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ektuály má znacné podobnosti s vecí stro
byly stroje a nástroje službou a pomocí

Politika

cíSLO 5.

cloveku. Kladivo nebo kolovrátek mohl clovek zahodit,
když ho omrzel. To však už nejde s tkalcovským stro
jem, nebo s hutí nebo s mašinou na šrapnely. Veci pu
vodne pQddané a urcené, aby cloveku pomáhaly, jakoby
byly ve svete náhle nabyly samostatné existence, pre
rostly své tvurce a pány a zotrocily si je jako roboti
u Capka si zotrocili své vynálezce. A tak podobne se to
stalo s intelektualismem. Puvodne nástroj a sluha cI0
vekuv, stal se intelekt, na jehož pestení se cást lidí spe
cialisovala, pánem a otrokárem clovekovým. Zmocnil
se cloveka tak, že v nem zatlacil ostatní životní síly:
smysly, cit, etiku, fabulacnost, tvorivou bezprostrednost.
Lidé, predstavujíce si intelektuála, mají o nem pred-

stavu podobnou vedeckým konstrukcím, jež znázornují
hypotheticky obyvatele starší hvezdy Martu: Marfané
jsou lidé s obrovskou hlavou, do níž se mozek sotva
muže vejíti, s velikýma ušima, nebof zvuky doléhají
na Martu mnohem odstíneneji; to vše na úzkém, slabém
trupu, se slabýma nohama, ale ohromnými chodidly.
O rodidlech se hypothesy nevyslovují, ale pri staré
martské kulture nebude to po této stránce potešující.
Takovými Marfany jsou širokým vrstvám obcanstva
a širokÝm vrstvám žurnalistiky intelektuálové, tito spe
cialisté odstínu a rozlišování, stejne povržení jako spe
cialistky v užívání Erotu. S temi lidmi nelze nic pocít.
Jsou to poslední výhonky hynoucí mešfácké kultury,
lidé, kterí sice jsou proti meštákum v oposici, nebot
príliš dobre vidí zla a nespravedlivosti, jež mešfáctvo
a kapitalisté napáchali na lidské spolecnosti, avšak prece
z nich vyrostli a' k nim patrí. Hynoucí mešfácká spo
lecnost dopreje jim drobtu, spadlých s jejího stolu, a
dovolí jim malou oposicní zábavu ke svému potešení,
kdyžte divadlo je ted špatné a chantány se nemohou
meriti s parížskými. Avšak tito intelektuálové nejsou
schopni vnitrního rozhodnutí, enthusiasmu, nevidí pro
samé stromy les a pro samé detaily celek velikého dení;
nechápou štestí úplného ztotožnení se a blaha, jež je
spojeno s príslušenstvím k tak povznášející veci jako je
idea a strana. Konecne také ani nejsou schopni, aby
zanechali svých skrupulí, pro nekolik chloupku nepustí
se do polévky, zatím co my pojídáme, nehledíce na
pravo a na levo, ani do talíre, jen když pojídáme. Esthé
ti, kterí nerozumejí životu a nikam to neprivedou.

Cítí-Ii takto približne pán, sedící u psacího stolku
v »Rudém Právu«, nebo rekneme v »Ceském Slove«,
znepokojen, že se mu tlací na krk vetrelci, u nichž slovo
»bratr« pusobí jako skrípot vidlicky o talír, nelze upríti
jeho názoru aspon cást oprávnenosti. Dnešní doba
opravdu není prízniva odstínum. Již ve svetové válce,
která, podivuhodno, tvorí s nynejší dobou jedin)' rete
zec prícin, které mají následky, a následku, které v, tvá
rejí príciny, nebylo casu na odstíny, jako bylo obešení
nekolika tisícu Ukrajincu na stromech u silnic. po nichž
krácelo veliké dení sveta. Nebylo a není t'úé c::;
zastavovati se nad nekolika tisíci depravovan)'ch šlech
ticu a meštáku, kterí si museli vykopati hrob, kdyžte
jim byli náboženští odpurci políbili ruce a pomodlili se
nad nimi. To vše je svetové dení. A v omezeném smy
slu je pro náš malý svet jen malým príznakem velkého
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Intelektuál.
Snad je jen meštáckou lží, že v Rusku byly .dány

pisy Anatola France, jenž je politicky komums!ou,
literárne skeptick)Tm diletantem, na mdex. Nem to

touceno v zemi, jež definitivne demaskovala Kanta
pinozu za meštácké kontrarevolt;ci?n~re. A~šak me

ou legendou není stesk komumstlskeho splsovatele
Ehrenburga, který si stežuje, že ruské vládnoucí
y utlacují moderní umení neméne než starí mešfá

a že rozhodne dávají prednost kyci pred živou .tv?r
u, Tento povzdech mužeme si precísti. Zobrazuje jen
ešní situaci t. zv. intelektuála, jenž je vydedencem

mezi vydedenými.

Jaký je to lidský rod, tento int;le~tuál? A~i on~n, r:a
JŽ po prevratu volával prostny hd: »to JSou mteh

t?«, onen, pro nejž žurnály razily slovo ,estét' a
poslední dobe je rozmnožily, jak ukázalo minulé císlo
rítomnosti«, o adjektivum »duchaplnÝ estét«, pohan?
proti níž je obvinení z bezprávne užívaného elektn
o proudu jen detskou laškovností. N uže, ac to není

ou námahou z techto intelektuálu možno vyabstra-
ti všeobecnÝtyp, a kdo k nemu prirazen, muže se

citi s pohodou v tomto živote.
ebožtík Randa ríkával prý, poklepávaje ve svém
mém seminári šedivým zemským radum na rame

, »Mladý muži, precetl jsem Vaši prácicku a mohu
ríci: mnoho lidí zove se právníky; ale mezi deseti-

cí zacasté ni jednoho nenalezneme, jenž jména toho
, skutecne hoden jest.« I chteli bychom skromne
ledovati vzoru i slohu velikého právníka a ríci:

oho desettisícu lidí potuluje se po vlastech s prí
em intelektuála, aniž cti i hany, spojených se jmé
tím, také skutecne zasluhují.« Ale nezbývá, kde

OS zásadne temného, než vrátiti se k zacátkum.
nt lektuál pochází od slovesa »intel1igere«, což zna

puvodne »uznamenávati«, tedy i »rozlišovati«.
igence uznamenává veci, jichž nevedomost nevidí;

je rozlišuje, trídí, soudí a shrnuje. Jest tedy
uál clovek v lidské spolecnosti, jenž pri všeobec

práce se jaksi specialisoval na inteligenci (vi
rozlišování. Až potud by nebylo s oficielních
'tek, nebot i delník, který má vstoupiti do po-
ganisace, musí umet rozlišovati, je to pred po
politické upotrebitelnosti. Ale zde již také na
díly: inteligence do jisté míry, pokud vede
• potrebná a správná. Jenom inteligence,

nevede, nebo ve stranách klade duraz na
škudná a nezdravá. Pan Frabša mel dost

Dktu, když dal uvítati' v »Lidové Tribune«
1 ámí skupiny ve své strane jako zárodek

kiáde, což je pro neho zjevem nejtrap-
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dejství, na než nemuže míti vlivu, ukáže-li se, že kdosi
od kohosi prijal a komusi propujcil tricet milionu a je-li
tento kdosi predsedou senátu a druh)' kdosi velká po
litická strana, za níž snad budou následovati ješte jiné.
To jsou malickosti a je estétstvím, je-li to nekomu pre
kážkou, jako bylo rušením koalicního míru, nechtel-li
president republiky, ostatne z minulosti také zatížen
skrupulemi, tomuto komusi podati ruky. A prece, bez
ironie, dejí se veliké veci, na nichž každý plný clovek
chtel by býti úcasten. Nikomu není príjemno sedeti
opodál, vykrikovati protesty a ze dvou stran býti prejet
kolesami. jež, jak se tvrdí, jsou kolesami dejin. N edosta
nete se. rekl cizí komunistický spisovatel, za prah no
vého sveta, což jeví se do té míry pravdepodobným, že
cást spisovatelu, v cele s p. F. X. Saldou, si rekla: »UŽ
je toho tedy dost. Dosti jsme se narecitovali myšlenek
umírajícího meštáckého individualismu. Doba jest jiná,
budme tedy i my jiní. Stiskneme delnou bratrskou ruku
ceskoslovenskosocialistickou, a zapomene-li bratr R. 1.
'Malý štastnÝm zptlsobem prihlášku do strany, budeme'
aspon kulturne stranu obrozovati, jsouce mimo, ale
.tesne vedle nÍ. A nepochopí-li delné bratrstvo pathosu
naší carlylovské a nietzscheovské minulosti, pochopí
jiste, když tam nekomu patheticky vynadáme. Ale té
aristokratické v)'lucnosti už je dost! Je sice pravda, že
nekterí príslušníci ceskoslovenskosociální se dali ko
rumpovat, celý svet je toho pln, ale bratr Klofác (což
neznamená že je mým bratrem, to jen tak) nás ujistil,
že je sic strana nevinna, ale že vec vyšetrí. Jak si nás
strana váží práve v této chvíli, kdy naše kulturní jména
mají vyrovnati minus v jiných mravních otázkách, uka
zuje, že dnes jsme nány my, a nikoiiv bratr (ne sku
tecný bratr, to jen tak) Frabša. Dosud se pochopitelne
nemohl dostatecne projeviti vliv, který mužeme míti
v rámci strany; dosud nás z nepochopení vyhodili
z »N árodní kultury«, otiskli nám beze svolení prohlá
šení a pribivše jednoho dne p. Fraošu, druhého dne zas
odvolali - ale to jsou zacátky a detské nemoci. Kdyby
všichni lidé ze strany utekli, zbyli by tam jen darebáci.
Proto jest nutno, aby tam slušní lidé, ne-li vstupovali,
tedy aspon postavili se paralelne. Nutno jednat!«

Tak asi jeden druh odrudy, zvané intelektuál. Druzí
mají zkušenost, jednak z nauk prírodopisných, jednak
z pozorování. Vedí, že nižší organismus je mnohem
tužší a životne vytrvalejší než vyšší. Zažili nekolikrát
reorganisaci treba »N árodních listu« a vždy pozor 0- ,
vali, že noví cenní intelektuálové vždy byli assimilováni
nižším, ale tužším organismem ostatní tradice »Národ
ních Listu«. Nikdy tomu nebylo naopak. To je tím po
divuhodnejší, že redakce není nic živého sama o sobe,
že ji teprve tvorí živí lidé. Avšak každé prirovnání
kulhá. V tomto prípade vzniká spor, kdo je vlastne tím
nižším a kdo vyšším organismem.

Nenazývám vyšším organismem intelektuála, jenž
žije z dialektiky. Z dialektiky hesel, které mu vždy byly
velmi malou skutecností. Tato dialektika prekrikuje
sama sebe tím nejtrapnejším: ornamentálním pathosem.
Nikoliv však intelektuálnost, nýbrž tato prázdnota sku
tecného vnitrního života a z ní plynoucí histrionství
jest prícinou, že Rusové vyhn<lJli své literární intelek
tuály, a u nás je k nim nedtlvera. Tito intelektuálové
zustanou stejni v rámci komunismu jako v rámci me
štáctví. Není v nich životné hmoty, vyzrálé životní rea
lity. Jsou to neskutecní lidé, kterí z nejživejší idee vy
tvárejí heslo. Oni to jsou, nikoliv intelektualismus, již

kompromitují, úcast duchovních lidí na skutecném dení
politickém atd.

Jest podivu hodno, že lidem, v nichž jest kus skutec
ného života, není potrebí, aby utíkali do stran a puso
bili tam nesouzvucn~'m dojmem. Pusobí skutecností
svého obsahu, at je vysloven kdekoliv. Tím však již
tato intelektualita se oddelila od prázdného intelektua
lismu. Intelektualismus skutecný nedohrál své role,
Reci o potrebe mythu dnešní doby patrí do ríše mythu.
Nikoliv kolektivního mythu, ale intelektuality, jež je
naplnena širou oblastí skutecna, jež je výrazem pln:í'ch
a živých lidí, potrebuje tato chvíle. Tato intelektuál
nost není nicím než stálou kontrolou a nutn)'m proti
tlakem nadšení, jež tvorí pr)' dejiny lidstva. Enthusia
smus tvorí dejiny, ale rozlišování posunuje cloveka na
pred. Rozlišování bez skepse jest však nemožné.

V. G~~twirth:

Krise povšechné pokrokovosti.
(Poznámky k mládeži.)

Kolem »U nie« pokrokového studentstva« rozvinula
se široká diskuse o poslání a úkolech této korporace
která je zajímava i pro širší verejnost nestudentskou:
Tato diskuse je zajímava pro toho, kdo na jednotlivé
otázky studentského života nedívá se pouze ze zorného
úhlu prítomnosti, ale kdo chce meriti studentský život
z hlediska vývoje a posouditi, kam smeruje celý vývoj
v mladé generaci. .

»Unie pokrokového studentstva« - a to je její pod
statné minus - není výrazem a organisacním vyjádre
ním širokého a vedomého hnutí ve studentstvu nvbrž
vznikla bezprostrední reakcí na nekolik událostí.' K~ždé
hnutí~ má urcitou myšlenkovou nápli'í, a stací nepatrný
podnet, aby nabylo urcitých forem organisacních a
aby ~voje ~iroké tendence obsáhlo do urcitých progra
movych zasad. U n i e naproti tomu nevznikla jako
výraz urcitého hnutí, nýbrž vznikla mechanicky. Sráž
ka s policií stacila sice na zneklidnení ve studentstvu,
nestacila však na vyvolání urcitého hnutí. Genese Unie
je tedy vÍCe mechanická. Teprve ex post mluvilo se '
o p.rogramu. Mluvilo se o boji proti reakci, proti kleri
kaltsmu, a stoupenci U n i e prohlašovali se za stou
pence zásad Masarykových. Nesporným kladem U n i e
jsou snahy, aby studentstvo vystoupilo z politické a
spolecenské. isolac~: do níž se dostalo dusledne prak
ttkovanou Ideologu studentského stavovstvÍ. Dlouho
po válce bylo studentstvo uzavreno v sobe a založení
U n i e bylo kruckem prede dvere vlastní domácnosti.
?louhá myšlenková isolace ve studentstvu zpusobila,
ze. tento krok neodbyl se bez chyb, což bylo ješte kom
pltkováno, když do tohoto prerodu se vmísila hesla
politických stran. Studentstvo, které vytvorilo U n i i.
opouštelo starší formy svého života, nebylo si vedomo
nových, a zmatek byl tím vetší, že i život, v nemž
chtelo spolurozhodovati a spolupusobiti, je rovnež zmí
t~n ideovým zmatkem, a studentstvo, nejisté ve svých
nazorech, dostalo se skokem k nejpalcivejším otázkám
dne, jako jsou hesla o reakci, o nutnosti následování
myšlenek Masarykových, o klerikalismu, o nutnosti po
krokovosti, o demokracii atd. Zásadní prohlášení vše
obecné pokrokovosti mohlo býti pojítkem této korpo
race jenom v nejprvnejších dnech, nebot toto slovo
jest tak široké, že muže se k nemu hlásiti kdokoli. Po
dobne jest neurcité, žádáme-Ii od neho presné stano
vení cest a jisté cíle.
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Kdybychom cetli najednou jednotlivé projevy, které
naznacovaly úkoly pokrokové Unie, poznali bychom,
ž co program, to program jiný a odlišný. S pocátku
hlavnc mluvilo se o reakci a o klerikalismu. Heslo to,
dosti široké. mohlo soustrediti studentstvo všech poli
tických stran a nejrllznejších názoru. Cím více však

pojem pokrokoyosti rozebíral a formuloval politicky,
tím spešncji odcházely jednotlivé skupiny z U n i e.
Tomu nasvcdcuje vývoj od pocátku, kdy v U n i i bylo
tudentst vn od n{lrodních demokratu až ke komun i
tum, k poslední dobe, kdy na schúzi byla podána re
oluce (byr za ní stála jen cást U ni e), která žádala

stoupení socialisttl z vlády a zrízení delnické vlády.
rogram pokrokovo ti. sledovan)' U n i í, došel k so
iali mu, a i exody urcitých skupin socialistichch

Z n i nasvedcují. že ani tento socialismus není vy
ádán tak široce, aby v nem mohly vedle sebe existo

i v hny socialistické skupiny.
nutno posouditi. zda v heslech pokrokové U n i e

i nového. co by znacilo, že mládež pro svoji
politickou pripravuje si svoje názory zcela samo

a tuto otázku nutno odpovedeti záporne.i v ct'lél1lsvém zmatku není nicím iiným, než
"I nkovou odezvou studentské skupiny na dnešní
vý zmatek národní spolecnosti.

