedy znamenalo návrat k nule a zaclllam od nuly.
Nové technické prostredky, n'Ové urcení d'Omu. A tak jsme se

ponorili hluboko v tuto remeslnickou úlohu; architekt lSe stal
inženýrem.

A ted najednou, v roce 1927, když už výraz »stroj na bydlení«

byl vysloven, chteli zase ukoncit všechno .tlímto heslem. Ovšem,
lázne '1\1. C. ústrední tOpení ventilace, osvetlení znamenají

nepo~trádatel~é potreby! Lidé 'se zahrabou do svého doupete a
JSou spokojeni! Lec nikoli! Práve nikoli! Když byly jednou
bída a smrt vypuzeny, vynoruje se cit; clovek praví: »Chtel
bych vedet, jak si muj stwj na bydlení predstavujete? Promy
sleli jste vše? Bydlet: prijdu domli, jím, spím, dobrá! A I e já
t a k e mys I í m. Chtel bych neco, co neslouží k nicemu než
k t'Omu, aby se mi to libilo, aby mne ,tb nadchlo. Vždyt porád
jen nejím a nespím.; ctu pekné knihy, naslouchám hudbe, jdu
d'O Variété, do kina, jedu na RivierUl. A proc, ne-li proto, abych
se poradoval? To jest, abych dobrovolne vyhledával vztahy
mezi ruznými vecmi, které lichO'tí mé osobní iniciative, a kterlÍi
mi skýtají vedomí mého svobodného rozhodnutí i jistotu, ž~
jsem svobodný clovek. Chci mít radost. Co nazýváte »neuži
~ecným«, jest mne užitecné, ba nepostradatelné, jinak by se pre
de mnou rozevrela propast <IIvzal bych .si život.«

Totot jest dnešní sporný bod architektury: veliké množství
tech, kdož se hlásí ke »stroji na bydlení«, by chtelo, aby defi
nice architektury pri tom zustala. »Alespon,« ríkají, »se tu za
staví na okamžik naše potreby.« Ubozí duchove a lesní i polní
"kademikové dodávají t'emto nádherným nápadum konec: »A
umení i architektura se nadále omezí na mausolea a výstavné

Ludovy ..«
Svuj myšlenkový pochod shrnuji v tyto poznámky: umení

jest nerozlucitelné 'Od lidskéhO' pocínání. Nedojde ani k jedi
JJému gestu, 'jež by se neopíralO' do urcitého stupne o umelecké
vnímáni. Nebo! umení není nic jiného, než individuelní proje
vování svob'Ody a osobní volby: zde teprve cítí clovek své lid
ství. Tak životní a zákl<lldní živou duchovou a hybnou nutnost

nelze z lidského pocínání vyradit. Jest' to detinský pokus formu

lovat systém, který se snaží prekonat srdce, formulovat systém,
který nemerí svou rovnováhu na lidské duši.

*

Le CorbusÍer je z nejiniciativnejších du
chL! moderní architektury. Tento clánek líCí
cestu, již moderní architekt prodelává od
pouhého strohého purismu, který mel za he
slo pouhou úcelnc'st a strojovost. Chápe se,
že nes.t'ací pouhý straj na bydlení, a že archi
tektura, nemá-li prestat býti umením, musí
býti více než stroj, nesmí se úplne rozlou
citi s cil!ovosti aJ lidskou touhou po radosti
a libosti. To nové pajetí budou ovšem nej
méne chápat purÍstictí epigoni, jichž také je
u nás dost. Napodobitel se muže držet jen
suchého, rozumárského hesla. Byt by napo
doboval i to nejmodernejší, není duchem
svobodným. Corbusier ohlašuj e novou epo
chu architektury, která má domy opet pri
blížit lidskému srdci.

Uciníme dobre, ,ujasníme-li si, kterí lidé se úcastní dnes debaly O architekture. Není to ona trída, })osvícených diletantLI{(

jejichž zájem pro umelecké veci procitl ko,lem r. 1900 v oka~
mžiku>:moderního stylu« a jejichž pojmy se vytvárely na theo
'lch Ruskinových. Jejich výlevy prýští z jakési mystiky, v níž

príroda bohyní. A ,tlato príroda skýtá zdání zajímavých a po

íjivých her ve stylu svatého Františka z Assisi: ptácci, Ií
tecky,.mrácky atd,... Toto hnutí kolem r. 1900 promlO'uvalo

opravdu výmluvne; bylo mohutné <IIvelmi pusobivé; nebot pri-

leslo jJOesii a sest'avilo zákoník nejpusobivejších prostredku,
které byly s to vyvolati poetick-ý zažitek (zpet k prírode). Ale

to vše nás dnes nezajímá, nebOt architektura .ta velmi rychle
p,rekona1a,Kvety, ptáci a mraky nejsou s to unést nijakou ar
chitekturu. Kostí postrádaj ící archit~kti postavili v r. 1925 vy
umelkovanostmi prostrkanou a nadmutou parížskou vÝst<llvu:
.Výstavu dekorativních umení.« Z názvu hovo,ril

celkovýduch; hlásán v roce 1925, pusobil pouze co poslední ho
dinový úder vyrízeného období.

NebOtse psalo 1925.
A vyvstávaly jiné otázky. Jiné otázky a jiní lidé.
Ony gel;erace z predstrojové doby se 'Oddávaly jímavým

kvetinovým hrám«, lec m'Oderní cin už vydal plody a stroj po-
valildefinitivne a dokonale starý .svct a postavil nás pred úlohu,

bychomyytvorili novou radu vecí: období s.tr'OjU rítí se vpred
'ako obrovský proud. Pryc od minulosti I Prizplisobit se! Tvo
't!

Po i.111p r e s s io n i s m u (který byl nejprve citO'vým vze
er,ima posléze lacin}imi a vyumelk'Ovanými sentimentalitami)
mtllal k li b i s m u s mohut1né hnutí a mel konstruktivní sílu.

elo umení pred ním nemelo už vubec kostí: a tak byla hle
na lvrdá kostra; T'ent'Oprudký a krátký výpad se zmenil záhy
',arikaturu; byl to pouze výpad malíru, ne však celé spolec-
'Ti, která musela nalézti svuj porádek.

V tomto urcitém okamžiku dneška (1927), kdy architektura

prizpusobuje novým podmínkám svet<ll 'Od základu prevráce-

sledních mesících vydané »Eglantine« J. Girodouxe a
llBouddha vivant« P. Moranda. To vzbuzuje také tu
atmosféru, ve které rostou jako v pareništi literární
díla. která jsme práve roz·ebrali. Vyloucíme-li to, co
patrí ke skutecné literature, jako Burnet, z cásti Kes
sel, Anet a Traz, ocitáme se tvárí v tvár druhorad)Tm
dí1ltmbez vedomostí, které živí práve ty nejstarší mas
s)' a berou od nich všechnu svou inspiraci. A tu práve
tvrdím, že tato nevedomost nepochází z formální ne
znalosti nebo nemožnosti poznat, nýbrž z predem za
ujatého názoru.
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Zbytecný dopis
lordu Rothermerovi.

Vaše lordstvo, .
je pochopitelno, že na pOc;ltku svého dopisu ministru
Henešovi se ohražujete proti výtce, že podobné akce
jako je Vaše, znamenají ohrožování míru ve strední
Evrope. Bohužel nevyvracujete ji tím, že ji jednoduše
popíráte. Za podmínek míru trianonského žije stred
Ilí Evropa již rádku let a nelze pozorovati, že by si
tuace se zhoršovala_ Naopak; odmyslíme-li od hospo
dárské situace strední Evropy všechno, co je nutno
pripsati na konto sveto\'é hospodárské krise, pred níž
nebyla uchrúnena ani' Anglie - presto že vykazuje
Illlloho tak dokonalých politikú jako je lord Rothermere
- mllžeme ve strední Evrope pozorovati pomalý sice,
a le nepretržitý V)'voj ke konsolidaci, která nepokracuje
rychleji jen proto, že nekteré státy strední Evropy ce
kají neustále na nejakou božskou ci lidskou Prozretel
Ilost, místo aby se samy chopily díla. A je jisto, že
tempo konsolidace strední Evropy bude ješte rychlejší
v tom okamžiku, kdy bude mizet svetovú kri 'e hospo
dársk;l, kterou - a to je nutno obzvlášte dllrazne ríci
\ -ašemu 10rdstvu - nezavinila strední Evropa. ale
st;\ty daleko mocnejší. A tak tedy, vydržela-li strední
[v ropa ta nejhorší léta v takové podobe, do jaké ji
d()~tal mír trianonský, není pochyby, že mír ten nezna
menal zkázu strední Evropy, n)rhrž jen takové presku
rcnÍ sil, které pro nov)' život se jiste osvedcí lépe, než
lllatl'arsko-nemecká prevaha, nezasloužená ani císelne,
:lni pilností a pricinlivostí, ani bohatstvím prírodním.
U válecném nebezpecí v strední Evrope, hrozícím
I. míru trianonského, mluvit nelze. Ale bojíme se sami,
ze i strední Evropa by mohla býti zachvácena novou

K AITILp·O
KareL J íše:

»Stroj na bydlení« se stal kulometem, jehož používají Slo- válkou. Ale ta - prijde-li, bude, Vaše lordstvo, od
vané a Ncmci, Už dve leta mi bylo velmi casto dáváno na sroz- hlasována jinde, II jiného zeleného stolu, než byl stul.
,umenQu: »Pozor, jste lyrik, ztratíte se 1« A presto mne racio- na nemž se podpisoval mír trianonský. I z Ceskoslo-
r.ální myšlení privedlo na nekolik aktívních hodnot, na než ~i venska je možno pozorovat zápolení mocn)'ch tohoto
»stroj na bydlení« muže cinit nárok: sveta a veru že obavy naše jsou, bohužel, opodstatne-
). Nástrtšní terasa a zahrada. nejší.
2. Domy na kl'dovém roštu. Mluvíte dále, Vaše lorc1stvo, o nutnosti vrátit Ma-
3, Podélná okna. (rarskll ta území nástupnick)rch státt\ na nichž Ma-
~, Odstranení ríms. (rafi tvorí vetšinu. Možná, že tím myslíte také Slo-
5· \'oln~ pl'I?~r~S, \-ensko, které stále ješte madarské ucebnice zakreslují
6, Volne pruceh. do rámce Madarska. Soudíte-Ii tak, jste na omylu,

N a výtky jsem odpovídal: »Ovšem, chci tv'Orit' bá.sne, proto~e N a Slovensku není madarská vetšina. Slevíte-Ii neco
w:pokojování nepatrnými hodnotami mne nezajímáL Ale ze svéhO' názoru a myslíte-Ii jen obce, po prípade okre
uznávám básne jC1,1 tehdy, když nejsou udelány z »volných sy, V nichž Macfari vetšinu vykazují, jsme ochotni
Iytmll«; vyžaduji básell z pevných slov ev plném smy- vymeniti je za obce a kraje v Madarsku, v nichž žije
~ I u výr a z u) a s e s k u pc n O u pod I e j a sn é s k la db y. vetšina slovenská. Doufáme totiž, že anglická spra
"Stroj na bydlcní« je jcn na ccstc k architekture.« vedlnost, v jejímž jménu jste mluvil, platí stejne pro

Potlacovat lyriku ncní predevším lidsky možné. J\ kdyby 'to Madary, jako pro Slováky, a neradi bychom se 111)'

došlo tak daleko, znamcna.lo by to oluupiL práci o její vlastní lili, Ale kdyby nebylo to snad možno' z duvodll mimo
smysl: o sloužení. O sloužení i potrebám i srdci i duchu. "Stroj náš vliv ležících, slibte mi alespotí, Vaše lordstvo, že
na bydlení« by ncmohl být uvcden v chod, kdyby n~1111neskýtal se sv)'m vlivem v Macfarsku priciníte o to, aby Slováci
nijaké duchové stravy. V Macfarsku dostali, rekneme, polovinu toho, co mají

I(oc zacíná architektura? Macfari na Slovensku: v kulture, politice a hospodár-
Zacíná tam, kde stroj' koncí. ské svobode.

