
Jak si delánle reklanlu.
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ejenom ve vecech politick)'ch. Na pr. sportovní kruhy
"yzývaly k velké úcasti na manifestaci za požadavky
sportovcll plakátky, dle nichž Albanie a Ceskoslovensko
j:"Oll jediné zeme v Evrope, které nemají stadion. Sta
víme-Ii se sami tak do spolecností s lbanií, nedivme
se, strká-li nás cizina pak kamsi na Balkán. Cizina není
povinna se starati o to, že s Alhanií má stát podobnost
velmi malou a že jen nedostatek stadionu jest jedin)'m
spolecn)'m rysem obou techto zemí.

Stací poukázati na chování nekter)'ch stran ve veci
Gajdy, Sázavy, abychom pochopili, že cizinec, který by
v té dobe prišel k nám a dal si preložiti clánky orgánu
vládních stran, se velmi divil. Byly to na pr. orgány
lidové strany, orgány strany vládní, které po Sázave
ríkaly: nechte to, to byly takové detinské nápady. Hi
storka u Sázavy sama mela již príchut divokého zá
padu: jestliže pak cizinec mohl v tech dnech poznati,
jak vládní strany domlouvaly policii, aby nebyla na ty
hochy z fašistické omladiny tak prísná, mohl si udelati
divnou predstavu o právním smyslu vládních stran.

Jiná vec: uvažuje se o pronáj.~m železnic a sna::1 i te
lefonu. Jsou listy, které tu myšlenku chválí; jsou zase
takové, které ríkají, že by to znamenalo povesit nad
republiku nápis: vyprodává se. V každém prípade by to
ji te v cizine - a my na cizinu tak hledíme - to nede
lalo dobr)' dojem. Pronajímá a prodává jen ten, kdo
jest k tomu nucen. Cizí konsorcillm se o vec zajímá jen
proto, aby vydelalo. Chce vydelati tam, kde my si ste
žujeme, že prodeláváme na drahách. Cizí konsorcium
jde k nám jako k zemi, která bude naklonena leccehos
se zbaviti, protože na to doplácí. Posldní dobou vubec
cizí konsorcia podnikají k nám výlety, a ne bez úspe
chu. Tak již nekolik radiotováren prešlo do cizích ru
kou. Integrální vlastenci byli pri tom zticha. Cizí kon
sorcia se chodí k nám informovat, zda by u nás se ne
mohly postavit obytné domy, hotely atd. Patrne jest
v cizine, v zasedacích síních cizích bank, takováto ná
lada: »tam, v tom Ceskoslovensku, by šlo leccos delat,
leccos vydelat; jsou tam však lidé, kterí v tom neumejí
chodit. Potrebují lidi, kterí vedí, jak se to delá.« My
se peclive, i se sv)'m podnikáním (náš radiopn''tmysl)
i vážn)'mi i nevážn)Tmi clánky po novinách snažíme,
abychom kapitálovou, dolarovou cizinu v jejích názo
rech utvrzovali. Dolarová cizina považuje náš stát za
výhodné pole pro exploitaci, za pole, kde zasazené ::10
lary dobre rostou, kde však Kc s.e nedarí. Jest to sice
pozornost cizny vt'ici nám, ale pozornost, která nás
mLlže tešiti jen do urcité míry.

Jin)' prípad. Byl otišten duvernÝ pokyn kteréhosi dll
verníka republikánské strany z Brand)'ska, aby rolníci
si vytvorili nejaké menší strelecké formace, :lby rolníci,
kterí umejí zacházet se zbranemi, se organisovali ...
»by byli na všechno pripraveni«. Pokus o výklad, že
rolníci na Brandýsku mají býti pobádáni k podpore
krásných intencí Streleck)Tch Jednot, jsou pokusy uvé
sti diskusi zcela jinam. Cizinec, který by se o tom do
vedel, zavrtí hlavou, nebot si nesrovná v hlave, proc se
musí rolníci »pripravovati pro všechny prípady«, proc
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nekJy smutni nad tím, že Evropa a ostatní svet
o nás málo ví. Jsme nel dy dvojnásob smutní, když
'5 nekdy nejak)' cizí list poplete s nek)/m. jill)·m.
cillljemese, když cizí list prinese obrá7:ek J lr,adc~n
dtitlllem, že jest to pohled od Duna]e. Bo1l nas,

• se v cizích listech píše o nás jako o zemi cikánské,
lid vyprostil krásnou cikánskou princeznu Haniko
z rukou šerifa, kterého chtcl dav pak lynchovat.
10 nás když celný anglický list si nás opet popletl
mí cikánLI,zamíchav do toho podivne obrázek pre
tova syna. V takových prípadech nekdy naríkáme,

ž jméno našeho státu cizinci težce vyslovují, že jest
o v abecede mezinárodní kamsi až na konec abe-

; nekdy naríkáme, že jr:néno Bohem ~asto .již vedlo
ýlces cikány. Ale pravldl,e:n "! takovY,ch prtpa:Ie:.h,
• se nejaký list o nás zmy1l, hst, ktery vvycha~lvtre
na druhé polokouli, odnese to Dr. B~nes. Dol~aze s~
pri takov)'ch pr~le~it~s~ec~, že )est Jel20.povmnostI
starati, aby kazdy CIZI1lst mel aspon Jednoho r~

OTa kterÝ bv znal dobre Ceskoslovenskou repubh-
V t;kov):ch prípadech se mluví O nez~an~ n~ší za
icnÍ propagandy a »N árod« a »V ~cerl1l hst~< se

den nemusí starat, co dá na prvl11 stranu ~IStU;
na snade, že tam dokáže nutnost odstoupel1l dra
še.

est pravdou, že cizina má o n~s názo;.y nekd.y po
é Ale ruku na srdce: Kolikrat v naslch novmach

st~jné nesmysly o jiných stá~ec,~ l~a zemi ~ ?tát~1 a
ti na svete jako máku. N OVl11arJest take Jen clo~

a o nekterých státech a zemích ví mnohdy V~lI;:l
~. Podívejme se: v Americe jest cvelá rada s~atu;
hé jsou o hodne vetší než stát nás. A u~~~l~ by:-

mnohého do rozpakLI, kdybychom od neJ za::1ah,
nám rekl jméno hlavního mesta v tom ne!=>ov o~~~
• v Americe. Nevedomost roste se v~dalen~stI, a
: nevedomost hríchu neciní; pd'. To J~n ~lk~zko:l,
v ministr zahranicí nemuže za to, kdy z Sl nas ne
pan X. v zemi Z., trebas z~ oceánen;, popl~t:
)'m jin~'m. Tu nehk~~íme k t~:ku, ,kte~y. -: clz,me
je proti nám, a k~er! .se sna:l ~lkaz~tI J'_n stmy
kde u nás vedle st1l1UJSou svetle tranky.

yli bychom bláhoví, kdybychom si mysl~12',že st~c~
opagancle máme-li ministerstvo zahramcl1lch ve~1

, , C" I t' o naso propag-acním oddelel1l!TI: , lZIr:~,, < ~ra ~~
á, sleduje náš život vvereJny .a. CI~1 Sl. svuJ. ,ob;az

jednotliv)'ch zjevLl naseho pohtIckeho.l sO;IalntJ:0
a. t\ Jopadne-li nekdy tento obraz sp~tne, neza

demisi ministra zahranicí, ale vzpomenm; n~.Go
který v »Revisoru« rádil, aby ten, kdo m;;!.knvou
, nesvádel to na zrcadlo. , . v .
cí nekolik momentek, abychom uk~zah, ze sa~TI1

. dVl 1 • t y obraz o nase cizinu k tomu, aby Sl e a a spa n .



se musí pripravovati jakási prí m á o c hra n a, když
jest tu policie, vojsko, cetnictvo. - Predstavme si, že
jest tu. novinár, který sbírá materiál ne pro, ale proti
rep~bh:e. Jsme to pak my, kterí mu usnadi1ujeme práci,
dodavaJíce mu materiál, kterého mtlže býti využito jako
materiálu - takový cizí novinár dovede leccos pridat,
má svoji fantasii, své cerné br)'le - o tom, že u nás
pomery nejsou tak idylické.

Jiná vec: jsou listy, které vedle toho, že prinášejí
zprávy velmi sensacní o znásilnen)'ch dívkách, o 127
milenkách a jednom milenci, atd., chtejí namluviti ve
rejno ti cosi o tom, že se chystal u nás puc, a to velmi
široce založen)', nebot se odvozuje už z realistických
protokolu anno domini asi 1908. Jsou to zase vládní
strany, které podporují tento podnik na vytvorení le
gendy o vel k é m puc i, který se chystal. Ba, pri
pojují svoje názory, a cizí pozorovatel, kter)' neví, proc
se to vše delá a jak se to delá, si musí mysliti, že náš
stát stojí na sopecné pude.

Je-li o nás cizina nekdy špatne informována, má-li
o nás nekdy tatarské zprávy, nezapomínejme, že jsou
to naše listy, které pouštejí skoro denne na svetlo boží
zprávy vel m i ta t a r s k é. Je-li cizina špatne infor
mována, jest to mnohdy naší vinou, ponevadž sami bu
díme dojem nejistoty. Doma, u nás, víme, jak se to
delá, co jest za kulisami. Cizina lehce mLlže brát za
hernou minci to, co u nás jest nafouknutou sen ací ve
cerních listtl. - Jest potrebí: neskandalisovat se pred
cizinou. Nedávat príležitost, aby cizina se na nás dívala
s úkosem, s údivem a podezrením. A potom to pujde.

K. T.

Karel Scheinpflug:

Dum dvou soku.
II.

Tyto dva národy žijí spolu 'od vzniku nynejšího bel
gického státu v ustavicném sváru, jehož príQnou je
spor o užívání jejich jazyktl ve verejné službe. Revolu
ce, jíž byla Belgie odtržena od Holandska, byla vedena
hlavne Valony a prevrat udržen pomocí francouzského
vojska. Tímto behem vecí ocitla se vládní moc nového
království v rukou Valontl, kterí jí využili k pofran
couzšfování zeme. Francouzština stala se recí ;;J.rmádní
i úrední a vyucovacím jazykem vysok)'ch i stredních
škol v celé zemi a do vlámských obecn)'ch škol zave
deno povinné vyucování francouzskému jazyku. Ve
doucí státníci nového státu snili o tom, aby se fran
couzština stala jedinou recí všeho belgického lidu, a ve
rili, že jest možno dosáhnouti toho administrativními
opatreními.

Vlámové, kterí za revoluce bud stáli stranou nebo
pomáhali Valonurri, zapomínajíce ve svém konfesijním
odporu k protestantsk)'m Holandantlm, že tito Holan
dané jsou s nimi cleny jednoho a téhož národa, pocítili
náhle, že &edostali z dešte pod okap. V Holandsku, kde
protestantism byl oficielním náboženstvím a katolíci
byli až do roku 1842 zbaveni nekter)Tch obcanských
práv, cítili se odstrcen)'mi pro svou víru; nyní v novém
státe belgickém poznali, že je ohrožen jejich jazyk a
tím sama podstata jejich národnosti. I vzchopili se
k obrane a tím se rozpoutal mezi nimi a jejich valon
sk)'mi krajany vlekl}' zápas, kter)T není podnes ukoncen
a jenž sv)'mi podnety a formami pripomíná žive národ
nostní spor v cesk)'ch zemích za vlády HabsburkLl.
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Bojovalo se o jazyková práva obou národu ve
lách, v úradech, v armáde, v parlamente, v úre
vyhláškách, v železnicních nápisech, na ulicních ta
k5.ch belgických osad. Vlámové se domáhali vyt
úplné rovnoprávnosti pro oba jazyky v celé zemi. a
Ioni neústupne odmítali tyto snahy jako nemožné;
mové hledali prostredek ke svému cíli v povinné d't
jazycnosti úredníku, Valoni však potírali tento
davek jako nespravedlivý. Na výklady Vlámu, že úr
jsou tu pro obecenstvo a nikoli naopak, odpovídali
loni, že také verejný úredník je plnoprávn)'m obcan
jenž nemLtže b),t nucen, aby se ucil cizímu jazyku.
námitku Vlámu, že nikdo není nucen, aby se stal
ním úredníkem a že znalost zemských recí tvorí c'
úredníkovy kvalifikace, bránili se Valoni, že by pri
vinné dvojjazycnosti byla jejich národnost vytlac
z verejné služby. V tom je kus pravdy, protože mno
VlámLI se ucí francouzštine, ale jen málo ValonLIv1'
štine. Proc se nechtejí vlámštine ucit, to vykládají V
loni všelijak. Jdni ríkají, že mají k tomu málo príle
tosti; druzí, že vlámština je pro Romána nesnadná;
nejuprímnejší doznávají rovnou, že pro Valona je o
uciti se jazyku národa tak nepatrného, jakým jsou VI
mové nebo vlastne Holandané, kdežto Vlám prý si st
diem francouzštiny osvojuje jazyk velikého kulturní
národa. Ctete-li v knize pana Destréa všecky ty dLIV
proti jazykové rovnoprávnosti a úrednické dvojjazy
nosti, máte dojem, že listujete v stadch rocnících »B
hemie« nebo »Reichenberger Zeitungu« z let pr
válkou.

Rozumí se, že tento vleklý spor, trvající již bezmá
sto let, neprispel k vypestení prátelských citLImezi o
ma národy, naopak rodmychal v jejich radikálnejšíc
elementech prudkou nenávist. Valoni naz)'vají Vlám
šibenicníky a pouhé slovo »Flamind« má v jejich úst
ráz nadávky; Vlámové opet prezdívají ValonLlm pF
jejich sympatie ke všemu francouzskému »fransquill
nu« a pronášejí o nich úsudek: »\iVat walsch is, vals
is«, což znamená po cesku: »Vše, co je valonské, je fa
lešné«. Mezi studenty obou nárocltt, studujícími na k
tolické universite v Lovani, dochází casto k trenicí
jež vybocily nejednou i ve fysické násilí, takže rektorá
narídil rozpuštení bojovn)'ch federací obou stran. Be

gický parlament byl mnohdy svedkem bourlivých scé
vzniklých z jazykových sportl; valonští poslanci rozci
lují se co chvíli pro vlámské dotazy k valonskS'm mini
strtlm a vlámští poslanci pro francouzské odpovedi
své dotazy. Tisk obou stran stará se ovšem horlive, ab
tyto ohne nevyhasly. Belgická armáda zažila svou slav
nou »kloboukovou aféru«, jež vzhudila obrovské jitren
ve všem vlámském lidu. Prihodilo se to roku I
v Antverpách. Jakýsi major mysliveckého pluku d
pustil se pri návratu voj ka u prehlídky poklesku, •
dal svým vojáktm1 nejaký rozkaz francouzsky. Jaký
vlámskS' voják nan zvolal: »Velte prece vlámskyk D'
stojník, pohneván tímto výkrikem, srazil smelci šav
klobouk z hlavy. Z toho ohromné pobourení v národ
proti všem dustojníkum, proti všem Valonttm, pro
francouzské reci. Celé Antverpy se vystrídaly pred v'
kladem obchodu, v nemž byl sražený klobouk vyst
ven; na nárožích plakáty, volající o vražedném úto
a vyzývající vlámský lid, aby se chopil zbraní; demo
strace na ulicích, protesty radnic, interpelace v par1at
mente ... zkrátka hotové pozdvižení.

Tato vzájemná nenávist prenáší se i na prátele dr



tomnosL ,-

J. Kolárík:

Z tajné kuchyne moucné vedy.
Jak známo, je mnoho vecí mezi nebem a zemí, o nichžclovek nemá ani zdání. Mezi takové veci patrí urci
te také tak zvaná moucná veda. nebo, chcete-li, uceneji
cereál'ní chemie, ml)'nská chemie a ješte všelijak jinak.
() této vede mají zdání snad opravdu jen ti, k~:~~ se j5
/'abývajÍ. ackoli je li~stvu vLlb,Ecvmno!lem ~lt~Sl, ne~
dejme tomu astronomIe, o ktere prece Jen kazdy aspon
neco ví Hlavní dtlvod neznámosti této vedy je asi v po
merné její mladosti. Nedávn)' První kongres badatelú
o výrobe mouky a chleba umožnil ponekud nahlédnout
do kuchyne této vedy - kuchyne v pravém slova smy
slu nebot tato veda hodne varí a pece.

lrlavní otázka, která touto vedeckou kuchyní dnes
hýbe, zní: »Bílit ci nebílit?« Výraz »bílit« se stal hlav-
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vedn)'mi vLldci zachovali vernost ohrožené vlasti. Ne
meck)' guvernér, generál von Bissing, ,inauguroval
v breznu 1916 vlámskou universitu v Centu a v násle
dujícím rpce provedl zmenu státní admini trativy tak,
ahy hovela vlámsk)'m požadavkL1111;ale uznaní vLldcové
vlámského Idu odmítli slavnostními prohlášeními tyto
dary z rukou neprátel vlasti a nekterí vlámští úredníci
nechali se radeji odvléci do nemeckého zajetí, než by
prijali rozdelení zeme, provedené uchvatitelem. V onech
]'ourliv)'Ch doMch rozkol mezi obema helgi('k~'mi ná
rody zmizel. 1\ehyle»tu VlámLl ni ValonLI, byli jen Bel
gicané.