Je to možno vysvetliti na pr. na heslu o nutnosti boje
otiklerikálního, kter)' U n i e pri svém vzniku jme

ite vyzdvihla. Predstavy tohoto boje ,))"oti kleri
li mu neliší se nijak od dosavadních predstavo nut
ti, potrebe a methodách protiklerikálního boje. Tyto
hody, které u nás predstavuje jmenovite »Volná

yšlenka«, v celku selhaly. Bojovalo se proti klerika-
mu politicky, možno však ríci, že dnes církev kato-.

á má za sebou stranu silnejší, než kdykoli pred tím.
ovat na rozpor mezi náboženstvím a vedou nemá

oho nadeje na úspech, nebot prostý clovek hledá
koj ní ve víre. nikoli ve vede, zejména je-Ii uží

no vedy negativnc. Argument rakušáctví v celku
lhal nesprávným používáním i na tomto poli. Rovnež
itací, která ukazuje na špatné jednání osob (kneží),
ze zviklati víru v myšlenku, nebot kdyby tomu tak

10, musilo by býti u nás málo verících v dobré úmy
vé strany, nebot v každé strane je vždy dosti lidí,

ví zneužívají svého postavení k svému prospechu.
iJe pak nutno si uvedomiti, že lidová strana stano

i vuj program sociální velice široce. Stejne nelze
ríti, 7.eje jakýsi hlad po náboženství. Tomu nasved
. pocátecní spontanní nadšení pro církev ceskoslo

kou, která vstoupila do života myšlenkove chudší
ri tu' pri svém narození; stejne tomu nasvedcuje
ost, jak sympaticky jsou prijímána, zejména v in-

ci, ruzná obrodná hnutí, která ukázala dosud
dobré vule než skutecné práce. K tomu všemu

uvážiti, že katolické hnutí se uvnitr obnovuje,
žno pozorovati i u nás, kde vzn'Íkají v katoli
proudy, navazující na vzory cizí, vLlci nimž

tojí heslovité, povrchní a negativní argu
olné Myšlenky. To vše nasvedcuje do znacné

omu, že je potrebí revidovati zpúsob boje proti-
lního a, nebojme se to ríci, i revidovati, zda boj

kl rikální je nutný na cel é základne, kde se u nás

roková Unie prohlašovala, že bude bojovati
. reakci. Je naší chybou, že do každého pojmu

me co nejvíce predstav. Reakce nevzniká najed
rO te ponenáhlu, svou sílu sbírá z malých pra-
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ménkú, a nedovedeme-Ii je zavcas postrehnouti, nepo
stací stavidla veliká, jsou-li stavena pozdeji. Proti
temto drobným praménkum reakce je jediné možné:
drobná práce. I to heslo padlo casteji v diskusích ko
lem pokrokové U n i e, vždy však bylo orientováno
více extensivne než intensivne, Reklo se, že úkolem
U n i e je pracovati ke sblížení inteligence s lidem. Tu
bychom mohli použíti slov Masarykových, který v reci
o úkolech studentstva uvedl: »N echte lid na pokoji.«
Je skutecne možno veriti tomu, že ješte dnes muže stu
dentstvo velkou merou pusobiti na lid? Lid není ah
straktem. Lid, to dnes jsou skupiny politické, nábó
ženské, zájmové a hospodárské, které opet se snaží,
aby získaly své okolí pro sebe. Práce studentská ne
múže vedle této práce míti na lid vliv kvantitativní.
Je možno mluviti o pouhém vlivu kvalitativním, takže
jest potrebí rešiti otázku, jak za jistiti dobrou jakost
mladé inteligence. I tak heslo jíti mezi lid, není he
slem U n i e, nýbrž heslem, pod nímž se pracovalo již
ve starším studentském živote.

Unie prohlašovala se za stoupence ideí Masary
kových. Ideí profesora Masaryka. Vyzdvihovalo se:
pro f e s o r a Masaryka. Není zbytecnejšího kontra
stu, než je ten, který se ciní odlišováním profesora
Masaryka a presidenta Masaryka. Je vecí taktu, pro
hlašuje-Ii se nekdo za interpreta a vykladace Masaryka.
Získává tím možnost seznámiti se s velkým myšlenko
vým závazkem, ale vzniká tím i jemu velký závazek.
Pouhý titul vyznavace Masarykova tohoto závazku
nezbavuje.

U n i e v poslední dobe zúžila se na platformu so
cialistických stran. Tu je otázkou, zda není pokroku
mimo socialismus, zda pokrokovost jest socialismem.
Tuto otázku nutno pripustiti, i když jsme z farnosti
socialistické. I v této oblasti názorové dosud Unie
neukázala se kritickou vúci jednotlivým názorum so
cialistickým a zdá se, že jest spíše platformou, na níž
se srážejí mechanicky jednotlivé složky stranického
socialísmu.

Bylo by nesprávné, kdyby za programové kolísání
pokrokové U n ie byli cineni odpovedni jedine jen
tvurci a vLldcové. Nebylo hnutí, které by U n i i .
trvale drželo, nebylo prostredí, v nemž by mohla pra
covati. Studentst~o, které vyšlo ze své stavovské iso
lace, zachváceno bylo myšlenkovými proudy soucasné
spolecnosti. Tyto proudy prozatím nesmerují k syn
these, ale k rozkladu dnešních stranick)7ch a názoro
vých formací. Nicméne možno pozorovati, že presku
pení v mládeži deje se dle jiných hledisek, takže se pri
.pravují predpoklady pro urcité myšlenkové hnutí.
V tom je urcitý význam pokrokové U n i e, že do to
hoto procesu svým vznikem zasáhla jako prvek, který
tento proces krystalisacní urychluje.

Pokroková U n i e si stežuje, že kritika, která ji
stihá, je kritikou vesmes negativní, která neríká, ceho
by bylo potrebí, co by mela delati. Je zatížena na tolik
svým prvotním hríchem pLlvodu, že težko do ní vklá
dati ex post program podstatne jin)'. Ceho by bylo po
trebí v naší mládeži studentské, je myšlenkové stredi
sko, které by dovedlo soustrediti jednotlivé proudy ve
studentstvu k diskusi, ku vzájemnému poznání. Její
význam nemel by býti hledán ve kvantitativním puso
bení na verejný život, ale ve vytvárení duševních kva
lit jednotlivcll z mládeže.

Pred Svazem csl. studentstva byl rovnež spolek,
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který mel název U n i e. Ani ten nenašel svoji dobu,
ani v jeho dobe nevyzrála ješte myšlenka studentského
strediska, takže na troskách této U n i e teprve vznikla
nov.á organisace, životné stredisko studentské, Svaz
csl. studentstva. Zdá se, že U n i e pokrokového stu
dentstva bude míti týž osud, nebude-li umele její ži
vot prodlužován, a že ná jejích troskách vznikne hlubší
hnutí ve studentstvu, kterého je víc než zapotrebí.

Ferd. Peroutka:

Socialismus mezi Anglicany.
»Vidíte, je to marné, budovati nejaký

systém na lidském stvorení.«
Meredith:

»Zkouška, Richarda Feverella«.

Myšlenka jest jedna, ale v každé zemi šatí se jinak.
Ve Francii socialisté recní s výmluvností ViktO'ra Huga
a velké cípy rudé kravaty vlají pOd duchaplnými ústy;
francouzský socialismus mel v sobe vždy neco nervO'sne
idealistického a prodléval mnoho na ulicích. V Nemecku·
socialista nosí brýle, píše knihy, ne však verše, zacíná
kariéru obycejne úvahou o nejakém nedO'sti objasneném
koutu Marxových spisu a šatí se slušne, po obcansku,
není-li to práve Karel Liebknecht·nebo starý Ledebour.
V Rusku socialisté žili v podzemí, házeli pumy, kopali
podzemní chodbu k carskému paláci, navykli blízkosti
smrti, a Bakunin napsal: »Jed, dýka, puma - vše jedno,
jen když tím znicíme starý rád. Vive la mO'rt!« Nyní
ruští socialisté, ovšem mimo nepmany, vyjednávají
s Indy a Cínany, tisknou ruce kavkazským nácelníkum
a žijí v nálade dustojníku generálního štábu. V Anglii
- ano, co bude delat socialismus v Anglii? MohlO' by
se zdáti, že nejdríve bude lidem spravovat boty a že ve
jménu státu vleze pod železnicní vagony a bude pro
hlížet osy, nedalo-li by se neco ušetrit na mazadle. Pro
zatím Macdonald, pln starých tradic, jel, jako všichni
ministerští predsedové této zeme, co jich kdy bylo, po
líbit králi ruku. Tolik je již jisto, že Macdonald nedá
povel k útoku na královský palác (ani on, ani jeho radi
kálnejší druzi); spíše dá povel k sázení bramboru. Bude
práti princi waleskému jeho drobné zábavy; mezi jiným
i tu drobnou, avšak príjemnou zábavu, býti princem
waleským.

V dobe poválecné konservativci na kontinentu, vi
douce, kterak Anglie odolává socialistické vlne, kterak
po vláde polokonservativní volí vládu ryze konservativ
ní, peli ve sboru: the happy merry England. Štestím
a veselostí rozumeli neprítomnost socialismu, a domní
vali se, že v této zemi, která se chová s úctou ke svým
tradicím, spíše by Macbeth zasedl opet na trtm, než by
se nejaký socialista dostal do Dow!].ing Street. V jejich
predstavách »praví anglictí lidé« podobali se ponekud
známÝm »pravým ruským lidem«. Nazývali Anglii
štastnou a veselou v dobe, kdy e už Anglie sama pre
stala za takovou pokládat. Vskutku, ta okolnost, že pan
Macdonald zasedl na místo, z nehO'ž, ovšem s laskavou
podporou liberá:lu, vypudil pana Baldwina, je dokladem,
že Anglie už není ani ha pp y ani m e r r y. Jinak by
byl prostý anglický lid, venující témer všechnu svou
opravdovou zálibu sportu, volil i nadále ony politické
championy, kterí vždy o volbách pricházeli mu stisknout
ruku a poptat se ho po stavu jeho domácích záležitostí.
Zdá"se již opravdu, že zpev labute avonské nebude po
sledním slovem, které Anglie rekne svetu.

Lamanšský kanál je sice široký, ale není neprekroci
telný. Anglie byla dlouho zemí velmi konservativní,
Nechci rozhodovati, proc práve anglická povaha se
kloní ke konservativnosti a miluje souvislost. Byla to
však jediná zeme, kde vysocí úredníci a soudci ješte
nos~li paruky. Ríkalo se již dávno o Anglii, že jest to
nejstarší demokracie sveta. Zapomínali jsme pripome
nout, že tam žije (a dosti žive) více zbytku feudalismu,
než v lune kteréhokoli jiného národa. Anglický lid dlou
ho trpelive snášel horní snemovnu, jejíž složení dlužno
nazvati stredovekým. Nejobvyklejší ze zásluh, jimiž si
mohl Anglican vysloužiti clenství této snemovny, byly
dvaadvacáté narozeniny, ovšem jen u synácka z velmi
dobré rodiny. Tato nejstarší demokracie sveta mela až
do války zaostalejší volební právo, ne pouze než repu
blikánská Francie, ale i než poloabsolutistické monarchie
jako Nemecko a Rakousko. CO' politických problému
prohnalo se Evropou za posledních sto let! Anglicané
však s touž vážností, s níž setrvávali pri svých cylin
drech, setrvali po sto let pri svém základním problému,
v nemž si každý státník musil odbýti svuj krest ohnem:
ochrann~ cla nebo svobodný O'bchod. Jak známo, za
kopl i pan Baldwin v prosinci o tuto otázku. Anglicany
nikdy nenapadlo, co napadlo tak casto na príklad nás
a cemu jsme ríkali: doháneti EvrO'pu. Proto se mohlo
casto zdáti, že Anglie jest, v pomeru ke státum konti
nentálním, v politickém ohledu ponekud pozadu. Tato
nejstarší demokracie sveta byla v leccems velmi ne
demokratická (zejména systém prímé demokracie, tento
odkaz francouzské revoluce. byl tam velmi málo uplat
nen) a jiste i velmi zaostalá, soudíme-li podle bežného
brožurkového hlediska. Ale tato zeme byla prece tak
demokratická, že její nedemokraticnosti byly lidem pri
jímány jaksi dobrovolne, a mohlo by se skO'ro ríci, že
si lid v nich libova1. Dobrým príkladem jest královská
otázka v Anglii: jiste jest republika demokratictejší zrí
zení než království, a Anglicané, kdyby se prevrátili
s boku na bok, lehce by krále zamáckli. Neciní toho
však. Chovají se ke svému králi, jak napsal Chesterton,
dobrý znalec nekterých stránek anglické povahy, »rytír
sky«, jako k tvoru slabému. Tyto nedemokraticnosti
v zemi starobylé demokracie a i ony nekteré uchované
zbytky feudalismu, jako snemovnu lordu, lze sotva vy
svetliti jinak než obzvlášte vyvinutou národní zálibou
v trvalosti a souvislosti. Pak snad také tím, co napsal
o Anglicanech jeden nežný francouzský básník: »Fn
Anglicana nepromlcitelná práva lidská jsou právo k hu
moru, sportu a právo ~taršinské.« Temto oblíbeným lid
ským právum však nestála britská ústava nikdy v ceste

Anglická príchylnost k tradici není nové ovoce, a již ke
konci 18. století dal jí dokonalý výraz radikál Burke,
rozcházeje se se svým star)'m prítelem Foxem pro otáz
ku francouzské revoluce. Práve, že si niceho nepreje tak
snažne, jako aby jeho rodný ostrov byl uchránen dobro
diní parížské revoluce, a pripomínaje, že jest pro tuto
otázku ochoten rozejíti se se svými nejlepšími prátely
a spojiti se se svými nejhoršími neprátely, zvolal, roze
chven, že napodobování francouzské revoluce by ohro
zilo starou tradici, která Anglii »ucinila predmetem
závisti méne štastných zemí.«

V takové~o zemi je dosti pochopitelno, že socialismus
dlouho váhá priznati se, že jest socialismem. Anglická
delnická strana dlouho zakrývá socialistické ledví všeli
jakými slovy, aby delníky neodstrašila, a dlouho se ne
odváží pokládati za neco jiného, než za sdružení odbo
rových organisací, které mely známou zásadu: nemí-
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chat se do politiky. S hlediska kteréhokoli kontinentál
ího socialisty to byla ovšem politická primitivnost

témer bezpríkladná. A to bylo v zemi, v níž žil Marx.
tva lze ríci, že by byl socialismus v Anglii pocal jako

hnutí delnkké. Spíše pocal" jako hnutí intelektuální,
dlouho byli v Anglii intelektuálové lepšími socialisty

ež delníci.
Toto vše bylo by sotva možno, kdyby anglický delník
byl dosti zabarven národní povahou a kdyby byl ne

ákl nekterými národními predsudky a zaujatostmi.
by e toto mohlo státi, bylo ovšem treba, aby se mohl

edome pocítat k národní spolecnosti a nemusil se
kládati jen za vydedence, který nemá, co by ztratil,

okovy. Tolik bylo v Anglii možno. Delník tam
n chytal do nastavené cepice kapky z vodotrysku

ího bohatství a zámožnosti. Srovnán se svými
a pevnine, žil jako malý buržoa. Tak bylo mož-
. ho srdce bilo v souhlase s tepem britské ríše

il státi za plotem národní povahy.
rodní povaha pak, pokud vllbec mOžno usou

urcitého o nejaké národní povaze, nebyla prí
niku a vláde socialistických ideí. Tomu stály

"Zejménadva její znaky: individualismus a rea
záliba v konkrétnostech, logicky provázená ne

ou k systémum. Francouzský literární historik
ilon napsal, prehlížeje anglickou literaturu: »Mo
st generalisacní je v Anglii vzácná.« Totéž by bylo
O skoro ríci i o anglické politice. Vezmeme tako
Lloyda George: dlouho byl nazýván socialistou.
otva kdy mel v mysli jedinou souvislou theorii.
vždy jen oddelené otázky: snemovna lordu, roz-

I válka, dan z plldy, Irsko. Sotva lze však dojíti
'alismll jinak než práve »mohutností generalisac

oobrým zrakem pro souvislosti. Anglicané vždy ne
rádi mluvili o celém lidstvu a radeji se zabÝvali

• panem Jonesem nebo Smithem, kterí jsou
a krve. Nesnadno vnikne takový instinkt pro

'tnosti do generalisacních spletí marxismu.
když vnikne, patrne se mu tam nelíbí. Ve velmi
ém a milovaném románu Meredithove se praví:
se rozvésti se svetem, aby se dal oddati se Systé

, a vzpomnel si, že musí býti veren této prísné man
ic tak snadno nezaslepnje moudrého jako

'.« Tady promluvil anglosaský instinkt. Woo
ilson, mluve o Bagehotovi, rozpoznal již v této

i é dobe anglický ideál a anglickou predstavu
itice: dobrá vláda je zkušenost praktického života,

lítost ústavních otázek. »Muži, ne zrízení«, praví
anglická politická moudrost. To však jde proti

U socialismu, který spíše praví: zrízení, ne muži.
dejinách filosofie cteme, že Anglicané, prijav

couzskou nebo nemeckou filosofii, kvapne ji
• vaH.Také jejich politika nebyla nikdy spekula-

brž užitková, a anglictí poslanci nejezdili do
s rozhodnutím rozrešiti všechny otázky sve

meli pred ocima vždy presný cíl: dráhu nebo
ecnou lod nebo neco takového. Také anglic-
emvI mnoho smyslu pro theorie. Jeho odbo
isace, držené celkem v mezích cechl\ kladly
lOcíledosúitelné.« Rétori, jichž je plno v so

couzském a italském, v socialismu anglic-
1. Také vedci po nemeckém zpusobu. Je prí

ells pocíná svou úvahu o nutnosti socialis
: lidé chodí ve špatných botách; jest treba

tak, aby meli dobré boty. Pllsobilo vždy po
profesoru státního práva, že anglická ústava
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není psaná, nýbrž zvyková. Nevznikla najednou pri
jetím nejakého systému, rostla ze zkušeností praktické
ho života. N eopírajíc se o berle systému, pusobí anglic
ká ústava, jako vetšina anglických institucí, dojmem
podivuhodné životní vybalancovanosti.