Dovolte, abychom Váš další dl'tkaz o nutnosti revise
trianonského míru, neinformovanost vedoucích státnÍ
kll dohody, odmítli jakožto nedostatecný. A tó z tohoto
chhodu: pretežovali bychom je, kdybychom od mužt't.
jejichž úkolem bylo delat nový obraz sveta, žádali do
1,onalou znalost každé vesnice na Slovensku nebo Ma
darsku a: dokonalé ovládání národnostních a politi
ck.ých pomerl't ve strední Evrope, jiste dost složitÝch.
Meli ostatne dost odborníkll, kterí jim rekli, co je
vhodné, Ale musíme na druhé strane velice rozhodne
žádat dokonalé ovládání veci od toho, kdo se domnívá
být povolán k rešení tech speciálních otázek. Byl jste,
lorde Rothermere, v Budapešti. A aniž byste slyšel
druhou stranu, pronesl jste velmi hlasite svoje drtivé
mínení. Videl jste Slovensko? Videl jste, co jsme ude
lali tam i na Podkarpatské Rusi v ohledu kulturním
i hospodárském? Znal jste staré pomery, abyste si
mohl alespon predstaviti pomer mezi tím, co hylo,
a tím, co je? Nebo víte aspon, jak my v Ceskoslo
vensku pracujeme, kolik platíme daní a kolik obcan
madarský, abyste mohl ríci, jakým zpl'tsobem pracuje
kdo na konsolidacním díle strední Evropy a sveta Vll
bec? Víte alespon, kolik škol jsme postavili my šovi
nisté slovenským Nemcllm, jaké dráhy a' cesty na Slo
vensku vybudovali? Nebylo by i pro nás bývalo v~'
hodnejší založit ruce v klín a premýšlet jen o nových
a nových stížnostech na sousedy? Die Gedanken sind
zollfrei, a jiste bychom je byli dostali pres hranice
daleko lehceji než svoje v:)rrobky a mohli jsme zrovna
tak, jako naši nekterí »milí prátelé« si vzpomenout na
milostné príhody jistých státníkll, dát je v tisku nám
dostupném žalovat za uznání otcovství nebo dokonce
vpašovat do rozšíreného a smerodatného obrázkového
t),deníkll anglického klamný obraz o novém presidenlu
s ješte klamnejším a surovejším textem. Nemyslíte,
že by taková politika byla daleko pohodlnejší - a zá
havnejší - než pocítat denne, co hude treba vykonat,
aby ten kousícek Evropy, do nehož jsme vklíneni, se
dostal zas o krl'lcek ku predu? Zábavnejší by to bylo
jiste, jak pro nás, kterí bychom to delali, tak i pro ty,
kterí jsou zvyklí dívat se na politické dení asi tak jako
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dí\-ají na cirkus. Jací jsou to proti nim barbari, ti
echoslováci, pot je z nich cítit na deset krokl1.
Pravíte dále, že milion britských vojáklt nepadl

1'010. ahy v tomto dí le Evropy za cenu jejich života
nm-ala hezprávnost. »Takovou kriklavou nesprave

Inost není možno nadále strpeti, píšete. MacTarsko
á prátele, kterí neodpocinou, dokud nezví celý svet
hezpráví, páchaném na Ma(J'arsku, a o tom, jak
nástupnick)'ch státech jsou MacJ'ari potlacov[mi a

111po váni o svoje práva.« Pokud toho milionu lJrit
~'chhrdinlt se t)'ce - každý, kdo padnul ve vúlce,
hrdina, at Anglican, Cech ci J\Tacl'ar - jsme všichni
i toho názoru, že padli za vctší sl;í,vu britské ríše.
t\'Ím, zda do toho milionu pocítáte také barevné
rdiny; i ti, lorde Rothermere, padli za vctší s][tVU
nglie. není-liž to podivné? Tragické je ovšem. že

tatisíce hrdinn}'ch Maclarll padlo nadarmo. Není je
ich vinou, že madarští vltdcové vsadili n:l falešnou
artt!. Je Vám známo, že hrabc 1\pponyi, týž, který

Jespríznen s mnohými anglickými starými rody a teší
\'<'lkévážnosti také jiste u Vás, zvolal mohutným

a jásav~'mhlasem, když prišla z Vídne do budapešt-
ktho parlamentu zpráva o vyhlášení války: »Konec

ne~({ J'onecne válka, Vaše lordstvo; kdo. l11y~;I~te,že
\-Ícradoval z Vašich padl}'ch a ranen)'ch: 1\pponyi,

ítající válku, nebo Masaryk, chvející se o vítczství
ohndy,jež mu bylo zárukou svobody?
~rll1víteo potlacovaných a o právo 0lupovan)'C11
ac\'arechv nástupnických státech, Protože jste tento

opisposlal ministru Benešovi, lze soudit, že pri tOIll
yslíte v prvé rade na Ceskoslovensko. Znttte stati
iku madarského školství na Slovensku? Nevíte, že
a<farimají v ceskoslovenském parlamentu dvanáct
lancua že vetší cást z nich sedela až do nedávna po

kuclvounemeck~'ch stran ve vláde a hlasovala svor-
s ceskými, slov~nsk)'mi a nemeckými stran;lmi pro

ác!nípredlohy, pro státn í rozpocet, pro daJ1ovou
\'lllohu? Jedno je ovšem velice nápadno: že ta menší
á 1 madarských poslancú prinutila aktivistické poslan
e k \'ystOl\peníz vládní koalice zrovna asi v tu dobu,
dy jste se bavil s hrabetem Bethlenem. ]::tk{l to ná

hoda, jaldt hrícka casu. Bylo by se jinak špatnc mlu
ill)n utlacování a olupován í M acYarll. kdyhy jich pre"
)lllvicku sedelo ve vláde, není-liž pravda? Jste

fastn~ muž, lorde Rothermere. Nejen velká cú"t an
lickéhotisku, i bllh náhody je na Vaší strane.
Vyhrožujete nám na konci svého dopisu nemilu,Lí
nglie.nepolepšíme-li se_ Máte úplne pravdu, 11'1chn
~ liclmusí b),t prísnost. Nem)'líme-li se však, dod~lú
ala se i\nglie koloniálních ÚSPCChllne svojí prísností,
1e ncház~níin vstríc potreh{1I11kraje a lidí a hodne

na~hlubilatouto taktikou proti hrubé koloniální po
tice nemecké. A mela vlastnc pravdu, nebot to Nc

cku na konec prohr;í.lo. Dejiny ovšem nejsou pro
, ahy se z nich ucili politikové, jímž politika je 'jcn
í záliby,a lze proto prehlédnouti i to, že Anglii vál
nevyhráli konservativci. Bylo hy nám opravdu,

rle. líto, kdyhy se na nás Anglie mela dožíti zkla
li. Doufáme však, že k tomu nedojde, dáte-li 113m
políVy, Vaše lordstvo. ve svém tisku príležitost

ohhájit. Ješte je cas, aby byla slyšena i druhá stra
, nehudete-liovšem pospíchat s uskutecncním svojí
"zhy. Doufáme pevne, že ne, nebot známe jedno
l~licképrísloví; které ríká, že gentleman nikdy ne
·chá.

'To jest asi tak "še, co hy Vám moh I v kráth'sti
každ)' prlmlerný obcan republiky odpovedeti na V,tši
kampan proti Ceskoslo,-ensku. Pridávám-li k tom~t
.i~šte neco, je to jednak menší osobní útok na \' ás,
jcdnéJk hájení Vás proti jednomu ]1odeúení.

[Ze konci svého dopisu vyslovujete ocekávání, že
mini"tr Beneš dá Vašemu dopisu zrovna takovou pu
blicitll, jako svojí senátní reci. Máte jiste právo bránit
se, domníváte-li se, že jste byl neprávem napaden. Ale
]:rOC pak jste nevyckal až co ministr Beneš s Vaším
tdegramem udelá a pospíchal jste honem uverejnit SVltj
tr>1egram zárovdi v macl'arskJ"'ch novinách? Domnívá
te-Ii se, že jste tím váhu Vašeho dopisu podporil, jste
na omylu_ Otrásl j, te za prvé težce naší vírou V" doko
nalost anglické noh lesy, a za druhé dostala Vaše snaha

'po 'zlepšení pomerll ve strední Evrope nepríjemnou
príchut ryze osobního podniku mezi Vámi a hrabetem
Bethlénem a ztratila úplne vlmi objektivity.

Jeden zdejší list, ne ceský a ne vládní, vyslovil po
dezrení, že Vaše zaujatost proti Ceskoslovensku pr)ští
z toho, že Vašemu presvedcení se naše republika,
u srovnání s Madarskem, zdá príliš socialistickou.
I'rotože však máme dosud v dobré pameti celou tu
chromnon kampan, kterou zesnulý lord orthclif, je
hož jste dedicem, vedl proti centrálním mocnostem a
v níž snaha po sociální spravedlnosti a rozhodný boj
proti absolutismu byl hlavní zbraní a morální oporou
moci dohody, musíme Vás sami vzíti v ochranu proti
takovému podezrení a verit, že jsou to jiné dltvody,
které Vás k tak jednostrannému názoru na strední
Evropu vedly.

Docítám se práve, že v Budapešti byla odhlasov{lI1a
"Javnostní iluminace a v každém okne tohoto mesta
bude horet svíce na pocest Vašeho statecného vystou
pení pro revisi míru trianonskéhQ. Bohužel je pod
každ~'m svícnem tma. Slibujeme Vám však, Vaše lord
stvo, že budeme delat vše. co je v našich silách. aby
chom rozpt)']ili i tuto temnotu.

IJ. Miiller:

l.Judáci ve vláde.

prejíti z oposice do vl[tdy, uciniti pres noc ZE' stranyrevoltující stranu budující, l1eobch[IZívá se v poli
tickém živote bez vnitrních otreSll. Velmi casto strana,
která do vlády vstupuje, pocituje zmcnu nejprve na
vlastní kuži: tvorí se v ní oposice, projevuje se nespo
kojenost, nebOL.vždy zllstanou lidé, kterí setrvávají
v tradici oposicnické.

Neco podolmého clalo se cekati i u slovenské strany
ludové, která najednou, po dlouholeté oposici. vstoupila
do vlády. Zde dal se cekati rozkGl, nebOL se predpoklá
dalo, že strana vstupem do vlády zmení trochu i svoji
takti! u a methodu boje; a že práve t a t o zmena bude
prícinou nespokojenosti ve vlastních radách. To se dalo
cekati. Ale ...

Strana ludová vstoupila do obcanské koalice na prí
mý rozkaz z Vatikánu a její postavení ve vládc se
upevnilo tím, že obcanská koalice nechce do sebe pri
jmouti žádnou ze socialistických stran. Ludáci tedy
vedí, že zatím mají ve vláde místo pevné a že zatím
z vlácly nesmejí, nechtejí-Ii si to rozházet s Vatilánem.
To jsou asi tak ony dva základní momenty.

Ale v dobách oposicních strana toho príliš mnoho
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Svet a dríví.

Lidstvo zastihlo ješte kolác porostu zemského ve sta-vu kynutí: zatím je však dávno již upecen a sneden
vÍCe než milo: Presto se legendárne udržuje predstava
nevycerpatelného kynutí, verí se houževnate, že dosud
trvá, a dle toho se i plýtvá, Ozrejmiti všeobecne skutec
ný hrozivý stav bylo by zásluhou. Snad by tím bylo do
saženo jakés-takés rovnováhy mezi spotrebóu a doro
stem, ale jisto to není. Zdáf se, že je lidstvo hodne na
hluchlé.