Ale po válce objevil se ro:zkol znovu a starý spor po
kracuje. takže si mnozí jeho pozorovatelé, Belgicané
i cizinci, kladou otázku, zda, kdy a jak to skoncí.
\! obou úpasÍcích táborech vzmáh{L se pocet separa
tistLI, lidí, kterí verí, že by úceln)'m rozdelením správy
dle národností nebo úplnou národní autonomií hyl sta
letý spor odklizen. Zklamali hy se asi. nezmizel by do
cela, nebot i po nejdLlmyslnejším oddelení zhylo by obe
ma národ LIm Eridino jablko smíšených krajú a národ
ních menšin. Pozorovatelé cizinci mívají zase snadno
pohotove recept anekcní, aby se vlámské území privte
lilo k Holandsku a valonské k Francii. K takovému re
šení mohlo by však dojíti teprve tehdy, až u VlámLI ú
pal národní predcí zápal nábožensk)'. A nehledíc na
prekážky mezinárodní, stavely by se mu v cestu i "áž
'né n,~snáze vnitrní, jako na pr. rozdelení Konga a hu
doucnost Antverp. Je pochybné, zda hy v spojeném ho
landsko-vlámském státe obstál antverpskS' prístav vedle
Rotterdamu.

Ale prorokování je v politice ješte nevdecnejší za
mestnání než v jin)'ch oborech a zkušenosti nás ucí. že
Flandry byly v minulosti s Holandskem nekolikrát spo
jeny, avšak toto spojení nikdy nemelo dlouhého trvání.
i \ konecne, nac si tím lámat hlavu? Je jisto. že by tako
v)'mto rozrešením pripadly dve previslé vetve do za-

o hrad sv)'ch kmenu a že by z rodiny evropsk)och národtl
neubyl žádný clen; ovšem je (aké jisto, že by tímto
rozrešením zmizela s evropské mapy zajímavá zemc,
již krížení kultury románské s germánskou obdarilo
zvláštními, nikde jinje nevídan)'mi, pihahy.

tábora. Valoni obvillují Vlámy z domnel)'ch svm
í k Nemecku, Vlámové zase oslavují dokázale' pa
tkubitvy u Éperon d'or, která se strhla kdysi v roce
2 a v níž byla poražena francouzská jízda.
zájemná nenávist mezi obema národy je tak silná.

mezi jejich príslušníky zrídka dochází k snatkLlm.
Potreby praktického života ukázaly se arci mocnejší
než byrokratické predpisy, a odpor lidu, bojujícího
své právo, silnejším než docasná vládní moc. Vlá
vé ponenáhlu dosahovali splnení sV)'ch požadavkll.
ku 1873vydán zákon o užívání obou zemsk)'ch jazy
u soudLI,1'. 1878 o tomtéž u správních úracll't a voj
,r. 1885 o povinném vyucování druhému jazyku na
dních školách. Dnes je rovnoprávnost obou recí

všechstátních úradu v hlavních rysech zákonite pro
ena, nápisy na drahách a ulicní tabulky v národ

stne smíšených. obcích jsou dvojjazycné, ve va 10n
ých na prvním míste francouzské, ve vlámsk)'ch na
ed vlámské. (Tsilí VlámLI se v poslední dobe sou stre
je na dobytí vlámské university.
Belgiemá celkem ctyri university, v Bruselu, Gentu,
ovani a Lutychu, jež jsou všecky valonské, t. j. du·
em a jazykem francouzské. To je jiste pocet více než
statecn)' pro národ o 314 milionu duší, i když uvá
me, že nekteré z techto universit zastávají úkol na-
h technik. Vlámové proti tomu nemají ani jediné
iversity, a proto každ)' cizinec shledá spravedlivou

jich žádost, aby jim jedna z techto vysok)'ch škol byla
stoupena.. \ žádají v)'slovne, aby to byla universita
ntská. Valoni však namítají, že toliko dve z belgic
Tchuniversit (bruselská a gentská) jsou ústavy státní.
ežto ostatní dve jsou vyjržovány z prostredkLI sou
om~'ch (katolická v Lovani z. jmení církevního a

vobodná v Bruselu z príspevku liberálních organisací.
rovincií a obcí). Neodpírají již tomu, aby se pro Vlá
y zrídila universita nová, ale brání se ze všech si!
roti premene nekteré z dosavadních universit ve
lámské ucelište. Zápas trvá desetiletí a vede se s váš
'vostí stále vzrLlstající. Konecne roku 1923 prijímá
emovna nepatrnou vetšinou osnovu dra. N olfa, mi

istra ved a umení, jíž se vlámština zavádí do správy
vyucování gentské university vedle jazyka francouz
ého. Zákon vstoupil ihned v platnost, vláda sestavila
r vlámských profesorLI, ale kdo se nedostavil, byli

lámští studenti, jichž se dalo pro první semestr za
ti celkem šest. Vlámové bojkotovali universitu, po

evadž nebyla úplne povlámštena ...
Rozumí se, že v techto národnostních bojích nechy

'10 také zrádcování; Vlámové vytýkali Valonum je
h lásku k Francii a Valoni VlámLlm jejich prátelství
lemecku. Pravda je, že jedni otevírali ochotne dvére
Iture francouzské a druzí nemecké a že Nemci do

edli této ochotv využíti k dobytí silných hospodár-
:'ch posic; tal~ prístav antverpsk)' byl pred vá!kou
oro úplne v jejich moci a hotely, restaurace, kavarny
Ostende a Blankenberghe jejich majetkem. Ale prav ..

je také, že práve za válecné kataostrofy se L:~~z,alo,
prese všecky sympatie k sousejum oba svanCl' se

Igické národy milují ~ad,e vševspolecno;l v!a~t'vA :-a
n~'chpomcrLIbyla to zeJmena vernost Yla~lu, Je!: pre

tála zkoušku ohnem. Nemectí uchvatltele snazlh se
žiti z rozkolu obou národu a získati podporu VI:ímLl
o své zámery anekcní. Ale podarilo se jim podnítiti
n nepatrné hnutí vlámských aktivistu, kterí sedli na

jejich slibú; masy vlámského lidu se svými zodpo-



ne po válce ponckud mnohoznacn}'m, a proto je nutno
hned poznamenat, že jde o bílení mouky. A zase j šte
nutno honem poznamenat, že nikoli vlastne o bílení,
n~'brž o odbarvení, a ješte lépe o zušlechtení.

Podnet k tomuto zušlechtování mouky je možno hle
dat na ruzn~"Ch stranách. Zušlechtení mouky miHe jed
nak znamenat, že mouka se stan.~ odolnejší proti ruz
n}'m škodli v,~'m vlivllOl, že je lépe konservována, :l
v tom shledáváme duvod, proc už pred válkou se veno
vala zušlechtování mouky pozornost v zámorí, hlavne
v /t111erice, které ovšem šlo o to, ~by vyvážená mouka
snesla bez zúvacly dlouhou dopravu. Ale po válce na
byla otázka zušlechtování ci bílení mouky velikého vý
znamu i pro, Evropu. Chlebenky a ruzná podobná lidu
milná zarízení naucily evropské obcanstvo náležite si
vúžit mouky. Po válce spotreba mouky stoupla, stala se
z ní potrava velmi diHežitá, a proto je celkem prirozené.
že moderní snahy r:lcionalisacní a .~konomisacní se
oLrátily i k této potrave, a náhle se shledalo, že moukou
se vlastne velmi zle pl}rtÚ. Statistika zjištovala, že i na
I)álném \'5·chode. kde dosud se spokojovali rýží. za
cíná stoupat spotreba pšenice. a žluté nebezpecí nabylo
llové tvárnosti: »Co Z nás bude. až také v Cíne. Japon
sku a Indii se naucí jíst pšenicné pecivo?«

A už zde byli hospodárští kazatelé, kterí varovali
r0zmarilé lidstvo pred nulkou, bílou jako sníh, a kázali.
že je nutno mouku více vymílat, ponevadž pri dosavad
ním starobylém zpllsobu zibtáv[lnevyužito veliké llUl0Ž
ství živin, kter}'mi se pl}·tvá. a hned vypocítali miliardy
všech možu}'ch valut, kt~ré to stojí. I

Semlela se tedy mouka dukladneji, ale ukázalo se, že
je potom cerná. J nastal velik)' nárek mezi lidstvem,
a jak známo, byla by za vedení sestry Zemí nové b}'valrt
málem i v Ceskoslovenské republice vypukla bez ohledu
na ty miliardy zlá revoluce, kdyby vláda nebyla moudre
ustoupila a nehodila SVLljnávrh o jednomleté mouce
pod stCtI. 1\le z toho všeho si moucná veda zatím nic
ndelil. Když lidé už j.~dnou chtejí mermomocÍ mít bí
lou mouku, snad by bylo možné této chuti nejak vy
hovet, ale pri ton1 zachrimit také zásadu hospodárnejší
ho v)'užití mouky: 1\ dnes už je veliká rada zpllsobLl,
kter}'mi lze mouku obílit, a veliká rada jich ji také ude~
lá pecivcjší. Deje se to rtlZ11)"'michemickými prostred
ky, vystupuje na je\'ište tajné chemické kuchyne pri
tom elektrick)' proud, dusík a jeho slouceniny, ba i je
davat)"· chlbr. ,\le nejen chemie, i fysika prichází ~a
pomoc. .

Chemické zušlech (ování mouky -,,- to zní zrejme jak
si podezrele. 1\ zvlášt, když pri tom má b)"'t chlor. Lec
komu pri tom tane na mysli hned - proste receno 
falšovúní mouky. Prichúzí hygiena, a nutno ríci pre
dem. že lékarsldl vcda není vllbec nadšena chemickým
zlepšováním mouky. Prohlašuje kaj.~goricky, že potra
viny pro lidi je nutno ponechat v prirozeném stavu.
nejaké bílení je úplne zbytecné a k nicemu dobré, ne-li
dokonce škodlivé.

Technika se kysele uklání preduniversitoll, represen
to vanou p;tny profesory mediciny, a prohlašuje:

»Ale prosíme, vy máte poslední slovo o tom, co je
škodlivé a co není. Musíte nám však dovolit, abychom
o zásadní sprúvnosti vašeho v}Toku pochybovali. Bílení
mouky je podle vás škodlivé a nechcete nám je povolit.
Ale niceho nenamítáte proti tomu, aby se sem vozila
mouka z l-\meriky, která je umele bílen~l. Této mouky
se snedlo už hezk}Th pár tisíc vagonLl, ale nepozorovali
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jsme, že by z toho byly nejaké potíže. Ostatne ani s tím
vaším odporem proti chemické úprave potravin to není
tak docela pevné. COl. pak vy sami,« a tu se technika
zatvárí ironicky, »což pak vy sami, vznešení hlasatelé
hygieny, nezušlechtujete nám pitnou vodu tím pro
žlukl~'m chlorem, kterého se tak bojíte v mouce?«

Nyní se zas,~ medicinská fakulta zatvárí kysele a pro
hlásí: »To si pletete zá<;aclnípojmy. Voda má v lidském
organismu zcela jiné úkoly než mouka. Voja nestaví
lidský organism jako mouka. A zušlechtování vody, to
má«. tvárnost medicinské fakulty nabývá zde rázu ví·
tezného, »vznešený úkol. Tu jde o znicení škoclliv~'ch
lkci1t"t. 1\le reknete, jak)' vznešen}' úkol má to vaše bí
len í mouky?«

Technika se nedá a hned odpovídá: »Do1cud lidé jsou
t"lk zarízeni. že jedí nejradeji to, co jim chutná, má i to
naše bílen í úcel. N~jcle o nic jiného, l1eZ aby spotrebitel
sneciJ své pecivo s dobrou chntí. ponevajž pak je jeho
organism stráví a zpracuje daleko lépe, než kdyby bylo
podle V~lS tisíckrát výživné a nevypadalo podle jeho gu
sta. Spotrebitel chce. aby pecivo bylo kypré, aby melo
hílou a jemnou strí dku. aby jeho kLlrcicka se rozsýpala
pod dot,~kem. pánové, k tomu je treba pecivé mouky,
to nelze delat z každé mouky.«

Nacež mediCÍ'n:l rekne: »Odi profanl1m vulgus« a
odejde. ponevadž by ta dehata nikam nevedla. A tech
nika pracuje dál, provádí pokusy. objevuje nové a nové
zpusoby, a hygiena je zakazuje - aspon v Evrope -
pri Co~mžje pravcla, že z Ameriky se bílená mouka vozit
muže. Ncjrtká kontrola na hranicích pri dovozu, je-Ii
mouka bílená ci nebílená, je ovšem sotva možná, a tak
nezb)'vá, než se spokojit vedomím, že dováží se mouka
bílená, ale doma se bílit nesmí.

Pekari, kterí do toho mají také co mluvit, ríkají. že
americká mouka jim daleko lépe vyhovuje, ponevadž je
pecivejší. vzhled peciva z ní vyrobeného je lepší, než
u v}Tobku ze zdejší mouky. Ozývá se námitka: »Ale
když pekari dbají jen na to. jak pecivo vypadá a kolik
se ho nap,~ce a ne na to. jak je výživné«.

A pekari pokrcí rameny, zacnou se odvolávat na gu
sto spotrebitelu - a jsme zase tam, kde jsme byli.

A tu prichází clo toho zmatku nov~' paprsek svetla,
tentokrát z fysiky. jak už jsme rekli. Anglický badatel
Kent- Jones objevil zpusob zušlechtování mouky, pri
nemž není treba žáJné chemikalie, kde vše se vyrídí
prostredky mechanick~rmi. JmenOVan}Tbadatel zahríval
postupnc jisté množství mouky na urcité teploty a zlmu
nul, jak se mení vlastnosti takové zahráté mouky. Pri
zahrútí asi 43 stupnll C n'~pozoroval vlibec žádné zme
ny. i když zahríval mouku po 24 hodin. Pri vetším za
hrátí stacila kratší doba. aby se projevily úcinky zvýše
nou pecivostí, ale pak došel k jistému bodu, kde nastá
valo úplné zruinování mouky a prehrátá mouka pozbyla
pecivosti vllhec. Takové zahrátí tedy mouku jaksi zni-

, cilo. Ale nyní prijde hlavní vcc. Kclyž se zcela nepatrné
množství této prehráté mouky primísí k mouce oby
cejné - (stací pouze of7o celkového množství mouky),
zle1 ší se tím velmi v)'ZI1amne vlastnosti celého množ
ství mouky, a mouka takto zušlechtcná má tytéž vlast
nosti, jako mouka zušlechtená chemicky, pri cemž
ovšem nemohou zde dobre vzniknout obavy z její škod
livosti, jako u mouky chemicky zušlech(ované. Podle
zprávy, kterou badatel sám podal na zmíneném praž
ském kongr,~sll, osvcdcily se dosavadní pokusy s touto
metodou v Anglii velmi clobre, a bylo dokonce oficiálne



nisty a indeterministy, než prastar}'m stredovek)'m
sporem mezi za"tánci praedestinace a prívrženci
praesciencie? J.ednou urcuje životní beh jednotlivcLl
všemocn~' a vševedoucí bLlh, kter~r z jakési vyšší, lidem
nepochopitelné moudrosti cást lidstva zavrhne k vec
nému zatracení a cást urcí k vecné blaženosti, podruhé
to jsou slepé prírodní síly, retezce prícin a následku,
jež podmit'í.ují život clo\'eka,

Úkolem exaktních ved je vypátrání zákonit5Th vzta
hLI mezi pozorova'il~'mi jevy: cím více zákonitosti t. j.
matematicnosti ve vede, tím je veda »vcdectejšÍ«. Ne
zb~'vá tedy místa ani pro svoboJu vLtle, ani pro naho
dilost - predpokládá s·e, že každ)' zjev lze heze zbytku
vysvetliti z prícin, Když se ustanovovala psychologie
jako exaktní vcda, bylo postupováuo t)'miž metodami a
požadavky; a\'šak brzy se vysk) tly obtíže nejen v psy
chologii. ale i v sociologii: ukázalo se. že tentýž popud
muže od jedince k jedinci, od spolecnosti ke spolecnosti
vyvolati rLlzné, namnoze protichlklné následky,

Tedy svoboda ci závislost? l\1ožnost vytvoriti si sVLlj
vlastní život. pracovat k »spasení« svému i k »spa
sení« veškerenstva, ci nutnost trpného poJrobení se
osudu?