K této realistické zálibe v konkrétním druhl se staro
bylý anglosaský individualismus. Casto se mu obdivu
jeme a leckdy bychom jej chteli napodobiti, zapomína
jíce, že neco takového se nedá improvisovati v kterékoli
zemepisné šírce. Tato nejstarší demokracie mela v sobe
nejvíce aristokratických instinktu. Byl to národ, nej
méne se hodící ke kolektivnosti. »Muj dum, má tvrz«:
zeme, kde toto stojí napsáno nad dvermi malých domu
se zahrádkami, není naklonena duševním epidemiím.
A socialismus nebývá jen moudrostí a vedou: bývá ne
kdy, zejména po válce, také epidemií. Tato individuali
stická zeme mela více než která jiná smysl pro osobní
výkony. Nejen ve sportu, nýbrž také v politice. Jen tak
lze vysvetliti nekteré slavné kariéry v této ríši, jako ži
votní beh mladého Pitta, jenž ve 24 letech se stal mini
sterským predsedou ríše, nad níž slunce nezapadá. Tento
smysl pro osobní výkony byl patrne také duvodem, proc
anglický delník tak dlouho venoval svou duveru politic
kým championum dvou tradicních stran.

Správná jest ovšem poznámka Sombartova, že vlast
nosti anglické povahy nestací "k vysvetlení, proc socia
lismus hrál v Anglii roli tak nepatrnou. Nebylo by to
lze vysvetliti bez prícin hmotnejších. Ty spocívaly v té
okolnosti, že anglický delník se cítil témer nasycen. Mel
svuj dum, své jídlo, svou zábavu, ne príliš nuzne na
mereny. Praví se, že nekterí lepší anglictí delníci za
sedají k obedu dokonce ve smokingu. Léta 1850-1880
prinášejí anglickému obchodu a prumyslu skvelý roz
mach; zacalo to vydatnými nálezy' zlata v Kalifornii;
panovala cilá poptávka po práci, nezamestnanosti témer
nebylo; platily se dobré mzdy, a spokojený delník,
jehož životní úroven byla podstatne vyšší než jakou
znali jeho druzi za lamanšským kanálem, oslavoval ra
deji championy" footbalu než championy socialismu,
jichž ostatne nebylo mnoho. Anglický delník bral také
podíl z koristi, kterou dovedli podnikatelé, vetšinou
bez prílišných morálních skrupulí, sehnati v koloniích.
Labour Party má v programu kategorický imperativ,
prestati s vykoristováním kolonií, a zde by mohly vy
rusti mrzuté obtíže delnické vláde, kdyby její stoupenci,
strízlive pocítající, pojednou uznamenali, že tato vláda
z duvodu ideologických podrezává vetev, na níž sedí
blahobyt anglického delníka.

V zestup socialismu v Anglii po válce neklamne uka
zuje, že tyto príznivé hmotné podmínky náleží již jen
historii. Zahranicní obchod vázne, v Anglii se pojed
nou stává tesno, dostavila se nezamestnanost v ohrom
ných cifrách a oci se uprely na vlastníky výrobních pro
stredkll, kterí prece jen nezamestnaností trpí ponekud
méne citelne. M y h o u s e už není m y c a s t Ie, ne
horí-li v nem veselý ohen a nešírí-li se v nem Vl1De
opékaného masa. Po válce životní úroven anglických
delníku, která v dobe výroby granátu dosáhla nejvyš
šího stupne, rázem klesla,.a to revolucionuje více než
idey a prednášky v Hyde Parku. Neprítomnost socia
lismu byla v 19. a na pocátku 20. století príznakem ze
mí štastných, velikých a bohatých. Té\1<:év Americe,
o níž se zatím píší knížky pod titulem »Proc není so
cialismu ve Spojených státech?« - zrodí se tento so
cialismus, jakmile i tam pocne být tesno a jakmile puda
na dalekém a zatím nevycerpaném západe, kam až do-
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Národní hospodár

Jaroslav Stránský:

Devátá válecná a ctvrtá státní.

V prvním císle »Prítomnosti« jsem psal o otázce,
lze-li podle zákona upsati ctvrtou státní pt'tjcku na zá
klade tak zvaných zálohových úctu deváté rakouské
pujcky válecné, a ukázal jsem, že zákon to nedovoluje.
K oné theoretické úvaze mne primela událost, jejíž data
jsem si chtel overiti, než napíšu o jejím aktuelním vý
znamu. Bylo o ní psáno jinde více agitacne než kriticky
a proto ne zcela spravedlive a ne úcinne. Hle, oc jde:

Ministr financí rozhodnutím ze dne 17. srpna J923
c. 97.171/12.603123-4 b vyhovel žádosti Ceské prt't
myslové banky, Zemské banky, Ústrední banky ceských
sporitelen a Živnostenské banky a svolil, aby tyto penež
ní ústavy upsaly 4. státní pttjcku na základe sv)'ch zálo-
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sud odcházela všechna prebytecná a nebezpecná encr- hových úctlt na poslední válecnou pujcku rakousk
gie z velk)'ch mest, bude celá v pevném držení. a to zpusobem privilegovaným (slosovatelné titry s v

Jaký bude anglický socialismus? Prístup obyvatel- ší úrokovou mírou). Príslušný peti- a šestiprocen
stva do jeho rad sotva se už dá zadržeti, mimo jiné úrok mel býti podle štedrého rozhodnutí ministers
už také z toho dttvodu, že anglické myšlení, které si až financí bankám vyplacen od 1. zárí 1920. Nemecký
dosud s rozkošnickou zálibou libovalo v domácích me- deník »Wirtschaft« (V., str. 492.) otisk I rozhodnutí m
zích, nyní se rychle internacionalisuje. Wilson ve svých nisterstva financí s nápisem »Illegales Wohlwollen
dejinách Ameriky VYZ9vihuje velmi zajímav)' fakt, že riickwirkender Kraft«, vytkl jeho nezákonitost a krit
Francouzi sice byli v Americe dríve, byli však odtud soval je mimo jiné vetou: »Das blosse Wohlwollen d
.Anglicany úplne vypuzeni. To proto, že Francouzi Finanzministers genugte in diesem Falle um die
ovládli zemi pouze vojensky, drželi se však ve sV)'ch setze ausser Kraft zu setzen.« Když nemecký posla
tvrzích, kolem nichž pralesy zustávaly neproniknutelné Palme ve snemovní rozpoctové debate 26. listopad
a puda nevzdelaná, a nestarali se o hospodárství. An- 1923 tuto obžalobu opakoval, konstatoval ministr Bec
gllctí vystehovalci neprišli do nového sveta v unifor- že »tato otázka rozrešena nebyla, ponevadž se z aj e
inách, ale se sekyrou a lopatou, dali se do trpelivého n á n í objevily ješte právní otázky, které nutno pr
zápasu s prírodou, a, zatím co staveli cesty a sili obilí. pro j e dna t i ..V dusledku toho nebyly vydány žád
francouzská moc, která sedela na bodácích, tála jako titry ctvrté státní pujcky.« Ministr projevil dále pr
kus ledu na jare. Anglosaské vítezství v Americe bylo svedcení, »že otázka tato jakož i otázka válecn)'ch plf
vítezstvím práce a organisace. Dosti podobne se to cek musí b),ti v zájmu našeho hospodárského živo
odehrálo, myslím, i v Indii, kam také Anglicané prišli _v nejbližší dobe rozrešena.«
až po Francouzích a Holandanech, kde však setrvali Ministr financí nepoprel, že vydal rozhodnutí, kter
až po naše dny. Jest pak jisto, že Rusové byli v socia- »Wirtschaft« publikovala, není tedy pochybnosti. í
lismu dríve než Anglicané. Zdá se však, že anglický opravdu vydáno bylo. Udal však podle pravdy, že pr
lid v nem více positivního vykoná, uzná-li jej za prak- toto rozhodnutí (a podle mých informací i pres zapla
tický ideál. Co nedokáže socialismus Ivana Ivanice, do- cení povinného altera tanta od upisujících bank) nebyl
káže snad socialismus Johna Smitha, jenž nejistou pttdu bankúm, které se tak munificentního rozhodnutí do·
zkoumá opatrne jako chytrý kun. Tolik je jisto, že so- mahaly a domohly, vydány titry ctvrté státní pújcky
cialistickou stavbu anglickou, která by nevznikla jinak a už jim také, dá bLlh, vydány nebudou. Nebol" odpllve!
než jako plod praktické zkušenosti, bylo by lze _daleko ministrova ve snemovne neznamená nic jiného, než že
méne snáze ztroskotati, než socialistickou stavbu ru- ministerstvo financí svoje vlastní rozhodnutí, ministrem
skou. Nebot tu by šlo již o koreny, ne o nadstavbu, podepsané a stranám dorucené, odeprelo pro v é sti.
jakou provádejí moskevští komunisti. Anglicané vtiskli Objevivší se »právní otázky«, kter)'m poplatnictvo vde
a! ,)s'ld každé filosofii, kterou prijali, utilitární ráz; cí, že zabránily provedení vydaného rozhodnutí, neo\).
vn_ .1, c< jej nepochybne i socialismu. A to by bylo roz- jevily se tedy, jak ministr ponekud nepresne rekl, za
hod' j::í. Nebot konec koncu nejde o nic jiného, než je d n á ní, nýbrž až por o z hod n LI t í, vždyt jed·
pro;';:3.zati užitecnost socialismu. Tento národ si i v so- nání, které rozhodnutí predcházelo - aurea prima
cialismu zachová jednak 'disciplinu, jednak individua- aetas - se o právní otázky po cet;tech málo staralo,
lismus. Nemusíme se obávati, že by anglický socialista a teprve když se dodatecne objevily, respektoval je mí·
vzal pravítko a snažil se podle nej sporádati svet. nistr - budiž mu za to cest, když ne sláva - více, než
V tomto národu se nedarí pedantství. Na to mi príliš svoje vlastní rozhodnutí. Ministrovo presvedcení, že
živou úctu k irracionálním silám života. otázka tak zvaných zálohových úctt'i musí b),ti brzo

Auguste Filon, mluve o anglické literature, praví: v zájmu našeho hospodárství rozrešena, nutno sdíleti,
»Triumf anglického genia je zárovelí. triumfem svedo- ale má-li toto rešení opravdu posloužiti na Š emu, to
mí.« Nebylo by lepší nadeje pro socialismus nad onu, jest národnímu hospodárství a ne pouze urcit)'m ban·
která plyne z této vety. kám, musí b)·ti predem naprosto jasno v »právních

otázkách« - právo slouží práve všem a všemu celku,
ne pouze tem, kdo mají bankovní akcie. Budiž proto
jasno predevším, že rozhodnutí ministerstva financl
opravdu bylo hrubé porušení zúkona, nebot se jím do·
stávalo interesovaným bankám velkého daru ze státních
penez bez legálního zmocnení. Ministr financí se proti
težké obžalobe, že tu byl zákon obetován protekci, uhá·
jil práve jen tím, že rozhodnutí nebylo provedeno. Ne·
unesl by odpovednosti, kdyby banky, které se osudného
rozhodnutí ministerstva financí domohly a na jeho zá·
klade ctvrtou státní pujcku upsaly a složily, žalovaly na
vydání dluhopisu a dosáhly soudního výroku, že mini·
sterstvo jest povinno rozhodnutí vydané a stranám do
rucené provésti.

Ctvrtou státní pujcku mohou upsati podle zákona ze
dne 24. cervna 1920 c. sb. 417 jediné majitelé válecných
pujcek rakousk)'ch a uherských na základe dluhopisu
(titru) techto válecných ptljcek. Dokázal jsem už z lite·
ry i z ducha zákona, že jest naprosto vylouceno, aby se
ctvrté státní pujcky nekdo zúcastnil na základe tak zva·
ných zálohových úctu, které zakládají jen likvidní po-
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hledávkll proti bankám, jichž prostrednictvím jednot
livci chteli poslední rakouskou pujcku upsati, a pohle
dávku bank proti rakouské masse, až bude likvidována.
Musím jen ješte opravou dodati, že netoliko nebyly vy
dány nikdy žádné dluhopisy 9. válecné pujcky, ale že
t a top u j c k a v u b e c n e byl a v y p s á n a, a tak
zvané zálohové úcty nejsou tedy zálohy na pujcku, nýbrž
nevyúctované zbytky bankovního kontokorentu, který
osmou válecnou pujckou nebyl vyrízen a které už víden
ská poštovní sporitelna de jure byla povinna bankám'
kdykoli vrátiti a z cásti také vrátila, takže jde práve jen
o nedoplatky, které banky ztrácejí, dokud jim nebudou
v rakouské likvidaci zaplaceny. Nehledíc k tomu že
umelá interpretace, jež by chtela z prostých bankov~ích
pohledávek udelat dluhopisy válecné pujcky, o kterou
e žádný válcící stát nikdy ani neucházel, anulovala by

stami1ionovou pohledávku našeho národního hospodár
tví proti rakouské masse - válecné pujcky podle míro-
.ch smluv žádný stát není povinen platiti - a vytvo

rila nové financní zatížení ceské produktivní práce, bije
tento »výklad« zákona zákon ve tvár. Z ministerstva
financí. z vlády a z koalicní petky se kolportuje, že nej
vy'í kontrolní úrad schválil tento výklad zákona
o ctvrté státní pujcce. Tvrdím, že to není pravda, ne
muže to býti pravda. Žádám, aby príslušný dokument
byl sdelen s verejností - jaké tu tajnosti?

A vš,akministerst"o financí se nespokojilo tím, že ci
tovanym rozhodnutím pripustilo ctyri penežní ústavy
protekcne k upsání ptljcky, která sama o sobe byla privi
legovan~m druhem verejného úveru (približne devíti- až
jedenáctiprocentní úrok), ale dovolilo jim upsati privi
legovanc a s dalekým zpetnÝ'm úrokem. Tu již jde o ne
zakrytý dar bez zákonného zmocnení. § 3. o ctvrté stát
ní pujcce vypocítává privilegované subjekty, které mají
nárok na vyšší úrok a slosovatelný dluhopis. Akciové
banky mezi nimi ovšem nejsou. Tvrdilo-li se, že v e t
• i n a upisovatelu, kterí prostrednictvím bank upsali,
jsou subjekty privilegovanými, zapomnelo se, že podle
zákona banky smejí vlastním jménem upsati pouze svoje
nostro a lombard, a že - nehledíc k nepravdivosti toho
tvrzení - privilegovanost vet š i n y úpisu nestacila
by k tomu, aby se privilegovane upsal celý blok! At ne
kdo vysvetlí, proc banka, která na základe dluhopisu
první až osmé válecné pujcky upsala ctvrtou státní ne
privilegovane, má na základe pouhého zálohového kon
ta, které si jen puste extensivní výklad troufal identi
fikovat s dluhopisem vúlecné pujcky, docíliti výhod,
jichž na základe rádných a nes p o I' n Ý c h dluhopisu
nedosáhla. Quid juris? Quid aequitatis? - Úroky z vá
lecných pujcek se podle zákona poskytují teprve ode dne
úpisu ctvrté státní pujcky, striktneji (podle doslovu pro-

•deciho narízení) ode dne složení penez na ctvrtou
tní. Poskytnutí zpátecních úroku byl dar praeter le

a dávat ze státních penez dary praeter legem jest
ra legem i když jde o 50 haléru a ne, jako v tomto

lpade, o 50 milionu. Znova tedy: quid juris? quid
itatis? Pro poskytnutí zpetného úroku se uvádelo,

opoždenÝmrešením celé otázky byly banky poškoze
, . žto za rešení vcasného byly by mohly upsati na

de svých zálohových kont už v roce 1920. ProIte, pro ím, tuto argumentaci. Bankám se mela
hraditi škoda a uši)' zisk v dusledku jakéhosi domneléhoI islativního nebo administrativního zavinení, což je
samo o sobe právnické i politické monstrum. A »ušlý
zisk« jest ovšem potud imaginární, pokud kapitál banky,

erý mel dodatecne býti od roku 1920 státem zúroko-
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ván, po dobu, za kterou jej rozhodnutí ministerstva
chtelo odškodniti, nelenil, nýbrž, jak lze duvodne sou
diti, »pracoval« cile jinde a jinak. Slovem: presenty
a presenty.