V~lnos kultivovaných lesu klesá, kdežto spotreba dre
va rapidne stoupá, Pokusy s vydatností cizích drevin,
od nichž ocekávány zázraky ve strední Evrope, zkla
maly; pestení domácích drevin »po fabricku« privodilo
težké kalamity (mniška a U. T. zv. manie borová a
smrková (t. j. vysazování cistých porostu borových a
smrkových i tam, kam se svou povahou nehodO doká·
zaly, že theoreti-cké zásahy do hospodárství prírody mu
že snad poskytnouti docasný profit, lec soucasne privo
diti i nedozírné škody vecné. Analogisovati pak produk-

ceskoslovenského, probudila by se v ní opOSIce, a ne
víme, jak silná.

Jaký duch vládne ve strane, o tom nás presvedcil
sjezd devínsk~', l<ter~- soucasne jest nejbezpecnejším
potvrzením horejší analysy. Slovenská strana ludová
rozhodla se po tupovati nejen proti hl1sitismu jako ne
cemu specificky ceskému, ale dnes vnáší rozkol i hlou
1Jeji - do kultu cyrilo-methodejského. Strana pocho
pila, že hlavne mezi Moravou a Slovenskem západním
jest ješte jedno mocné pouto, a to jest Velehrad. Nuže,
pri letošních velehradsk)'ch slavnostech chybeli zástup
ci strany ludové, ackoliv vždy pred tím tam recnívali.
A 'v nedeli svolali sjezd na Devín, na nemž se vesele,
treba pred nepatrn)'m zástupem, mluvilo. A tam bylo
nejen J urigou, 'Tománkem i biskupem Blahou prohlá
šeno, že Slováci chtejí z Devína vybudovati slovenský
Velehrad, ale dokonce byla i papeži odeslána žádost,
aby daroval Slovensku ostatky sv. Cyrilla. Z toho vi
díme, kam hnev strany ludové smeruje: proti 'všemu,
necht historickému ci náboženskému, co jenom trochu
nás Cechy spojuje se Slováky. To jest methoda strany
a to jest i její cíl: rozdvojení za každou cenu. Dnes na
ten rozkol mají dopláceti i svatí: Cyrill a Method.

Nechtejme však na strane ludové videti jen stíny a
odhodlejme se veriti tomu, co v parlamente pravil
poslanec Juriga: že totiž snahou nás všech musí býti
uvedomelé, inteligentní, hospodársky silné a sobestacné
Slovensko; že musí nám býti milejší spolupracovati se
Slovenskem vyspelým; a že v autonomisaci Slovenska
máme videti cestu, po níž slovenský lid bude stoupati
k vyšší úrovni. Veríme tomu, ale veríme ješte více; že
tužby a prání, tak jak je vyslovil J uriga, zustanou tak
dlouho ve strane ludové tužbami nekolika dobr)'rch duší
slovensk)'ch, dokud v ní moc budou držeti v rukách ti,
kterým jde o jediné: o rozkol, o rozdvojení. A dnes,
kdy strana ludová je ve vláde, mají tito lidé v rukách
moc zrovna tak, jako ji meli i dríve, dokud strana byla
v 0POSICl.

naslibovala: že vyžene Cechy ze Slovenska, že dá Slo
vákum úrady a že uskutecní dohodu pittsburgskou. A
jiné, méne duležit' veci.

A tak vstoupila do vlády. Dostala dve ministerstva,
která pro stranu v)ehrou nejsou. Už tenkráte ríkalo se
ve strane: »boli sme ošmeknutí«. Ministri z pocátku
dosti pilne chodili ministerstvo s plnou mocí v Brati
slave alespon likvidovati, když jeden z nejdúležitejších
požadavkLl strany - ludák ministrem s plnou mocí pro
Slovensko - nebyl splnen. Ale brzy je to prestalo zají
mati, a tak pan ministr Tiso faráruje a pan ministr
Gažík prijímá takové spousty deputací, návšteva žada
telú, že si na to dokonce i stežoval. Ceši na Slovensku
zustali a pittsburgská dohoda zustala nesplnena.

Zacala se roditi oposice. Poslanec Juriga bil do vlast-o
ních rad. Ani sanace Ludové banky nepomúže. Juriga
videl v policejních ustanoveních nového zákona o zem
ském zrízení zpolicajtštení Slovenska a k nemu se pri
pojil drnhý bourlivák ludové strany, poslanec 'Tomá
nek, který alespon v zasedání mestské rady bil proti
zemskému zrízení, jež strana prohlašovala za první své
vítezství. K nim pristoupil ješte noslanec Machácek,
když nastala zmena v redakci »Slováka«, a tu se zdálo,
že oposice jest hotova. Jsou zde vúdcové a lid se najde.
To všechno - tak se zdálo - jsou prípravy, za nimiž
bude následovati zmena taktiky, zmena bojovné me
thody strany, což by si bylo jiste oposici vynutilo. Že se
tak nestalo, má svoje príciny. A ty leží v nitru strany.

Strana ludová po vstupu do vlády nezmenila ani tak
tiku, ani methodu. Strana, i když vstoupila do vlády,
vstoupila tam jen formálne a její ,postup dnešní jest
pokracováním oposice vcerejší. Ve vláde ci mimo vlá
du - v 'oposici jsme neustále.

A tato setrvacnost, tyto nepominuvší oposicní ma
nýry, odzbrojily vlastní oposici, která· se už tvorila.
'Tato setrvacnost kádr strany udržuje zatím neztencen)'.
Jen v tom prípade nastal by v strane rozvrat, kdyby
zmenila ne ani požadavky, ale už jen pouhou taktiku.
Kdyby na príklad prestala bouriti proti Cechum. Už by
jí neverili ti, kdo - jako lidé poprevratoví - se dlou
ho nemohli rozhodnouti, zda jsou Slováky ci ješte ne.
a kterí práve v ní našli maticku, laskave tyto nejisté
ovecky prijímající. Rovnež tak by ludová strana ztra
tila mnoho, kdyby rekla, že zemské zrízení odpovídá
jejímu požadavku autonomnímu. To všechno by jí
uškodilo mnohem více, než pouhá skutecnost, že je ve
vláde a že má jen ministerstva unifikace a zdravot
nictví. Toho jest si vedení strany vedomo a proto se
snaží o jediné: udržeti proticeskou linii dále. Jež vo
licstvo melo cas pochopiti, co se stalo, vúdcové si už
ujasnili, co mají delat. A po slavné Hlinkove intro
dukci ke vstupu do vlády hned bylo volicstvo dále
krmeno štvanicemi proti Cechtlm, socialistúm, agrární
kúm - jednoduše zde se uplatnilo to staré rcení: ,nic se
nestalo. A skutecne se též nic nestalo. VŠe: zllstalo pri
starém - k dobru jsou ješte dva ministri. Jisto jest, že
vstujJcm do vlády ludáci získali, mohou ješte neustále
získávati a mají blahé vedomí, že ztratiti nemohou nic.
Ludáci ve vláde býti mohou, ale tah nemusí: y obou
prípadech budou sledovati jeden cíl - ceskoslovensk)'
rozkol, k nemu budou vždy pracovati. To jest v zájmu
i tech živlu ve strane, jimž republika, a k tomu ješte
ceskoslovenská, nikdy k srdci neprirostla a nepriroste.
Ale v tom okamžiku, kdy by strana zahájila politiku
jednoty, to jest kdyby delala politiku širokého rámce
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* V letech 1905.-13 klesla rozloha angl. leSL! U' 6216 ha, za
války bylo vykáceno 15krát více než dorostlo (IZ0.000 ha lesa).

provede se tedy nesmírná holosec. Kdyby se po ní
mohlo ihned zalesnit nevadilo by to príliš. Zaostalost kul
turní a pochopitelná touha po pašienkách pro dobytek
oddáli však rychlé nové zalesnení mnohdy na léta, ne
kdy i na vždy. Zatím se však kyprá lesní puda, zbavená
ochrany stromu, korenu a mechu, odstehuje s prudších
svahu do dolin, a jakékoliv budoucí zalesnení je znemož
neno. Takové bezohledné exploatace zbavily lesu Cínu,
ucinily z Dalmácie »ohlodanou kost«, pripravily o lesy
Pyreneje, Italii, Francii, Anglii.

Má-Ii býti u nás neco podstatného provedeno nejen
pro záchranu lesu, ale i pro zachování žádoucího roc
ního množství dreva, je nutno aby se spojili všichni od
Ilovední a interesovaní cinitelé k uprímné spolupráci.
Nutno prevésti péci zalesnovací a O'bnovovací tam, kde
to mtiže nésti žádoucí ovoce: do prirozených oblastí les
ních na horách. Dále: nahraditi postupne všechny nepri.
rozené a neprosperující lesy jehlicnaté v rovinách a v to
várních oblastech (na Ostravsku na pr.) lesy listnatými
a smíšenými. Prospechu lesu i težbe z nich by dále sved
cilO', kdyby bylo zavedeno jednotné obmj'Ttí stoleté; v 60
a 80 letech není les dozrálý. Po stu letech ovšem již té
mer nedorustá a je zbytecno nechávati takové reservy,
nebof tratí na cene. Leda ovšem tam, kde se jedná
o chránenou oblast.

Tím pricházíme k ochrane se stanoviska krásy. Co se
po této stránce deje (nejen u nás), je pri záslužnosti pou
hým príštipkováním. Ochrana ze stanoviska krásy ne
muže celiti svými chabými silami váze bezohledného ob
chodu a prúmyslu, jehož prosperita a zájem se protiklad
ne rozchází se snahami po zachování nedotcené krásy
prírody. Jsouf vuci obchodu a prumyslu slabými síly
mnohem vetší; vyjednají casto i pres hlavy státu. Ochran
né zákroky z duvodu estetických mohou se tedy omeziti
na pouhé jednotlivosti, mezi nimiž je nutno venovati hlav
ní péci skutecnému udržení (nejen na papíre ,reservaci
již trvajících a postarati se zavcas - aby mohlo být vy
bráno z plné mísy a ne již jen ze zbytku - o zrízení no
vých. Pri tom vedle hlavních, velkých, nutno pamato
vati i na menší reservace, které mohou nabýti významu
podobného, jako mají krajinská musea. Nebudou to, žel,
ohledy na krásu, které mohou zastaviti nebo aspon od
dáliti zkázu - jak se zdá neodvratnou - nejkrásnejších
lesu do casu lepšího poznání, o nemž ostatne je velmi
pochybno dojde-Ii se ho vúbec. Musí to býti duvody ryze
praktické, sobectví všeobecné, které by celilo sobectví
a bezohlednosti jednotlivcu a exploatacních skupin a za
chovalo aspon podstatu lesu nedotcenu! Je smutným vý
hledem, že i v zemi tak pokrocilé, jako Anglie, hlavní
prekážkou poválecného zalesnování je tupá lhostejnost
obyvatelstva vuci lesum. A prece mela by Anglie znovu
zalesniti (aby dosáhla jakési sobestacnosti) pres 700.000
ha pudy.*)

Presvedcení, že zkáza lesu znamená i ohrožení trva
jících pomeru klimatických, beztoho již zle pošramoce
ných, a tím i ohrožení hospodárství polního a sadarství:
prívaly, suchy a pozdními t predcasnými mrazy, musí se
státi vudcí zásadou v boji za ochranu velkých oblastí
lesních, ne pouhá, byt i žádoucí, krása našeho domova.
Ta se pri tom sveze. Z techto všeobecne prospešných
dúvodu není proto též ani pomyšlení na jakékoliv delení
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*) Jen vc ",tátnich lesích má býti zrízeno v bežném desetiletí
za úcelemzprístupnení nedotcených lesu na zoo o km drah, lano

'ch drah a silnic, což pohltí 160 mil. Kc na východe a 40 na
lápade republiky.

tivnost lesního hospodárství se zvýšenou produkcí obiIin
nebo cukrovky nelze; jakékoliv prehnané nadeje po této
stránce zklamou. Malé zvýšení prírustku možno ješte
místy docíliti prirozeným zmlazováním, jakési plus po
skytlo by eventuelní zalesnení všech méne cennj'Tch po
zemku zemedclských, ale to je vše. Daleko spíše nutno
obrátiti zretel na opacný p61: hledeti omeziti spotrebu
dreva. Papírny (jen u nás, vedle vývozu brusné suro
viny, hltají rocne na milion m3 dreva; U. S. A. spotrebují
rocne více než 8 mil. tun papíru) budou se musít záhy
ohlédnout po náhradní surovine (sláma, cukrová trtina),
anebo postarati se - pokusy v Americe jsou úspešné 
aby potištený papír mohl bj'rt znovu zpracován, nebof
zánik potrebného dreva oceká.vá se do padesáti let ...