Nestálost. nestejnorodost a nesoumeritelnost prícin a
následkLl pri duševních jevech lze vykládati trojím
zpusobem: bud predpokládáme, že zákonitost duševních
pochoc!Lt je stejná jako u pochoclLt fysikálních, jenomže
mnohem složitejší, takže ji prozatím nemllžeme zvlád
nouti. t. j. že nemužeme vystopovati všechny príciny,
které urcit), jev zpusobily. a pri pokusu nemužeme )
louciti rušivé vlivy, Tento predpoklad skr~'\'á v sobe
i nadeji, že se nám jednou podarí vysvetlení jevLI du
šeVllích na podklade fysikální zákonitost.i, Nebo se c1o
mní váme, že svet duševních jevlI je sice ovládán jistou
zákonit.ostí jako svet hmotn~r, ale že tato zákonitost je
od zákonitosti jevLI hmotn)'ch odlišná a prozatím nepo
znaná, Konecne mLlžeme zaujmouti i to stanovisko, že
pri duševních pochodech platí naprosto jiná merítka,
že svet duševních jevu je svetem svobody, náhody,
tVLlrcí vule.

Ponevadž Comte vyslovil kJysi požadavek neprenos
nosti principlI a metod z jednoho oboru vedního do
oboru drllhého. padá pro pravého positivistu možnost
pri jmouti první, materialistické vysvctlení. Tretí even
t la'lita je m,1 rovncž lleprijatelnou pro zclLtrazií.ování
ne'~;tl<or;itosti, svobody a núhodnosti: zb)'vá mu tedy vy
svetlení druhé, Podotkneme však predem: ComtLlv
zákaz t~'kal se i hranice mezi fysikou a chemií. Kde
však je dnes tato hranice? Je snad pochybením, když
dnešní chemikové vykládají zmeny látek pohybem ato
mLI a elektronu, t,edy principem prejat)'m z fysiky?
:\ co biochemie? A na druhé stranc: bylo dcláno 111110
ho POkUSlIo prevod metod biologick)'Ch clo sociologie,
Na tomto podklade vybudoval na pr, Marx svuj histo
ricl<J materiali mus, Nemusím snad poc!ot)'kati, že
i materialisticky orientovaná biologie má se sociologií
mnoho skutecne stycn)'ch hocll\ ale k úplnému vysve
tlení sociálních zjev II sv~'mi metodami prece jen ne
vystací, Videli jsme, co práce dalo revisionistúm, aby
teprve na podklade historického materialismu. jako
úcelného, ale neživého schematu, vyhudovali nov)r so
ciologický názor, kter~' by se na život dal lépe apliko
vati.

D.eterministé i indeterministé mohou uvésti radu
podobn)'ch clLtvodú, které mluví pro jejich presvcdcení.
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ruceno, užívat pri zušlechtování mouky tohoto
obl!. Od té doby pr~' také v Anglii znacne upadl
m o chemické ZpLlsoby zušlechtování mouky.
le tím jsme ješte ani zdaleka nevycerpali tajemství

odejné kuchyne moucné vedy. Pracuje se tam na
. co by mohlo prinést hospoJárnejší zužitkování

lí pri mletí. Sem náleží zvlášte snahy o dokonalé
pání zrn. aby vnitrek. vlastní zrno bylo co možno
onale oddeleno od povrchu slupky, která není stra-
Iná. a aby se od zrna neoddelilo nic, než co je ne
tne nutno oddelit. .Ide o chemické loupání zrna, lde
ovšem znamená prakticky znicení otrub, jakožto
iva. Snad by hylo možno i pak zpracovat takové

uby na pokrutiny, ale ideální krmivo už by to ne
10.. \ tu se stává prohlém vlastne problémem hospo
rsk~'m,nebot pujde o to. ahy se zjistilo, je-li v)'hod
fí zužitkovat zrno úplne pro lidskou v)'živu a pri

s.ezbavit krmiva pro dohytek, nebo obrácene, Pri
ž není vylouceno, že tento problém, až se dostane

aboratore na venek, se stane problémem politickým.
Pak ~e v kuchyni moucné vedy reší spousta otázek
nhe podružn)'Ch, ale prece jen hodne v)'znamn~'ch,
príklad ideální postup hospodárného pecení chleba,
ní peciva, nebot ani zde není dosavadní zpLlsob do

nal). Dosud se u pekarLl postupuje pri pecení hodne
oka«, ackoli není lhostejné, kolik mouky se užije,

lik vody. atd. V kuchyni moucné vedy se krátce pra
je horecnc, vše je ješte ve varu, ale casem z té práce
te neco hude, co prispeje ke zlepšení hmotn~'ch pod
nek života,

lavní proudy v soucasné ceské
filosofii.

III.

ofesor Krejcí vidí ústrední problém filoso'fie
v otázce: je transcendentno poznatelno, neho ne'!lí
znatelno? Byt bychom i vidcli na první pohled, ž,~
ery naprosto protichLldné, jako na pr. racionalismus
intl!itivismus, spadají pri použití tohoto delidla ob:1
oddelení idealismu, jejž prof. Krejcí postavil proti
itivislllU (címž celé roz:lelení schematisoval na úkor

utecnosti). prece s hlediska historického nemltžeme
upríti trochu pravdy, Slovy Jamesov)'mi je to roz

I v nazírání na svet u povah »hruh)'Ch« a »jenlll)'Cll«
kdy rozdíl více psychologick~' než filosofick)',

Positivistická nevíra v 1110Žl10stpoznání transcen
tna je konec koncLI práve tak vír o u, jako nadeje
jeho poznání; a jeho potrebnost ci nepotrebnost pro
k~ život je otázkou, v níž konecnou instancí je mLlj
hní názor.

\ šimncme si blíže jednoho z dlt1ežit~~ch metaf;'si
ch probiéll1LI, n:1 jehož rešen í narážíme stejne
rejcího jako u l\lasaryka, ti Mareše jako u Hoppeho
ot:lzky s v o bod y a d e t e r min i s m u,

J<dybyprišel do naší spolecnosti Tomáš Aquinský,
iiYil by se, že lidé se zmcnili a základní problémy

ofie zllstaly stejné. Co jiného j.e spor mezi determi-



Oba názory stojí proti sobe nesmíreny, bez vyhlídky na
vítezství nekterého z nich. Snahy o sblížení phou hlt'
disek pomocí rozlišení mezi fatalismem a determini
smem se obycejne nedot)'kají jádra veci, spokojujíce se
slovním rešením. Vizme následující príklad, jejž uvá
dí Dr. Tv r d Ý ve studii, pojednávající o »Moderních
proudech ve filbsoIii«: F a t a 1 i s m u s tvrdí, že svet
se vší svojí mnohostí je dán sv)'mi prícinami, je v 11ich
obsažen. Lze tedy urciti jeho sestavu v libovolném ca
sovém prurezu at již jasnozrením (mysticismus) nebo
logickou konstrukcí za pomoci presn)"Ch znalostí všech
prícin, pllsobících na urcitou dejovou konstelaci. Ne
tak je tomu pr)' ude t e r min i s mu: k uskutecnení
jistého jevu je potrebí nejen vlastní príciny, ale i ca
sového podnetu. Nestací jen vyrobiti dynamitovou pa
tronu a položiti ji do budovy, ale je treba i cloveka,
lder)' ji v urcitou hodinu zapálí, aby mohl nastati úci
nek - vyhození budovy do povetrí. Je videti na první
pohled, že takov)l rozdíl mezi determini mem a fatali
smem je ciste formální. Jsme-li jednou deterministy,
veríme, že práve tak jako v)'roba dynamitové patrony
je podmíneno i její zapálení, jak konecne uznává i Dr.
Tvrd)'. Je podmíneno v)'chovou strLljce atentátu, tím,
zda cestou klop)'tl ci neprejelo-li ho štastnou náhodou
auto, rychlostí jeho chllze, atd, atd. Celý prípad a
možnost jeho vypocitatelnosti se tím :nad tedy kompli
kuje, ale nikterak neodstratlUje. Znali-li bychom prí
cinn)' retez výroby a položení bomby i retezce, jehož
posledním clánkem je její zapálení, bylo by lze z prll
;·,;.'Cíkuohou tcchto retez cli urciti okamžik i místo V)'
buchu.

Zb)'vá tedy výklad poslední, odvolávající se na svo
hodu vLlle, na jedinecnost dení a na »nahodilost« ve
smyslu deterministickém. Že se o absolutní duševní
svobode nedá mluviti, je dnes už samozrejmé. Všechna
naše jednání jsou podminována vlivem okolí, výcho
vou, spolecenskou hanou i chválou, takže podle deter
ministll je temito prícinami život jedince cele dán, Na
podklade jisté znalosti povahy mLtžeme ne-li urciti, tož
alespoií. zhruba odhadnouti, jak se ten ci onen clovek
v dané situaci zachová. Co se odhadnouti nedá, plyne
podle deterministll z nedostatecné znalosti prícin, Za
stánci svobody ukazují naproti tomu na prípady »obrá
cení«, na okolnosti, za nichž nás nekdo »zklame« nebo
»prekvapí«, t. j, nevyplní naše ocekávání, založené na
zásade prícinnosti - ukazují, že v duševním dení zb)'
vá mnoho a mnoho, co se vymyká a vždy bude vymy
kati z rámce prícinnosti. Jsou-Ii obtíže ve vypocítatel
nosti jednání jedince, je situace tím horší, jedná-li se
o celou spolecnost. Kolik politiku, jiste v)'born)"Ch zna
telu lidsk)'ch povah, se již prepocítalo ve sv)'ch úsud
cích o volicstvu nebo o svetové situaci?

Uvedl jsem radu dLIvod LI pro i proti determinismu.
Vyberete si? Nebo se odvoláte na výklad positivistický:
»t. C, nevíme«? ,,\le vždyt i nejprísnejší positivistick),
psycholog, mající poverecnou hrLlzu pred ~e.~afysikOl~,
musí predpokládati jistou zákonitost, byt 1 Jmou, nez
fysikální' jinak by prece duševní jevy byly vLtbec ve
decky ne~pracovatelné; a tak byt i proti své vltli zaují
má opet stanovisko determinismu,

».\theisty se rodíme« - napsal kdosi. Rodíme se
i deterministy ci indeterministy? Je nutno se odvolati
jako k poslední instanci k Jamesov)'m povahám?

Nezdaril-li se dLlkaz touto cestou ani jedné, ani druhé
strane; lze použíti dLlkazu oklikou - položiti svobodu
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vule jako požadavek, jako nutný predpoklad morálky.
Touto cestou se ubíral Kant, u nás Mareš, i

Vi. Hoppe,

docent filosofické fakulty, který se proti posltlVtSmU,
jejž naz)'vá »naturalismem«, obrací s vášnivými obvine
ními. Vidí, jak prírodní veda merí vše vahami a me·
rami, jak se stará o pocet a nikoli o jakost, jak upouští
pri svém pozorování od hodnocení - a ostre se staví
Vroti tomuto sploštování životního názoru. Vytýká dá
le, že vcdci se nestarají o podstatu dení, že pozorují
jen prchavou hru jevlt a že se spokojují s jejím po
pisem. Realita vnejší skutecnosti zmizela, biologie jed
ná jen Q projevech života, nikoli o živote, zmizela i rea·
lita vnitrní, psychologie ztratila vlastní základ svého
badání - ztratila duši. A nyní již vidíme cíl, za nimž
se ubírá lloppeho filosofoúní. Potlacením naší du·
chovní reality zmizely i mravní hodnoty a tím i jak~
koli v smysl života vLlbec. A prece »na mravních hod·
notách spocívá dnešní i budoucí vzdelanost!« píše Dr.
lloppe.

a stejn)' bod a k stejn)'m problémt'tm, jako mnozí
a mnozí jiní filo 'ofové, dostal se i Floppe. Zdá se mu,
že je nevdecnou rolí pro cloveka b)'t pouh)'m divákem
a registrátorem událostí - chce uplatniti svoji indi·
vidualitu, chce cinne zasáhnouti do deje zduraznováním
vecí dobr)'ch a zavrhováním zl)'ch. A k tomu ke všemu
nutne potrebuje svobodné vLlle. Je nespokojen s úlohou,
již cloveku vykázaly »materialistické« prírodní vedy,
nemLtže se smíriti s úzkým determinismem, v nemž ne
ní místa pro svobodn)' tVLlrcí cin.

A v této nespokojenosti utíká se Hoppe k iracionali
smu: místo aby se snažil probojovat daným problé
mem a vrhnouti na nej nové osvetlení, vrací se zpet.
A tak se nám zdá, že všechny ty dllvody, které Hoppe
uvádí k podeprení své touhy po svobode vule, jsme
již mnohokráte a to hodne dávno slyšeli. Nepocítá
s danou skutecností, nepokouší se budovati na soucasné
filosofii a eventuelne ji prekonati vlastními prostredky;
odvrací se jen od ní, nedbá jí a utíká se o pomoc k dáv
no mrtvé spekulaci.

Ve svém hledání pevného bodu dochází k záveru.
že vnejší svet je naší predstavou, a že jedinou skutec
ností je náš vnitrní duševní život. Je-li tomu skutecne
tak, pak plyne z tohoto predpokladu, že svet je. závislý
na mé tvltrcí VLIli,že je tvárný a podle mých pr:íní libo
volne meniteln)'. - »Ve filosofii cerpáme nadeji, že
nám lze vše c h n y vytoužené ideály realisovati« 
píše Hoppe v knížecce »Základy duchovní filosofie«.

Svet je mojí predstavou - obsahem mého nitra, mé
duše. NemLlžeme jej tedy poznati studiem »vnejší« sku
tecnosti, jak to ciní prírodní vedy, ale práve naopak
pozorováním vlastního nitra. Stará filosofická zá~ada
»Poznej sám sebe!« hlásí se u Hoppeho novou SIlou,
ovšem v obmene ponekud romantické: »Poznej sebe a
poznáš i svet!« Predmetem poznání mohou b),ti tedy
jen a jen naše duševní stavy, vyvolané naším vlastním
j á - vnejší skutecnost prestává b~·ti objektem a spI)"
vá s pozorujícím subjektem v jedno. .

A metoda tohoto sebepoznávání? I n t u i c e se svojí
pomocnicí, »tvorivou obrazotvorností«. Ovšem intuice
je u IIoppeho mystictejší a ješte temneji definována.
než u Bergsona: - »Možnost duševního zrení n e
e x i s t ují c í skutecnosti, již vyvolávají toliko naše
tužby z neznámS'ch hlubin naší Juše nazýváme intuicí.«
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Dva dopisy.

LIDIADOBA

Jr. Frant. Kocí:

Reditel trestnice na Borech, p. dr,
Fr. Kocí, který mcl v létc v »Prítom
nosti" nckolik clánktl o trestancích,
posílá nám k osvctlení psychologic
kého problému trestance dopis, který
od jednoho z nich obdržel, a svou od
povecT na nej.

Je také zajímavé vyslechnouti p. Velenovského, když
mluví o Kristu, odmítá j.eho zázracné zrození a uka
zuje, že není žádnou velikou zvláštností, že Buh jej
v mládí nadal velikS'm duchem. Ostatne - »kuyby dnes
Kristus prišel na svet. zmizel by brzy s jevište, židov
ské noviny, vysoké školy a realisté (farizeové) by jej
uštvali a vláda uklidila.«

Metodou tohoto poznání je jeunak extatická intuice,
jednak meditace, a konecne prímS'm pramenem jsou
zprávy, jež nám prinášejí duchové prostrednictvím
medií, a zprávy osvícen)"'ch, jejichž autorite musíme ve
riti. Nejjasnejšího poznání dostává se pak nirvánou
osvíceným, presto že - })Iidé všední a materialistictí
je také casto nazSrvají psychopaty, podivíny, neb
i blázny.«

»Svctlem nirvány osvícení cítí ve svých úsudcích pev

nou jistotu, jim zdá se, že jdou prímou cestou k poznání
Boha - - Pevné vedomí, že jsou pod ochranou cistých
duchu, dává jim záruku, že ne m o h o u chybiti.«

Slovutný pane riditeli!