Nic se nestalo, - tentokráte opravdu nic. Rozhod
nutí ministerstva obdarovat ctyry banky se neuskutec
nilo. Co jest na veci dosud aktuelní?

Nedbalost administrativy? Bylo by dobre, kdyby nešlo
o nic horšího. Zmarený pokus se stal ved o m c, cehož
nikdo ani nepopírá. Ministr financí si ale vcas uvedomil
svou odpovednost a kollisi státních zájmu zákonem
chránených se zájmy a vlivy, jež se v této afére pokusily
o úspech. Jak blízkost, na kterou se jim ten úspech pri
blížil, tak dobrovolnost, s níž se ho vzdaly pres to, že šlo
možná o žalovatelné jus quaesitum, ukazují na pováži i
vou i n t i m i t u mezi interesovanou bankovní skupi
nou a financní správou státní. Timeo Danaos dona
accipientes et dona ferentes. To zustává aktuelní .

Druhé: tupá netecnost, s jakou prihlížela k této veci
naše snemovní koalice. Když otiskla »Wirtschaft« mi
nisterské rozhodnutí, napsal koalicní tisk: slovo má mi
nistr. A když ten ohlásil, že titry ctvrté státní nebyly
bankám vydány, nezajímalo už nikoho, jak došlo k úred
nímu rozhodnutí, že vydány budou, a k prijetí splace
ných cástek. Ostatne, taková koalice, jaká oposice.
lVláme koalici pohodlnou, protože máme pohodlnou opo,
sici. N emysiivá, frásovitá, predlohová oposíce vládu
a v ádní stranu korumpUJe sama. Nemáme štik, máme
jen tlusté kapry a hubené kapry.

A tretí: dru Englišovi zákon o honorování válecných
pujcek byl svého casu rešením problému sociálního
a zároven nouzovÝm opatrením úverovým. V nynejší
krisi státní~h financí, vyvolané neúplnou a nepodarenou
deflací, pomáhal si stát bankovním úverem (krátko
dobými poukázkami), a nebylo zapotrebí nového pra
mene, dražšího než ten, který dosud nebyl vycerpán._
Cestou, kterou se šlo, nešlo se k sanaci financí státních,
n}'brž j in Ý c h. I ta ovšem, pripoustím, mohla a mMe
byti v zájmu obecném a státním. Jen tak lze rozumeti
poznámce ministra financí, že nejenom otázka válec
ných pujcek, ale také otázka zálohových úcttl musí býti
brzo vyrízena, patrne legislativne. (Rašín ovšem hledel,
jak známo, na otázku válecných pujcek jinak a »Raší
novo dedictví«, na jehož stráž byl inžen~'r Becka poslán
do kabinetu, se tedy prece jen prijímá cum beneficio
inventarii.) Deflacní politika uvrhla v težkou krisi n"áš
prumysl. Financní kapitál, deflacní politikou nespraved
live znásobený, zasažen byl ovšem krisí také a to v míre,
ve které byl na poškozeném prumyslovém podnikání
angažován. To je individuelní: cím vetší banka, tím
pevnejší podniky pod její aegidou, tím menší ztráty
a tím vetší zisky z deflace. Deflacní bilance Živnosten
ské banky na príklad jest jiste skvelá, a nikdo se nebude
rmoutiti, že touto cestou prišly akcie velkých prumyslo
vých podniku valnou merou v ceské držení. Jiné ústavy
byly zasaženy prumyslovou krisí tíže a jejich likvidnost
muže býti vecí verejného zájmu vzhledem k spoustám,
které natropí nehoda každého penežního ústavu ve ve
rejném i soukromém úveru. Aqi tu ovšem nesmí jíti
o dary, nýbrž pouze o uvolnení váznoucí likvidnosti.
A tak asi by nebylo námitek proti zákonu, který by
zmocnil ministerstvo financí, aby v prípade opravdu
nezbytného verejného zájmu svolilo k odkou'1ení nebo
lombardu bankovní pohledávky proti rakouské masse.
Podmínkou by ovšem musel býti prukaz, že realisace
oné pohledávky jest v zájmu dalšího obchodování banky
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naprosto neodkladna. Mám vážné pochybnosti, jestli
by nekterá z jmenovaných ctyr bank takový dukaz pro
vedla, uvážím-li, že ciperne zosnovaný plán na »nad
lehcení« bankám a odlehcení státní pokladne se už pred
nekolika mesíci zhatil, aniž se stalo jaké neštestí. Vždyt
jejich likvidita ješte úpisem a splacením 4. státní pujcky
utrpela, když jim ekvivalent nebyl odevzdán. Chybí mne ~
data k posouzení této otázky, ministerstvo financí si je
v konkrétních prípadech snadno opatrí. Nezapomínám
také, že se s obdobným požadavkem prihlásí a už hlásí
prumysl, a že tam, kde se sanují deflacní bolesti, do
st:lVí se k marodvizite také výrobní a konsumní druž
stva. Tím opatrneji nutno problém rešiti a hlavne: spra
vedlive a nezáludne. To jest jeho aktualita de lege fe
renda.

Nezapomínat, co jsme do omrzení casto opakovali:
struktura našeho hospodárství jest soukromooodnikatel
ská. Koho neláká socialistická bábovka, nesmí si z ní
vylupovat hrozinky a mandle. Kdo se nedelí o zisky, at
se nepokouší delit se o ztráty. Skody z vojny a z rakou
ského krachu necht stát sanuje, kde mu to velí sociální
svedomí, škody z deflace, kde mu to radí státní zájem.
A dost. Nerad se dívám, jak zarezávají kure, a prece
jsem surový dost, abych snesl pohled na akcionáre Živ
nostenské banky, který zustal dva roky bez dividendy.
Zmírnete jeho utrpení tím, že mu pripomenete sta tisíce
živoucích a živitelských existencí pohrbených lavinou
svetové války, kterých už nikdo nezesanuje.

Doba a lidé

E. Guyot:

Socialism H. G. Wellse.
Vynato a volne preloženo

z krásné knihy E. G u y o ta:
••Le socialisme et I'évolution dc
I'Angleterre contemporaine«.

Willttam Morris nalezl pred bídou a ohyzdlností naší kapitali
stické spolecnosti útocište jen v jasné visi lidstva, jd se vzdá
6 lehkým srdcem všech výhod, jež mu prinesl vývoj vedy v po
sledních dvou stoletích a spokoj i se ·se stavem prívetivé har
monie, v nemž bude se vždy naslouchati hlasum altruistu. Ber
nard Shaw se domnívá, že ucinil dosti pro socialism, když
ukázal Anglii prázdnotu jejích ver a pokrytectví jejích institucí,
aniž by jí však naznacil cestu, kterou by mela jíti. VV1elllsne
verí ani onomu idealismu, ani této cisté kritice. Veci jsou pro
neho stálým zdrojem poucení. J'~ho dílo se zakládá na· zkuše
nosti a úvaze. Pro nej náš konkrétní svet, pres cetné stránky
budící v nás zklamání, obsahuje nicniéne zárodky všech bildou
cích nadejí. Norí se s rozkoší do oceánu nebo lépe chaosu faktu
a pak vynoriv se na povrch sní o užitku, je<jž by mohly po
skytnout tyto snahy, kdyby byly koordinovány a ucineny po
slušnými svrchované mocí.

Neporádek a neodpovednost, nedokonalé prizpusobení výrob-
nich sil, nepromyšlená distribuce sociálních bohatství, n~chop
nost rozlišiti podstatné cíle života, okolnost, že osud rasy, jejího
zdraví a její výchovy byl pon~chán nejomezenejším a nejero
tístictejším choutkám - to jsou pro Wellse nejcharakteristictejší
projevy zla, jímž trpí dnešní Anglie. Odpomoc vidí ve vytvorení

koiektivního ducha, kteil"Ý by reagoval na všechny individuelní
pociny. Tento duch obnoví neplodné pokusy katolické církve,
pronikne do mas, které odpoví temne »širým t{mocionálním im

pulsem na apel, který ~ nim prijde shora«. Není-liŽ duch tohoto
rázu podmínkou socialismu, který je,j na druhé strane živí a
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oplodiíuje? Viktorianská epocha, jež byla v Anglii vekem veli

kosti prumyslu, domnelých vítezství lidské vule nad slepou prí
rodou, jeví se neobycejne zmenšená, hledí-Ii se na konstruktiv
llího a koordinujícího ducha jako na hlavního cinitele pokroku,
Byla spešnou zkušeností, obrovským a nejnedbalejším a nej
škodlivejším pokusem. Byla však nutná. Devatenácté století bylo
epochou demonstrací. Sotva však vytvorilo jediné trvalé dílo,
jei by potomci ctili a jemuž by se podivovali. Je podobno domu
nedostaV'enému, a zacatému se všech stran, domu, v nemž del

níci opustili základy a zacali se náhle zamestnávati zbytec
nostmi fasády.

Neprítel, j1ejž má socialism premoci, není urcitá trída nebo
kategorie zájmu :zvlášte hrozivých; je to podle \Vel1se nepo
rádek sám, nela.d institucí a ídejí, ntlporádek administrativní,
neporádek mest, venkova, nezamestnanosti, universit. Zeme
z neho nevyjde, pokud se její duše neotev,re potrebám moder
ního života. A tento východ bude inteligellltní, chtený a pokro

kový, jestliže Anglie zaujme základní stanovisko socialismu.
Bude brutální a dramatický, dá-Ii se predejíti jinými národy,
robustnejšího ducha, a odvážnejší a vedectejší kultury.

Socialistická organisace jeví se nezbytností nejen v zahra
nicních a ríšských vztazích, ale i v problémech distribuce a

smeny zdánlíve nejrealistictejších a nJejmechanictejších. Nejde
však o to, aby índividuelní cinnost byla obetována cinnosti
kolektivní. Ve spolecnosti, která se vyvíjí, je treba ponechati
jednotlivci jisté zisky, které vyvažují jt\ho ri&ika. Stát, musí
sice prijmouti jisté generálrií formule, aby zachoval harmonii
lidských vztahu, ale musí spolecnosti, jejímž nejvyšším orgá
nem je, zachovati její dynamickou povahu. Musí pochopiti, že
každý, kdo ch~ prispeti k pokroku, je nucen porušiti zákon,
prekrociti bežná pravidla a uciniti novou zkušenost, aby na·
znacil smer vitální síly. Spor individualismu a socialismu je již

vycerpán. Socialism kolem nás je zabarven individualismem a
naopak. Každý z nich je jen vignelou na prázdné lahvi. Me
ritum obou doktrin musí býti posuzováno kvantitativne, nikoli
kvalitativne, nebot v pomeru, v jakém se náš politický a hospo

dárský rád socialísuje, náš mravní ideál smeruje k plnejšimu
uznání nároku individua. Socialism odvážných iniciativ neni

neslucite,lný se svobodou. Ale indivídualism, proti kteTému se

Wells staví, jest ten, jenž spojuje úplný cíl se sprostými pro

stredky, jenž spekuluje na ignoranci, strach a duverivost lidí,
indívidualism »davu malých lidicek, se zarputilostí a nevedo
mostí ciní protichudné vecí a z nichž každý vrcí a cení zuby
pred drobtcm vlastnictví jako pes uvázaný za károu«. Je to
om'ezený individualism K i p pse a cyniCKý índivídualism

T o n o B o li n y a y e.
Pres všechny pokroky vedy a vymoženosti techniky skupina

bohatých vlastníkit rídí dle svých okamžikových zájmu osudy

jedinotlivcu, hromadí dividendy a mení své školy v národJní
neštestí. To je však jen neporádek na povrchu, jenž se nedotýká
fec urcitých lidských jednotek. Ale moderní stát ukazuje se

neschopným k svému úkolu svou lhostejností k osudu rasy, svoji
lhostejností k tomu, cím by mely býti vztahy mezi pohlavími.
Reglementuje práci a verejné služby sveruje však príští gene

rací, bytostem; jichž schopnosti riezjístil a neciní z materství
hmkci.*) Je snad težko zakázati urcitým lidem, aby plodili
jiné, al'Q je možno potlaciti v zákonech, co chrání monopol a
hloupost 'a - potlacití, co brání chudému cloveku, aby rozvinul
svoji osobnost jen za cenu ztráty potomstva. Výchova lidí mela

by býti vážnou vecí, neponechávanou instinktu a prírode. Zkrátka
stát musí vystoupiti proti špatnému užívání životních sil, vzíti
rasu v ochranu pred temi, kdož"nevidí v živote nic, než »strídání
radovánek, dojmu a zájmu«.**) V tomto smyslu je socialism
pro vVellsc re'voltcu ducha proti laissez fait(l, laissez passer.

*) »Socialism and Family.« **) »Mankind in Makini.«
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\\lIellls verí v moc, jež se nepodrobuje slepe prírode, ale má
na druhé strane jen opovržení pro ty, kdož chtej í zríditi doko

nalou symetrii sil a domnívají se, že existuje je dna hospodár
ská a sociální organisace, jež by mohla jediným aktem podrobiti
je a uciniti blahodárnými.

Niqverí však a odporuje snum utopistCl rázu Morrisova. Pro
nej krácí civilisace od jednoduchého k složitému a nikoli obrá

cene. Považuje za fantasie a neprirozené výtvory kouzelné »prí
rodní« bytosti Morrisovy. Jsou mu spíše produkty tisícileté ci

vilisacq. Vidí stejne mnoho hamionie v klidu jako námaze, vidí
mužnou dustojnost v pohledu, jenž se upírá na soucásti stroje,
stejne jako v pohledu, jenž teká po ozárených brezích. Ví, že tak
zvaná prostota prírody je konec koncu jen syntesou nescetných
sil, jichž smysl nám uniká. Príroda je k svému dílu 'strašlive
vyzbrojena, kdežto my máme jen zrudnou organisaci, jen zá
kony spešne nacrtané, proti nimž vetšim z nás ustavicne re··
voltuje. Máme právo na klid, jehož príroda nezná? Není-liž

práve naší pýchou a nad'~jí stopa, kterou zanecháváme na zemi,
jež nás nezná?

Socialism musí se, dle Wel1se, vyhnouti nejen lákadlu návratu
k prirode, nýbrž i míti se na pozoru pred svým vlastním ideá
lem a bojovati proti svodu vytvoriti pro cloveka druhou prí
rodu. Muže žádati od jednotlivcu jistých obetí, nesmí však za
pomínati, že život má význam jen tím, že sbližuje rre.bo staví
proti sobe bytosti rozlišené. Stanoviskem moderního života je
stanovisko pragmatistick~. V okamžiku, kdy starý rád se všude
láme, bylo by šílenstvím mysleti na socialistickou orthodoxii. Je
šíkvtstvím víra, že soukromé zájmy kapitulují v 'jednomyslné
péci o obecné blaho. Necht se deje cokoli, clovek zustane »stvo
rením konkurujícím •.

Socialism je pro Wellse organisacní vulí, jejíž dílo musí
býti širší a presnejší, než aby ji bylo možno nazývati temnou
tendencí. Musí prameniti z urcitÝch sociálních bunek. Urcité

trídy, urcití jednotlivci musí míti již vedomí toho, co jest cinití
a vzíti na se odpovednost. Dle 'vVellse je základním omylem víra,
ite rozrešení problému, jež musí socialism rozrešiti, závisí na
jednomyslné a paralelní akci celku sociálních atomu.