Zatím vrhá se svetový obchod drevní bezohledne na
zbylé zdroje, aby doplnil nedostacující výnos lesu syste
maticky pestcných. Razí se dráhy do lesních oblastí se
verských a exploatují se cizím kapitálem po americku
lesy polské. O lesy slovensko-pod karpatské se usiluje.
Poskytujíf drevo výtecné a proti severskému levné.

Ve svetle statistických dat (ne vždycky hodných du
very) jeví se sice, že u nás, ani v letech nadmerného vý
vozu, nebylo na Slovensku poraženo tolik stromu, kolik
jich dorostlo;· rozdíl ciní 17 %, na Podkarpatské Rusi do
konce 35%. Statistika neliší ovšem lesy neprístupné, kde
dríví hnije, od lesu komunikacne dosažitelných, kde jsou
- následkem 1. zv. více težby, o níž bude ješte rec 
procenta leckdy obrácená. Vždyf ve svetle statistiky ne
jeví se ani kalamita mnišková príliš cerne, neciníf oprav
du více než náš jednoletý prírustek. Háckem ovšem je,
že jí byly postiženy témer výhradne Cechy, címž se
stalo, že jsou její následky relativne mnohem horší a vi-
ditelnejší.

Vlne svetové exploatace drevní se težko ubráníme;
najde si vždycky nejakou cesticku k nám. Povede ovšem
ik svetove smutným dusledkum. Odstrašující príklad po
skytla práve materská zeme techto method. Nebylo bez
ohlednejšího nicení lesu - leda v Cíne - než v poríéí
Mississippi. Následky videli jsme zas letos. Dalším trva
lým výsledkem jest, že U. S. A. staly se všeobecným
wloupením lesu ze státu vývozního - dovozním. Marne
zaprísahal Th. Roosevelt své spoluobcany, aby šetrili a
znovuvy azovali lesy. Nejvetší konsument dreva na sve
tt dováží již dríví z Kanady, ba i ze vzdálené Evropy,
ac pri tom má ladem ležící lesní pudy více, než má celá
f.vropa bez Ruska lesu.

V krajích kulturne pokrocilých s industrií, s komuni
kaci, s intensivním polním hospodárstvím a prostoupe
ní'ch množstvím lidskj'Tch sídel, lesy podstatne trpí a
chudnou. Ovzduší jeví sklon k rázu stepnímu, lokomotivy.
továrny, auta a mnoho jinj'rch složek dohromady, poško
zují lesy, hlavne jehlicnaté, jejichž prosperita závisí na
cistote vzduchu a pudy a na dostatecném množství pra
"idelných srážek.

Smrk trpí na pr. hnilobou všude, kde bylo hnojeno
írecí mrvou: jak budou vyhlížet lesy kropené (práve
Slezsku) s létadel chemickÝmi prípravky za úcelem

nicení mnišky, ukáže budoucnost.
V oblastech horských trpí lesy zase jinak. Dojde-Ii tam
nákladné exploataci,"') musí se samozrejme vyplatit;
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zachovaných lesních celku, ani na prídel lesu jednotliv
cum a družstvum. nedisponujícím dostatecným kapitá
lem a bez vžité tradice, kterí spoléhají na to, že jim vícc
težby zaplatí naráz kupní cenu.

Tu nutno uposlechnouti varovného hlasu Poradního
sboru csl. lesnictva pro lesní reformu, upozornujícího, ŽC

»mnozí uchazeci o lesní pudu se domnívají, že budou
moci ze získaných lesu mimorádne težiti, a _proto dopo
rucuje Poradní sbor, aby mimorádné težby nebyly zá
sadne povolovány, ježto v posledních letech podstata
lesa velice utrpela mniškou a mimorádnými težbami
s vládních míst zavedenÝmi a povolovanými v dusledku
zákona o strojených hnojivech a dávce z majetku«.

Naše lesy utrpely opravdu v posledních letech kruté
ztráty. Pocítily tíhu spotreby válecné a léta poválecná
jim dodala. ~ejistoty pozemkové reformy, kalamita mni
šková, nemírné zatížení danové a správní (spolu s bre
meny patronátními, s fundacemi a j.), což vše proste
automaticky dohání k tomu, že se usiluje z lesu více
vy težiti, než prírustek jejich muže poskytnout.

Uvážíme-li že vývoz dreva z republiky v posledních
letech dosahuje témer množství, jaké pred válkou vyvá
želo celé Rakousko-uherské mocnárství, pochopíme ílZ
kost techto varovných hlasu. Zbude-li po krytí domácí
spotreby na vývoz 15 mil. q užitkového dreva a vyve
ze-li se ho 35 mil. q a více, pak se sahá zle na kapitál,
címž se samozrejme zmenšuje nadeje na budoucí úroky.
Nebot úrok lesu - rocní prírustek dreva - nelze bur
sov ne vyhánet. Naopak, horšící se podmínky vegetacní
a zmenšení území lesního (Brdská strelnice!) jej stále
snižují.

Máme na vysoké škole zemedelského a lesního l11ze
nýrství stolici pro ochranu lesu, máme i jiné instituce
ochranné, jejich životnost je však ochromována vehe
mencí a záplavou institucí pro systematické vykoristo
vání lesu, mající své stoupence v kde které bance, ne
mluve o podnikavých jednotlivcích ani o politických vli
vech a úsluhách.

Nezarazí-li neco - a nový, práve odhlasovaný lesní
zákon bude to asi zteží - naši nadmernou lesní explo
ataci, mužeme se dockati, jako U. S. A., že ze státu
v Evrope na lesy témer nejbohatšího (v roce 1920 byla
}':í veškeré pudy zalesnena, predcí nás v tom ohledu jen
státy scverské) a vývozního, klesneme na stát sotva
kryjící svou spotrebu.

Zmatky politické za velké revoluce Francii pripravily
témer o lesy; dbjeme, aby ovládnutí vecí našich nepri
vodilo nám cosi podobného.

Zretel mezinárodních drevarských kruhu upoutaly již
zásoby dubového a bukového dreva (které dochází prá
ve yt prumyslu znacného uplatnení) na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi; mohli bychom se dockati opráv
nených vÝcitek, že za ceského vedení a souhlasu byly
zplundrovány.

Jc-li ceho na výsost treba, pak bez ohledu na nemecká
ochranná cla, která snad mohou zpusobit docasnou stag
naci, nikoliv však ochromiti náš vývoz - postarejme se
Ci to, aby nešel za hranice možno-li ani vagon surové ku
latiny, nýbrž aby se dríví aspon na rezivo zpracovalo
doma. Prumysl zpracuje dosud u nás (3178 ruz. pil)
6,500.000 m3 kulatiny na rezivo, címž se cena zvýší
o 1 miliardu Kc. Ponevadž máme však užitkového dríví
k disposici 10,000.000 m3, vidno, kolik penez a blahobytu
z nich plynouGího, uniká za hranice. (U celulosy.a papÍ
roviny je pomer ješte horší.)
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Pri rozumném hospodarení je tedy možno zachovati
nejen zisky, nýbrž i lesy v podstate nedotcené a tyto
zisky i do budoucna zabezpecující. Že pri rapidne kle
SajlCl svetové zásobe drcva tyto zisky i rapidne poro
stou, je sal11ozrejmo. Cili co nejkratceji: Ruce pryc všech
nepovolaných cinitelu a prostredníku.

PSYCHOLOGIE
Robert Saudek (Londýn):

Ceští spisovatelé v zrcadle
grafologie.

(v. Jaroslav IIašek.)

podobne jako písmo Srámkovo, jímž jsme se zab)'-
vali v jednom z predešlých clánkll, je i rukopis Llaš

k\h psán sice rychle, ale primérní rychlost psacího V)'

konu je silne brzdena. *) Vedle tohoto zpomalování na
lézáme v písme okázale zdllraŽ110vaný tlak v tazích již

o sobe nápadných, témer krasopisné propracování lV3
rl\, zvetšování cetných pocátecních písmen a levoslller·
né zbohacení, což je dokladem, že písmo není psáno
automaticky, nýbrž vedome a se zretelem na vzhled
lvaru písmen. Presto však pisatel casto upadá clo ne
kontrolovaného zptisobu psaní, takže jde jen o to zná
mou již metodou, t. j. odlišením tahtl prirozen)'ch od
úmyslných, poznati, jaký úcel pisatel vedomou sty lisací
sleduje a zda jeho prostredky jsou úmerné jeho snažení.

Propracování tvartl písmen, rozkouskování slov.
snaha docíliti úhledných a líbiv)rch forem, stylisovan;l
arkáda a pri vší šetrnosti s psací plochou nicméne do
clržovanSr levý a horní okraj svedcí o pohnutkách este
tických a snaze o umelecké utvárení. Ale jeho motivy
nejsou neosobní. Vidíme levosmerné tahy a koketní
zbohacení, které však i1ení príliš originelní a spocívá
hlavne v okázalém sesilování tlaku u nekterých písmen
pocátecních a spodních délek, jehož zvláštností je, že
nikdy není dodržen až do konce, takže tahy ty se po
dobají prskavkám, jež oslnive zazárí, ale jen na král
ko, zhasnuvše dríve, než dopadnou k zemi. Je zrejmo,
že pisatel baží po vnejších efektech a ohlíží se po div;l
cích a potlesku; s touto koketností sdružuje pak jislou
domýšlivost a samolibost. Rád také udává tón a chce
míti poslední slovo, maje sklon k oposicnosti za každou
cenu a k nemilosrdné, casto nespravedlivé kritice. TI)'vá
popudlivý a nedutklivý (viz vysoko kladené zašpicalelé
prícky na »t«, levosmerne se vracející a zahrocené tahy
koncové, tecky a drápkovité hácky na konci cetll)'ch
slov, casem zvetšování písmen ke konci, obcas náhle se
vyskytující sesílení tlaku v lazích nenápadných a mísly
sklon k hrotitému zpusobu vázání).

Vedle zbohacení, které je znacne chuclé a šahlollo
vité, najdeme však v lom to rukopise silnÝ sklon zjed
nodušovati tvary a to i v písmu stylisovaném. Zjec1no
clušování tvaru bS'vá. pokud jím netrpí zretelnost pís
ma, v souvislosti príbuznSrch znaktl známkou myšlen
kové jasnosti, kriticnosli mírící k jádru veci a proto
vecné. Jak málo tomu je v prípade našem, o tom svedcí

*) Podrobný výcet znaku rychlosti ,I pomalosti viz na pr
v rozboru rukopisu Šrámkova.



nejen estetisující tendence a subjektivní orientace jeho
m)'~lení.jak jsme nahore zjistili, n)'hrž i celá rada zna
ku dalších. Všimneme si predevším rozclenení psací
plochy. Text je sice prehledne clenen v odstavce, ale
toto rozdelování nemá pro nás valné ceny, ježto je pod
míneno úcelem dokumentu. Jedná se totiž o vypraco
dní urcené pro tisk. a tu je clenení v odstavce samo
zrejmé. Zato však rádky splývají a též mezery mezi
slovy nej'iou príliš velké: ba, nekdy se stává, že dve
:Iova spolu spl~'vají. ::tcnejsou prímo spojena (rádka 2.
v první ukázce). Dalo hy se ovšem namítnout, že ne
prehledné uclellení plochy niceho nedokazuje, ježto pi-

lón subjektivní: jakoby se tak trochu mstil za to, že
nemá dosti fantasie a tVLlrcí síly (viz celkem jen prLI
mernou originalitu tvarLI), aby stvoril neco lepšího, než
je svet skutecný; a ježto nemá také dosti vnitrní jistoty
(neurcitý zpusob vázání), nedovede se vysmívati bez
grimasy a pósy. .