Vaše uprímná slova, pronášená v serii Vašich clán-kú v »Ceském Slove«, která tak procítene, oprav
du lidsky pronášíte nevšímavé a nechápavé verejnosti
o duši trestancove, vybízejí mne jako Vašeho b)'va
lého chovance, ahych Vám vroucne podekoval za vrelý
tón, jejž dovedete nalézti v rozmluvách o nejubožších
z uboh)'ch - o trestancích. Ale chci Vám také neco
o sobe ríci a o neco Vás poprositi.

Casto si vzpomínám na Vaše slova, že nerad dopo
rucujete moji žádost o podmínené propuštení, že nezdá
se Vám moje bytost ješte zcela napravenou - a mel
jste pravdu.

V osamelosti samovazby hloubáním v bibli a životo
pis-ech Ježíšových (u Vás jsem cetl životopis JežíšLlV
od P. Didona a srovnával jej s clíly Renanovým a
Strausovým, známými mne z dob studijních) hledal
jsem útechu a sílu v náboženském pohrížení. Moje mo
dlitby - denne 3 až shodinné - moje zpovedi a pri
jímání nebyly pokrytectvím ani komedií, nýbrž vášni
vým projevem duše, hledající a domnele nalézající úcel
~ití y mysticismu. A zatím?

Nechci se široce zmil1.ovati o teosofii, antroposofii,
spiritismu, o karme, o teorii animistické a spiritistické
- nepatrí to vše do rámce tohoto pojednání, nebot je
to již n á b o žen s tví a nikoli f i los o f i e. O prof.
Velenovském jsem se zmínil proto, že jeho myšlenky
jsou prím}'m pokracováním názoru Mareše a Hoppeho;
táž metoda, totéž presvedcení o absolutne mravném,
tS'ž cíl.

po,:'tavilprot2v~l kvantitativním metodám prí
h ved, zduraznuJe Hoppe hod not u: - »svet
,dán oblastí hodnot, jež vyverají v mém nitru a
,~h~.re~lisaci touží muj duch«. A konecne je nut
JIstItItemto hodnotám všeobecnou a trvalou platIo to se Hoppe pokouší:
- ne ve svém nitru máme kriterium individuálního ži

\'Qta spolecenského rádu. Kriterium ono je založeno na
vyslechnutí autoritativního hlasUl, vycházejícího z na
šeho nitra, jímž souvisíme s metafysickým duchovním
kosmem, sahajícím daleko za náš - ilad náš individuální
iivot.«

ichn~,lidé však ~ohoto stadia vrcholného poznání
ahu]l, nebot k Jeho dosažení je nutno žíti v od-
nosti, je nutno venovati se premýšlení a tithému
ání. 1;. tak Hoppeho intuitismus prakticky ústí
k od zlvota, v opovrhování tímto ilusorním sve
~ v uzavrení do vlastního nitra, jež je jediným
:Jemhodnot. Hoppe však není v tomto bode du
ý, a rád by vyslovil své kredo politické, aby se
ul Rádlove výtce o neživotnosti })mladých« filo

A~šakvSr~l~demsvých názorLl tut~ výtku spíše po
nez vyvratI1. Po Platonovu zpusobu navrhuje

založení })Akademie duchovního života«, kde by
dé ucili intuitivne poznávati své nitro. Filosofy,
ázející z této akademie, urcuje Hoppe za jedine
n~.~ládce nad státem. - Jeho utopie se tríští, jak
pn]de ve tyk se skutecností a s praktickým ži
: stane se m)"'dlovou bublinou, hríckou pestrýchI I

však cesta intuice u Hoppeho je v te nedosahuje
olkt'L Je-Ii totiž známkou pravdivosti jen náš

í hlas, pozbSrvá objektivní pravda v)lznamu a
ají se dvere všem možným fantasiím a snum.
možnosti a libovule u nás dokonale využil

J. Velenovshý,

, botaniky na prírodovedecké fakulte, který se
í dvojsvazkovou })Prírodní filosofií« otevrene pri
iI k o k u I t i srnu. Stopy okultismu byly již zre

Y naznaceny u Mareše i LI Hoppeho - co bylo
hto dvou myslitelú jaksi jen vedlejší možnosti,

á se LI Velenovského jádrem filosofie. Není jiste
ajímavosti, že práve prírodovedci, o nichž bychom
omnívali, že stojí })naturalismu« nejblíže, odvra

tak 'casto od svého oboru a od svých metod a
jí se })tajným naukám«.

'losofie Velenovského je filosofií ciste n á b o ž e n
u. Prijímá be•• námitek spiritistickou teorii, podle

zemeje peklem, ocistcem pro zlou duši, vesmír že
Í'tern, kde se vznášejí duchové nedokonalí, a ko
e dllchové dokonalí že tvorí vlastní obec, spojenou
u a radostí. Cílem života je život m r a v n~' a
o ž n Sr - dokud clovek nedosáhne tohoto stupne.

, ,se jeho duše prevtelovat a snažiti se o zdoko
I.

e spisku })Nirvána« dochází Velenovský k názoru.
jdokonalejší duše prorokú, jako byli Kristus, Bud

Krišna, pricházejí do ni rvány, jež není totožnou
ánou indickou, ale s })královstvím Božím«, líce-
Kristem. Duše, dospevše do ni rvány, se již dále

YIlljí,nebot nirvána je pravým místem spravedli··
duší. Organicko-duchovní život podle Velenov
se nám tedy rozpadne na pet dílLl: rostlina, zví-

ovek, nebeštan a nirvánista,



Vám jednu z advokátov)'ch stvrzenek, znející na 1

korun csl. Ale vše bylo marno.
Uznáte-li to za vhodné, slovutný pane riditeli,

vzbudte mne laskave spásnou radou. Rád bych praco
treba nekde v zapadlém zákoutí i za minimálních
roku, jen abych mohl žíti jako clovek.

Jemaje penez na stál)' byt, prenocuji jen obca
v noclehárne - mám-li potrebné 3 Kc - jinak pro
vám noci v pražských sadech, a prosím Vás proto o
poved do níže uvedené restaurace, kam ,hojím na
lévku, jež b)'vá nejednou mým obedem a vecerí ZáT

veÍ'i.

Doufaje, že Vy, který tak krásne vystihujete služ
Bohu - vzpomínám Vašeho citování Viniti.ovy chvá
prvního krestanství k Petroniovi o vánocích 1923
konáním dobra, uplatií.ováním pravdy a vnímáním
vé životní krásy z cinorodé vule, všechny síly du
i tela rozvinout k nejvyšší v)'konnosti ve prospech p'
rozeného pokroku ve vývoji pravého lidství, i na m
si vzpomenete dobrotive povzbudivou úcastí, jsem Vá
slovutn)' pane riditeli, vždy vdecne oddaný X.

*

Príteli!

Mám mnoho práce a starostí a nemohl jsem hned za
sednout k psacímu stolu. Ale Vy jste natolik vnímaví
že cítíte - ac vzdálen - že jsem pri Vás od toho dn
o jsem dostal do ruky Váš list. Pamatuji se na V'

žive, ac je to už více než 3 léta, co jste opustil ústav
Nedalo mi pokoje, co znamenají Vaše ustavicné mod

litby a zpovedi, co ono stálé pohroužení v bibli. Ríkát
správne, že jsem Vás propouštel nerad. To bylo proto
že jste mi byl tehdy ješte hádankou, že jsem nemo
vystihnout, kam spejete. Nalézám Vás velmi pozd
ale pres to se chci o Vás pokusit.

Koncíte sVLlj list vzpomínkou, že jsem pred vánoc
ním stromem v roce 1923 v ústavní centrále cetl Vi
!litilIv list Petroniovi o prvním krestanství ze Sien
kiewiczovy knihy »Quo vadis«. Tam já chci zacíti. Zi

vot 'prvních krestanu, to bylo neco jiného než Vaše bi·
blické mysterium. To byla idea, pronikající celou by

tostí clovekovou, to byl duchovní život sám. Ale jaký
je to kontrast u Vás: s biblí v kapse chodit na orgie!
Je videt, že jste pri svém mysticismu nepochopil pravý
smysl náboženství. Nerekl jsem to tehdy dosti jasne?
Odložte bibli, nehodí se do Vaší kapsy! Presvedcil jste
se, že to není pohádkový talisman, lcier)' by Vás chránil
od úhony. Jst.e-li opravdu nábožensky založen, vysti
hu jte sám službu Bohu konáním dobra, uplatnováním
pravdy a vnímáním pravé životní krásy z cinorodé vule
všechny síly duše i tela rozvinout k nejvyšší v)/l<onnosti
ve prospech pokroku ve vývoji pravého lidství. Jsem až
prekvapen, jak jste si to pamatoval. A to Vás spíše
uchrání od nebezpecné cesty, na kterou Vás svádí vnitr
ní hlas. nežli talisman bible v kapse.

Mysticismus Vás zklamal. Zatím co jste se zahaloval
v jeho nimbus, unikal Vám pravý smysl života poclru
kama. V zdejte se ho! Nenalezl jste také štestí v bohat
ství. Nepokoušejte se o to znovu! Snažte se živit v sobe
onu jiskru po úcelném žití, byt v malých pomerech, kte
rá ve Vašich prsou ješte doutná. Jen pri její zári muže
se vztyciti nový MIm Vašeho života, který je treba sta
veti od základu.

A nalézám ješte neco ve Vašem liste, co dává nadeji
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Sotva mne ovanuly vlny praktického života, já
s Králickou biblí v kapse odhazoval obradnosti rím
sko-katolického náboženství jednu po druhé. Nutil jsem
se sice do prímého spojení s Dohem modlitbami, ty
však pozbývaly na síle i úcinnosti tím nápadneji, cím
vetší ústupky delal jsem svým osobním tužbám, jež
vyrústaly v nejrozmanitejší vášne.

Abych mohl sv)'m choutkám libovolne hoveti, pu
stil jsem se do sp,~kulací, jež se darily dík získan)fm
koneksím. Já - b)'val)f trestanec - byl jsem hostem
vynikajících hodnostárll, poslancll i ministru, ba hrál
jsem i v cizine (Varšava, Paríž) vynikající roli, více
méne oficielní. Mcl jsem svoje auto, šoféra s gáží
2000 Kc mcsícne atd. Než muj rozmarilý život stal se
nápadn)'m, budil závist a nadelal mi neorátel, kterí
zneuživše mého náhodného svedectví v jistém procesu
za voleb v listopadu 1925. tak mne zostudili, že jsem
ztratil vše - bohatství, automobil, šoféra, a že mám
dnes ješte na celý 1,000.000 Kc osobních dluhu.

A pri tom jsem nyní bez místa, bez penez, ba i b-~z
bytu. žije ze dne na den jen z náhodných výdelkLl ob
chodního zastupování provisního. Ke zlocinnosti ne
mám síly, ac vnitrní hlasy mne stále ponoukají, bych
si pomohl zase k penezLllTIpodvody a riskoval i krimi
nál, a ke zbabelé sebevražde také ne. A tak se potácím
duševne znicen a telesne ruinován - núm od února
1925 lues, které ovšem nelécím - v bezúcelném živote,
cekaje s resignací jako drožkárský kLln na okamžik
bídného zániku.

A prece se neco v duši vzpírá této mé bezmoci 
snad to Králická bible pLlsobí na mne, i když nelisto
vána choulí se zapadle v mém odevu - než nemám
sám síly k mravnímu povstání a mravní podpory nikde
nenalézám. Otec, clovek zlatého srdce, ale žijící pod
tlakem pred. udku »co by tomu lidé rekli«, mne nezná,
bratri rovnež ne, a já hynu touhou po lásce nebo aspon
po troše sdílnosti. Devce, které v dobe mé zámožnosti
se mnou žilo zcela intimne, že mám Jnes i dcerku 
již ovšem vídám za zmenen)'ch pomerLl jen kradmo 
mne nenávidí, a tak bloudím bez útechy neveda kudy
kam. Až nekterému z m)'ch veritelLl dojde trpelivost
a na moje další odklady odpoví trestním oznámením
pro podvod - vždyt § 197 tr. z. je tak pružný ~ a
prohlásí-Ii soukromý úcastník, že mel dojem malae
fidei z mého jednání, bude mi zase temný žalár údelem.

V této smutné perspektive zaniká ona jiskra po úcel
r,ém žití v mal)'ch pomerech, jež ješte v mém nitru drí
rre, a leckdy propadim i obave, že i já zemru jako má
n štastná matka v ústave choromysln)'ch.

Druhý dLlvod, proc Vám, slovutn)f pane riditeli, píši,
jest, že znaje Vaši lidumilnost k tem nejzavrženejším,
domnívám se, že i pro mne najdete dobrotivé slovo po
vzbuze'ní k mravní obrode. po níž touha ve mne drí
má. cekajíc na rozdmychání sdílnou úcastí, vycházející
z lidské bytosti opravdu lidsky založené, jež dovede
ješte i ve mne uznati cloveka a jež neodvrhne na
deji na mou záchranu, byt to hyla jen nepatrná
jiskra, dušená rmutn)'m nánosem všedního života.
Prosím Vás snažne, pane ricliteli, ujmete se mne
laskave. Zanrísáhám Vás pri hlave svého dosud
žijícího otce, že jsem nebyl vinen vecí, pro niž jsem byl
oJsouzen na tri léta do žalár,~. Použil jsem všech zá
konn)-ch prostredkLl k rehabilitaci, domáhal jsem se ob
novy procesu a stálo me to i dost penez. Prikládám
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Ctvrthodinka s jedním
modernejších.
(S Mauricem Dekobrou.)

Ackoliv je to interview se spisovatelem,
jehož preklad tuto uverejnujeme, nezarazu
jeme jej do rubriky Lit e r a t u r a a u m e
ní. Nebot podle našeho 'názoru má autor
"Madony spacích vag'onu" velmi málo, té
mer nic spolecného s umením. Jeto obratny
literární obchodník s velkou dávkou neosty
chavosti, který vydelává velké peníze i slá
vu svým nápadem, spojiti sensacnÍ, polo
detektivní, polodobrodružný román s romá
nem frivolním Až dosud byly tyto dva dru
hv drženy oddelene. Pohrdáme-li "umenÍm«
D'ekobrovým, prece mu musíme venovat po
zornost, nebot je známkou dnešní doby,
která ho ta'k vlídne 'prijala, jako už dávno
nikoho. Cetná vydání jeho knih ukazují na
to', že nejakým zpLtsobem vyjádril svou do
bu, možná že po jejích nejšpatnejších strán
kách. Ale prece ZLtstává svedectvím.

Chce-li clovek interviewovat objevitele "Madony spacíchvagonu«, musí listovat ve francouzském, anglickém,
italském a španelském jízdním ráde. Pak odecte hodinu velkych
expresních rychlíku od mesícní ctvrti, znásobí tremi a má pak
- sedm proti jedné - nadeji, že Dekobru zastihne.

Já ho našel ve vytahovadle. Jel jsem nahoru. On dolu. Ale
konecne jsem se dostal do jeho 'knihovny, která obsahuje kro
mc ostatních zvláštností i "Kvety zla«, vázané v ženské kuži,

krystalovou tabaterku (dar egyptského krále) a obraz z jeho
ruky, malovaný žloudkem, cerveným inkoustem a jodovou
tinkturou. Kulomet mých otázek spouští:

"Muj milý pane roman()pisci, vy jenž' bavíte miliony ctenáru
ve všech jazycích (nevyjímajíc japonštinu, hebrejštinu a arab
štinu) jiste ctete mnoho frivolit? Které jsou vaše zamilované
knihy?«

"Má frivolní cetba obsahuje díla biologická, metafysická,
okultne vedecká a historické pameti ... Nikdy nectu mé sou

casníky, hlavne ne romanopisce ... Protiví se mi. Cukrár nerad
koláce. Už z mých vlastních románu je mi dost nanic.«

"A klasiky?«
"Nu:, nesmím zaprít SVLtjobdiv p'ro Swift~, Voltaira a Goetha.

Cetl jsem dokonce se zájmem i tlaeckela. Kant a fichte mne
nadchli. Umím nazpamet nckolik Shakespearových her, nebot

má vychovatelka, která mne zacala ucit anglicky, když mi bylo
sedm let, bývala napovedkou v londýnském Drury L'llle
Theater.«

"Co soudíte o ženevském Svazu národu?"