Organické nevzniká z neorganického, vedomé z nevedomého.
Pokrok muže vzniknout jen objeví-li se rada sociálníéh cini
teld, kterí budou videt lépe v sobe a kolem sebe. Socialism je
tudíž antiporem oné vládní formy, již nazýváme demokratickou.

yšlence demokracie prisuzuje se dnes prevládajíci vliv v záko-
IIOdárství a ve vývoji civilisovaných národu a prohlašuje se, ze

vliv bude stále drtivejší.*) Tato koncepce nemuže dle
~lse obstáti pred analysou. Idea demokracie je odvetou indi

za všechna omezení a za všechny zvláštní privileje. »Po
je poprením práva osoby nebo skupiny osob rozhodnu

jednati, V7.hledem k moci nebo vnitrní hodnote již mají,
jmu celé obecnosti. Je tudíž spoj ena s ideou represen
Vláda je, alespon v teorii »delegátem a služebníkem li
vdle«. Neli(l jí tudíž hájiti, lec existuje-Ii lidová vule a je-li
Jeistým souhrnem vulí všech obcanu ve státe«. Ale sám
poiadavek není lec nejodvážnejší hypotesou. Demokracie

em intelektuálního presvedcení«, nýbrž živým ješte
periody rozkladu. Její vznik se datuje v Anglii

nový sociální cinitelé podnikli útok na staré upada-
a systémy, neschopné vésti prumyslový vývoj, ale
ljné, než aby se vzdaly rízení zeme. Trídy, jež byly
initeli vývoje, ale nemohly posunouti ve svuj pro

14dy, uchýlily sel k doktrine, která proklamovala sou
hopnost osamoceného individua reprodukovati aspí

ktl bez jejich mandátu, i neomylnost lidstva jako

MillticiDationac.
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Demokratická formule je formulí negace' a poskytuje nám
obraz uniformní a šedé masy. Ale tato uniformita a šedost není

výsledkem monotonie skladných soucástí, nýbrž jejich umelého
sloucení. Nicméne i v oboru vlády bude dríve ci· pozdeji
l1utoo, aby politický vliv se stal úmerným vedení a vychování.
Bude nutno, aby jedna barva nabyla vrchu. Do té doby nebude
možna žádná organisace a socialism bude jCll1touhou formulo
vanou ve snu. První pokusy kolektivní organisace budou zá
viseti na funkcní aristokracii, která si snad není ješte vedoma
své moci a která ješte nezaujímá ve státe místo dosti vyni
kající. Tato trída není trídou vlastníku kapitálu. Poslední dve
století ucinila kapitál naprosto nemorálním a neodpovedným.
Dosavadní rozdelení bohatství je nadto prícinou, že nelze defi
novati urcitou trídu podle bohatství, jehož je pánem. Prední
trída jq v rozkladu. Ale soucasne lze pozorovati jiný pohyb,
jímž »urcití lidé casto nejruznejšího puvodlu a tradicí cílí ke
spojení v množství nových specifických skupin, jež jsou s to
dáti brzy vznik ideálu velmi odlišných karakteru.« K této tríde
vedcu, urcuj ících zpusob užití kapitálu musí obrátiti socialism
své zraky. Lidstvo odhalí, že na její výkonnosti závisí jeho
pokrok. Dnem, kdy spolecnost bude disponovati sborem vycho
vate~u. kterí »uciní z mechanika inženýra,« bude možno ríci, že
vznikla síla, poskytuj ící nám první výraz klasifikace dosud
nenacrtnuté.

Lec podpora, jíž se dostane státu od techto osob, nechá beze
zmeny jeho roli. Nebudou míti ceny lec zpusobem, jakým jich
použije. Nebudou míti ceny, pokud stát nevytvorí dosti deli
kátní m'qchanism, jenž by ucin~l jejich rozhodnutí úcinnými
a jenž by se nadto sám menil se samým aktem premeny a s ci
niteli, kterí jej budou zajišt ati. Duraz, který klade Wel1s na·
toto poslCidin-í rozlišení, vysvetluje reakci, akcentovanou zvlášte
v jeho oových dílech, proti socialismu ciste administrativnímu
- fabianismu a hlavne webbismu. Klade stále vetší duraz na

volnou hru myšlenky mezi prostredky uskutecnení, stále více
rozlišuje mezi nedotknutelnou svrchovaností myšlenky a opor
tunisrn'epn všední politiky. Stále více pecuje o estetické vlast
nosti socialismu. Socialism, nemá-li býtí jen doktrinou, musí

v dbbe, kdy specialisace je pokrokem, míti k službám sbor
znalcu a specialistú neznajících kompromisu. Avšak sama idea.
socialistická není specialisovatelná a nikdo se nemClŽe 'státi pá
nem pojetí, jež se ustavicne obnovuje a jež se vzpírá videti svet

jako shluk typu a tríd.

To neznamená, že by Wells mel bázeií prad reglementací a
omezeními. V jeho »Moderní Utopii« jak stát, tak i admini

strativní obvody, které stojí casto na jeho míste, vyvíjejí veli
kou a složitou cinnost. Ale celá tato cinnost bude jen všední,

stálou, mechanickou prací socialismu. Jeho inspirace a duše
bude se projevovati jinde. Kolektivism adminis.trativní nemuže
poskytnouti svých vrcholných výkonu, lec když byl provedl pseu
dovedeckou klasifikaci lidí a vecí. Jeho optika je znetvorena.
Vrací se k real~smu stredoveku, zatím co moderní' duch se vy
víjí smerem k nominalismu. Vytvárí jakousi scholastickou so
ciologii. Odpor Wellsuv k takovémuto pojetí vysvetluje útok,

jímž se obrací v »Novém Macchiavelim« proti manželum Web-
. bovým jako jeho predstavitelum. Jejich láska k porádku stala
. se dle slov 'vVel1sových nenávistí vuci nepredvídatelnému, »PO

trebou systemisování toho, co se nedá v žádný systém uvésti.~,
Zapomínají, že »lidstvo bylo zplozeno v touZiej a žije v touze«
a že by stráslo v méne než jedné generaci malou armádu bde
lých a presvedcených funkcionáru. KdJysi WelJs byl pritahován

dílem vVebbových, proto'že jeho názory o naléhavých úkolech
socialismu se blížily jejich názorum. Nyní se od nich odloucil,
protože manželé Webbovi vídí konecnou formu a definitivni
harmonii v tom, co pro nej je jen hrubým nácrtem.

Žádný clovek, žádná strana nevládne konstruktivním ideálem.
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Jcn tVlircí predistavivost, vedomé oddání, zapomenutí všed11ích
zájmlt mtlžc prispeti k rozvoji socialistické myšlenky. Každý

z nás k tomu prispívá sv);m malým dílem. dle miry. jíž ve
~vém soukromém živote venuje meditaci a odríkání. dle roz
loh)' svého »mravního záz.emí«. Spásu vidí \Vells v aristokracii

otevrené pro všechny, do níž vstupujeme. z níž vystupujeme,
dle toho, jsme-Ii odho.<:Jláni ci znaveni, ve které však nCll1lužeme
. etrvati ustavicne. Není cloveka aui skupiny. jež by se mohla
vydávati za socialistickou s vyloucením všech ostatních. Socialism
je pritakání vtJIi silncjší než je faH. Jak by mohl náleželi celý
fe'ól nám, jichž život je fakty ovládán? }>Co je skutecného v lid
ském pokroku, nevystupuje nikdy na povrch; je to ~í1a hlu
bin ... ; šírí se mlcky, když 1'idé premýšlej í, v pracovnách, kde

píší, nestarajice se o sebe samy, v labor<ltori, kde pracuji pod
tlakem neosohní zvídavosti, v zári, tak vzácné, konversace

v~kutku po(i(:.stné, pri ctení, které nutí k premýšlení, nikoli však
v denních záležitostech«*). Níkdo se nemt'He zbaviti své bez
prostrední o~ohnosti. nikdo se nemuzc specialisovati v hlubinách
je omylem filosofa, ucitele, publicisty, pred5tíraji-li, že' jsou

cistým zázemím. Kdo jedná jakoby byl ne j p rve filosofem
a ne j p rve státníkem. je jen simulantem.

Tak kOllJstruktivní myšlenka láme príliš úzk~ rámce stran, ne
schopné udržeti ji ve svÝch nlQzích. Nikclo nemá formuli kon
strukce, nikdo není nutne protikonstruktivní. Socialism má tu

diž právo obraceti se na všechny: ke strane konservativni, která
pres horl.ivost~ již venuje hájení nabyt)'ch zájmlt. je stejn<: ko
lektivistická. jako b.ždá jiná, k temným. masám &Inické strany.
jež stále ještc mají v podezrení každé vyšší vzdel·ání a každou

mravní disciplinu a kO,neine i k SLrane liherální »obrovskému
poho.')tinnému karavanserailu politiky«, dostavenícku všech zá
jmt"l, které ncmohou samy bojovati proti mocným organisacím
práce a kapitálu.

Tak se stane socialisJl1 výslednicí nes'11írné spolupráce.. Bude
akcí a emocí. Love and Fine Thinking buclle jeho

heslem. Ztelel'ncním socialistické myšlenky bude dita, jež získá
na bO'11attví, kdykoli nekterÝ clovek získá si »mravní zázemí"

nebo rozšírí to, které již mi"l. X a temném dne obou dolních
tríd spolecnosti, »sprosté trídy« individuí, jichž egoism je ne·
ome~IllÝ a »kalné trídy«, jeji~. lidé jwu zhaveni predstavivosti

a gravitují .tále kolem mezdního minima v hospo,dárském svetc,
na šedivém pozadí »kinetiKlt«, bytostí schopných a obratných,
jíchž predstaviv-0st se však nepovznáší nad oblast poznaného a

vyzkoušeného, vystoupí v plné zári »trída poetická«, ta, jež
tVOIrí rád a krásu, která po.<:Jléhajíc nevyhnutelné reakci okol
ností, staví :kl proti silám rozkladu.*) Ovšem mezi jednou a
druhou trídou jsou neJa.,»lé hranice a jeden clovek mltže náležeti
skoro vždy dvema z nich nckdy i trem. Vláda nad svetem bude
náležeti tem, kdož k plnému morálnímu a fysickému zdraví

i výkonnosti pripojí VLIli k službe a klidný a vážný smysl pro
odpovednost. To jsou samurajové, kterí se prochá7,e,jí po uli-
cích Utopie. Ks.

/1 frf(/ K"II·.

Má Amerika kulturu?
Pan ,.I,.1fred Kerr nepíše pouze o divadle.

Se stejnou vášní cestuje. Jeho kniha »New
. York und London« je psána, jako jiné jeho
knihy, v krátkých odstavcích. Vybrali jsme
z nich a preložili, co se hodí k thematu, na
znacenému "Ii titulu.

Z mé knihy mluví vášeil pro Nový Svet. Obrací se proti
slabomyslnému pojmu, který má Evropa o »Jovcích dQlaru«.

Proti vetám, jako jest: »Civilisace, ale ne kultura.« 2>Úspech, ale
žádná duše.« Uf!

*) »The new ~acchiavelli.«

Tyto hokus-pokusy budu hicovat. Verím, že filantropický ry~
.\meriky - a nejen tento _ jest »ku1turou«. Také presnost
a sporivost jest kulturou. Také fantasie jest duší. Má kniha
zpíd: »\íítezstvi strojové moci; jasné pr<::j:istavy; výmyslu;
vymyšlené skladby; praktického snu.« O Americe praví muj
spis: Kdo vy tvori! takové veci, »má vetší, naléhavejší' predstavy,
kypivcjší mozek, presncjší carodejství, než toho všeho vezí
v rozplývajících se baladách pro lidské mozecky. - Tady jest
silnejši básníctví.c(

Tento národ dokázal. ceho Evropa nedokázala. Tento národ
objevil severní tocnu. Tento národ vymyslil létadlo. Tento ná
rod zastavil válku celé zemc. Prijd:e/ jednoho dne odtud spása
svetu? Clovek cítí podivuhodný otres, když sem pristan't{ po sve·
tovém nešte.stí ze zllcsvárené, neduživé Evropy. Syn starého
zemedílu kulhá a lapá po trošce vzduchu. Zde však vymýšlí

kypící chlapík plný nadbytku a rozletu, jaké nové skoky by se
daly udelati. Jaký to skoka<ll' neznámého, smelého druhu.

Opct jiné pHrov11áni: vládlne z&~1geniální mozek mocného
dítete. Zcela bezelstného a velmi zchytralého zázracného dítete,
dítete jedinecné, dennc rostoucí síly. Bezstarostného, jen silne
pudového. A veseléhol Kebo{ tento díl sw,ta jest takrka z brusu
!lOV)', z pevné suroviny. Z toho, cO' Amerika odhazuje, muže'
žíti celý jeden kontinent.

Muže nekdo býti pri pohledu na podzemní dráhu pohnut
témer nábožne? Muže nekdo, bydlí-li vysoko v obrovském dome,
a vyje-li boure kou.reJnou hudbou. vždy znovu se v duši hlu
boce zachveti - a vztáhnouti ruce? 11uže, když vzpl"nuvší svetlo
za casného vecera zárí stotisíceronásohl~e nad strechami :--:ew

Yorku. pocítití nejhlubší pohnutí ve skoro již vyplnené touze
toho. jenž došel cíle, j'onž uvidel novou krásuo Jest to možné?

Jest ID neodvratné.

Schody a sloupy poštovní budovy - grandiosní, v mamutí
velikosti a jednoduché. Kdo nikdy. nespatril nové archítektury
na trídách a ulicích Manhattanu, tomu zustávaj i uzavreny po'
slední ro;zloše stavebního umení. Také nové hotely v New
Yorku mají vlastní stavební sloh. Co poskytuje zraku takový
obrovský hostinec? Pravoúhlá základní budova s mnoha okny
a mnoha dvermi jest již velmi vysoká. Na ní vyrltstají do nebes
ctyri vysoké, svetlé, ctyrhranné komíny, zploštelé, s nespoci.
tatelnou radou o1<en. Tito vesele zárící, kolmí, zploštelí obri
s množstvím skla a skla a opet skl'a se týcí do prostoru. Tam
bydlí zase až nahoru synové zeme; hemžící se, vetrící, cestující,
tvo,rící, hledající.

Sloupy Americanll pokracuj í v a'ntice. V Evrope se smejí,
když se tam nejaké místo jmenuje Metmfis - v New Yorku
takový smích vám z.ajde, nebor príjde pocit: Rhamses se mMe
dát pochovat. Na brooklynském moste jsem stál pod,ruhé v ži
vote. Prošla mi hlavou Napoleonov,l veta, napsaná na po
mníku v Cherbourgu: »Chci obooviti zázraky Egypta.« Ubohý
venkovan l Visící tíží takové stavby mostu, na ohronmém chod
níku nad valícími se obrovskýmí vlnami, jest prekonán starovek
a novov'ek. Nejvelkolepejší mesto sveta'.

A když lidé byli po celý den vyjednávaJí a obchodovali a ná
denicili a kupovali a poklízeli a pracovali a kriceJí a tak vydelali
na nejnutejší potreby. jídlo a útulek: pak jsou pro ne ote
vreny vecerní školy; pro všechny, bezplatne, bez žertu, bez
prítHe, bez kejklu -- a odtud mttže se státi trhan. žebrák, paria
s jiskrou v mozku advokátem, lékarem nebo staviteJem - nebo
presidentem.

A kdo prizná,-á tomuto americkému lídu, tomuto nádhernému

mladému národu jen tak zvanou civílisaci, ale ne kulturu, ten
jest ltevyhojitelnei krátkozraký. Chybí mu síla videti obrys
místo jednotlivostí.

*

Do \Vall Street jezdím nekterým expresním vlakem pod
zemní dráhy. Všechny dvéft\ se samocinne soucasne otevrou
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prí zastavení. Není ruzných tríd. Stejná cena. Kdo jest jedl10ll

dole. m\iže jeti, jak dlouho chce. (Mluvím o téch vecech con
amore - nebol není pravda, Je za tím vezí pouze civilisace!

Pravda jest, že z toho vy1wkuje i kultura a fanta~·íoCl.Bájecná
potrava pro umcke. A pro myslitele: ponevadž strojo"ú síla
nahražuje lidskou.

Janovské paláce blednou pred smelýmí kamennýmí budovami
Wall Streetu. Kdo nevidel Ne\\' York, pricház·í o poslední
architektonické rozkoše. Postav!'e se na rohu mezi ""Va1l Street

a \\'illi;ml Street; nahlédncte do této' ctvrti pres Nassau Street,
Ccdu Strcct, Brond Street. Fulton Street. Hannover Str-eet,
Pine Street. To jest vrchol _ pro malíre. T bez vedomí. že
zde se potí pellržni mozek lidstva. \ \'illiam Street jest úzká,
obrovsky vysoká. Podivuhodná vccnost. Prvního rádu. Vzpo
mínal jsem - v Nrmecku mne potkalo neco po~lohného v po
ml'mc malém mcstc: v Essenn. Hlavni trída Essenu pllsobí

americky. byf i v rozsahu hracky. \rVal1 Street jest širší než
onen úzký, krilsný. valkolepý prusmyk, zvaný \\'il1iam Street 
napríc v nem, jako ál:on v šachtc. starý, cern~' kamenný kostel
,e hrhitol'ním plotem. zapomenutý z uplynulých dob. Trinity
Chnr~h. :'!cm6 hrobky mezi hiklavÝlIli obry. Znovu pripadá
•'l'\\' York jako mesto nej vetšiho divu. který roste synu zeme
takrk1 píed ocima " prec1 pí;ic; rukou.

*

\f1U1'il jsem ~ Nfr. H arrimanem. podnikatelským velmožem.
Jeho ('tec vytvoril ocelO\'Oll stezku k Tichému oceánu. Obrovské
rlíto - prekonání šílených vzdálenosti. Všechno ie fantastické.
Zde kynou ráje; avšak ne plny slunné 1enivosti. nýbrž k pra,sk
nlllí napln~ny podnikavostí. Tam žije nejnapjatejšÍ touha po

nové tVllrbl", pod marnotratne pyšným ncbem. Nové znaky jižní
krúsy a odpocaté severní síly zde mohou jetlnou zazáriti a
ovlác1nouli planety.