Odkryli jsme tak duležitý rozpor v povaze pisatelove
mezi jeho estetick)'m snažením na jedné a nedostatec
nou zduchovelostí, jemností a vnitrním bohatstvím n::t
strane druhé, takže chápeme jeho subjektivnost a ješit
nost.

Lec osobní zaujatost, jakkoli dosti vyvinuta, není vý-

salel šetrí, snad z naprosto nahodilých duvodu, psací
plochou; ale proti tomuto výkladu mluví cetné oko1
l;osti, takže nejasnost v rozdelení plochy musíme po
važovali za primérní. Nelze tudíž pochybovati o pisa
tllove nevecnosti a myšlenkové neujasnenosti. Prícina
toho je dvojí. Pisatel není nadán schopností ahstrakt
ního zpusobu myšlení. myslí konkrétne a drží se fakt,
která dovede videt a která jsou ve své bezprostredno
sti predmetem jeho utvárecích sklon LI a ironie (roz
kouskování slov). Stinnou stránkou této reálnosti je,
že se nedovede povznést k prehlednému a nezaujatému
celkovémuúsudku, jakkoli mu nelze upríti bystr)' po
slreh a britce ironisující kriticnost, s jakou si všímá a
I,ozorujeskutecnost. N en í tedy myslitelem, ježto se tnu
neJostává myšlenkového odstupu. Nemá však dále ani

oné jemnosti instinktu, která tem, kdož jí jsou obda
reni.hezprostredne dává zríti k jádru veci (tvary jsou
castonejemné. obhrouhlé, jaké se vyskytují v rukopi
echméne vypsan)'ch, na pr. »P« »T« v 1. a 2. rádce

druhéukázky a jsou vllbec pomerne málo originelní).
ZU~l[I\'[ltudíž spíše na povrchu a jeho ironie je znacne
hhrouhli Prolo také nemá dosti sebekritiky a nevidí,
. k lacinéjsou casto jeho vnejší efekty, jimiž chce osl

o\'ati.

Používání zjednodušení jakožto prostredku stylisace
rehatudíž vyložiti jinak. Svedcí jednak o úcelné struc
osti formulace (ac k vtlli úcinku pisatel není neocho
n k ohšírnému zc!Llraúíování vecí podružn)'ch), jed
ak o lom, že jeho fantasie má své meze. Nutno mu
icepriznati jistou predstavivost, souvisící s jeho by
trosli pozorovací (plné S 111 ycky u spodních délek), ale
st jí videti na dno. Proto loudí se do jeho ironie

hradním pánem jeho myšlenek a skutkll. Nehot vedlc
vedle toho vidíme, že se pisatel nedovede udržeti na
úrovni stylisace a upadá do nenuceného zpusobu psaní.
tvarLl okázale zduraznen)rch nalézáme velká písmena
zcela nenárocná, nevynikající ani velikostí ani tvarem:
Tu pak pozorujeme zrychlení tempa, zvetšování šíre.
prodloužené koncové tahy, vynechávání diakritických
znamének a prícek na »t«, psaní vlastních jmen malými
písmeny, slab)' tlak: dále girlandovit), ZpLlsob vázání.

. casto otevrené voká1y (a, o), k nimž se pak ješte druží
normálne ležatá poloha. Vidíme tedy, že pri vší péci,
kterou venuje formulaci sv)'ch zažitkll a pozorování,
má v podstate temperament bezstarostn)', lhostejný vLlci
povinnostem a vnejším závazkLlm a potud nespo1ehliv)'.
ležérní a nedbal)'; jeho intensivní umelecká aktivit::t

nutí ho sice k discipline a sebekontrole (viz krome pec
livé propracovanosti tvarLI znacnou pravidelnost, po
kud se t)-ká· úhlu sklonu a cetná presne nad písmeno,
ua nekdy i prehnane v levo kladená znaménka, tcsnost
a zpomalování). ale prece se opet prihlásí jeho priroze
nost, nechtejíc se dáti vázati žádnými pouty a toužící
po volnosti. raclto je to povaha družná, rád hovorí
otevrene, nenucene, nenárocne a proste, pri cemž ne
chybí ani nádechu nehledané bodrosti; arci je treba se
míti i tu mnohdy na pozoru, nebot jeho vtip b}'vá zpra
vidla ostre nabroušen.

Tyto povahové rysy svcdcí o silne pudovém zalo
žení; je tedy na snade domnenka, že tato bezstarostná
lhostejnost souvisí úzce se silnou smyslností. Nasved
cují tomu také nekteré znaky jiné casto nejemné for
my, nemírne prodlužované délky spodní pri zakrnelosti
horních délek, ale hlavní symptom, pastosita tahLI, nedá
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Je nárn treba prag'matislnu ~

odstup od fakt, a tím schopnost objektivní kritiky a
vecnost. Rovnež se mu nedostává jemného instinktu a
proto pri vší své všímavosti zustává na povrchu. Nemá
proto také mnoho sebekritiky ani vybraného vkusu a
prostredky jeho estetického tvorení jsou znacne primi
tivní. Staví na odiv bujarost, krepkost, oslnive výbušný
temperament, chce imponovati nevecným prehánením,
nemilosrdným, britkým sarkasmem a znacne prihrub
I)'mi a banálními alurami. Má sklon k zásadní umínené
oposicnosti, jest však ve své samolibé dom)·šlivosti také
zranitelnÝ, jsa popudlivý a nedutklivý. Je ve všech
svých sklonech polovicatý. A v této polovicatosti leŽÍ
celá tragika jeho duševního založení. Nemá vnitrní ji
stoty, která by dala jeho životu pevn)' smer a jednotu;
není dosti zduchovel)-, aby mel zásady, které by mu ji
stotu nahradily, ani není zas dosti omezený, aby byl
šosákem. A tak mu nezb)'vá než pokrivený pošklebek
a husarské pózerství, strídající se s návaly nespouta
nosti a lhostejnosti vltci svetu i sobe. Jeho populárnost
je lehce vysvetlitelna .. Pisatel dovede se stylistickou
obratností zvecniti všednost. prLtmernost a není príliš
subtilní ani vybíravý ve sv)'ch prostredcích, címž vyho
vuje vkusu širokého publika.

Domnívám se, že nikoli.

Predevším není pragmatism filosofií ve vlastním smyslu

slova, pokud totiž filosofií rozumíme soustavu teorií o podstate
skutecnosti, o jejím smyslu, -J pomeru cloveka k ní, o urcení
lidského života atd_ Pragmatism jest jen teorií poznání a to

teorií velmi skeptickou: je to radikální agnosticism, který 
jako každý agl10sticism - je pro vlastl'í vedeckou práci ne·

plodný. Fysik, který vypracoval urcitou teorii o strukture ne
živé hmoty, nebo biolog, který vypracoval urcitou teorii
o strukture živé hmoty, domnívá se nutne, že uhodil na samot!

pedstatu této hmoty. I\Iusí býti ovšem pripraven na to, že jeho
teorie bude snad vyvrácena. Byla-li skutecne vyvrácena, pak
ani fysik ani biolog ndeknou, že to zavinila nepoznatelnost
podstaty neživé ci živé hmoty, nýbrž, reknou, že se mýlili. Ved·
etlm jde zkrátka o ob j e k t i v n í poznání a ne o naleuní
nejaké pravdy, která by jim subjektivnc vyhovovala, jak ucí
pl-agmatism. Vedec nebo filosvf, který by se dával do prácll
s pragmastickou teorií poznání, nedošel by daleko. Bud by ne
vypracoval vubec žádnou filosofii anebo by skoncil nejakým
synkretismem. Je pro stc psycho,logicky nemvžno veriti v urci.
teu teol ii a býti si zároven vedom, že to byl ciste subjektivní
zájem, který k postaveni této teorie vedl. Pragmatistickou teorii
roznání by ovšem bylo lze fibsoficky domysliti. V tomto prí
pade by velmi pra.vd~podobne koncila nccím, co by se velmi
rodobalo fi~hteovskéll1u id~a1ismu, v ncmž li'clské j á je tvur
(cm \'eškerc skutecnosti. A j istc by takový idealism nebyl prí.
liš vzdálen americkému sebevcdomí. Vždy! i Fichte byl filoso
fem ncmeckého 'národního sebevedomí, nejdrív utišteného a

pak probuzeného Napoleonem.

No pragmatismu se obycej!le nejvíce chválívá jeho smysl
pro pra,xi. Je to prý filoso,fie životná a ne katedrová, pripo.

(D i s k u seL)

III.

F I E
_a
s OoLIF

se z predložené ukázky s jistotou urciti. Nelze tedy do
kázati, že by pisatel mel sklon k nemírné telesné poží
'lacnosti, které by casem bezvýhradne podléhal, ackoli
silné smyslné sklony jsou pravdepodobné. Necht je to
mu však jakkoli, jisto je, že silná vule utvárecí je mu
znacne siln)'m duvodem sebekázne, trebaže se nedovede
vždy uplatnit.

Pri této labilnosti neprekvapí silná menivost, zejména
velikosti a šíre, která není jen známkou vnímavosti,
n)'brž i vnitrní nevyrovnaností, projevující se casem
popudlivostí a nedutklivostí. Ješte presvedcujícím du
kazem toho jest mnohotvárnost zp{'tsobu vázání pís
men. Vyskytují se tu nejen girlandy, arkády a tahy
ostré, n)·brž i tvary neurcité, které bychom zteží mohli
zaraditi do nekteré z uvedených kategorií, a místy ná
behy k zcela krasopisnému zpLtsobu vázání. Taková
mnohot,,:á~n,ost a neurcitost jest neklamným sympto
mem vDltrl1l nevybarveno sti a nevyhranenosti. Pisatel
není výraznou osobností. jeho rozmanité sklony nejsou
harmonicky sjednoceny v jeden pevný celek.

a konec zbývá vyšetriti ješte nekolik znaku, které
zasluhují pozornosti tím, že jsou v rychlém písmu ne
obvyklé. Rukopis vykazuje nekdy tahy traslavé, dLt
sledne klesající rádky a ojedinele nemístné teckování
(r: 8. druhé l:k~zky). Všechny tyto symptomy jsou vel
mi charaktensttcké pro písmo pomalé; máme-Ii na zá
klade, jin)'Ch o~olností prokázáno, že psací výkon je
rych1y, pak d1uzno tyto zvláštnosti vysvetliti. Tras1avé
tahy jsou znakem telesné indisposice, pod kter)'mžtc)
pojmem shrnujeme všechny jak prechodné, tak i trvalé
poruchy koordinace, a at se jedná o prípady težké, jako
paralysu, e~ileps!i a vážné organické choroby vubec,
nebo o lehke a prechodné poruchy telesné, vzniklé úna
v?u, ,hl~dem, zimou, otravou narkotiky a pod. Pro spe
Cl~IDldlag!1?SU,na z~ldadeo nedostává se dosti spolehli
vych ~mptrlckych zal~ladu. Pro telesnou indisposici,
(po pr. nemoc), mluvtlo by v této souvislosti klesání
rádek, které hÝvá známkou telesné i duševní malátno
sti. Naproti tomu lze nemístné teckování považovati
(alesp0l1 na základe této jediné písemné ukázky) za na
hodilé. Souvisí patrne s úsilovn)'U1 soustredením my·
š1enek pisatelových na obsah i formulaci: v okamžiku,
kdy se zastaví a prem)'šlí o novém, vhodnejším obratu,
spocine jeho pero mane na papíre a zustaví tam stopu
ve forme tecky. Vedle toho lze v souvislosti s kroužko
vite uzavrenými hácky usuzovati i na opatrnickou uza
vrenost a vypocítavost.