"J e to tlagenbeckovská menažerie, kde dravci zmenení v di
plomaty, popíjejí tak dlouho cukrovou vodu, dokud se jim ne
naskytne priležitost kousat ... nejsou-li to ()všem "jesle« pro
starce, jichž se ruzné státy chtejí zbavil.«

Náš rozhovor prerušuje mladá Anglicanka, 'Ostýchave vstu
pující. Prosí Dekobru:

"Sire, matka mi zakázala "Madonu spacích vagonu«. Ale já
si koupila tajne výtisk a prála bych; si, abyste mi vepsal malé
venování ... «

Dekobra se chápe s úsmevem péra a vpisuje: "Pro Mis X.
tento román, 'který bude císt její matinka až bude starší. M.
Dekobra.«

Dívcina zmatene odchází a Dekobra pokracuje:
"G e nt lem e n p r e f e r s b I a n d s . .. Já nejsem gentle

man, protože dávám prednost brunetám.«
"Ale když už jsme se dostali k námetu "láska«, povezte mi,

jak ji definujete.«
»Láska jest geometrická rovnice o dvou neznámých: muž

e Vaše vzkríšení. Nevím, zda-li jsem ješte pred Vámi
de citoval Rabindranatha Tagore: O pulnoci prohlá
il clovek, jenž chtel b),ti asketou: »J est cas, abych opu
il domov SVLlja šel hledat Boha. Ach, kdo mne zde
k dlouho poutal v klamu?« Buh zašeptal: »Já«, ale

ši cloveka byly zavreny. S dítetem u prsu spícím le
'ela jeho žena, pokojne drímajíc na jedné strane lože.
Muž pravi!: »Kdo jste Vy, kterí jste mne tak dlouho
~átili?« II1as pravi! zase: »J sou Buh,« ale on neslyšel.

Íte zaplakalo ze sna, tulíc se k matce. Buh kázal:
llStUj,blázne, neopouštej domova,« ale on ješte nesly
el. BLlhvzdechl a zalkal: »Proc se vydává služebník

mujhledati mne, opoušteje mne?«
Príteli, je Vám treba myslit na to, jak toho Boha

asezískat. Že Vás opouští žena, když do v)'sluní Vaší
lávy snesl se soumrak, to musí prebolet. Nechtejte po
í, aby byla velikým clovekem, aby dovedla s Vámi
rpet. I pri svém rozmachu byl jste sám nepatrnou
súbkou. Vše se mUže obrátit, vždyt máte velké schop
osti. Ale díte! Jak je možno nemít za ne zodpoved
ost? Neslyšel jste mne predcítati Dostojev,ského?« A
k deti prijdou, - tu již každá i nejtežší doba bude
zdáti štestím, jen míti lásku a být zmužil)'m. Tu je

práce radostna, tu i chléb si nekdy odpíráš pro deti,
také to je radostné. Vždyt ony te budou potom za to
ilovat, pro sebe tedy strádáš: - deti rostou - cítíš,
jsi jim pokladem, že jsi jim podporou, že i když ze

reš, ony po celý život tvoje city a myšlenky budou
sobenosit, ponevadž od tebe je prevzaly, že tVi"ljo1:.>r;::z
podobu prijmou.«
Ucinte si cílem privést to díte, jež vídáte za zmene

)'ch pOmerLljen kradmo, zase jednou k sobe, abyste
u mohl upraviti cestu, Myslete stále na toto své díte,
dlete se k nemu denne, vzývejte je, proste Zél odpu

enÍ. Zaprísahejte se, že mu vrátíte otce, Nikoli otce,
er)' se dovede pochybn)Tmi prostredky vyšvihnout do
'vratné v)'še, aby ho za chvíli cekal pád, ale otce. který
rLlstájako rostlina ze své vlastní mízy v pevné pllde,
jenž bude s to pripravit svému díteti lepší príští.
Mám s Vámi úcast a lituji Vás. Toužil-li jste po
m, mLlžete se ujistiti mou sdílností. Ale je to málo.
ám je zapotrebí ješte reálnejší rady. Balvan jednoho
ilionu korun dluhu hrozí Vás rozdrtit. Je-li v tom
'kde nejaká nepoctivost, vydejte se do rukou spra

Inosti a neobávejte se vrátit ješte jednou do trest
e, ekterí se vskutku neobrodili naráz, musili prijít

'te jednou, A pak teprve to šlo, Máte-li však svedomí
té, nezLlstaií.tezde v republice, Ten milion korun by
ám tu nedoprál klidu, Prostredí, v nemž jste se podle
ého listu pohyboval, snese prípadne i ztrátu tech pe
z, až pozná, že jste úpln)'m nuzákem. Snad. jste jim
é dal vydelat a odepíší své zisky od svých pohledá

k. Pracoval-li jste v Paríži jako polooficielní zástup
vysok)'chkruhLl, zkuste to nyní jako prost)' umyvac
dohí v restauraci, kde dostanete najíst a nekolik set
nkLIza mesíc do kapsy, Usilujte pri tom o své uzdra
í. ponevadž zdraví je podmínkou všeho, a hledejte
alu cestu, jak využíti schopností, které beze sporu

te, na dobré pude. Nemáte-li na cestu, pište mi ješte
ou. Nejsem sám zá,možný, ale vynasnažím se ne

tnoucástku pro Vás sehnati. Dovedu ji oželiti i ten
t, když mne podvedete a promarníte ji v dobrodruž
1, nebot nelituji nikdy toho, co je obetováno idei.
ji Vám mnoho statecnosti.
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a žena. Ostatne, kniha, jlZ jsem dosud nenapsal, se bude na

zývat )}P o k u s o sen s u á I n í g e o m e t l' i i a b4pe opatrena
doslovem: )}Ctyriadvacet pravidel rozkoše v prostoru.« Podle
mého míncní se lásce krivdí, pohlížíme-li na ni tu jako na žertík
pro chambre separée, tu jako na elegii ve-moll. Nikdo nepo
chopil tajnou mluvu Eu'klidovu. Uzavreli jeho postuláty do
kružítkové schránky. Chcete pomazání na cestu na Kytheru?

K u r t i s a n a: Pyramida s vymenitelnými trojúhelníky, je
jichž strany se protínají ve výši nebes postele.

S lu š n á žen a: Kulovité, dvojrozmerné teleso, spocívající
vyvážene mezi kolmicemi: manžel a milenec.«

Vskutku! Profesoru Dekobrovi schází jen cerná tabule.

»J~íká se o vás, že jste inspirátorem nové školy nového 1'0
mantismu?«

)}Kašlu na školy, proudy a literární skupiny. Nepatrím k žád
né tajné spolecnosti. Jdu sám a nechci být ani šikovatelem ani
gcncrálem. Chce-li clovek psát, musí nakouknout do ikaždého
prostredí. A pak a! jde se svýma ocima k ocnímu lékari. Se
spisovateli, kritiky a pijáky inkoustu se nemusí stýkat.«

)}liovoríte o literárních kriticích. Co o nich soudíte?«

)}Aby byl nekdo kritikem, musí být nadchytrák a ubožák,
ssající 'krev literátu jako blecha. Nikdy by mne nenapadlo,
abych uverejnoval celé strany o díle spisovatelove a opatril
jeho zásluhy poznámkami od nuly do dvaceti. Je treba mít du
šicku venkovského ucitele a být úplne bez smyslu pro smeš
nost, aby clovek provozoval takové remeslo. Pravím to stejne
o kriticích, kterí cloveka zasypávají kvetinami, jako o tech,
kterí ho strh ují do bláta.«

)}Tvrdí se, že dostáváte spoustu dopisu od žen. Proc vám
píší?"

)}Aby dostaly zdarma knihy. A krome toho, aby mi rekly:
)}Madona spacích vagonu, to jsem já." Ale ted beze žertu: do
pisy, které jsem'· dostal ze všech zemí sveta, znamenají pro
mne vzácné dokumenty, které s potešením procítám. Nezapo
mente, že dopisy, které nikdy nemely být napsány, jsou jediné.
jež stojí za schování."

)}A která žena - co se tÝce národnosti - jest vám nej
milejší?"

)}2ena, s kterou se zítra setkám.«
Opet jest náš rozhovor prerušen návštevnicí. Tentokráte ele

g;antní ctyricátnicí. Prosí Dekobru:

)}Sire ... koupila jsem si "Madonu spacích vagonLl", aby dce
ra nevedela. Nevepsal byste mi venování?«

Dekobra vpisuje s úsmevem:

)}Pro Mrs X ... tento román, který její dcera brzy odríká
zpametí. Maurice Dekobra.«

,I ,

POVOLANI A ZALIBY

Po boji Tunney·Dempsey.
Teprve když odpadlo první vzrušení, tvorí se správná predstava o rohovnickém souboji profesionálu težké váhy.
Tunneye s Dempseyem, o matchi, který podruhé potvrdil, že
mistrem sveta všech vah je Gene Tunney. Není sporu, že zápas
obou Americanu je nejvetší událostí rohovnického sveta a sotva
najde konkurenta na jiném sportovním poli a také sotva bude
brzo prekonán i v rohovnictví samém. Nebo! je težko nalézti
tak príznivé seskupení okolností, povzbudivších zájem verej
nosti, jako tomu bylo pri zápase 22. zárí v ohromném stadionu
chicagském.

Roku 1926, 24. zárí sešli se souperi v arene filadelfské poprvé
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celem proti celu a Dem1psey už napoprvé ztratil svuj titul.
Tehdy skutecne Dempsey Tunneye podcenoval, maje za sebou
pohodlná léta hospodarení ve svých obchodních podnicích a
príjemné manželství s filmovou hvezdou Esthel Taylorovou.
Prohrál na body po patnáctikolovém boji, ale necítil se pora
ženým úplne. Do mka - bez 'dvou dnu - dostal príležitost
stát se znovu pánem všech rohovnickÝch vah sveta a privy
delati si další milon dolaru. Bylo však predurceno, že nebude
zatím porušena tradice poražených mistru: marne se pokoušel
o dobytí ztracené ba.šty. A tak 'krásná Esthel Taylorová
Dempseyová rrlusela omdlít, když se v hotelu dovedela o po
rážce svéhO' manžela. Mimodek se vtírá myšlenka, nezfilmova
li-li americtí operatéri i tuto dramatickou episodu ze života
filmové hvezdy; nebol veríme, že nervy kinoherecky nebyly
skutecne tak silné, aby snesly napetí poctivého boje. Nebyla
sama, která mu podlehla. Reuterova kancelár rozšírila zprávu,
že 8 lidí zaplatilo match dokonce smrtí, 3 z nich byli prý ze
mreli, když radio oznamovalo, že v sedmém kole klesl Tunney
a je odpocítáván, cást ostatní pak, když byl Tunney prohlá
šen vítezem, a dva konecne vubec podlehli napetí pri prubehu
matche. Snad není zpráva pravdivá nebo jen cástecne, ale fakt,
že vubec se mohla rozšírit potvrzuje, jak šel match na koren
zájmu.

Reklama je úcinným prostredkem k podnícení zájmu a zvý

šení návštevy, zvlášt reklama, jaká se delala v tomto prípa
de, kdy americké žurnály tiskly pravidelne celé sloupce a s po
drobnostmi až smešnými. Ale útok reklamy nebyl by vystacil,

nebýt historie Dempseye, z nehož jeho manageri dovedli ucinit
poloboha - od doby, kdy v Toledu roku 1919 dobyl místrovstvi
sveta všech vah, když se mu Jess Willard vzdal ve 3. kole.
Bylo na to dosti casu, nebo! až do lonského roku nebyl Demp
sey poražen. Ovšem umel delat drahoty zejména tenkráte,
když byla nejistota o výsledek velké hry. Proto také vybojoval
Dempsey od r. 1919 do r. 1926 jen 5 matchu a pricteme-li k to
mu dva prohrané s Tunneyem, celkem 7 zápasu za 7 let. Jeho
manager byl príliš chytrý, aby se dal zastrašiti rohovnickými
instancemi a aby posílal svého J acka za nejistými nebo nevý
nosným chlebem. Tak za tech sedm matchu prijal Dempsey
3 miliony a 450 tisíc dolaru, to je o neco více než 70 milionu Kc.
T pro Ameriku je uo cástka a na jednoho muže dosti znacná,
Tytéž financní okolnosti matche byly ovšem dráždidlem zájmu
celého sveta. Pro Ameriku byl však Dempsey hlavne dokona
lým mistrem. Zpusob jeho bo,ie uchvacoval davy. Dosti chytrý
a pri tom bezpecný bijce vyrizoval své protivníky bez pochyb
o své superiorite, již potvrzoval celý jeho život. Od roku 1915,
kdy zacal profesionální dráhu, mel na 80 boju a z tech jen
1 prohrál k. o., kdežto 48 jich k. o. vyhrál, ztrativ pak již jen
4 zápasy na body. Není sporu 'o tom, že Dempseyovi nutno
v historii rohování vyhraditi zvláštní kapitolu. Predstavujíce
jej musíme ješte ríci, že se narodil 24. cervna 1895 v Manassc
s jménem W. S. liarrison, jei je skoro zapOmenuto pred pseu

donymem. Je vysoký 183 cm, a váží 86 kg, rozpetí paží 1 m
93 cm, obvod prso u po vdechnutí 115 cm, v klidu 108 cm, ob
vod pasu 84 cm a jeho biceps obiímá v klidu 36 cm, v napetí
39 cm.

A Gene Tunney? Narodil se v New Yorku roku 1898, 25.
kvetna - je tedy o 3 roky mladší než Dempsey. Váží 84 kg,
maje stejnou váhu ja1ku pred lonskÝm vítezstvím, kdežto Demp
sey letos »sundal« 2 kg. Merí 182 cm, dosahuje rozpetí 195 cm.
Míra prsou jsou 112 cm. resp. 105 cm, kol pasu 85 cm' a biceps
41, resp. 37 cm. Neliší se tedy telesné mír-y souperu tak, aby
se pro jednoho z nich v tom mohla hledati vetší výhoda. Tun
neyova rohovnická dráha zacala vlast'ne až po svetové válce,
kdy se r. 1919 stal profesionálem. Pred tím mel se mladý Gene

stát bohoslovcem, avšak po vypuknutí svetové války dal r.



fednost dobrovolnické službe a u vojska pak zustal jako
f vojín; po lonském vítezství nad Dcmpseycm byl po-
na porucíka. Po vstupu do armády seznámil sc Tunncy
áním a vypracoval se k mistrovském u stupni. Jeho otec
y ríkával, že "z kluka nic nebude« a žc se zkazí, ale

lnení pak brzo zmenil. Rekordní listina Tunlleyova vy
62 zápasu, z nichž žádný není prohrán k. o., kdežto
Tunney zvítezil uspáním soupere, lOkrát na body, ztra
to zpusobem jcn 1 match. Jsou tedy jeho císla skoro prc-

'vejší, než Dempseyova. Když vyhrál loni na body mi
tví sveta poprvé, stal se obávaným, nikoliv však milo
. Když pak letos porazil Dempseye vc vylucovacích bo

a match o svetové mistrovství Sharkeye v 7. lmle k. o.,
Ily se i Tunncyovy chance prcd verejností. Pri poctivém
ém trening;u Dempscye stoupla znovu prízcn k bývalému

ovi skoro na bývalou výši. Techto okolností využila rekla
posílení posicc Dempseyovy, aniž by oslabila význam

Cyuv. Bylo pri tom zrejmé, že pri sportovne poctivém
sou oba borci v kondici a forme vyrovn,lllé a jednalo se
zda drtivá mohutnost Dempseyova úderu podlehne ve

jší a jemnejší methode jeho soupere. Pusobilo mnoho sta

aby match mel regulérní prllbeh, a je rehabilitací a'l1leri
boxing;u, že byt šlo o vclký' obchod, prece zustala v' po
ciste sportovní otázka.

denního tisku jc známo, že Tunney zvítezil na body po 10

h zápasu. Ci sté vítezství potvrzuje skoro jednomyslná
a zcela jednomyslné rozhodnutí soudcu. Pred matchem
souperi slibovali, že prijde knock-out. Neprišel. Tunney

fíliš opatrný, aby hazardoval se silami pred koncem zá-
a naopak vydržel, když v sedmém kole jej Dempsey

I na zem. Odborníci rí'kají, ŽC práve v tom okamžiku
sey ztratil svoji partii. Nebot nešel do neutrálního rohu

když Tunney klesl, takže soudce nemohl zacíti ihned
Itáním a Tunney tak získal nekolik drahocenných vterin.