I !arrilllan se milou mluv;l I) umc1eck)rch v~cech. To tam

r~di dclají. 11iluje nc\\'yorkskou architcktul'l1 z posledních
pat'l1úcti let. To, co bylo vytvoreno dríve, citlivc odmítá. Prá
vem. I v páté awnui vyberave oddcluje jeho cítení ušlechtilé
oel .koro pr:wého. Jemný clovck našeho rázu. Evropané maj í
(' vedollcích mužích Ameriky od základú ialešný pojem. Pier
pont Morgan mel sice býcí šíji, byl hrubozrnný, brutální na
venek. Dnes však vyrllstá v Nc.w Yorku nervové pokolení; naši
bratranci. Pri tom plni fysiologické svežesti.

Ano, a Vždycky mají tito lidé, jichž mozky táhne tisíc chvat

ných Jámol,pri tom cas na zábavu. Tempo mesta jest pohádkove
i:ilc\ - ale ti nejzamestnanejší, nejduležitejší, nejvlivnejší ho
~ori s li mcvem a tiše o docela odlehlých vecech; jakoby svet
odpocíval. Jakohy se jich nic' jiného netýkalo mimo ten~o
hovor. Za tím vezí casto prání: nálada stehovavého ptáka: idea
li~mus. Nejvíce vynikající zde jsou vždy opakem toho, co sí
predstavlljeme pod slovem businessman.

Kdy, jsem byl poprvé I' Americe, pred va1kou, udelala n;)

mne dojem zvlášte zasklená skrínka v. hote1ovém pokoji; když
I žel na d.ivanc, náhle zazárila písmena v nápisu: "Došla

vás po;ta« -- »mail ip office for you«. V pokoji byl také
or na odesílané dopisy, které jím padaly do schránky u por

Od války vznikl" 111noho nového _. v novém stylu.

hno jest velkoryse a hloubave vymyšleno v tomto
limim a zázracném dome odpocinku, nejvetším na svct~,

a tisíci dvema sty pokoji, s dvema tisíci dvema sty
en. S o~trovtipem pronikajícím až do konce, pred nicim

aeuhý~ajícím, pevne svírajícím jako klešte. Hotel, který se-
ft 2 triku.

Jen silná fantasie dokáže ncco podobného. Jen ten, kdo sní

jjasnejší pohádky dne - a uskutecnuje je udatne bez ohleuu
obvyklost. Není tu nikoho, kdo by vždy namítal líne a ze
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zvyku zbabele a verne !>odle tradice: "To prece nejde, odpo
ruje to všem obycejum."

Pohádkový zámek bn<1oucnosti. Elektrický Sezam. Srdce tluce

rychleji. Nevcrím, že za poc;lobnými vccmi vezí pouze civilisace.
Fantasi)C' znamená pro mne: kultmu. ] est ta umení.

V nocním stolku není žádné n:l.cloby (odpusfte i). za to jest
tu koupelna.

Celek není však okázalý -- nýbrž silný, vystupnovaný, zdraví
prospešný, pohodlný. Dve hesla. Jedno: Ihned! Druhé: Nikdy
nerušit! Vše daleko zmekcování. Kejen to nejchytrejší z chy
trého. Ale i to ne.1ryz(,jŠí z ryzího. Vítezství strojové moci,
jasné predstavy. výmyslu, vymyšlené skladby, praktického snu.
:\no, kdo vymyslil nejvetší hotel této zeme, má v~tší naléhavost
prec1stav, rozpjatcjší mozek, presncjší carodejství, než kolik
toho jest v rozplývajících se baladách pro lidské mozecky.
Tady jest silnejší básnictvL ~ebot bylo ztelesneno.

Newyorkské divadlo se roZV1)!. Omylem prilTuerného Evro
pana jest domnívati se, že na jevišti zde panují šlágry, sensace,

dráždidla, napínavosti. - Slepý, kdo tomu verí. New York
jest evropské divadelní mesto. Ovšem, ve vývinu. Mám-Ii po
suzovati podle pocitu: tri ctvrt i starých triku, a ctvrtina nového

umení. (Ale tato ctvrtina delá tam dnes silnejší dojem než
ony tri ostatní.) .My v Nemecku jsme ovšem dále. Berlín jest
ješte stúle prvním divlldelním mestem na svcte. Ale v Novém
Svctc pocíná neco rašiti. Pri tom žije v režii ten príznak.
který zveme americkým. V tom velzí budoucnost.

*

Co projdQ hlavou na lodi pri USll1alll jest to vzpomínka
na zt'l1li »bez duše«? Budte tiše _ to jest stará nespravedlivost;
starý nesmysl; staré ríkání; stará zpupnost. Obehraný válec:
»Civilisace - ale ne ku1tura«.

Když jS,em tam šel poprvé, byl l1lt"lj dojem ,takový: »l\edo
stane se jim jenom kultnry, ale ješte vetší kultury.« To jest

nyní dvojnásob jasno. Vím, co se I11M~ vytknouti .• \. kdyby
se to nevedelo, Americané by to byli rekli. Bezmezne prevládú
však silné, nespatr-ené, jedinecné. geniální.

Co mluví vetšina v Evrope? »Zeme bez duše?« 11užc být
bez duš'Ci zeme, která má za ohyvate1st vo Nemce, Kelty, ruské
J,idy, Latiny, Slovany - tedy Evropany, a vedle toho plemena

východní Asie? »Bez dušel" Což nemá duši l.árod. který po
cituje touhu po duši? Což ji zde nepozorujete pri každém se
tkání stokrát, ve stech ocí? Necítíte j i v tepu srdce tohoto
;ediného mesta? V jeho radosti z pomoci? i'lemluví duše z ne
bázlivého pohybu, ktCll'Ý otvírá tem nejchudším dvére k· \.ze·
stupu? Nemluví duše z nové krásy, zde vytvorené? Z nového
zpusobu smíchu a pádnosti? Z odvahy k neobvyklému vždy
neomylné? Není duševní kult-ura. v pádné strucnost i výrazu'
N r'tlí v tom Iduše, býti jemný k ženám a prece vzdálen vší
nechutnosti a opictní? Jest myslitelné hudební mcsto vysokého
stupne, jakým jest dnes New York, tam, kde nepanuje duše:
Což nechápele rostoucí - pouze dokonané? Není to duše, pre

chází-li divadlo od ef<t1ct? k opravdovosti? Bankrotár, jako
WilsOll. jest v Americe odbyt. Když nemecký bankrotár smí
dúle otvírat hubu - to jest duše.

*

Americtí lidé jsou deti; mají plné ruce práce, aby pj"ede

vším nejak využili i>ollatství zeme. To ostatní prijde, Deti;
dnes ješte hladoví po urozanosti, touží po kastkh - ovšem.

Ale jina!<? Odhodlaní k cinu; plni sveží bujnosti, duslední:
uprostredl vzestupu. Uprostred lesku.

De.ti, kteirým se dobre vede. Ráno dostanou za nepatrnou
cenu (nebor co jest jim šedesát centu) tuto snídaní: grape fruit
_ šrávu z citronu a pomerancu; pšenícný moucník se sme.
tanou; vejce se šunkou; mléko. Také jídlo pi'tsobi na duši. -



*
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Prítomnost 14. února 1924.

Evrope v druhé polovine 19. století nemcma byla snad nejroz
šírenejším svetovým jazykem. A jestliže Meillet pokládá na pr.
reformované Esperanto, totiž I dOl, za dokonalejší, dalo by se
o tom diskutovati, ponevadž nekteré idistické reformy zname
nají &píše ústup než pokrok s·e zretelem k ideálu umelého, mezi
národního jazyka, jak to výslovne zduraznuje anglický známý
linguista Dr. Co 1I i n s o n ve svém kritickém posudku o vlivu
techto' umelých recí. Praví mezi jiným, že »v duležitých bod,ech

Ido jde zpet a že pozorné prozkoumání obou jazyku nepodporuje
názor, jakoby v celku Ido znamenalo pokrok proti Esperantu«.

Hlavní ovšem chybou Ida je, že bylo predcasným reformnjffi
pokusem, jenž zdaru veci umelé mezinárodní recí neprospel, spíše
uškodil, ponévadž zpusobil zbytecné tríštení v esperantském hnutí
pro linguistické detaily v podstate málo významné. Je samo
zrejmo, že Esperanto není bezvadné, že v leccems muže a má
býti upraveno. Vedel to i sám Zamenhof a pokládal je za osnovu
pro s k ti tec n Ý mezinároclní jazyk b u dJo u c n o sti. Uznává
to také MeiJlet, zrejme sympatisující s Ido, který pokládá
odpor esperantistu proti reformám v dobe nynejší za oprávnený
a sice z toho dllvodu, aby se predešlo zbytecnému rozkolu.
Míní však, že »jakmile mezinárodní jazyk bude uznán dohodou
všech státu anebo aspon tech, které jej prijmou, bude požívati
autority, jíž nic nedovede otrásti.«

Jedine správným stanoviskem v té veci má býti: predné mezi

národni uznání a prijetí, pak nutné reformy, arci rovnež mez i
n á rod ne z á vaz n é. Idisté toho nepochopili a tím práve
prohrešili se velmi na hnutí, jehož jsou zanícenými stoupenci
a hlasately.

2e Esperanto, i prísne linguisticky vzato, je prozatím nejúcel
nejším a zdarilým pokusem svetového umelého jazyka - do

svedcuje tato jeho charakteristika z péra vehlasného jazyko

zpytc.e J. B o ci o n i n 0' d e C 0' u f ten a y e: »Esperanto 
praví - jest skutecná rec, má veškeré znaky pravé »prirozené«
reci. Není príliš jec1nostranne románské ani není príliš umelé,
má tedy praktické výhody prede všemi ostatními systémy sve
tového jazyka. Jeho slovník je utvoren velkolepe. Na všechny
opravdu životné jazykové složky je brán zretel. Esperantský
slorvník mel by býti vzorem všem ostatním slovníkLlm. Dr. Za
menhof došel pouhou intuicí témer téhož sloVll'íkového systému,
jenž se považuje za ideál nedostižný, jehož však dosáhli san
skritští gramatikové a lexikografové.«

V posledních letech a zejména po váleC! Esperanto zazname
nává zrejmé úspechy v mezinárodním a vedeckém živote, pokud
se týce jeho uznání jakožto svetového pomocného jazyka. Tak

na pr. Esperanto doporucil Mez i n ft! rod n í t e r v e'n Ý

K r í ž r. 19~1 na svém X. kongresu v 2eneve a téhož roku
o zavedení Esperanta bylo uvažováno ve »S v a z u '·'11 á rod u«

s príznivým úspechem; lze tudíž doufati, že v jedné z nej
bližších schuzi »S. N.« otázka tato bude definitivne vyrízena,
címž by Esperantu dostalo se konecne: mezinároclní pevné zá
kladny pro svetové praktické uplatnení se.

Dlužno dále upozorniti na to, že Esperanto fakultativne je
zavedeno ve školách nekterých evropských státu, že esperantské
mezinárodní kongresy jsou obesílány oficielními delegáty

mnohý<;:h evropských a mimoevropských státu, také velmocemi,
že o ne zvýšený zájem jeví zejména asijské státy, Japonsko
a tím, pro než Zamenhofuv jazyk jest nejsnadnejší evropskou
recí. Nemusím zvlášte upozornovati na to, že tento jazyk teší
se oblibe v mezinárodních ob c hod ní c h kruzích: loni konala
se v Benátkách specielní mezinárodní obchodní konjerence.
O Esperanto zaj ímá se mezinárodní paedagogický svet, cehož
dokla:dem je internacionální paedagogická konference konaná
r. 1922 v 2eneve na poclnet tamního ústavu »J. J. Rousseau«,
konecne dlužno pripomenouti, že Espclfanto oficielne je pri
pušteno v Mezinárodním Úradu Práce a že za úcelem mezi-
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Nová Evropa
H. Boczkowski:

Za tricetileté války dal jeden Francouz vytisknouti hloupou
otázku: »Miíže být Nemec krasoduchem?« S toutéž hloupostí se
táží nyní mnozí v Evrope: Muže Amerika míti nejen civilisaci,
nýbrž kulturu?

:-Iali by se lidé tak rádi zpracovati touto vznikaj ící mocí,
kdyby nemela duše? Míti strucnost výrazu - není to kultura?
B}'ti úsporný v pojmech ve všech projevech života - což to
není kultura? Sestaviti inserát, jakO' by to bylo drama? Postaviti
do sveta nové krásy, nové znaky síly a presnosti, nové vzory
íysiologicky dobrého vzhledu a radostí a suše žertovné duveri
vosti, vytvoriti nové štestí v cestnosti, se kteroll každý konecne
pripustí, že chce vydelávati peníze - není to kultura?

Nejsou to neohrabaní obri. Nýbrž hbití obri. Jsou to úplne
nežní obri - jest pro ne hanbou býti hrubý. Jest jim k smíchu
vystavováni drsného vojenského tónu, opicích cetek, livrejové
okázalosti. Pestuje se - ne snad zbožnování ženy, ale ochrana
ženy.

J sou zacátecníci. Teprve se chystají, pokrýt svuj dum stre
chou. N edostalle se jim jenom kultury, ale ješte vetší kultury.
Zkazili Niagaru. Ale až jednou zacnou a vrhnou se na hýckání
zemepisu,' pak vytvorí ohromné zázraky dosud neznámého druhu.
Pak bude jejich péce o prírodu veliká jako Gaurisankar, a
budou mít hOtlnc. oc pecovati.

Mohou Americané dostati kulturu'?

Mál.e vy neiakou?

Ztucnení jim však nehrozí. Spech brání tlouštce. Nebo: za dolar

dvacetpet centu se dostane tato vecere: ústricový cocktail, pak
cerstvé bohy, pak opet pecené ústrice, pak francouzský rostbeaf,
spagh'e~ti, jahody se smetanou, pak mléko. V mnohém hostinci
jsem našel u každého pokrmu oznacený pocet kalorií. Tedy:
duše se upevnuje tam, kde jsou ústrice národním jídlem.

Problém umelého svetového jazyka.
II.

Tyto nedostatky Esperanta Meil1et pnplsuje na vrub východo
evropskému puvodu Zamenhofovu a jeho jakési diplomatické
kurtoasii vuci nemcine a ruštine.

Myslím, že tato kritika Meil1etova není ve všem oprávnena
a prozrazuje zase západoevropský puvod! a pak jistou ne diplo
matickou kurtoasii vuci klasickým jazyktlm. Meillet zapomíná,
že dnes ve XX. století znalost latiny a zejména re.ctiny dávno
není taková, jaká byla pred pulstoletím, procež zakládací slovník
mezinárodní reci na recko-Iatinském základu technicky nezna
menal by nikterak usnadnení pro její rozšíreni, o což jde
Meil1etovi a v cemž spatruje týž kriterium svetovosti umelého

jazyka. Bylo by velmi jednostranným budovati mez.inárodní
jazyk výlucne na západoevropských linguistických .prvcích. Je
práve prepností Zamenhofovou, že hledel uplatniti ve svém ja
zyku také východoevl'Opské elementy, zejména slovanskou syn
taxi, jako volnejší a proto prístupnejší, že dále podržel v Espe
rantu nemecké lexické kmeny, pamatuje se na to, že ve východní

Proc jsou tam i ti nejchudší silní a doufající? Protože jejich
srdce není vzdáleno ocekávání. Protože sice bydlí ve. špíne, ale
ne v neštestí. Protože pred nimi svítá vzestup. Protože ješte
v bahne Bowery se stává vedomí bohaté plnosti, která jest
okolo, útechou. Protože mnohý ml'že z t9ho svuj díl zítra ovlád

nouti. Veríme) že žebrák tam dýše srdnateji, než u nás malo
mešfák.

••



Prítomnost

národní propagandy s úspechem používají jej nekteré státy, ze
jména nove vzniklé, na pr. Finsko, Litva, Ukrajina.

Nemluvil jsem dosud o úcelnosti a možnosti umelé reci vubec,

zejména v životní p'raxi. Myslím, že otázka tato kladne byla
zodpovediína dosavadním vývojem a reelními výsledky Espe
ranta. Zajímavé názory o tom nalézáme u Meil1eta v kapitole

o umelých jazycích. Vynikající tento francouzský jazykozpytec
v p,rincipu pripouští naprostou možnost umelé reci Se zretelem
k praktickÝm potrebám mezinárodního života. Konstatuje, že
»umelý jazyk, založený na zásadách Espera11lta a Ida, mUže fun
govati.« Predností umelé reci podle jeho názoru je okolnost.
že ji lze snadno ovládnouti: »nekolik dnu stací, aby Se roz
umelo, nekolik týdntl, aby prakticky se jazyk ovlád\«.

