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»Tím je vinen spolecenský rád.« Ne, tím jsme vinni
všichni, at stojíme nad lidskou bídou s rukama v kapsách nebo praporem revoluce v rukou.
Chudí lidé nejsou trída, nýbrž práve vytrídení, vyrazení a !l1eorganisovaní; ti nebudou nikdy na stupních
trunu, at na nem sedí kdokoliv. Hladoví nechtejí vládnout, nýbrž jíst; vzhledem k bíde je lhostejno, kdo vládne;1 záleží jen na tom, jak my lidé cítíme. Bída není in>stituce nebo trída, nýbrž neštestí; ohlížeje se po výzve
k bezprostrední lidské pomoci, nalézám studenou doktrinu trídní vlády. Nemohu býti Komunistou, protože
jeho morálka není morálka pomoci. Protože káže odstranení spolecenského rádu a nikoli odstraJnení spolecenského zlorádu, jímž je bída. Protož,e chce-li vllbec
pomoci chudým, ciní to podmínecne: nejprve musíme
vládnout, a pak (snad) na vás dojde. Pohríchu ani tato
podmínecná spása není textove zarucena.
'S

Karel Capek:

Proc nejsem komunistou.
Na otázku, vyznacenou v titulu,
odpoví v príštích císlech "Prítomnosti« nekolik spisovatelu a umelcu. Vec vznikla tak, že mezi nekolik nekomunistu prišel komunista,
a všichni se mu zacali jaksi omlouvat, proc také nejsou komunisty.
Potom si rekli, že bude nejlépe,
když to každý napíše.

Tato otázka se z ciste jasna vynorila mezi nekolika
lidmi,kterí byli nakloneni cemukoli spíše než tomu,
abyse bavili politikou. Je jisto, že by nikdo z prítomnýchnepoložil otázku »proc nejsem agrárník,er:n« ne,bo
»procnejsem národním demokratem«. N ebyh a~rarníkemneznamená ješte žádný urcitý názor nebo ŽIvotní víru' avšak neb:),ti komunistou znamená býti nekomunist~u; nebýti komunistou není pouhý zápor, nýbrž
jistékredo.
Pf{)mne osobne je ta otázka úlevou; nebot tuze mi
bylotreba nikoli polemisovat 's kom.unismem, r:ýbrž
hájitse sám pred sebou z toho, že nejsem komuTI1stou
aprocjím. nemohu být. Bylo by mi lehceji, kdybych jím
byl.Žil b'Ych v domnení, že prispívám co nejrízneji
knáprave sveta; domníval bych se, že stojím na strame
chudýchproti bohatým, na strane hladových proti žokumpenez; vedel bych, jak o cem smýšlet, co nenávidet,ceho nedbat. Místo toho jsem jako nahý v trní:
s holýma rukama, nekryt žádnou dOlktrinou, cíte svou
bezmocpomoci svetu a neveda casto, jak chránit s,vé
svedomí. Je-li mé srdce na strane chudých, proc
u všechvšudy nejsem komunistou?
Protože mé srdce je na strane chudých.

*
Videl jsem bídu tak palcivou a nevýslovnou, že mi
zhorklovše, cím jsem. Kdekoli jsem byl, ·bežel jsem od
palácua museí podívat se na život chudých v ponižujícíroli bezradného diváka. Nestací dívat se a nestacísoucítit; mel bych žít jejich životem, ale bojím se
smrti.Tato všivá nelidSKá bída není nesena na štíte
žádnéstrany; do tech strašných pelechu, kde není ani
hrebíkna obešení ani špinavý hadr na podestlání, kricí
komunismusz opatrné dálky: tím je vinen spolecenský
rád;za dva roky, za dvacet let zavlaje prap( r revoluce,
a pak -

JaKže,za dva roky, za dvacet let? Což mužete tak
lhostejnepripustit, že se má takhle žít ješte dva mesíce
zimy,ješte dva týdny, ješte dva dny? Buržoasie, která
zdenedovede nebo nechce pomoci, je mi cizí; ale stejne
cizíje mi komunismus, který místo pomoci prináší prapor revoluce. Poslední slovo komunismu je vládnout
a niKolizachranovat; jeho velikým heslem je moc a
ikoli pomoc. Chudoba, hlad, nezamestnanost nejsou
u nesnesitelnou bolestí a hanbou, nýbrž vítanou reserOu temných sil, kvasící
hromadou zurivosti a odporu.