Tunney tvrdí, že setrvával do osmi na zemi jen proto,
e dobre vzpamatoval. Múže mít pravdu, nebot pak pro

soupere tak, ž'e v posledním kole se Dempsey sotva
na nohou. V každém prípade dostalo se satisfakce mo

mu zpusobu rohovnického boje pred primitivnejším užitím
ch sil.

ec boje byl skvelý. V chicagské aréne, kdc ta!ké lani
Sparta associacní kopanou, bylo shromáždeno na 150.000
plativších skoro 2,800.000 dolaru. Z tech dostal vítez

Ion, poražený 450.000 dolaru, ostatní shltla režie a ovšem
li všemocný manager Tex Richards. O prubehu zápasu
aly zprávy 72 bezdrátové stanice, takže celá Amerika
poslouchala, když nemohla videt. Že muselo býti k dispo

poradatelu na 3000 strážníku, není divu, stejne jako že

vstupenek šly až na 100 dolaru za kus a pod rukou, i da
levnejší místa, nekolikanásobne nad svuj kurs. Všechny
y a stará tradice rohovnického umení, plného dramati

momentu, schopných vznítiti i zájem jinak málo anga-
ých vrstev, ovšem i sázky, které se pri tomto matchi od

na 7 milionu dolaru, byly složky, na kterých povstala
e matche. Bez nadsázky lze ríci, že tentokrát celý svet
I na výsledek hry velkého slohu, hry která ovšem ne
vyrust bez úcasti obchodnického talentu Americanu. Je

zrejmé, že by bylo chybou videti jen a jen ten obchod,
taveti jej dokonce na' první místo. Nikoliv poprvé a také
sled, musí moderní clovek' prijmouti spolupráci obchod

h živlu i ve sportu. Extrémy, mezi které patrí nejen pro-
álni rohovnictví v Americe, ale i rada jiných sportovních
I po celém svete, nelze prostc odsuzovat a odmítat. Pri
prakse a myšlenka sportovní z' nich muže težit, ba' musí
cit težit.

Než uzavrcme kapitolu druhého matche Tunney-Dempscy,
(jehož nové opakování je skoro zaruceno prohlášením obou
~oupcru o ochote k revanchi) mohli bychom, na dukaz, že celý
svet byl elektrisován velkým bojem, zaznamenat ještc hlasy
tisku celého sveta. !Psalo se s nadšením a uznáním, také se
l,ritisoval podíl obchodnický, ovšem vctšinou vážne a s dosta
tlcne vecnými duvody. Kdybychom však v této rade šli až na
konce, našli bychom tam také Itlas z Prahy, velký hlas malého
listu - P r a ž s k é h o v c cel' n í k u - ktcrý napsal v den

zápasu:

" ... Tato praobycejná pracka, pri níž naskakují boule a
poražený svíjí se v bolesti u nohou vítczovÝch, uvádí
v horecný stav celou Ameriku. Všechny vstupenky jsou již
vyprodány a hrubý zisk budc ciniti 3,000.000 dolartt, to
jcst prcs 100,000.000 Kc. Tunncy dostanc 1,000.000 dolaru,
Dempscy 450.000 a managcr 700.000 dolartt. Za vstupcnky
sc platí až 100 dolaru. Cestovní kancclár Cookova má pri
praveno pro novoyorské návštcvníky 12 acroplanll, želez
nicní spolecnosti vypravují k zápasu zvláštní vlaky z obou
occánských brehtt. 55 radiových stanic bude vysílat zprá
vy {) prllbehu zápasu v Americc, do Evropy i uo Australie
a Afriky. A to všechno pro boxerskou rvacku .... «

Dobre lo sepsal ten pan reda'ktor, ackoliv to mohla psát
i svícková bába - nutno occniti smysl pro originální humor.
Neveríme, že by autor zprávicky byl schopen "proviniti« se,
jako oba rohovníci, rvackou podle pravidel a pred kontrolou
verejnosti. Boxing je pravdepodobne na indexu v klcrikálních
listech.

Je jisto, že rohovník muže se zvrhnout na rvácc, jako každý
jiný clovek, mající k tomu sklony ci duvod). Ale rohovník pro
vinivší se proti pravidlum jc diskvalifikován a musí zmizet,
takže na'konec fair play zllstává dále merítkem sportovních
cinll. Doufejme, že jen mimo sport budou nadále možni lidé
zapomínající na poctivou hru, ackoliv fail' play má být merít
kem všude a mely by si ji uvedomit i na príklad ltvodníkári.
Ovšcm prirozený zákon o fair play nemttžc být pojat do ob

canského zákoníka ~ zmizelo by pak mnoho a mnoho oby-
cejných rváM. Jcnny.

'. v
OTAZKY A ODPOVEDI

Konkordát a rozluka.
Vážená redakce!

Cteme nyní mnoho o úpravc církevních pomcru, a bojím se, že
vetšinc z ná.s není úplne jasnol ani, co máme vyrozumívat kon
kordátem. Rádi bychom také vedeli, jaký pomer ukládají dog
mata katolické církvi k ruzným rešením. Znám cloveka, který
pttl hodiny bouril proti konkordátu, a pak jsem z neho vytáhl,
že neví, co to konkordát je. A já mu to také nemohl docela vy
svetlit. Nechtel byste tomu venovat pár rádek?

V úcte

M.
*

Myslíme, že se pri celé otázce príliš mnoho operuje slovy
»konkordát« a »rozluka«, ackoli tyto pojmy nejsou nijak ustá

leny a znamenají v každém státe neco jiného. Nezáleží na tom,
jak se úmluva jmenuje, nýbrž cO' obsahuje. Právnický rozdíl
mezi konkordál'em a jinou smlouvou spocívá ve formc. Kon

kordát je slavnostní smlouva mezi církví a státem, v niž vystu-
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ství a shode. Poláci se témer vždy odcizovali a radeji se b
trili s H.akušany než s ceským zajatým dustojníkem, hráli v'

dvojakou úlohu. Jednou se vyslovovali pro Rakousko, jedn
pro Francii, jindy za e pro Rusko, a ze všeho byla videt
uprímnc.st. To Vám musí dokázat každý voják, jenž byl
válce.

A ejhle! Jaké vrelé city k nim u nás, a jak jsme se zachov
k Ukrajincllm! Sami pro sebe jsme na mezinárodním faru r
klamovali sebeurcení, ale pra národ r y z e slovanský nehn
u nás, ani ministr zahranicí, nikdo prstem. Proc nepriznáme
rejne, že byh Ukrajinci mírovou smlouvou znásilneni? To j'
jsme v takové odvislosti od »spojencll«? To jsou pak špatné tra
dice Husovy a Havlíckovy. Ale CO'potrebuji jíti tak dalek
Práve prinesly noviny zprávu, že fašistické úrady italské r~
pustily slovinské kulturní spolky a násilím slovinské kraje ita
lisuj í. S Mussolinim máme takový ncjaký contrat cordial, alep

utisko"áné menšiny slovanské v ltalii nemají Ceši tolik sebev'
domí, aby proli tomu verejne na mezinárodních konferencíclt
prctestovali. Tím se docela opet po,tvrzuje, že to kázané vlast
nectví a bratrství jest frází, která se dá obracet tak i tak. Možná,
že bychom si to pokazili u Chamberlaina a ia to ta zásada pr
nestojí. Že? Proc Sovetské Rusko dalo svým národum do du'

s1cdku formul'U'vané právo na sebeurcení až dO' úplného odtr
)žení? A my se obracíme na zá.pad, kde nás, nebude to možnl

dlouho trvat, vykopnou. Svetovou pol itiku vedou zase jen An
g.lie, Nemecko a Í'rancie, a ti ostatní malí okolU' nich stanou se
pomalu polokoloniálními U'troky. Viz snahy po pro,nájmu ci do
konce prooej i železnic atd. Tarify z rukou, a pak muže jí
zdejší prluTIysl se zemedelstvím spolecne na procházku.

Co ti Ukrajinci v té ženeve parídili, není dosud známo. As
nic. Když Svaz národll nedovede rO'zrešiti ani takové snadn

otázky, pak udelá lépe, vyhlásí-Ii konkurs.
eo Vy tomu ríkáte, pane redaktore?

pují aba jaka ravnoprávní, stejne suverenní kompaciscenti, Pf!
níž je tato suverenita abzvlášte zduraznúvána. Ostatní smlouvy
nem'ljí této slavnostní formy, jsou tedy spíše úmluvami než
mezistátními smlouvami. A to je ·také vše. Byl u nás ražen
bon mot »ko'l1konht o rozluce«. Míní se tím, že jsou fúzlukavé
systémy, které církev katolická trpí, fúzlukové systémy na zá

klade vzájemných úmluv. Jsou rozlukové systémy, kterých ka
to,lická církev nehodlá uznati nikdy, protože odpoTují jejím
dogmatllm. Takovou rozlukou byla rozluka francouzská, jež se
dosud vlastne neuskutecnila a zustala na papíre, ackoli byla ne
kolikráte novelisována. Církev kato.Jická žije dodneška ve

Francii v1::lstne ve stavU ex lex. }sou typy razluky, které Vati

kán pokládá za »tolerari posse«, za takové, které muže trpne
snášet. Heslem by se daly strucne vyjádriti slovy: svobodná cír
kev ve svobodném IStáte. Pokud se drží svých zásad, nemlI že
ovšem církev katolická v,uci roe.luce zaujmouti jiné stanovisko,

než pouhé tolerance. Normální stav lidské spolecnosti spocívá
podle ucení katolické církve v spolupráci mezi církví a státem.

Teprve tam, kde t'ato kooperace není možna, církev pripouští to
lerovanou rozluku. To záleží na pomeru sil mezi církví a stá
tem. Výjimkou jsou Spojené Státy Severoamerické, kde od po
cátku žádné spolupráce mezi církví a státem nebylo, takže
vlastne nelze mluviti o odluce v pravém slova smyslu. Pri ce
skoslovenském církevním problému patrne vllbec nejde O' re
šení otázek tak dalekosáhlých, jak mužeme soudit z moci ka
tolických stran ve vláde. Náš církevne-politický problém se

razkládá na radu atázek zcela speciálních. Úprava slovenských

diecesí, vyrešení majetkových pomerll s tím spojených, atázka
jmenování biskupl! a ješte nekolik otázek podružnejších. Otáz
kou rázu ideového byl vlastne jedine problém oslav RusO'vých, .
který patrne bude vyrešen tak, aby obema stranám bylo ucineno
nejak po vuli. Domáhá-Ii se náš stát vlivu na jmenování cír

kevních hodnostárll, opouští již tím princip naprosté rozluky,
který ostatne byl již opušten v prípadech jiných.

F.

* *
*

Ukrajinci a my.
Vážený pane redaktore!

Nedávno docetli jsme se v oenních listech, že dO' Ženevy pn
byla de1cgace Ukrajincu z Polska a Rumunska. J ale Vám dobre

známa, byla mÍrem versaillský~ odtržena od Ukrajiny území
ciste ukrajinská (Volyn.ska, Podolsko) a. s bývalou Východní
Halicí pl-ivte1cna k Polsku. Kda zná tytO' kraje, musí priznati,
že jsou osídlena preváž'loU vetšinau ukraj inským živlem. Co
exist'uje Ceskaslavenská republika jakO' samostatný stát, ne
ozval se z ceského tábora ani jediný hlas proti násilí, která spá
chala mírová smlouva versail\'ská a nyní páše polská vláda (roz

puštení ukraj inské hromady, persekuce ná.rodi!ích VLldcll atd.) na
techto lidech. Bude Vám také ješte z dab rakouského Reichs

rátu známo, že Ukraj inci sympatisovali vždy s aspiracemi Ce
chll. A co Poláci? Vždy e pridali oddane k strane nám neprá-.

lelské. "zpomínám si, když za Rakouska na volyiíské fronte
táhlCj se po vesnickách a mestech - ph nástupu a ústupu -,
nebylo snad jediné chaty, aby v ní nežila ukrajinská rodina,
která nás vojáky, obzvlášte Cechy, vždy vlídne prijala, a koli
krát se s námi babka rozdelila o po·slední bramboru. A tak tomu
bylo i v Podolskl~. U své cety mel jsem témer samé Ukrajince

(Rusíny), a byli ta lidé opravdu dabrí. Rusínští dustojníci byli
vždy našimi nejlepšími kolegy, uprímní, ctili SVllj utiskovanÝ

národ a své dumky, práli každému náradu sebeurcení, vycházeli
jsme s nimi ca nejlépe. Tak tomu bylo, i v ruském zajetí. Ni
kdy se Cech li nestranili, naapak žili s nimi v nejlepším prátel-

Co tomu ríkáme? Asi tO'lik, že je to težká vec, a litujeme,
že Vám nemllžeme ríci nic, co by Vás více tešilo. Ukrajinci
jwu opravdu národ, jehož sebeurcení bylU' na mírové konfe
renci obetována zájmum jiným. A nemohou míti ani nadeji, že
v dohledné budoucnosti pro ne bude neco udeláno. Všichni ti, kdo

maj Í co mluvit do evropské politiky, jsou rádi, že nový porádek

drží pohromade, a nikoho z nich ani nenapadne, aby ve východní
Evrope zacal zase ad základll prQstavovat vcci a presouvat hra·

nice jen proto, aby ,Vilsonova zásada sebeurcení národu byla
vypracována na jednicku. Podle práva ,t'U'1<,k·nemá být, ale je
to tak. Nepohnete lidí, kterí vedí, jaké obtíže jsou s udržením
dnešního porádku, aby v tom porádku zacali znovu rýpat. "ái
názor je klasický prípad názoru morálue úplne správného a pri
tOIlTI.TJoliticky nemožného. Naše zahranicní politika má za úkol
pecovat o naše vl<lstní dobra, a nemuže se zatežovat úkoly, které
jsou n'lprosto nad jej í síly. Paláci opravdu ciní Ukrajincum
bezpráví už tím, že jim beron práva sebeurcení - ale není dnes
autority. kt1erá by mohla ukrajinská území od Polska oddelit.

]\1y múžeme jen vcdet, kde je právo, a mllžeme to i 'liyslovit~
<tle více udelati není v našich silách. Byl by to jiste krásný

'0br:lz, kdyby náš zahranicní ministr cestoval pO' Evrope jako ry
~írský ochránce utlacených, ale, ackoliv je to trpko ríci, my
bychom mu musili s hlediska státního zájmu prímo cinit vý.
citky, kdyby pro otázku ukrajinského práva nám zneprátelil
Poláky. Povinností zahranicní politiky je zajistit nám klidný a
bc.zpecný pomer k sousedum. Nemys1cte, že by nám Pol,sko ne
dovedlo náš zájem o kraj ince ncjakým zpllsobem oplatit.
1\1áme sami otázku slovenskou, otázku madarskou, a nemu

žeme si práti, aby PolskO' {'u kladlo polínka dO' ohne. Pro dneš
ní dobu platí, aby každý delal porádek na vlastním území, na
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heroické úlohy nemáme siL Redaktor tohoto listu sám

ti lety podnikl jakousi kampan (v »Tribune«) ve pro
rajincu, a shledal, že i u nás káže hluchým uším. Uši

cního ministra nutne musily být hluché, jeho politika
uže rídit nicím jiným než reálními zájmy našeho státu.

ly hluché i jiné uši, 1.:'teré nebyly oficielní a nemusily být
Byla z toho dlouhá polemika s »Ceským slovem«, které
cla v zajetí velkoruského názoru - asi tak, jako pred

i lety u nás mnozí pro Rusy ani Poláky nevideli. V tom

je jádro celé veci, že u nás pro VelkortlJsy se Ukrajinci
ani nevidí, ackoiiv je možno je v mnohém považovat za
který je nám bližší než Velkorusové.

da jest tedy bohužel ta, že my pro Ukrajince nic podstat
udelat nemužeme. Pouhým citem se v zahranicní politice,
je a zustane hrou zájmu, rídit nemužeme. Za sVtlÍ plán,

ncchali západu, kde je soust reden všechen vliv a
a moc, a delali radeji nejakou politiku s' Ukrajinci, kterí
ani neexistují a nemohou nám býti zcela žádnou oporou,

ujete, odpustte, zcela nedostatecnou ze zahranicní poli
To se dá snad napsa~, ale, ne provádet. Kdybyste Vy sám

oficielním mí,ste a mel príležitost poznati hezky zblízka

y souvislosti, a naucil se rozlišovati to, co je možné, od
CQ ncní možné, opustil by Vás Váš mravní radikalismus
ybne dosti brzo.
e poznámku: píšete, že sovetské Rl1JSko dalo svým náro
právo na sebeurcení až do úplného odtrženÍ. Nepráli by·,

Vám, abyste byl Ukrajincem nebo Gruzincem v sovet
Rusku a pokusil se o to odtržení. Není tomu tak dávno,
ctsk)' soud svým známým zpusobem poucoval v Gruzín
lký pocet lidí, jak opatrne sluší se rozumet »do dusledku
ovanému právu na sebeurcení až dO' úplného odtržení«.

E U I LLETON
Hodina dejepisu.

(Podle citátu z clánki'l p. Borského.)