Jak se má vec s jejich úcelností a praktickým významem? 
>:Rectoho rázu - praví Meil1et - muže prokázati veliké služby

a odpomoci ve velké míre nesnázím zpusobovaným množstvím
jazyku.« A trochu níže podotýká: »sluší dodati, že pro bežné
potreby mezinárodního života umelý jazyk muže býti snadno
užíván v celém svete«. Zejména mezinárodní kongresy vyžadují

»spolecného jazyka, aby byla umožnena opravdová diskuse. K tomu
úcelu jest zapotrebí reci snadno osvojitelné a která by nikomu
neposkytovala p.rednosti. Jenom umelý jazyk vyhovuje této divojí
potrebe«. Konecne umelé reci lze s úspechem používati k pre
kládání z isolovaných anebo málo známých jazyku, zejména

spisu urcených pro mezinárodní forum: »esperantský preklad
posloužil by celé Evrope«. Je samozrejmo, že umelá rec hodila
by se dobre i pro ptIVoaní práce mezinárodlllího rázu.

Me:il1et je však toho názoru, že umelého jazyka není treba

používati pro ptlvodní ci prekladatelskou umeleckou tvorbu, nebot
tím by byly prekrocovány meze jeho' puvodního úcelu a také
ohrožována jeho linguistická podstata. Meillet shrnuje tyto své

úvahy v následujícím záveru. »Praktická nutnost mezinárodní
(umelé) reci je evidentní. A ježto jazyk takový je možný, má
býti uskutecnen... I mezinárodní umelou recí lidstvu pribude
nová síla a nikterak nebude ochuzeno o bohatství obsažené

v jazycích existujících kultur. Pouze umelý jazyk muže po
skytnouti pro mezinárodní styky p r a k t i c k Ý a j e d n o
d uch Ý nástroj, který jim schází.« Práve v Esperantu a Idu

Meillet spatruje záslužný pokus. o jazykové vyjádrení moderní
kultury spocívající na recko-italském základu. Tedy umelá rec
prej<onává úspešne í onen paradoxní, v .podstate domnelý roz
por mezi moderní ffinohojazycností a kulturními sklony k jed
note, které byly podnetem k temto pojednáním.

Doufejme, že v dohledné dobe k tomu dojde, nebot toho nubne

vyžaduje pokrok lidstva. A bude to událost opravdu epochálního
dosahu a významu, která jiste se stane mezníkem v dejinách
lidstva, snad pocátkem nové éry.

Nebot prijetí jednotné umelé svetové reci bude znamenati ne-
jenom obrovskou ekonomii kulturní energie a tudíž i jeji sveto
vou intensifikaci, nýbrž vytvorí zároven pevnou bási pro reelní

paci/i5m, rozhodne prispeje k utužení mezinárodní solidarity a
k seslabení nacionální nevraživosti, nebot jestliže nynejší mnoho

azycnost, zejména prospívá šovinismu - ponevadž hlavne jazyky
ockizuji navzájem národy - pak neutratita a jednotnost svetu

ého jazyka bude prirozeným pojítkem sbližujícím a smirují
bil nynejší zneprátelené národy.

Poznámky

Sumárnf soudy. Pan Viktor Dyk venoval ve feuille
tonu »Národních Listu« pozornost tem, kterí se staví
za bitevní heslo: »Boj proti všemcuninám!« - a kterí
pri tom zhusta upadají do povrchnosti a n~plodnosti su
márních soudu. Ponevadž se pri tom zmínilo »kterémsi
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týdeníku«, cítíme se býti také postiženi, nebot »ktedsi
týdeník« znamená v názvosloví národne demokratickém
Prí tom n o s t, pokud o ní vznešení lidé strany ne
mluví vubec s povrchní sumárností jako o »tam tom
žlutém«. Pan Viktor Dyk si nemuže pomoci a musí prÝ
si pri thematu svého feuilletonu vzpomenouti na refrén,
který zpívala jedna z jeho románových postav:

Prasata jsou všichni,
budme také prasata!«

Mluva páne Dykova jest drsná, i zardíváme se. Dou
fáme, že pah Dyk nám prizná právo na minimum sebe
úcty a že nebude žádati, abychom se cítili býti potrefeni
touto kategorií. Chceme se domnívati, 'že nás pan Viktor
Dyk radí mezi ony indiferentní a »pohodlné lidi, odmí
tající zásadne odpovednost«, kterí »nedávají našemu ži
votu více, nežli svou odmítavou kritiku«. Musíme se
ovšem priznati, že nenalezli jsme ani v clánku páne Dy
kove prímého a urcitého slova, po kterém jsme toužili,
a zdá se nám, že pan Dyk pronáší pouze slova neurcitá.
Mluve o kritice verejného života, žádá vyvarovati se
Scylly i Charybdy, i nerozvahy i prílišné rozvahy, i prí
lišného mlcení i prílišného nemlcení. Nemyslíme, že by
si kdo z toho vybral nejakou dobrou praktickou radu.
Jsou to pokyny príliš theoretické a sumární, než aby
mohly býti plodné. Kdy zacíná nerozvaha' a kdy
škodlivá rozvaha? O tom se muže mluvit do rá
na. Bylo by bývalo lépe vzíti nejaký konkrétní
prípad a osvetlit vec na nem. Tak treba vezmeme
prípad pana Práška. Tri miliony dostal biograf
»Louvre«. Dobre. Zde není treba upadati do soudu
sumárních, a pan Dyk má pravdu, žádá-li aby se útocilo
vždy na osobu, která se provinila. Nyní však dále. Kam
se podelo zbývajících dvacetsedm milionu z Práškova
fondu? Veru, že i zde bychom nejradeji mluvili kon
krétne o urcitých osobách, ale prekáží nám v tom ta
podstatná okolnost, že ty osoby neznáme, a že koalice,
k níž prináleží pan Dyk, s veškerou pécí pecuje o -to,
abychom nezvedeli jejich jmen. Co nám tedy zbý
vá? Nic jiného, než spolehnouti se na sílu logiky
a ríci ponekud sumárne, že nekdo tech 27 milionu musil
dostat. Dokud zodpovední lidé vyvinují ohromné úsilí,
aby nezodpovední se nedozvedeli nic urcitého, dotud
zodpovední lidé nebudou míti právo vytýkati nezodpo
vedným, že mluví sumárne. Koalicní kruhy projevují
nejvetší starost práve o to, aby každé obvinení musilo
býti sumární, a zakopávají príslušný materiál hluboko
do zeme. Kde myslí pan Dyk, že spocívá vina, že ne-o
víme neco konkrétního? Uvedomuje si pan Dyk, kolik
námahy to stojí, vynutiti na strážcích tajemství neco
urcitého? Zajisté, sumární obvinování jest nerest, ale
to máme právo ríci si jen my sami, a nikoliv ti, kterí
nás rafinovane nutí k pronášení sumárních úsudku. Co
ucinil sám pan Dyk, aby se o zbývajících 27 milionech
mohlo mluvit konkrétne? Pan Dyk mluví o »pohodl
ných lidech, odmítajících zásadne odpovednost«. Zá
sadne prosíme pana Dyka, aby nedelal žerty. My od
povednost neodmítáme, ale nemáme jí. Dal by nám ji
pan Dyk, kdybychom ho o to požádali? To znamená:
odstranil by se se svého místa a dovolil by, abychom my
na ne zasedli? Nebot kdybychom my i chteli se ve svém
postavení tváriti, že príjímáme odpovednost, stávali
bychom se jen smešnými. Zajisté máme i my odpoved
nost v jakémsi subtilním morálním smyslu, s kterým se
potkáváme na príklad v básních Otakara Breziny, kde
se praví, že každý clovek nese zodpovednost za zlo, jež
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jest na svete. Avšak faktickou odpovednost nesou ti.
kdož mají moc. kdož rozhodují, usnášejí se o zákonech
a jsou i správcem lihovarnického fondu pokládáni zrej
m~. za duležité. A to jest pan Dyk a ostatní poslanci,
v Jichž rukách lež i moc a rozhodování a následkem toho
i prad odpovednost. My nemužeme nic jiného než na
psatí clánek do novin, ale páni poslanci rozhodnou
() tom. co se stane. Pan Dyk by nám mohl ríci, jak
bychom to meli udelati, abychom neodmítali odpoved
ností, které nemáme. Litujeme, ale shledáváme v clánku
lúne Dykove jakousi neuprímnost: mluví o lidech, kterí
zásadne odmítají odpovednost. ac je mu dobre známo,.
že politické strany ve volbách zurive usilují o to, sou
strediti práve na sebe všechnu odpovednost, t. j. cO nej
vetší pocet mandátu. To nejde, aby nám pan Dyk nyní
chtel darovati to, co by nám o volbách neprál.

Nalevo ci napravo? Také p. poslanec J. Fludec ve
noval pozornost této otázce a vyjmenoval nekolik vecí,
v jichž svetle by se mohlo zdáti, že svet se tocí nalevo.
vedle nich však nekolik jiných. dle nichž by se mohlo
zdáti, že se tocí napravo. V této druhé kategorii upo
menul uvésti príklad znacne osobní, totiž svuj vývoj od
sr)ciální demokracie k národní demokracii, ac by to
mohl b~·ti príklad velmi jasný. Pan pos!. Hudec se do
mnívá, že nelze ríkati, že svet se tocí nalevo, ponevadž
je i1aopak zrejmo, že se na pr. Rusko tocí napravo.
K tomu nutno namítnouti, že kdybychom se my tocili
k tomu bodu, kam se sovetské Rusk() dotoci napravo,
hylo by o nás nutno ríci, že se tocíme nalevo, nebot
pravice sovetského Ruska bude pro nás ješte hodne
dlouho levicí. Jde-li dnes bolševismus napravo, bylo
to možno predvídati. ,'\le holševismus není jediná vec
hodná zájmu ve svete socialistickém. Dále má p. Hudec
jiste pravdu. praví-li. že Labonr Party není sociali
stickou stranou v pravém slova :">myslu.A však také my
máme pravdu, díme-li. že v každém prípade je Labour
Party hlíže soclalismtt než hyla její predchl'tdkyne, stra
na p. Baldwinova.

Feuilleton

Vášnivému ctenári "Rozmarných povídek".
»fo'..X.Šalda za Skupinu

-kulturních pracovniku
odpovídá ve výstižném feuil\e
tunu \- ranním »Ceském Slovc«
na útoky a neslušnosti casopisu
p '"í t ,) m n o S t.«

V tCeruík C<!ské/1O SZO·1/<I.

Pre byla. krátká a boj rozhorcený. F. X. Salda vynesl roz
sudek: »Prítomno5t« jest neslušná. Dllvody: I. },Pražský illu
strova.nrý 7-pravodaj«, podnik náležící stralle ceskoslovClnských
:,ocialistu. provozoval v insertní rubrice kuplíh;tví. bylo-li 111\\
zaplaceno 40 h za každé slovo; 2. casopis »Pl'itonmost" vyslovil
domneni, že se to vlastne. pro politickou stranu nesluší; 3. casu
pis »Pritornnost«, lleprestáva.ie n,,1 tom, chytil za ruku Skupinu
kulturních pracovníku v okamžiku, kdy se chystala psát do ca
sopisu »Ceské Slovo". <l požádal ji, aby se podívala do nekterých

koutíi prostredí, v ncmž "e hodlá us:tdit. F. X. Šalda, uváživ
tyto okolnosti, rozhodl, že »PÍ'Ítomnost« je neslušná. Nález po

nt:kud necebný vzhlede,m k tomu, 7.e jest to sicc »Pražský i11u
'itrovaný zpravodaj«, jel'lž provozuje kuplírství. že však jest tu
naopak »Prítomnost«, jež jest shledávána neslnšnou. Ukázalo
::c dále. že p. Šalda jakoby I yl nal SVtlj výrok z úst »\d('cer
niku Ceského Slova~ a že z:lcínil svou kU1tlll"lli spolupráci ve

strane tou beznadejnou rolí. ríkati ráno to, co »Vocernik« bude
fikat odpolednc. Nesmíme zapomenouti na pritežuj ící okolnost,

která mela 'SVtlj vliv pri ,vynášení rozsudku: casopis »Pri
tomnost" nezataj il, že mu neušlo, kterak p. Salda zkoušel,' dav
si pod jazyk oblázek, ve feui\letonu casopisu »Ceské Slovo,'
svuj necviéný jazyk v bratrování.

Palb F. X. Šalda upatril svou odpoved titulem »Zásadní

i osobní", pri cemž, jaku obycejne tam, kde· jde o p. Saldu.
zásadní jen jako malá h~vírská lampicka nejasne bliká v hlu
boké cerné šachte osobního. Krátce a dobre, p. Šalda nám odpo

vídá, že pokud on represenhtje Skupinu kulturních pracovníku,
nebude se starati o to, co provádí Illustrovaný zpravodaj. Svou

odpovcd snažil ~e ulehciti si tim zpusobem, že se. pokusil vy
líciti sebe S~.111ajako bytost kypící životní mízou, kdežto n;Í,

jako listy uschlé a okoralé; sebe jakožto venec ".•.•.Ildbiadtl\'.
kddto nás jakožto bota Cromwellovu. To však jest methoda,

kterú SC' Jl u nqpovede.

Pan Šalda byl tak laskav, že vypocítal presné' dtlvody. které
mu nedovoluj í souhlasiti s 11ámí a následkem toho nám vy
hoveti. Duvody tyto pozllstávají v tom, že p. F. X. Salda jest
I. »príliš vášnivý ctenár Balzacových Co nt e s dr ó I a ti q u e ti",

z. »príliš filosof", 3. »príliš sociolog", 4. »prí1iš Rek«, s· príliš
toho mínellí, že ne,pomtlže :>tínat hydre hlavu, vime-Ii posíti vne,
že za jednu naroste jí deset. JtSt to tedy první Rek, s nímž máme
cest polemisovati, snad n,imo onoho prídelence reckého vysla
nectví v Pr<\ze, kterému j5me se l<dysi namáhali vysvctliti; že
nedovedeme pOdlOpiti, proc reck_' národ, \'yhnal Venizela a
nvolal zpet krále. Tehrly to ostatne nebylr) ani tak príliš obtížné.

ponevadž onen recký pi'idelenec se nejmcnoval ani Perikles ani

Aristides, nýbrž' spíšc Perel es nebo Teweks. Tentokrá~e však
stojíme pred l"tekem, jenž se jm'E)lluje F. X. Salda. a tu ne
klamne slyšíme ozýyati se hlasy pravé slunné antiky, na oka
n:žik nad námI klene se kus vccnc modrého jižního nebe a pod
silným vlivem osobnosti p. Šaldovy se nám zdá, že teprve chvíle
uplynula od tech dob, kdy faunové honili nymfy v houští. Jsme
na rozpacích. Mohou si dve bytosti z tak ruzných casu vubec
porozumcti?