Rozbor podstatných znaku rukopisu Haškova uká
zal, že nemáme co ciniti s osobností urcitého, vyhrane
ného charakteru. Je v nem kus dobráka. jenž miluje
spolecnost a dovede býti uprímným, nenucen)-m a ne
nárocným kamarádem. Je však více artistou, jenž osti'Ý
mi, sarkastickými šlehy se posmívá svetu. Teho lIlne
lecká ctižádost ho vede sice k discipline, ale není s to
zcela zvládnouti jeho temperament, kter)' nerad uznává
povinnosti a vnucené závazky; 'nelze se na neho tudíž
spolehnouti, ježto není dusledn)', dává se unésti oka
mžitým rozmarem a poddává se obcas bezvýhradne ná
lade, podmínené dle vší pravdepodobnosti touhou po
bezstarostném užívání. Ale pres tato »vypadání z role«,
kdy je lhostejný ke všemu, jeho estetické ambice se
vždy zase dostanou ke slovu. Není dosti pltvodní, aby
byl tVLlrcem nových hodnot. Má sice dobrou pozoro
vací schopnost, dosti bystr)' postreh, jistou predstavi
vost a bezpróstrední nápady, ale chybí mu myšlenkový
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Zdenek Smetácek.

obyvatell!. Tyto zeme _. s výjimkou Japonska - nemají témer

vlastního prumyslu, Japonsko nemá vlastních rozsáhlých zdroju
surovin. Australie je dvacetkrát tak veliká jako Anglie a má

pouze 5'5 mil. obyvatelu. Má bohatá ložiska uhlí, málo dosud

využitá, má železo, zlato, med, olovo, stríbro, zinek, cín, Má
produlé zemedelství, její vinarství vynáší rocne 3 mil. J!., do

bytkárství 93 miliony, mlékarství 52 míliony, lesy 10 mil., vlast
ní obilrárství pak 112 mil. J!.. Zeme má vše,hny podmínky

k pestování vlny i bavlny, všeho' moc atd. Zkrátka, Australie má

doma podmínky vývoje, prede dvermi obrovská odbytište a od
konkurentll je ocldelena celými oceany. Mllže kdo míti lepších

podmínek vývoje?

Plány jednotlivcu a sociální ústava? MY6lím, že kdo prichází

do Australie z Ceskoslovenska, nemusí se o takové malickosti

starat, protože bude asi v každém smeru otrkán. Australský so
ciální život je ovšem prísnejši než náš - o tom bylo v »Prí

tomnosti« nedávno velmi zaj ímave psáno.

CE'skoslovenské vystehovalectví setká se pravdepodobne s pó.

tížemi, Au~tralie je )>11ejanglictejším« dominiem a nerada pri

jímá cizince. Ale také z Anglie prijímá ráda jen zemedelske

delníky. V prírucce, vydané Oversea Settlement Departementem
výslovne .se praví, že pro obchodní prírucí, slUžebnictvo všeho
druhu a pro delnictvo mestské (tovární) až na nekteré specielnl

druhy, není místa. Odborové organisace žárlive hledí na to, aby
nenastala prílišná nabídka práce.

Odpovedeti na poslední otázku muže jedine ten, kdo zná místní

pomery z vlastní zkušenosti. Pokud vím, nebylo u nás dosud

cineno pokusu s vystehovalectvím do Australie. Poclle statistiky

z roku 1926 vystehovalo se z 19.857 osob do »ostatních dílu

sveta« (t. j. Aust.ralie, Afriky a Oceanie) všehv všudy 72 osob,

z cehož do Australie bude asi velmi málo, nebot australská sta

tistika, udávající na pr. i 16 pristehovalcu z Nemecka, o Cesko
slovensku se vubec nezminuje.

Hejda.

r v
OTAZKY A ODPOVEDI

míná prý filosoH'lm dlltklive, že jejich úkolem není snovati

systémy, nýbrž býti prakticky cinnými. Mám za to, že tato
priromínka je dnes velmi l1ec:lsová. Je-li nám dnes ceho treba,
tedy predevším dobré teorie. Praxe kolem sebe vidíme až pres
príliš, alel praxe špatné, neodborné, diletantské. Pragmatism
obrátil starý názor, že praxe roste z teorie a tvrdil, že teorie
roste z praxe. Toto tvrzení miHe býti velmi zdravé, je-li pro
nášeno v nejakém zatuchlém ovzduší neplodného školského fi
losofování. Ale konec koncu vede k zanedbávání teorie a. tím

k packarení praxe. Je treba snášeti doklady k tomu, že úcinna
a zdravá praxe miHe rusti jenom z promyšlené teorie? Masaryk
.e toho nemálo nazduraznoval. S tohoto hlediska nám tedy
veru není pragmatismu treba. Ostatne se obycejne príliš pre
hání, mlnví-li se o neplúdnosti katedrových filosofií. Kdo byl
katedrovcjšÍm filosofem než Hegel? A prece jeho filosofie
mela ve svých dusledcích tak diHdadnou praxi, že by byla
málem navždy mrzela celou Evropu.

Konecne ta velebenfl pramatistická cinorodost a neméne vele

ben);pragmatistický optimism. Zdá se mi, že ani tento ani ona
nejsou, aspon jak se u nás jeví, dost uprímné a prllbojné. Ani
nemohou býti. Mejme na pameti, že pragmatism je vyvrchole
ním positivistické skepse. MiHe ze skepse, t. j. ze zásadní a ra

dikální skepse, vyrustati skutecný a opravdový optimism? N e
bude takový pragmatistický optimism spíše jen mravným pre
hlušováním vecného pochybování a hluboké vnitrní nevíry? Ne
bude prehnaný pragmatistický aktivism spíše výrazem vnitTní
labosti a nerozhodnosti? Máme své vynikající pragma,tisty.
Kestálo by za to, analysovati je jednou s tohoto stanoviska?
Snad by se došlo k objevllm dost prekvapujícím.

Snad tedy moje rádky ukázaly nekolik dost závažných du
,·odu, proc nám pragmatismu není treba.

Otázka o Áustl'alii.
Vážená redakce!

Chci odjeti do Australie a prosil bych o odpoved na tyto
otázky:

Jakou budoucnost (hlavne holspodárskou) má Australie? Je

to druhá Unie? Jsou tam dobré hospodárské možnosti? Nejsou
t.m svázány ruce jednotlivcu príliš tou jejich sociální ústavou?

Jaké j~ou vyhlídky ceských vystehovalcll do Australie (Ocea

nie)' Kam by.ste doporucoval, aby se bral hlavní proud Ceských
vystehovalcu?

Dozvedeljsem se z jednoho clánku p. Hejdy, že má potrebný

materiál(o britském lmperiu) z výstavy ve \Vembley. Cetl jsem

Již mI:Ohokráte, že v Australii jest velice zdravé poclnebí a po
dle poctu automobilll byl by tam snad i blahobyt. Cesta tam

jí asi :E 40'- a každý vystehovalec musí míti pri vstupu na

trabkou pudu ješte obnos J!. 40'-. Nemohl by mi p. Hejda
vedí!? .

S projevem srdecnosti
R. Henatd.

*

e toho tro,hu, mnoho najednou a bojím se, že jde o oAzky,
l'ající významu pro osoby prímo nezúcastnené. Jaká je ho

xlárská budoucnost Australské Unie? Hledte: Cína má 400

ilionu, Japonsko 70, Nizozemská hídie 49, Filípiny 10 mil.

,

F E U ILLETON
i'. Eisner:

Historie nluže z Islandu.

Všechny stolky v ilaváme obsazeny. Prikrocil jsem k jed?tomu, ti nehož sedel starší muž nezvyklého vzhledu. Na
mou nemou otázlll~ vlidne pokynul, abych Prisedl. Za chvili
j'romluvil lámanou a?tglicinoH. X. Y., spisovatel (jm' a jsem
nepostihl) vlasti 1!l1 Islamdlt. Toho casu vyhnanec. Dod .

)lJsem obeti ipekuanhologie.«

Hledal jsem cárky na jeho tácku, ale našel jsem jen nedopitý
šálek káv:,'. Slídil jsem po Rombergu v jeho ocích. Nebylo ho.
Zcela normálni muž. Ze prosím o vysvetlení.

Muž z Islandl~ pravil: »Je to trochu dlouhá historie. Ale

povím vám ji, mladý l1wži, snad vám nekdy prospeje.«

Zde je histo1"Íe, kterou vypra.voval muž z Islandu:

Nevím, jak hluboké jsou vaše vedomosti o mé vlasti. Ale

zajisté víte, že od vekl/, slyne dary ducha. Víte jiste aspon tolik,
že darovala svetu Eddu. Takové ved se nezapomínají. Staro:;t

o dllchovní statky sald u nás do poslední Tybárské chýše. Mož

ná, že jste slyšelo vášnivém sporu, který po, celé jedno století
1ozdvojil islandský národ ve dva tábory. S v/Ílšnivosti starých
Vikinglt prely se o to, zda starolslandská sada »Plaváše tule11
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Ctenár Prí t o ID n o s t i zeptal se Vás, CO< asi Masarykovi,
který dríve za-vrhoval trest smrti a dnes podepisuje rozsudky

smrti, nedovoluje, aby se v úrade presidenta rídil
s v Ý m JJ á z o r e m. Dopliíuj i touto poznámkou odpoved, které
se tazateli dostalo. Domníváte se, že Masaryka vede zájem

o bezpecnost celku. Ta prý se zvyšuje, když výkon trestu smrti
'Odstraší aspon ony plUvrahy a ctvrivrahy, které svádí spíše vra·
žedná konjunktura než vražedná vloha. Možná. Jádro problému

trestu smrti je ovšem jinde. Je-li tazatel, (jako autor této po
známky, a jako Masaryk) zásadním odpllrcem trestu smrti, zu-

ku. Ovšem, ale: Stají-li za neco, t. j. nezaslauží-li daživotní
lwmandýrleu na lú:tnalisad našich geysiru, dá'lJaji vitQlminy ži

vata, dávají Slava té Prapasti a tomu Peklu a: tam u Nebi, jina,~
ríká se živa~ clovekuv. A pale predevším: TitO' lidé m n s I.

Reknete si, že jejich zvláštní ltzpltsabenast je krásným paprsím

duše nebO' její hrbem (záleží na tam, se lderé strany se díváme)
- oni 111 u s í, Tu jsau a nemahau jinak Budiž jim prárlO.
Bl1h s nimi.

Ale advážil byste se tvrditi, mladý nmži, že nekdO' m ~I s í
l:adati a kulture I,lJeknlanhll staršíhO' abdabí? Není to valba

uadmírn svO'boduá? Námi astatními 1t1J1.O'žnená,ba privadel1á?
Není t,o nekdy i útocište prO' nekaha, kdO' nemel l,nráž ua

islandsleý ja!zyk a literatuY1-l?

Avšak mé util!tárství není fanaticH. Pudí-li te geni~ls tvéhO'

uitra k ipekuanhalagii - poslechni príleazll svedamí. St1lduj,
ucený Islandane, specialisu,j se. Treba J~ra sravnávací tinefo

lagii, najme perihelní. Ale prO' sebe. Ne tak, abycham z tvé

zcela saukramé záležitosti delali' verejnau, abys byl titulavanÝJ1l
knížetem v ríši ducha, vidit,elným výkvn em nár oda, s pastlt

chárn011 a da,vem 'tri žá1di u svých nahO'lI, l,terí tam b1tdon se
detliJaž dO' své vlastní habilitace, p1'O Herau si udeláme devátou,
1mlversitu. Studuj. Až vystud~lješ necoj cO' aspaií dvema stll,lll

Islandaml prinese 11žitku, cO' by za nehet vešla, dlÍme ti co
tvéhO' jest. DO' té dO'by davaUme si; prastredley na dotavání

tinefalagie, najme perihelní, ph1<ázati tvém u kO'legovi, který
parád necO' kuchtí ve zll1~mav1<ách nebO' chce zarídíti, ortapedi

cké cvic'ebny prO' naše deti. NebO' rychlejŠÍ< vlaky. Nebo :Ná.
radní výchavný ústav prO' radO'st ze živata .