»Avšak, je-li dost caSl~ na pomníky,
není dosti cas!t na vytýcení príklad!!
a VZOrl! generaci d01"llstající. Ta ne
smí být ka5ena vzory spatnými, ný
bd vychovávána príklady dobrými a
s hlediska státnosti.«

Dr. Lev Borský.

k 1977. Zásady p. Borského zvítezily, a dOrl!stající gene
e v nich vychovávána. Ucí se podle ~tcebJlice, která byla

v pozllstalosti p. Bor kého. Profesor, brinkaje šavlí,

do oSlllé trídy gymnasia.)
o f e s o I': Zopaknje1lle si, cemu jsme se naucili pr>sledne.
jte treba vy. Po-zor!

1111í :; á k: Poslušne hlásím, že l~dykoliv národ ceský zví
elo se tak vždy více násilím ncžli prevaholt ducha.

o f e s o r: Vyjmenujte stupnice stát~/ích hodnot! Od

li do nejnižší! Rychle!

f/ll i :;á k: Vojevlldce, d~lstojník, voják, diplomat, továr

chodllik, agent, obycejný clovek, hhtpák, umelec, filo-
rlJt>IlÝclovek ...

ofesor: A na posledním míste? Kdo je na posledním

• h ý :; á k: H umanislla.

f e s o r: Dobre. Pokracujte.

lf h ý ;; á k: Že pro stM hodnoty vO'jenské a zahrani'cní

dno/mlli j)rvoradými oproti druhoradým hodnotám' ho-

spodársf(ým a sociálním a oproti' hodnotám tretiho rádu, jako
jsou hodnoty kulturní a mravní, o t0'11I nemuže ~t normálníhO'

1IIozkn býti více pochybnosti.

Pro f e s o r: Ktel'Ý normální mozek melo t01ll nejméne po-
chybností?

D nt ft Ý 5 á k: Mozek Viléma II.

Profesor: Jak je treba deliti národy?
Dr li h Ý !: á.~: Národy je treba delíf>i na normální a abnor

mlÍfJií. Národy k typ!t normálnímu patrící není treba vyjmeno

vávat, nebOl json tc 1JšecllllY, až na dva, patríci k ty~t nenor
málnímu. Tito dva národové se jmc1I!tjí národ ruský a národ
ceský.

Pro f e s o r: V cem je jejich nenormálnost?

Dr u h Ý žák: V tom, že JSOlt nevýbO'jné.

Pro f e s o 1': AlfluVlli jsme posledne o svetové válce, o mí

ro'ué konferenci a o prvních letech svobody ceskoslovenského
státu. Kdo stál tehdy v popredí?

Dr tt h Ý ž á f~: V té dobe stáli v popredí dva nenormální

muži, jménem Masaryk a Beneš, 'kterí, jak praví Denis o Ce
ských bré:/rích, by byli málem národ pNverlU dO' hrobu. Ale ~tŽ

v dobe, fuiy byii na vrcholu slávy, žil jeden 111už, který prohlédl

jejich abnormalitu a který to psa~ aspoií na ploty, dokud to ne·
smel napsat verejne.

Pro f e s o r: A ten muž se jmenoval? Vy to reknete!
Tretí žák: Lev Borský.

Pro f e s o r: Odkud cerpáme znalosti o Borském? Ze sou
cusllých ~ra1llelll1?

Tre t í ;;á k: Nikoliv, nebOl ty jsou krajne nespolehlivé a
licí Borského 'ue/šinou Jako 1I1lnvku. Jen jakýsi Kahánek vUiel
jasne a podalo nem prvni príznivé ::právy. Hlavní studnicí na

šich znalostí o Borském zltstávají jeho 1Jlastní spisy. Jen tam

dochází úpwcho ocenení, a 1ll/1f;eme ríci, že ani pozdejší litera
tura nev:}'rovná se trefností úsudkz{ o Borské1ll vlastním sp·ts~lm
Borského.

Pro f e s o r: Rekli Jsme si posledne, že již za jehO' života

byly cineny pokusy odhaliti jeho zásluhy. Mttžete ríc~~ kdr> cinil
ty pokusy? - Poslyšte, nenapovídejte! Net1"fJím napovídání! Na
toMe by pr:1ce váš spolužák prišel sám.

l' r e tiž á k: Takové pokusy cinil zejména sám Lev Borský.

Profesor: Víme, že Borský se zabýval zejména hodno

tami prvního rádu . .'VJela jeho i'innost nejaký význam také pro
hodnoty tretího rJdu. treba pro kulturu nebo meratur1~? Odpo
1Jidcjte vy.

Ctv r týž á k: Jeho vztahy k hodnotám tretíhr> rád~t byly

skoro okázale chladné. Literatura jim byla obohacena jen O' no

VOZt polemickou figu1"u, f~te1"ou on sám nazval »odpoved li la
B01"ský« neboli »oci za oko, zuby za zub«.

Pro f e s o r: ll1t'ižete dáti nejaký príklad takové polemické

figul'Y?

Ctv" t y žák: Prosím, když nekterí z odptlrcll mu vytýkali,
l:e si své /Jltvodní jméno Bondy predelal na Borský, odpovedel

011, že podle zásady »Oci za oko, znby za zl~b« cili li la Borský
odpovídá tolik: já jsem si své jméno aspoií poceštil, kdežto Ma·

saryk, který se predelal z Masaríka, si je odceštil.
Pro f e s O'r: A je pravda, že si predelal jméno z Bondy na

Borský?

Ctvrtý žák: To je pravda.

Pro f e s o r: A že Masaryk se pllvodne jmenoval Masarík?

ctv r týž á k: To už není pravda, ale t'o je práve podstata
I,olemické Figury li fa Borský, že je v ní jen polovina pravdivá.,

P I' o f e s o r: M~lžete mi twésti ješte nejaký príklad pole

mické figury li la Borský?

Ctv r týž á k: Velmi slavný prípad, kdy autor opet sám

predem poznamenal, že jde o polemickou figuru li la Borský, je
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/wllec jehO' polemiky proti abnormálnilll1l :::ahranicnínm ministra

dra Benešovi, kterou zakoncil slovy: vy saacivilisto!
p I' o f e s o 1': Vyložte slovo »saucivilista«.

C t vrt Ý žák: Jeto slovo ptwod1l nemeckého, a skládá se ze

slova Saa, což je svine, a ze slova civilista, tedy dohromady neco
,itl/w sviiíský civilista. Toto slovo vzniklo uprostred veselého

života 1akoHských a nemeckých dllstojníkll. Zvucely jím pev

nllstky a posádkováJ mesta a civilisti se ho báli jako certa. Vy
jadrovala se jím prirozená prevaha vojáka nad nevojákem a

rozdíl mezi hodnotami prvního a tretího rádu. Novejší bodání

ukázalo, že vedle slova s a u c i v i I i s t a l,žívali nemectí a ra

koltští dllstojníci podobne lttvoreného slova s a 'a j u d, co:; se

sltládá z nepromenného, stálého slova Sau, svine, a Jnde, žid. Ac
/túliv slova s a u j u d užívali dllstojnici dokonce prý ješte ca

stejJ než slova saltcivilist, dtlldadné prozkoltlJ/ání spis II
B01'ského objevilo, že Borský jde vlastními cestami a slova s a u
j 11 d neprcjímá. },'ekterí v tom Itriticltém výbe1'u slov se stmny
Bors/tého chtejí spatrovati lIárodní svéráz, jiní v tom vidí pouze

rodinnolt tradici. Zdá s.e, že v jeho rodine se slo'va s a II j lt d
nikdy neužívalo, a že to na neho pllsobilo až do pozdního veku.

Pro f e s 01': Cím si mllžeme vysvetliti, f.e uprostred cesltého
Ii','l:tu a!ttor pojednou užívá' slova nemeckého'!

C t v I' týž á k: O tom jsou dve th"orie. Jedna z nich praví, že
na tOm míste prekypely city autorovy a :;e dal se unésti pohnu
tím, které pudilo k pathetictejšímu 'vyjádrení. Drahá theorie

tvrdí, že vetšina myšlenek Borského v té dobe se dala vllbec
iépe vyjádrit po nemecku, ponevadž ceský národ, jenž byl od

'patnáctého století veden lidmi abnormálními, nevytvoril si ješte

dosti výradt pro vyjádrení normálního bojovného ná .•oru sve

tového. Nemecká terminologie byla po této stránce daleko lépe

/,ropracována, a tak se k ní' lec.kdy utíka ceský az,tor, který chtel
svému národu ríci neco normálního.

Profesor: Byl bych málem zapomnel: proc vlastne na
zval Borský Beneše saucivilistolt '! Jaké mel k to 111 11 oprávnení'!

Odpovídá.- další!

P á týž á lt: Poslušne hlásím, že muž, lderý se zbmní v ruce
bojoval za svobodu svého národa, má prirozený pocit prevahy
vzlci mu:; i, jent se zbraní v ruce za svobodl' svého národa nebo

joval. Shlížeje na své válecné trofeje z boje o svobodu, nemohl
Borský ...

Pro f e s o' 1': Sednete si, žvanile. Vidím, že jste se vllbec ne
J;ripravoval. Borský nebdjoval za svobodlt se zbmní v ruce. Talt
jeduO'duché to nen'í. Jeho výrok »vy jeden saucivilisto« neopírá

se o to, že by byl býval legionárskÝ/ll dllstojníkem, nýbrž o to,
:;e na'rukoval k rakouské armáde jako kadet aspirant. SVl1j vý

1'ok 1IC"Ínil jakožto bývalý rakousM •• dllstojník. Pa delší dobe
vzltvetla tlt hrdost rak01iských dllstojník!1 novým kvetem. Spe

cielní záhadu, prO'c Borský se nedostal do revolucní arméldy, ne
podarilo se dosud pres všechno úsilí osvetlit. Borský sám na

psal, te to b~>,loproto, že mel smtllu. Z této vety autorovy vane
melmlcholie. Byl to nejvetší smolar své dob)', pová!Žínze-li, že

vec, o kterou tak dlouho marne usiloval, podarilo se tolika tisí
cllm méne významných. Povezte, co víme o jeho pokusech do
stat se za J/1"anice,

Š e stý žák: Nejdríve nabízel Bend Bor skému pas, aby se
mohl dostat do Bltlharska. Borský to odmítl, m'koliv však ze

zbabelosti, Jak j,? videt z toho, že ujednal dostati se do ciziny

bez paSIl. Tož - kde, je ta zbabelost'!
Pro f e s o r: A prešel za hranice bez pasu'!
Š e stý žák: Neprešel, ale nikdo nemuže poprít, že to ltjed

nal. Smllla povesila se mu opet na paty. Chtel se dostati do Ru

nmnska, ale to skoncilo tím, že byl upozornen. Jakmile totiž vy
jel z Pešti, byl vojenskou políclí ve vlaku p,'ohlížející upozor

nen, že vsedl na falešnou trat. Tli se nedalo nic delat. Proti
tomu stojí štestí Benešovo, kterého nikdo neupozornil, že vlast-
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ne utíká do Švýcar. Následkem toho zmeuil Borský ce

.l\rarukoval jako rakouský vojált, což opet pádne v)'vrací

;;babelosti. Je známO', že všichni, kdož narulwvalt do ra

anl/ády, cinili tak ze statecnosti. V zákopech se Borském

hlo neco stát. Mohl tam býti zabit, mohl být zmrzacen,

.cslepnout. Prirozene zápisy 21. pešího plukl' dokazují,
s prvuí možnou marškOl' do pole, jen aby se dostal 110 ti

.ItTamt.

Pro f e s o T: Zde máme príležitost ke kritice pramen

zapsáno v zápise 2[, pešího plukn, že Lev Borský šel do po"

aby se dostal na druhol' stra1l1t'!
S e stý žák: To vlastne v zápisech zapsáno není. Jt

tOl/ze zapsáno, že šel s ostatními do pole. Ale na to ostatnf
no usuzovat psychologicky.

Pro t e s o r: Dobre. Budu pokracovat ve výkladu.

1iáTod byl po nekolik set let veden uenormálními humanisty,
] lusem, Chelcickým, KOmenským, Havlickem, Palack3ím,

sarykem. Oni jsou Tepresentanty porážek. My naproti tom

juje11le za to, aby ideálem národa bylz organisúfori víti
J( tomu úcelu je mttno bojovati proti památce Masary

který sice 01'ganisoval národní vítezst,ví, ale neucinil tak

zásad, které jsou o,bsaženy v naší u('ebnici. Komellský byl

J1IÝšlivý pacifista, jak rekl skromný militarista Borský. P

žime-li na zahra;Jicní práci Komenského a Masaryka, coi

dvo typické PPiPad3' nenormálnosti, uznáme, že pravdu mlI

sld, když napsal: težko je ;!epsatisatiru. I're!i to ~e ni'jaká
v Búlrského POzllst'(z1ostz:nenašla" protože fBo;'ský byl nepoc

z tech lidí, kterým, ackoliv to bylo težko nepsati satíru,
prece jen ješte te:;ší ji napsati. Každý normální národ va
chci všechno možné, a zmocj"'mje se na svete všeho, ct

zmocniti lze. Anglicané mluví o Kristl', ale jednají opacll/,

bý,Jajíce kde se co na širém svete dá. Takto Jinak jednat

nak mluvU je jednáuí normální, obvyklé u všech národu
Ale my byli do té míry nenormální a zvrácení, že jsme

jednat tak jak jsme mluvili, a naši hnmanisté chteli o

.iednat humanitne z toho dZlvodu, že byli humanisty. Je pr.

ve spisech Borského je na tomto m'íste flejaká mezera,
vadž nikde není zachováno, co podle jeho názom lltt'l
c'eslwslovenský na širém svete dobývat. Ale je názor, že n

spisy Borského se nedochovaly, a v tech to asi bylo. Nebi
osudem byly veci našeho národa v letech svetové války

ženy do rukou mužl1 nenormálních, kterí nad to ješte
má/ne jednali. Byla to dlouhá rada težkých chyb, jich~ SI

jJustili. A cO' se stalo'!

P l' V níž á k: N ásledke1l1 tech chyb prohráli,

Pro f e s 01': Žáku, V)' jste trouba. Oni vyhráli,

Dr 11h Ý žák: Protože meli štestí.

Pro f e s o r: Velmi dobre. Protože

stoudné štestí. Devka štéstena, jak pravil básník. Ne zásl
ale jen štestím vyhráli Masaryk a Beneš, tak ml/sí 1J}'Z/líti

vedlivý soud nepredpajatého pozorovatele. Srovnejme s lí",

gickolt S1ll1/l1!, kterolt mel Borský. Jeho štestena byla p
a cudná paní, která nebehala za ka~do!t príležitostí. Tomuto
bylo souzeno nev:ykonati vllbec nic. Nenl1lžeme než žalov

osud, kúrS' dQpustil, aby tento muž necinné sedel, zatím CI)

hodnu t'i bylo položeno do ru kou lidí ab'lOrmálr:ích. T e
d"set let se dostal k tomu, aby vytknul všechny chyby, jic

pri svhn vítezství dopustili Masaryk a Bend, a na sklOll
,Jota se na nej 1,smálo aspoií to štestí, že k nim smel být t
hmh.'Ý. Ponevadž nemel takových mocenských prostredku,

,ieho pl'erlchlldce Jirí z Podebrad, mohl bojovat prali /len
1,1m pouze tiskem. Jak to cinil?

Tre tíž á k: Prosím, Nnil to tak, že probíral jejich
sice objektivne, avšak se stanoviska normální politiky.