Vášnivý ctenár »Rozmarných povídek« pokládá náš návrh z.a

nevkus, cástecnc také za povrchnost, odmitá hráti roli llmraV

iíujícího ubožáka (talo role je v spolehlivých tukou »PrítOll1
nosti« a nejakého klerikálniho poslance v Mnichovc). praví, že
by si sice prál, aby se lidé opíjeli hlubokým hovorem s pritclem
nebo 1l1editací na text Kristuv, Platonuv. Buddlnh, že však

nicméne by pokládal za bláznovství zavrít výcepy a zastavit
výrobu lihovin, poncvadž by se vytvoril ("ech tajných sprostred
kovatelu. ;) praví konecnc:

»Kal1obiotika, eugenika, hygiena jsou mne príliš svatt:
predstavy a pojmy, o.bych nebyl urážen takovouto povrch-,
ností. Jsem príliš Rek a zná.m príliš dobre Reky. že bych

,i prál, aby všecek náš žívot, poesie i denní prakse byly

eugeníkou a agollistikou úplne prostouplé a sloužily jim zcela
uvedomel'e a plánovitc. Ale ktu] se nesedlá od ocasu a dlun
se !lestaví od I-imsy. ~ebudu slínat s velmi rozmáchlým

dekorativním gestem hydre: hlavu, vím-Ii positivne, že za

jednu naroste Jí deset.«

Tantae moJis erat. Pan Salda, kler,;" pu nejakou dúbu svéhu

života v<buzoval domnení, že vstoupí do kláštera. a který nyní
se tedy definitivne rozhoduje býti radeji Rekcm, praví, že
clánek »Prítomnosti«, v nemž byla vyložena podstata aféry, mu.
»bohuž"eJ, unikl«. Kdyby mu byl ten clánek, bohudík, neunikl.
byl by :lC))ochybne ponechal kallobiotiku, eugeniku a hygienu
stranou. Bylí jsme v 2. císle »Prítomnosti« príliš málo Rek).'
a neodvážilí jsme ~e dotknouti ani cípu plášte, jímž jsou za
haleny tyto vznašené problémy, na nichž p. F. X. Salda 'edi
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touž salllozrej111o~tí jako my na Žídli. Nepokládalí j"me se
takové Samsony, abychom verili, že ~e nám podarí svet.

umravnit. "íme. žc ani u vlas nepohncme tím vccným záhonttll,
muži a ženy chtcjí si spolu lehat do postele. (Smíme-Ii ""

ti, pohoršovalo nás llcjvÍce. že na zákl:1de materiálu
Pro ill. zpr.« bylo zrejl11o, že si tu chtejí lehat pitomí muži

pitomými I.cmmi, a nemáme ani zu mák mílosrdc'nství s lidmi.
•• jdou nejdríve dát inserát do novín. chtejí-li se vyžít.)

ime, dolehlo-li kdy k vznešenému sluchu p. Saldovu jméno
Poupete nebo »Echa Prahy«. Nebyli bychom bývali ani hlesli,

'Y po~lícka lásky byl hrál tento p. Poupe nebo »Echo
y«. Stáli Jsme však pred faktem, že tn po!.'licka špinavé

y a špinavé touhy hraje politická strana. Problém nebyl ani
obiotiekého ani eugmického ani hygienického rázu a vubcc

ového. aby bylo na míste pronášeti slova reckého puvodu.

lém byl dallko skromnejší a omezenejši, a p. Salda zby
se hotovi1 k velkému úkonu. H le, i my odkrýváme ve své

. reckou jiskru a nepujdeme na státní zastupitelství žádat,
y zakrocilo. žalovalo, konhsko 'alo, odsuzovalo, trestalo«, jak

radí p. Salda. V dobe, která má sklon prohlašovati i nábo
I i my1i.letlÍ VI soukromou žáležitost, neJlOrltáme delati

událostí na pohovcc nejakého pitomce záležitost verejnou.
j mt se pouze tamu, aby politická strana vydelávala si

ze ta1to"}'m zpllsobcJ11. a vyslovili jsme domnení, žc strana,
oIa1a po »novém cloveku«, rlemá dodávat dopisní papír

pondenei, v níž se velebí puvaby lužka osamelého cer

trana ceskoslovenských sociaHstll si uvedomila podstatu
lIma moudrc mlcela. Byla jiste v'e1mi prekvapena, kdiyž

jenž byl povolán, aby pomáhal postavit na nohy kul
'tr strany, zacal svou cinnost tím, že projevil ochotu

kOl!, mrskaj ící s vynaložením sil filosufid<:);ch po

, které usedají na »Pražského ill. zpravodajc«.

ctenár »!tozmamých povídek«, kterého. pri bujnosti
jei clIli/no mu prisuzovati, n<tjdou snad nckdy ráno

leiel na chodníku na mol upiléhu meditací na text
, stežuje si. le stejným právem bychom mohli na ncho

upozoriíU\'ati ho, že ten nebo oncn bratr má nocní
uebo zrlražuje leštidlo na boty, a žádati od neho také

ikoliv, toho bychom neucinili. N eprecenujenne jeho
že ~t: brati'-i musí nejak živit a že v tomto prípade

ášnívý ct':nár »RozmarnÝch povídek« odmršten silou
žádali bychom ani od p. Saldy, aby zjednal ná

bchodu s pomoranci, což jest daleko reálnejší p,rípacl
kosloven~kých socialistu. Položili jsme Skupine úk91

skromnejši. který mohla vykonati s podporou veškeré
le ten. jen:~ je príliš Rekem, cetl patrne neco

icb americké probihice a odpovcdel nám, že to bylo
jako zavrít výcepy a vinopalny:

jen ,wh tajných ~prostredkovatelu, kterí budou
alkohol nejhorší jako,ti za nejvyššší mol.né ceny«.

do n";eh,, prípadu: kdyby i p. Salda nakrásne
a <lopí!.'y.v »Pr. jI!. zpr.« ztroskotal mocí své

by \0 jen ten výsledek. že I>y se utvoril cech
kteh by dodávali pro nestolldnou korespondenó
'bor~í jakosti a za ceny lichvárské. Tomu chce

labrániti, SDudc. ie je lépe, zllstane-li toto kup
rukou politické strany, která bude dodávat

bor" i jakosti a i s cenami se bude- držet
PTa í o. Salda:

zavre? Komu se

soutežníkum ... «

a pra\du. Kd)'by se ona rubrika v "Pr.
tnu by e tím prospelo: Dle všeho jen sou

1 soci.Jistl·1 v tomto :;,bOrtl, tedy p. Poupeti
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a »Echu l'rahy,<. DOl1lnív:lli jsmc Se však, že se nC;lodí pro
pOlitickou stranu, aoy l1Iela soutežníky na tomto poli.

Vášnivý ctenár »Rozmarných povídek« ovšem není pouze

»príliš Rek«, nýbrl také "príliš sociolog«. Proto soudi, žc nepo
máhá utnouti hydreJ jednu hlavu, nebot jí naroste deset nových:
»ooj se zlem. má-li býti úspešný. musí jíti na koreny«. Pokusili
jsme sc již vysvetliti, že to neni jedno, ro"tc-li hhtva hydri
strane csl. socialistu nebo p. Poupeti. Podte filosofie p, Saldovy

by boj s korupcí za tohoto hospodárského rádn byl vllhec po
šetilý, nebol ncjde na koreny, a opravdová nápr,lVa nemltže prí
jíti pred z.menou llospodárského rádu; proto vlastne Masaryk

d"pouští Sili povrchnosti, jestliže ješte pred zmenou hospodár,
ského rádu odmítá podati ruku p. Práškovi; 'proto i Sknpina
kulturních pracovníkll dopoušti se žalostné povrchnosti. prij ímá-li
od zástupcu strany csl. socialistll ujištení. I.e provedou ocistu

ve svých radách, aniž by dríve od ních prijala ujištení, žC/

provedou zmenu hospodárského rádu. v ncmž l~utno h 1c.dat~
hlavní príciny korupce. 1\1[ užame býti rádi, Ž" p. Saldov!, jenz
tone v sociologii tohoto rázu, nebylo svereno rozhodování na pr.
v afére Svihove. Byl by musil ríci, že nemil mnoho smyslu
odstraniti Švihu. dokud nemllžeme odstraniti korcllY; že je

povrchní, bojovati proti pouhému výsledku korupco, když. ne
mužeme odstraniti císarství rakousko-uher,;ké, které je priclnou.

Dovolili jsnl'e si položiti Skupine kulturních pracovník':l úkol
veru lehky který mohla zmoci. Ale pokud mt'tl.cme souditi podle

prípadu v~šnivého ctenáre »Hozmarných povíclek«, pocíná Skt~~
pina svou cinnost ve strane roli skutecnc p(lt1ivnllu: r~zhovorl
se tam, kde i otužilí kozáci ve služhách strany se stydl mlUVIL

PjTípad p. F. X. Šaldy je velmi poucný. Gkazuje .. jak s~adn~,
se stává osamel,; intdtlktuál nepotrebný ve verejném ŽIvote:
jak snadno se zmate a, zamotav se do s\'\ch slov, ztr;lcí prosty
a phrozcný pomer i k vecem zcela jasným.

Strana csl. socialisttl nemá na štestí vouz" p. F. X. Saldu,

nýbrž i p. Jaroslava Saldu, reditele ").lelantrich,v<. Ttí11to pa~
f aroslav Šalda, duch daleko méne komplikovaný a patr~e
i méne j'ecký, po našem upozorncní nestoudné inseráty z "Praz
~kého il!ustrovaného zpravodaje« proste odstranil, a tak fIlo

sofický mlýn p. F. X. Saldy UL vlastne mele na prázdno, n<i!ot

prícina sporu zmizela pécí p. J arosl<tva Šaldy. Tento p.rípa~
dvou Šaldu je poucný pro roli intelektuála v politice. Adl'esova!:
isme svou výzvu Skupine kulturních spolupracovníkll, ale p. F.
~'. Šalda nám. odpovídá: »Ki'ti"l se nesedlá od ocasu«. Dobre, to
už také vidíme. Kdyby se tedy za;;e jedinou prího<lilo a my

bychom opet nekdy chtcli sC'tll1atistranu csl. socialistll. nesedlali
bychom ji již od p. F. X. Saldy, nýbrž od p. Jaroslava Saldy.
l. j. od hlavy. a adresovali bychom své kulturní výzvy prímo

jemu. S vetší nadeji na úspech. v •

Pan F. X. Šalda pripomíná, ze my, jakožto inteligenti, mel!

bychom se radovati jako ze svého zúsadního vítezství z tohu,

že zástupcové strany csl. socialistu zarucili Skupine kulturních
pracovnÍkt"l provésti primé šetrení a soud v afére lihové a vy
budovati i kontrolu ho 'podárských podniklI "trany odbornými
komisemI složtný:ni z nestranníkll. Pan Salda v zanÍCení pri
rovnává tentO dej dokonce k zlaícisování církvi. :'!fusíme tedy

i rll)" prípcmenouti, že jsme ve 3. císle vy jádríli svou r;tdost
z toho, Lbychom tak rekli, verbis expressis. ~emužerne oV5cm
ntaj iti, s osobnostem, kkl'é znaj Í život v pOlitických stranách
tak dobre jako zná p. F. X. ~alda na pr. mctafysické základy
l'essílroi"mu Gustava Flaub-:rta, roztahuji ~t' l1"d jeho radoMí
ústa k úsmevl1 velmi ~irokél11u. Tyto osobnosti ~i uvedomuji,

Ž<I 1). F. X. Salda neví ani, s jakým ,prizvukerlJ se pr<Jná5í ve
"trane csl. :iocialislll na I)r. slovo pOl1loranc, a j;;Ol1 presvedceny,
ž"e p. F. X. Salda ve; své sv~ži naivil bude 1.a krátko dllklac1nc
voden za nO$.

Pan l'. X. Salda je sice príliš Re~(, ale jehu to15a se casem
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poodhrne a pod ní se objeví civilní, skoro malicherné kalhoty
dvacátého století. Nebot F. X. Salda by nebyl F. X. Salda,
kdyby se nekdy nepokusil komandovat, což tentokráte ciní takto:

»P r í tom n o s t prináší v 3. císle kritickou stat presi
denta republiky. Tím vetší má povinnost k slušnosti,
pravdivosti, kriticnosti. Bylo by smutné, aby vzrustal v nás
dojem, že takové filosofické úvodníky v cele listu mají
delati zed nepravdám a nekriticnostem stránek zadních.«

Mužeme ujistiti vášnivého ctenáre »Rozmarných povídek«, že
ani tato methoda, kterou patrne pokládá za velmi zchytralou,
se mu nepove<Íe. Slušnost, prav<div06t a kriticnost si p. F. X.
Salda ode dávna predstavuje zpusobem príliš osobním. Hodláme
se v té prícine radeji spolehnouti na svuj vlastní úsudek.

-fP-

Dopisy

Písmo, gratulace a reklama.
Milá tedakce,

k feuil1etonu »Ceského Slova« ze 6. února budiž jen konstato
váno,

1. že jsem nikdy neotiskl feuiHetonu pe Saldova jiným typem,
než tisknu všechny feuil1etony _ totiž petitem,

2. že jsem nikdy negratuloval panu Saldovi k žádnému jeho
názoru o t. zv. mladém umení,

3. že opravdu bývám nekdy nechápavý; hlavne tam, kde jest
umeJ'ecký názor vykládán jako reklamní gesto - p. Dr. F. X.
Saldou. J ose! Kodicek.

o výchove tiskem.
Vážený pme redaktore!

Teprve dnell mel jsem príležitost precísti si p.rvní císlo »PH
tomnosti«. V úsudku nechci se šíriti o nicem jiném, než o po
známce p. O. W. »0 výchove tiskem«. Chce-li Váš list nápravu
v žurnalistice - prosím, není nic záslužnejšího. K cíli se bérete
ces'tou pranýrování. To je otázka metody. Ale je-li zae! více
viniku - a je jich množství - pak se nikdy nesetkáte s úspe
chem, budete-li pranýrovat j'en jediného. V tom p.rípade není
Vaše snaha ušlechtilá, metoda neni ani za mák noblesní. Tím,
že vynadáte jedinému, posilujete a podporujete ulicnictví
druhých.

K vlastnímu úcelu dopisu: byl bych velice rád, kdybyste po
užil, pane redaktore, materiálu, který vám mohu dát k disposici.
Jsou to výstrižky z ruzných ceskoslovenských novin od roku
1920, týkající se mého otce, dra Raším. Z nich mnohern lépe
a vše str a n nej i vysvitnou »bolesti žurnalistlcké« a nebude
ani treba »rozboru techto zjevu' zcela konkrétních«, ponevadž
jejich konkrétnost mluví, krici, rve; ovšem úmerne ústum do
tycných žurnalistu.

V obvyklé úcte
Mirko Rašill.

27,000.000.
Netrpelivá redakce Prítomnosti!

Mejte, prosím, trochu trpelivosti s otázkou, kam se podelo
onlech 27 rniliontl z Práškova fondu. Záleží-li Vám tolik na
veci, pak! racte se zeptati svého parlamentního zpravodaje (ac-li
ho ovš'tlm máte), proc Vám nic nepovedelo Práškove zpovedi
v »petce«. Tam pree pan Prášek prozradil ješte další konto
»k dobru«.. Komu se peníze dostaly, vyšetrete si již sami. Já
sám nevím, do jaké míry pripouští zákon na ochranu republiky
ottlVrenost, což je pro mne duležité proto, že nejsem clenem li-
dové strany. L. M.

14. února 1924.

Tohle v Americe nekupuji.
Pane redaktore,

pan V. List poznamenal ve svém clánku »Poucejtlí ze styku
s Americany« ("Prítomnost« 4. císlo), že prísnost našich cel
níku má povest sv'etovou«. Nevím, je-li p. Listovi a Vám známo,
proc práve v tomto odvetví státní služby vyniká tato dusledná
a vytrvalá prísnost, jež nepolelVíani v tom prípade, když chudá
žena ceského delníka ve Vídini veze s sebou ria zpátecní ceste
z Moravy od svých príbuznÝch husu nebo tucet vajec. Ješte
nikoho nenapadlo v NárodJ. shwmáždení, aby 'se zeptal pana mi.
nistra financí, kolik vyn'tlsly státu veškeré zabavené predmety
z celních prohlídek. Kdyby se vše porádne spocítalo, musel by
stát získávati rocne desítky, snad sta milionu. Dosavadní zá
konná prakse však poprává techto penez príslušníkum financní
stráže a financní správ)" vubec. Konkretní otázka: Kdo z úred
nictva našeho financního ministerstva nekouril ješte zabavené
dgarety? N1ejjvetšía jediný prospech z celní prísnosti mají fÍ

nancní strážníci. Tuto privilegii dala jim republika Il?-ístorád
ného a slušného platu, proto, že jim ji dávalo i staré Rakousko.
Takto pestovalo smysl pro povinnost státního zamestnanectva
též carské Rusko. My v tom pokracujeme. Také pan ministr
železnic schválil, aby železnicní zrízenci dostávali 5'%1 z každé
pokuty, jakož i z nekterých jiných penežních poplatku, na než
muže míti výhradne nárok pouze stát. Z ceny vecí na hranici
zabav'tjných pripadá však na stát jen zcela nepatrné režijní pro
cento. Za ostatek kupuje republika »svedomitost a prísnostc
celníku. To v Americe vlády nekupují, vidte, pane Lis~.? T.

Jedna, která nevolila.
P. T. redakci »Prítomno5ti«!

Uchyluji se k Vám o radu s prípadem, který, kdyby byl rOl
rešen, posloužil by více ženám. Zhreš.ila jsem politicky. Nedo
stavila jsem se k posledním volbám do pražské obce. Pred·
volali mne) nyní a pokutovali. Snad bych se byla vyhnula po
kute, kdybych se vymlouvala na nemoc, ale jsem už tak
pravdomluvná, že jsem na otázky »proc?« rekla: >lNerozumím
tomu. Nezajímá mne to. I když se snažím uprímne to pochopit,
popletu si všechny programy, tendence, názvy stran a osoby.
Scházejí mi k tomu bunky.« Na námitku úredníkovu, že jsem
v tomto prípade mela vložit do urny cistý list, roiel>mála jsem
se až neslušne pri vzpomínce, jak jsme (není to tak dlouho)
cestou ze školy z ulicnictví házely kamínky do poštovních
,schránek. Pane redaktore, má to smysl, abych dnes, dospelá
žel1Ja,obradne šla hodit do kasicky (za plentou, aby to nikdo
nevidel) list bílého papíru? Jsem ostatne presvedcena, že poli.
tiku obstarávají muži až s prílišnou duležitostí. Z toho, co
musím proti své vuli od mužu o politice vyslechnout, si nic
nepamatuj i. N evílll, jak a v cem se strany od se.be liší. Nevím,
co chce ta a co chce ona.

Mám tedy pravdu, když nevolím? St.

Listárna

Nesrovnalost. Divíte se, že v jednom císle uv'erejnujeme
clánek senátora dra V't1Selého a v jiném císle se senátorem
drem Veselým polemisuj eme o otázku senátu. Ptáte se, není-li
v tom treba hledati I)iejakou nesrovnalost. Není treba. V podstate
dÍ",íte se tomu, že nekdo opravdu praktikuje heslo »Demokracie,
tot diskusse«. Pokládat byste patrne za prirozenejší, kdyby dva
lidé, jichž názory o senátu se neshodují, na sebe zanevreli
na veky.