Ty peníze pri tom byly by ješte ta nejmenší, ac i tech se

nedastává, a práve ua ty zkumavl,y. Jde o jJrílelad, siéncíl, vý·
strel. Aby Všichni vedeli, ceho treba a ceho netreba. Aby živut
nezkamíraJ/. v tmách ale Tetel jalw hrebec pod sluncem. Aby

nebyl bicaván tiJsíci béJ:Y. Aby si nehledal sklepních skrý.l:í pro

,catlacené tužby, ale vyhrnul se s nimi' nit boží ·vzduch.

Mladý muži, kancím své vypmvavání. Provalán'Í vy.l:la. Osm

lakult se ahradila. StO'seJm prafesonl prO' hydragrafii Sahary,

pahmlwtiny na NIartn, suahelský svéráz, dejiny Granska, pre.
mifny v severazápadních nMecích baskických, sravnávaC'Í ikO'
nagrafii stadí daby a antic1<au kvetem~ KaJpadokie, jakO'ž i .l:esl
setpet docentu si vyhradila. Nevyckal jsem taha, cO' si vyhradil!.

V na ci prchl jsem na IO'd. Nal ceste pa mari vzpomínal jsem

vlasti. Napamáhali tamu také tuleni. Plavali po vadách, ale bez
]?nlRGlZnosti, že byli zbásnen~ pred Edd01~.

lHladý muži! Máte živat pred seball. Nezapomeiíte méhO' vy
j.ravavání. Strezte se srážek s ipekua~lhalagií. Vizte mne vy
hnance.

Masaryk a trest smrti.

pa vadách« je stadí než Edda. Jínde delali zatím pa tech sta

let jiné veci. Ale Islandaml nezmýlíš. Vidíte, že jsme nárad
ducha a ne hmaty.

Nuže: TentO' cirý spiritualismus naší národní psychy nesl

v pasledních desetiletích avace. Island, mladý muži, má dnes
8 w'tivel'sit (11 800 prO'fesanl, a ti prafesari ucí a badají. Mno
hému ~lCí, o mnahém badají. lV[áme staUce pro selenO'grafli! a

prO' etrusfwlO'gH Vycházejí u· nás' tlustá díla O' pasl01~frnO'stí ha
l:ešských krá hl a úcetních záverleách jJerských satmpu. VycM

zejí islandsky. Clou je tri islandští badcttelé, kteri jJak a nich

pí.H. Jeta velleá vec. Není svetavládnéha nárada, který by náš
malý Island predcil v ríši ciréhO' ducha,

Ale mel jsem jisté námitky protii té 'lNlké veci, A když jsem

jednohO' dne v »Raclm z Reyiejaviku« cetl, že staraslavné vy·
saké uceni SigfussanavO' udelila nadejnému mladému ucenci

'veniu legendi prO' lenlturu Ipek1~aJ'lh~'i staršiha abdabí, pasedl
mne das a na,psal jsem pravolání k i'slandskému náradu. Na

j;sal jsem:

»Zajisté, že v ríši dncha a 'paznání 'l/ládne ušlechtilá ravnast.

Pred jasnO'u tvárí Minervinan jsou selenagrafie, etruslwlagie,
ipekuanhalagie ne11léne svetlo-u vedau než bakterialagie a stu

dium lwnj~mktury. Snad v jistém s1H}'slu dakance svetlejší,

prataže prasty bezprastredníha úcehl. Jenže my jsme lidé a ni
/wliv Minerva. A s hanebne utilitárského hledislea nás jJozem
sle}:{:/ cel'vlI je ta ba/eteriolagie d1'iležitejši. Fravím dakance, že

ned na ty ušlechtilejší vedy pamyšlení, dokud nebude rádne
j)ast:l,,.ána a ty méne ušlechtilé.

. Ovšem, rekne se: Duchavní prestyž 'Ilárada. Mají ta jiní,
chcem.e ta míti také. Ale caž ledybycham se vrhli na tu bakte

l'iclú,,;ii a na ta studium lwnjunktury a svedli v nem necO' ve!

ld-hu? Kdyby tale nejaký Islanda,ntlcini'l v lékarst'l/Í, technice,
hcspudárské metodO'lagii abjev prO' celý svet? Nebyla by pak
naše slá'va ve'tší než leyne z manO'gmfií a denních a nacních
mí::','')ách tl'apezuntských?

.'i pale - nebyla by prekrásné, kdyby práve l'/wlý nárad

islandsld dal SVet,1~príklad? Tamu svetu, který je fláma., jenž

si kupuje exatické havaty, zatím CO'jehO" podrážley si zaváJdejí
samacinnau ve ntlilaéi. Který delá porád jakaby nic, nestará SeJ
ani za mále a první a paslední veci claveka a Je dacela sprastým

hachštaplerem. Který parád nevidí, že stejne jako 1thadi jednau

pO'slední hadínka svabadnému padni káni ve S'l!ete hmaty, musí

llhadit i ve svete ducha. Ustaíí, neblahý nárade {slandský! Pryc

se vším pazlátkem ducha:, a všechna na nemacnice, labaratO're,
(I tam, kde se nekdO' stará, aby zmírnena byla utrpení ,lidsleé
tváre. Abycham 1:escípali raka'vinau, úbytemi, cu,kravkou. Aby
svatý prazdroj živO'ta nebyl ztrísnen strašnou hlízou a duše:

otráveny nezhajitelne, i když tela se achrání. Aby,každý mel
cO' jíst a každý mel kde spat. Ale ·c méne dO'Sti jest. Veru .Je

muž, jenž by zp~'isobil, aby každý 1slandan se denne kaupal _
ne, jsme skramný, aby si denne myl 1!Ohy --- a aby každý tretí

mel auto: veru že tentO' muž byl by vetší než všechny stali.ce,

etruskO'lagie, co jich je na Jslande, a zaslaužil si pamník vy
sal~ý jakO' H ekla.«

Hádám ve Vaší mysli, mladý muži. Ptáte se, kde zusP,Gne

cistý duch, který pres hladavi a strádá ravnež. Nuže, rekl jsem
tehdy v pravolání:

»Ty etru~kolagie a ipekuanhalagie nejsau duchavní záleži
tastí abecnéhO' významu. Jsau to privatissima. Reknu ravnau,
!;e z 'nich nic nemáme. Ani zbla. Ci' má kdO' necO' :; taha, raz

lušM-liJ náš velký vpekuanllolag pa trz1cetiletém badání tajuplný
,nápis na harském štítu v Andech: Bu,h Apokatapetl je velký a

jehO' syn Papakastlepelt, náš milastivý král kráM, je také velk'J.
Znecistavati tatO' mísPa se zakazuje -?«

Reknete, že prec tal~é básník a nmelcc nedávají príméhO' ~~žit-
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stane jím bez ohledu na to, kolik pulvrahll a ctvrtvrahll výkon
toho trestu odstraší. Je docela možno, že Masaryk úcinek tre
stu smrti na váh"vé plllvrahy a ctvrtvrahy si uvedom LIje (ter
minologie tohoto poznafku zní hodne masarykovsky), aniž by
svoje mínení o trestu smrti mcnil. Kdyby však hO' ten t a po··

z n a t e k, a ne úvaha jiná, pohnul k odeprení milosti, zname
nalo by to, že svaje drívejší mínení o trestu smrti zmenil.
Chci·1i p1'ípustnost trestu smrti merit jeho užitecností pro bez
p,:i'í žijící generace, pak ovšem i minimální možnost - a ta je
naslladc -, že popravou nebo popt'avami zamezím novou vraž
dil, udelá ze mne prívržence trestu smrti. Orlstrašovací úcinek
t!llstu smrti se v úvaze o jeho pJ'ístupnosti hodnotí, ale není pr,)
kazdého rlllvodem rozhodnout se pro trest smrti. Jiste by s~
Pleni:.kradlo, kdyby se spolecnost bránila ješte dnes proti krá
drži (jako dríve) vešením zlodcjll. J'ldvrazi by byli zastrašeni
i'asteji, kdyby se trest smrti vykonával castcji lv republice jsme
meli popravy ctyry), a kdyby milost, dosud v praxi pravidlo,
stala se zase výjimkou. Odstrašující úcinek by se zesílil, kdyby
trest smrti odel se zase v hrllzncjší a muclvcjší formy, které
mu dal stredovck. Ani pak, jak zkušenost ukázala, by vražda
nevymizela, také pak by vrahové (i piHvrahové!) vTúdiJi zpn

vidl;. v predpokladu, že jejich pachatelství zllstane bez trestu,
I,rotože zustane skryto, ale prece je nutno pi'ipustit, že aspoll
\' nl-\..'erých vražedných úvahách by úkladníkllv strach rozhodl,
a že hy tak z;:chr,inil vyhlédnutou obee Odpllrce trestu smrti

chce smrt veškeru, duchovní a snad, kdož vi', i .fysickou pJ'e
konávat životem, úctou k životu, kulturou života. Pohroužit SCJ,

\' ploblém lidské viny znamená pochopit smrt, také prinJ
ZtIlOU,j;lko trest. V t0111 smyslu jest trest smrti starší než
\Talda, a týž hlas, který cloveku uložil smrt, dal mu na cestu
k jejímu prekonání také radu, aby nez:lbíjel Kaina, protože bude
msteno nad iím, kdo K:lina z:lhijc. Zabíjíme Kaina, ale nez~bí
jíme vraždu. Ten experiment je starý jako lidská spolecnost a
sll'jne starý je i experiment nezabíjení, nebot víc vrahí'l, než
kolik jich trest smrti a vllbec ncjaký trest podstoupilo, trestu
l1šlo.Jde tw proste spíše o otázku víry (a tedy kultury života),

ntŽ o vec zkušenosti, jejích merítek.a jejího merení. DobrÝ clo
vek se musí rozhodnout, jestli zabije nebo nezabije, bez ohledu
na to, jak se rozhodl zlý clovek. Je to záležitost duše, ne sta
tistická záležitost. Poprava je válka. Ale ne obranná válka, kte
I'\)n se odmítá násilný útok, nýbrž útok, kterým se predchází
(zastrašuje) možné násilí jiné, - p.oprava vrahova jeho obcf
lI,stí, ale nekrísí. Na tak zv. války pre.ventivní se nedíváme jako
na války obranné. Myslím, že Masaryk má o techto vecech stej
lit mínení, jaké míval. Poznatek o odstrašujícím vlivu poprav
lIa púlvrahy mu mllže býti jen ú t c c h o u, Le zlo poprav má
~'p(Jií nekteré dobré úcinky casné a casové, ale ne duvodem
k opravc mravního soudu o nich. Proc tedy Masaryk - vracím

St: k pllvodní otázce, abych doplnil odpO'vcd Vaši - nerídí se
v presidentském úradc svým názorem na trest smrti? Jiste pro
to, že je t ve svém úradc podrízen platným z á k o n u m, kte
r)ch jtho dzor dosud neprekonal. President, který by ne v uvá
zení individuelnÍch prípadu, nýbrž z odporu proti trestu smrti
• 'chny odsudky k smrti anuloval aktem milosti, zásadne, du
ednea bezvýjimecne, rušil by tím docasne. pro své president

é údobí, z á k on, ktcrý trest smrti ustanovuje'. K tomu ne.lí
prilvncna žádná vláda by ho ncsmela krýt svou odpO'vedností.

tranit trest smrti mllže jen legislatjva. Sluší ješte pozna
ali, že president ro'ZSudkll smrti. nepodepisuje, zákon jen

edpÍsuje, aby žádný nebyl vykonán, dokud nebyla presidentu
• dloženímspisu poskytnuta príležitost k udelení milosti. Prak
ky ovšem jest ne u d cI e n í milosti posledním cli:inkem prí-

•'n);ch predpokladu popravy. Zbývá otázka k o n f I i k t u
~ohního svedlOmí s o,bc1anskou po·vinnosti.
101'l'knad presidenta. Ale v naší duchové kultuI'e schvaluje svc
Dmí, že Be clovek bere k ideálllm spolecenského s0užití ve

svých prirozených svazcích rodinných, národních a státních. Ani
Kristus odkazuj ící Petruv mec do Pochvy neodeprel císari dají

na jeho války; a popravy.
J. S.

Naši na Slovensku.
r.