607

ctn clánek p. 01. štorcha-Mariena a chtel bych podle své le

tošní zkušenosti z téhož Novi dodati, že se nedivím príliš, že
Cechy nemají v cizine rádi. Mel jsem to neštestí, že jsem upadl
do ceského hotelu v sousedních lázních, a byl jsem veru rád,
když ~sem se (proti své konservativnosti v tomto ohledu) ko
necne odhodlal zmeniti místo. Co si Ceši predstavují pod poby

tem v lázních a »osvedcením«, to veru není príliš rozdílné od
nedelního odpoledne v ceské hospode. .T e pri tom predevším

hodne kriku, pak otravy, holedbání malomestských panicek a
wkolování vhod i nevhod. Jenom útek muže cloveka zachránit

-fp-

sI
Brno, 23· IX. 1927.

p
Naši v cizine.

o

V ážený pane redaktbre,

D

na sti!! (b zvolal: »Samí civilisti, taldka saucivilisti! A gene
rály neuláte? Isou ta s tebou potíže, ó Ceskoslovensko!« I zlÍ

stl~pce velmoci, která vlastne rozhOdla vítezství, r'Vils<Jn, sám

1Il0m!istní a náboženskJi filosof, jeho:: známých ctnláct mora

listních bodl! bylo spojenci prijato ::a oficielní válecné cíle, byl
::nepokojen a. cestou dOJIl!! rekl plukovníku Bakerovi: »Byl tam
jeden civil, ten se mi nelíbil, jménem Ednard Bend.« Pres to,

pokud šlo pouze o utvorení ceskoslovellského státu, bylo výho
dOl~, že nás zastupoval práve Belleš. Státníci typu Clémenceau,

Balfour, Sonnino nabyli vedomí, že stát, 7/edenÝ tak naivním
státníkem, napro .•to není nebezpecný a že klidne m!!ze být do

pušteno jeho utvorení. l-htre by bylo bývalo, kdyby ceskoslo

venským delegátem byl Borský. To by si byli mO.3ná rekli, ;;e
stát, vedený takovými státníky, by jim mohl být nebezpecný.
Tím, hoši, koncíme onu kapitolu našich dejin, která jedná o Lvu

Borském. On byl zdmvým elementem v dobe, která mela sklon

k nenormálnostem. Že byl živlem zdravým, o tom nemuže být

sporu, nebof je to výslo'vne uvedeno v jeho vlastních SJPisech,
kde velmi casto zacíná odstavec takto: »My, zdravá cást ná
)'oda ... « Jeho' myšlenky, a·c se zdály f'ehdy osamelé, byly sdí
leny vynikajícími muži ve všech zemích. V Nemecku se tohoto

filosofic1lého smeru zastávali zejména pensionovaní generálové.

Jedno!t preložiU jeden clánek B01"!;kého do nemciny a dali jej
císti Ludendorffovi. Ten se ptal užasle: »lst es von mir O'der

ist es von ihm?« V té dobe vedly nekteré nemecké osvícené

kruhy boj proti tomu, co nazývaly Dolchstoss in den Riicken .

Rekli jsme si již, že nekteré veci o Borském dají se lépe vyjá

driti nemeckÝm jazykem pro nedostatecný ješte rozvoj ceské
normální terminologie v té dobe. To, proti cemu Borský po celY

.~ivot bojoval, bylo by možnO' nazvati Philosophiestoss in den

Riicken. Jeho boj neskoncil bohu;;el pro ne] úspechem osobním.
Zemrel, ne!Mnán a skoro zapomenut, na E:vetšení žluci. Starický
Jan Scheinost, poslední katolík a (trvní generální tajemník fa

šisf1!, když hyl krátce pred smrtí dotázán, jak jJohlíží na to, co

delal ve svém živCYte, pustil se do t~prímného smíchu a pravíl,
že s uspokojením si vzpomíná, kterak si doprál mnohou legraci,
že však svet je dobre zarízen, ponevadž v:;dy se ne!?do našel,
kdo n!l~ veril. Konec života Borského byl méne harmonický.

V poslední hodine si trpce stežoval na nepochopení, které ho

potrtalo. Rekl, že .1e ta' dosti horký údel, není-li clovek pokládán

za to, cím by chtel být, od ni!who jiného než od Kahánka. Za
chvíl~ po!?usil se vstát a zašeptal: »Nezdržujte mne, musím jíl.
Hle, 111aTŠálRadecký, muj jediný prítel, mne ocel,ává.« To byla
jeho poslední slova.

rofesor: Pockejte, co to mluvíte? Nel1HUete ríci: sice

klivne, avšak normálne - ponevadž by se podle toho zdálo,
or/llální je protiva objektivního. To je jako kdybyste rekl:

hodný, avšak spravedlivý cfovek nebo jako kdybyste

I: psal to sice Kahánek, avšak je to mizerne napsáno. Ni

, kdo má cit pro rec, tak nemluví. Mtuíte ríci: probíral

h politiku objektivne a se stanoviska nOY1l1ální politky.

Prosím, stojí to tak v knize.

rofesor: Co;;e? Ukažte. Hm, hm'/'lt - Opravdu. Sice

,ktiVlle, avšak 1l0rmálne. To, myslím, vedle jiných priznakl1,
é neJsou rídké, by ukazovalo na to, že Borský lec/ldy pri

aJ slovu nor má' ln í neja/lý záhadný význam, který ne

dochován. Musíme se však držet ucebnice J, budeme tedy
dudka ríkat: sice objektivne, avšak normálne. Vrafme s~

the/lla/u. MasaTyk mel to štestí, že nevsadil na l'uskol! kartu,
le Jeho plán nepadl s pádem Ruska. Dokonce mel to štestí,

se s/ále pr(we ()1 to prel a mnohým lidem dokazoval, že se to
i udelat. Pa!? se ukázalo, že to byla pravda. Jaké to šte

I Skoro ta!? velké štestí jako Calileiho. O tom víte, že porád

di/, že zeme se tocí kolem shtnce, hádal se o to, ba doka
aJ to. Nu, štestí. Ti, kterí tvrdili', že slunce se tocí kolem
e, l1ebyli takovými milácky štesteny. Podobné štestí mel

eš. Dnes 1/13težko chápeme, jak mohl nePrijíti na to, že
koslovenské lcgie nemely odjeti dom!1, nýbrž mely zustat
'Asii a ohrožovat Persii, aby Anglie, která je v tech místech

. á, byla donucena k povolnosti. To byl kalkul jasný a jed-
lichý. lI~ekterí ovšem tvrdí, že to byl kalkul jasný a jedno

hý pou::e proto, že by tam byli bývali legionári jasne a jed
liše pobíti, címž by opravd!t problém legU byl úplne vyre-

Ale tech nesmíme dbáti. Ne pouze se stano~'iska sice ob

ívního, avšak normálního, ale také se stml(!viska sice nor-

lIího, avšak objektivního je jasno, že Beneš se dopustil nej
~í chyby, když neuznal tento zcela jasný a jednoduchý kal-

• OllŠe1l1,pNspechala štestena a zase jednou napravila jeho
y. A tak jsme se dostali a;; na mírovou konferenci. Tam

e za vedení neschopného režimlt ovšem prohráli všechno,
i vyrozu1Ilívám to, re jsme nedostali od ]\lemecka Kladsko

jS/lle Poláklt111 musili prenechat kus T eJinska. Proti t011tU

tlepl{)tí, že jsme dostali samostatný stát, ani to, že v nem
oly kraje osídlené Nhnci, ani to, že k nemu bylo pripo-jeno

tllsko á Podkarpatská Rus. Kladsko, hoši, Kladsko! Vy se
ni už ulíte, že na mírové konferenci jsme prohráli všecko.
bj'lo treba casu, aby pronikla tatO' .bravda. Vaši otcové se

ucili, že na mírové konferenci bylo dokonáno vítezst'uí

enky ceskoslovenské samostatnosti. Tehdy se ješte pro de

Prehlížel celek. Nebylo prirozene ;;ádným úspechem na
delegátI!, že byl vltbec vytvoren stát ceskoslovenský. Naše

a je pochopitelná. Se šlágry, které ani v predválecných Ce

nenašly ohlasu, šel Beneš na státníky typ!~ Clé117enceau,

r, Sonnino. Predstavte si, hoši, jejich útrpný úsmev,
jim ministr, zahranicní ministr, z celých ceských dejin vy

jako predstavitele ceské slávy a ceských zásluh Stítného,

je :: lanO'lJa, Milice z Kromeríže, Husa, JeronÝma, Chel

Iso, Komenského, Dobrovského, Kolára, Palackého, Hav
, Masaryka, tedy skoro samé náboženské a moralistní fí-

, tedj' vetšino!~ typ lidí, který jest každému sk!ttecnérmt
ku k shovívavému úsmevu, který však ltikdy v jejich

nCIIlllžedoporucovati žádný národ za schopný samostat
státního života. Ani slov~ nemá Beneš o našich válecní

Když jmenoval Stítného, zahrál na Balfol~rových rtech
vý úsmev. A kdj';; mluvil o Chelcickém, stal se Sonnino

pokojným, a, vyžadoval resolutne, aby byl jmenován také
p l/o!ý. A když Beneš došel k Palackému a HavNckovi,

se Clémenceau tak, až slzel. Pak se rozlobil,. uderíl pestí
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Hádání o Švejka.

merech, jaké zde byly pred válkau a jaké jsau tu dnes; pak
chO'pí mnahé, cO' mu je dnes nevysvetlitelným.

Svým clánkem naší O'blibe na slevanském Prímarí m
nepO'slaužil. .

Pane redaktere,

záleží-Ii Vám na tem, aby v »Prítemnasti« ctenáravé nalé

}!ravdu pekud mU'žnU' apravdO'vskU'u, pak, prosím, otisknete, Ž

k clánku Jos. Kapty »Hádání O' Švejka«
za I. není pravda, že »- osudy dabréhO' vejáka Svejka« ko

tím okamžikem, kdy prichází dO' ruskéhO' zajetí, protože pokr
cavání pravádené Karlem Vankem musela selhat« - protože j
pravda, že z dílu IV., v ncmž bajuje Svejk na frante, naps
I-Iašek š I' s t tiskavých archu, já pak, než se Švejk dostane d
zajetí, j I' Š t e d I' set archu, což je v knize v textu výra

aznacene, a není tak lehké prehlédnout ta;
že za 2. není pravda, že knížka, kteruu Hašek napsal a vyd

v Rusku (knihO\"l1icka CechO'slovana, Kijev 1917) lící Š v ei k.
v z a jet í, pratože je pravda, že ta knížecka o 120' stranách .
vy p I ne n a prí h O'dam i S ve j k a v z á z I' m í, v kasár
n á c han a f ran t e, a vylícení prí c had u d a z a jet í i
venO'vánO' jen 25 rádek. Je ta chudická kostra Šveik
kterau Hašek abložil štavnatým masem až dama. Že je p;'
z dllvadtl agitacne-revalucních, je evšem pravda: že není pra
da, že ta nesvedcila Svejkovi, prataže je pravda, že avzduší,
jakéhO' byla psána, nesvcdcila Haškavi.

že za 3. Jasefu KcptO'vi bratrsky radím, aby ... *)
Dekuji predem a jsem s pozdravem

*) P a z n. r I' ci a k c e. DO'velili jsme si vypustit v repro
dukci, cO' p. Vanek radí p. Kaptavi.

Ing.

Karel Zlá.mal: Umira.ifcí a vzkríšený Bllh. Kniha jest pH
spevkem k historii tvarení bahu a náboženství. Autar sleduj
predstavu beha spasitele, který zemre a vstane z mrtvých, v Ba

bylanii, Egypte, Fenicii, Frygii, Persii, Recku, Indii a Pale.
stine a adkrývá kanstrukci spasitelskéhO' mytu krestanského.

Adolf Veselý: Petr Be.r:n,c, básník a clovel? Obálka a frontl
spice AdO'lfa Haffmeistra. Vydal »Cin« v Praze (11., VojtcšsU

14)' Cena 12 Kc. Petr Be-LrUc, autor »Slezských písní«, jed
z nejpapulárnejších našich básníku, se dažívá svých šedesát'
Jestliže byl dosud hadnacen jen literárne, dává lata knížka

hlédnauti dO' lidského živO'ta básnikuva, jak naznacují samy ná

zvy nekterých kapitel: Ztichlý bard, Herbár, Gratulant, LiD

guista, Satirik, Hlasatel smrti a msty, Pseudanym a domovi
Osudy claveka. Knížka obsahuje také radu dosud knižne n

daných básní Bezrucevých, jeho pahlednice a ukázky rukopi
(celkem 5 prílah), a bude jiste prijata širakou ctenárskou

básníkevau, které sdeluje, prac Bezruc umlkl, jaké jsou i
záliby a cím se nyní zabývá.

Svend Pleuron: »Jak kolouch byl vychováván«. Pro prá

knih O' zvíratech, lesu, prírady, je tO"navý prírustek do knihoVII
Živat kalouchuv je tu vypsán se vzácným parazumením a
j ímave líceny jsou i pastavy strážcu abary, lesníku. Vydala

kladatelství F. Tapice Praha 1., Náradní tr. II. Cena brož,

15'-, váz. Kc 25'-. Vyšle jakO' svazek »Knih. o zvíratech«,

Dovelte, abych trochu reageval na clánek pana Storcha-Ma

riena» aši v cizine«, uverejne'1ý v 36. císle »Prítemnesti". Pan
auter byl letos na slovanském Prímorí a ucinil prý nepríjemné
poznat'ky platnosti »ebecné«. Tyto nepríjemné peznatky jiste
by nebyl ucinil, kdyby:

I. nebyl predpekládal, že když jede na slO'vanský jih, jede
tam »jako domu«. I slev. jíh je pro nás cizineu se svými zvyky,
které musíme respektavati, jinak se uciníme zrovna tak málo
oblíbenými, jakO' jsme oblíbeni doma na Slovensku;

2. kdyby nebyl se dO'mníval, že se tam »cvšem« domluví všude

cesky. Jedu-li od ciziny, musím si osvojiti jazyk zeme, dO' které
jedu, aspon ·takevou merou, abych se mO'hl demluviti, Že v ho
telích na »chorvatské Riviere« p. Storch-Marien nenalezl cíš

níky Cechy, není, myslím, žádné neštestí, a také ne vina hote
lieru. :Mini.sterstve pro sociální péci v Belehrade vydalO' totiž

výnos, dle kterého nesmejí se prljímati cizí státní príslušníci
do služeb zdejších podniku; moheu býti prijati peuze takoví
delníci a zrízenci, od kterých se vyžaduje zvláštní odberné
vzdelání pro specie1ní odvetví prumyslu. - Narízení se prakti
kuje velice prísne. Cíšníku je zde ovšem dastatek a že všichni
neovládají ceský jazyk, tO' snad nikde nebude bráti ve zlé.

Infarmace, o které se epírá další O'bsah clánku a které p.
St'orch-Marien získal »od paní Cešky, provdané v Záhrebu za
stavitele Srba«, jsau velice preblematkké. Ziji zde na jihu 15

roklI, mO'je chaf je Charvatka ze Záhreba, ale že by »záhreb
ski t. zv. nejlepší spalecnest« mluvila mezi sebau nemecky, to
jsem zvcdel teprve z clánku p. Starcha-Mariena. Pravda,
v Záhrebe mluví se ve spolecnosti také nemecky a madarsky,
dle tO' není spalecnost eharvatská, nýbrž židavská. A takevO'u
spalecnost, kde se mluví výhradne nemecky, najde p. Sterch
Marielll v Praze také ...

AnO', priznám, není tu cosi v pcrádku. Také je pravda, že tu
i tam m slavanském Prímerí nejsme príliš O'blíbeni. Proc? Pu
vím tO': pro naši spolecenskau neuhlazenast, která mnehdy hra
nicí až na kla.ckovitost. Nechci tím ríci, že všichni krajané,
kterí Prímerí nwštívili, chovali se neuhlazene, ale stací nekalik'

prípadu a naše repl1tace je pošramocena. A takavéhe neuhlaze ..
ného chování krajanu byl jsem nekolikráte bezdecným sved
kem.

Pan Storch-Marien je veliký eptimista a prato také jehO' zkla
mání je veliké. Nevím, pajede-li ješte jedneu na slO'vanský jih

_ ale daporucuji mu tol vrele. A tu daparucuji dále, aby,
chce-li kritisavati, cinil nejdríve srO'vnávací pazaravání, aby
uvážil všechny akalnO'sti a možnasti, aby se infarmaval o po-

pred '>našimi v cizine«. Jinak by mu zkazili nervy decela. PretO'
se skero nedivím, že jich nemají v lázních jihosluvanských rádi.
O nárocnéhO' a nevychO'vanéhe hesta není CO'stát.

a druhé strane je ji tO', že jiheslO'vanské lázne na tO' hreší,
že jseu u nás tak nekriticky prcpagevány a velebeny. Mají je
šte mneho a mnohO' co dclat, aby se - i ve vctších lázních _

vyrevnaly pohodlím" cis(eteu\ pécí, zdravotnickými epatreními atd'.
na pr. sebe jednodušším nemeckým lázním. BylO' by dcbre, kdy
by v té jejich prO'pagaci ubylO' trO'chu tech superlat'ivu! Ale
ovšem: ceské hotely v Jugoslavii hreší na tutO' propagaci ješte
víc! Clovek se nakonec zachrání velmi rád v polonemeckém

pensienu, preteže tam mu nedají na jeva, že je zajímá na nem
jediná vec. jeho peníze. Jedine na vzájemné pravdivO'sti muže
se zakládati srdecný pemer!

V ážený pane redaktore!

*
Dr. B. Václavek.

Cacak, 21. IX. 1927.
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