Pane redaktore,

dovolte mi nekolik pozn;ímek k dvcma úvahám o Ceších na
Slovcnsku. PrV11í úvaha p. B. Mlillera, dle mého mínení velmi

pckne po urcité stránce zachycuje prostredí, v nemž na Sloven
sku žij eme.

S bole:stí se však ctou episody p. dr. A. Šilára. Ciní na mne
dojem episodického zachycení príhod z vlaku práve pro tu jed
nostranne stinnou stránku. Vždyt pro bohy ceskoslovenský pro
blém se netocí okolo toho, zda ta anebo ona ceská žena byla
tehdy a tehdy v nedbalkách. Jest nesporným faktem, že prípady

]): dr. Š. mohou býti pravdivé, ale vypisovati je tak, jako by se
ckolo toho tocila ceski otázka n,. Slovensku, jest nejen ne
sjJrávné, ale pro ceského ctenáre na Slovensku prímo bolestné.
Nejedná se mi O to, že jeho ukázky budou vodou na mlýn na
šim odpllrcum, že budou kolovati jako vtipy a anekdoty pri rllZ

ných »sedcních«, ale je tll neco jiného, jest tu v sázce jméno
ceského cloveka na Slovensku. Pan Š. v doslovu se sice ,snaží

sám dojcm svých episod zeslabit, alc rána, kterou slušným ce
ským lidem Ha Slovensku zasadil, boJí a bude dlouho bolet.

Zvykli jsme si príliš dívati se na ceskoslovenský problém z hle
diska slovenského a píšeme casto až príliš opatrnc, abychom ne
ranili slovenského clovcka - a jistc správne, ale za to si na
druhé strane zvykáme slovenskou naši reservovanost vynahra

žovati na ceském cloveku. Nepopírám, že prišlí na Slovensko
všelijací ceští lidé, ale tito všelijací neudávají na Slovensku
kulturní hodnotu, tito lidé nevedou, nejsou reprcscntanty cešství.
J=ou mu jiste na obtíž, ale nevedou. N:l tyto nckteré ménecenné
pak nesmíme se c1íV:lti i zorným uhlem paušálEiho a generalisu

jícího malomeštáctví a pI'ehlížeti pri tom ty, kterí jsou zodpo
\'cdní a hodnotni.

Povím otevrene, že clánek p. Š. považuji za ncštastný, i když
mu ncupírám dobré snahy; je neš(astný proto, ponevadž zkre

sluj", nanesl jen stíny, zatím co svetla pominul. Nejsou vinni
na Slovensku odpovední ceští lidé za to, že z Cech neprišlo na
Slovcnsko vše nejlepší, ale jsou odpovedni za to, jak dove
dou vytvoriti na Sloven;sku mezi hodnými a m:hodnými urcitou
linii. Dnes již na mnohých místech Slovenska stojí spolu
odpovední ceští lidé spolu s odpovednými Slováky, a proti nim
lidé méne odpovední jak ceští tak také slovenští. Tu jest za
cátek kulturního prolínání, zacátek jednocení myslí.

Nestací proto zaznamenati anekdoty, které na ceského ctenáre
mimo Slovensko budou pllsobiti tak, že mu budou vlasy hrllzou
vstávati na hlavc, jací jsou ti Ceši na Slovensku nevychovaní
klacci a co jsme to t"m všechno poslali; a hned si pomyslí, že ten
Hlinka anebo Juriga mají prece jen pravdu, když ty Cechy na
Slover;sku tak cešouL Že jest to nepekné i ve slovenských kru
zích, toho pekným dokladem je knížka Aliquisa (katolického

kneze), kferý mimo jiné lící pijatiku pri jednom bisku~ském
svecení i jiné prípady, které také zrovna nesvedcí o dobrých
mravech urcitého slovenského prostredí.

Co tím chci ríci? Nic vÍCe než, že koukol mezi pšenicí jest

všade, ale nesmí býti dtlvodem, abychom delali z koukolu vec
hlavní a z pšenice vec podradnou .

S úctou

jJrof. Fr. Loubal,
Nové Mesto n.jVáhom.
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Pane redaktore!

Myslím, že pan dr'. Šilar místo o »Našich chybách« mel na

psati o chybe vlastní, které se dopustil tím, že vubec clánek na
psal.

Pcdle jeho názoru jsou Slováci zaujati proti Cechum pro ty
prípady, které uvedl. Ale to je omyl. Príciny zaujatosti Slovákt,

jsou jiné: hospodárská krise slovenského lidu, umelé politické
vybicování.

Dívám se na vec jinak než p. Šilar: myslím, že spíše jeho
prípady slouží nám a jmer.ovite naším ženám ke cti, venkovští

lidé pohlížejí s úctou na takové prípady, nebot vidí, že Cech,
i sebe vetší pán, ani jeho paní za práci se nestydí. Pro ty prí
pady, které pan doktor uvedl, chov:1 k nám nenávist jen bývalé
madarské úrednictvo.

Pan doktor zpthobil mezi námi takové vzrušení, jakého se ji
ste nenadál. Dovolte rozebrati ty jeho »prípady'(.

"'

Do mesta B. se pr·istehoval predstavený duležitého úradu. Celá

rodina ceská. Paní necinila nikomu návštev, ale panicky tamejší
úrednické honorace byly zvedavé, jak to má žena toho Cecha
v byte zarízl'né. Paní nikam nechodila, starala se jen o domác
nost, byly výdaje za stehování, dríve za vedení dvojí domác

nosti, porizování nových kusu do bytu, gáže státního úredníka
pak mizerná, zkrátka, musilo se šetrit. Príjmy nestací na služku
a proto paní v záj mu celé rodiny pracuje. Hruza! Prijde neví
taná a nezvaná návšteva. Samozrejme nevhod. Bože, to je neco
pro panicky malého mesta! Paní radová drhla podlahu, co zatím
samy promenuj í! Proto: pryc s Cechy!

*
Stal se prednostou na malé stanici na Slovensku. Platu ne

bylo ml1oho, žer.u tešila práce, ~tarala se i o prasátka a dru
bež. Ten prostý venkovský lid mel r!ového prednostu i s jeho
paní rád. Byl prostý, rozumel jim.

Pred ním byl prednostou stanice madarský džentrik, sedlácky

i delníky vyhánel z cekáren, pon'vadž mu smrde1i, co zatím jeho
napudrované dcerky vodily si nápadníky na nádraží a paní
prednostová s lorgnetem fixovala prijíždející a odjíždející.

Domácnost doma stála, bylo potrcba penez, braly se prO'to
bakšiše za pristavované vagony, pak se sáhlo do kasy a potom
do - basy.

Ale ovšem, paní prednostová umclélJ se representovat, dcerušk)
pudrovat a pan prednosta kouril jenom h:lvanna a hrával karty
s velkými p{l11Y ..•

*

Kapitolou pro sebe jsou naše deti. Kde jS0U ty casy krej

zlícku, llámornických kalhotek, kabátkll, žlutých botek, vysO
kých Hrnecku, rukavicek, hezounkých bledých tváricek! Dne~,
fuj, jak ošklivá jsou ta dccka priprchlíku z pod Moravy. Behá
t0 umounené celý den v košilce a b-osé, opálené až ccrné. Nenl
to hanba? A milostpaní kancelistové Mayerházy-ové nereknou
ani tisíckrát rukulíbám, o 'políbeni ruky ani ne:nluve, jen se to
honí a válí v písku.

Že ná vra t k prírode?

Kde1)ak, jen pekne po žlutounkých cc.,tickách našeho parku,
ale pozor, nezamazat! ...

*

Samozrejme, že skoro všeobecne ce,,,,kého cloveka do »velko

restaurace«, do »Caffee Grand« atd. nedosta.nete. Ba, ani si nedá
za stokorlmu zahrát do ouška Rákossyho pochod, a nerozbil ani
pohárek o stenu ci zrcadlo. Zkrátka je na to malý pán a neumí
se chovat.

464

Jindy? Bože, jak to trískalo o zem, primas Jen poskakoval.
Nevadí, že si potQm úrednícek vypujcil od žida na smenku, a
nemel doma co jíst, jen když venku grófem ...

A Cechácek klidne sedí v ceské krcme (už jsou také na Slo

yen~ku) a pije klidne pivo, obcas zahromuje na vládu, pomery
a jde pak domu. e, nejsme velikáni!

Pryc Svat. Cechu, Nerudo, Vrchlický, vy jste se pekne repre
sentovali v tech našich hospodách!

A ty, pane presidente Masaryku, tys to daleko dovedl, že JSI
Eechodil pred válkou do nóbl spolecnosti, a jen do takových ka
várnícek. V Madarsku, to byste lroukali ...

*

Je presidenti'lv svátek. Svátek presidenta. osvoboditele! Na
státních budovách, bankách a pak jen u nekolika jednotlivcu

vlaj í prapory. Chodím udivene, a ac nevodí mne žádný rabín,
2ni advokát, :,ním, zda je to pravda, j,sem opravdu - v Praze?
:-Jení praporu ani na redakci »Nár. Listll«, »~ár. Politiky",

;)Cccha«, ani na dome dra Kramáre.

M:lm jíti jtšte na SlovenskO', a hledat s p. Silárem, kde tady
nevidí prapor? Ne, stací mi Praha, a napiši clánek: »Naše spr.)
stáctvÍ ti nás doma 1«

*

A tak prosím, bylo by možno rozebrat »Naše chybY-" pana do
ktera Silára jednu za druhou. Nechci .se s ním príti, co je vzne

šenejším, když se nekdo opije a jede domtl pro representaci
v kocáre nebo jde pešky. Vím také, že jednotlivci mohli by na

sebe více dbáti, ale to nenapravíme psaním, to je jim dané jejich
osobní prirozeností. Jak mnoho ucencll, profesorll, inženýru,
umelcu atd. nehodilo by se na Slovensko, pr0tože domnelý »slo
venský Iid« by je odsuzoval pro jej ich chování ci zevnejšek.

Je fakt, že Ceši j'30U na Slovensku nespokojeni, ale do mnI

vám se, že po clánku pana doktora Silára, spokojenosti neph
bude, a toho práve lituji. Už z toho duvvdu, že my na Sloven
sku tak toužebne cekáme na každé slovo lásky, pochopení a
uznání treba jen tichého. A na Slovensku tak vzácného ...

,. Bratislave 23. cervence 1927.
Bohuš Beránek.

NOVÉ I{NIHY
E. Grossmann: Systémy mezitnárodního hospodárskéhO' sb/í.

lcn·í. Prof. mr. hospodárství na universite v Curychu nap,sal toto
pojednání pro Prípravný výbor I\lezinárodní hospodárské kon
ference. Zkoumá, jakými cestami lze dosíci hospodár'ského sbH·

7ení na poli mezináwdnÍm. PátJrání po tom, která z techto me
thecl je výhodnejší, problém obchO'dních smluv, preferencních
cd, celních unií, kartelu, je jádrem této knížky, kterou vydal
»Orbis« (Praha XII.), za 10 Kc.

T'ik/Ol' Xovák: Vcela na louce. Lyrika. ákl. vlastním. Str. 30.

G. K. Ches/erton: Nesmrtelný clovek. Filosoficko-náboženské

úvah.. Preložil V. Marek. Z obsahu: Clovek v jeskyni. Pro
f(scri a predhistorictí lidé. Buh a srovnávací náboženství. Dé·

moni a filosofové. Základy evangelia. Únik z pohanství. Pet smrt!
víry atd. Nákl. Váelava Petlra, Praha II., Liitzovova 27. Stran
320 za 33 Kc.

J oscf Beneš: Náš presidentský problém. Úvaha kulturne po
litická. N ák1. vlastním. Za 4'80 Kc.

Jaroslav Kolman-Cassius: Jednou nohou v kri1'llinále. Osob no

nosti, ,situace a dramata u pražského trestlního soudu. Portréty

soudcu. Advokáti. Nekolik tech, jimž žaloba klade za vinu ...
Cassiova edice, Praha-Smíchov, Stefanikova 12. Stran 170.