*
Chudí lidé nejsou massa. Tisíc delníku muže pomoci
jednomu delníkovi v jeho existencním boji; ale tisíc
chudáku nemuže pomoci jednomu chudákovi ani ke
kusu chleba. Chudý, hladový, bezradný clovek je naprosto osamelý. Jeho život je historie pro sebe, neslucitelná s jinými; je to individuální prípad, Inebot.je to
neštestí, i když se podobá jiným prípadum jako ošlapet<
ošlapku. Prevratte spolecnost címkoli navrch; chudí
padnou zase ke dnu a nanejvýše k nim pribudou jiní.
Nejsem ani za mák aristokrat, ale neverím v hodnotu
mass. Ostatne nikdo snad vážne netvrdí, že massy budou vládnout; jsou jenom hmotným nástrojem k dosažení· jistých cílll; jsou proste politickým materiálem
v daleko tvrdším a bezohlednejším smyslu než strannÍCi jiných barev. Je treba stl'acit cloveka do jakési
fasony, aby se stal hromadnÝm materiálem; je treba
dát mu uniformu z urcitého sukna nebo z urcitý'ch ideí;
pohríchu uniforma z ideí se obycejne nemuže po puldruhém roce svléknout. Zacal bych si komunismu hluboce vážit, kdyby prišel k delníkovi a rekl mu pocestne:
»Žádám od tebe neco, ale nic ti neslibuji; žádám, abys
byl u mne kusem, jednotkou, materiálem, tak, jako jsi
kusem a materiálem v tOlVárne; budeš poslouchat a
mlcet, jako posloucháš a mlcíš v továrne. Za to jednou,
až se vše zmení, zustaneš, cím jsi; povede se ti hure
nebo lépe, což nemohu zarucit; rád sveta nebude k tobe
štedrejší ani líbeznejší, ale bude spravedlivejší.« Myslím, že by se vetšina delníku velmi rozmýšlela
pred touto nabídkou; a prece by byla svr'chovane poctivá, a kdož ví, zda by nebyla z vysoce mravních dtlvodu prijatelnejší než všechny dosavadní oferty.
Živit chudého cloveka sliby je okrádání chudého.
Snad se mu žije lehceji, malují-li se mu tucné husy na
vrbe;' ale prakticky je i dnes tak jako pred sto lety
lepší' vrabec v hrsti, nežli holub na streše vládní budovy, a lepší je ohel1 ve sporáku, než cervený kohout na
krovech palácu, kterých ostatne j'e u nás znacne méne,
než jak by veril ClOlVek,jemuž místo jeho ocí vnucují
trídní vedomí; nebot až na málo výjimek jsme co <10
životní míry celkem nezamožný lid, což se zpravidla
zapomíná konstatovat.
Obycejne se ríká, že chud}'
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mála, berau ješte jehO' primitivní radast ze života; to
je první splátka na budaucí lepší svet.
N ehastinné a nelidské je klima Kamunismu; není
strední temperatury mezi mrazivau buržc;~sií ~ revolucním ohnem; není nic, cemu by se praletar smel s požitkem a nerušene addat. Není na svete abed nebo vecere; bud je to plesnivá kLlrka chudéhO' nebO',Žfanice
pánu. Není už láska, nýbrž bud perverse.bahatych ne~
praletárské plození detí. Buržaa vdechUje svau vlastnI
hnilabu a delník sauchatiny,;, tím jaksi vymizel vzduch.
Nevím, zda se žurnalisté a spisavatelé vemluvili v tento nesmyslný abraz sveta nebO' zda vedame lhau; vím
jenam že naivní a nezkušený clavek, jímž je vetšinou
praletir, žije ve strašlive zkresleném svete, k~erý mu
skutecne nestají za nic jinéhO' než aby byl z karene vyvrácen. Avšak ježtO' takavý svet je jenam fikce, bylo
by velmi na case z karene vyvrátit tutO' panurau fikci,
treba nejakým revol'ucním cinem; v tam prípade jsem
nadšene pri veci. Není pachyby, že v našem slzavém
údolí je príliš mnaha nevýslavnéha neštestí, premíra
strádání, pamerne mála blahabytu a nejméne radasti;
pakud mne se týce, nemyslím, že bych mel ve zvyku
lícit svet nejak zvlášt ružove, ale kdykali zakapnu o
nelidskau záparnast a tragicnast kamunismu, chtel bych
kricet v rozharceném pratestu, že ta není pravda a že
ta prece vše takhle nevypadá. Paznal jsem velmi málo
lidí, kterí by si nevyslaužili cibulicKau drabet spásy;
velmi mála tech, na které by jen trochu strízliv)' a rozšafný Haspadin mahl dštít ahen a síru. Je daleka více
amezenosti než skutecné špatnasti ve svete; ale je tu
prece jen víc sympatie a duvery, prívetivasti a dobré
vLlle, než aby byla mažna lámat hul nad svetem .lidí.
Neverím v dakanalast dnešníhO' ani .príštíha cloveka;
s:vet 'se nestane rájem pa dabrém ani revalucí, ba ani
vyhubením lidskéhO' plemene. Ale kdybycham mohli
nejakým zpusobem sebrat všechna ta dabré, cO' vezí konec kancu v každém z nás hríšnýlch lidských tvoru,
verím, že by se dal na tam konstituavat svet prece jen
daleka vlídnejší než je ten dasavadní. Snad reKnete, že
.~
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dnešníhO' rádu;! strcí-li delník prst dO' kalecek straje,
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nerazmackají mu jehO' ubahý prst kalecKa, nýbrž metam
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lidi.
Pokuste
se
saudit
svet
štáci, a k tamu ješte s, krvežíznivou razkaší. Srdce
bez brutálních generalisací; za chvilku vám nezustane
všech lidí, kterí z tech ci anech osabních prícin nejsau
z vašich zásad ani šnupka. Predpakladem kamunismu
kamunisty, jsau zhavadilá a hnusná jakO' vred; není
je ume'lá nebO' úmyslná neznalast sveta. Praví-li nekdo.
dabréha chlupu :na celém dnešním rádu; co je, je
že nenávidí Nemce, rád bych mu rekl, aby šel mezi ne
špatné.
žít; za mes,íc bych se ha zeptal, nenávidí-li svau nemecKau bytnau, má-li chut padrezat germáns!<éha proV jedné balade praví Jirí vValker:
»N ejhlaubeji
davace retkvicek nebO' zaškrtit teutanskau babicku, ktev tvém srdci, Chudý, vidím nenávist.« Je ta strašlivé
rá mu pradává sirky. Jeden z mejnemarálnejších daru
slavo, ale zvl~.štní je, že je dacela nesprávné. Na dne
lidského ducha je dar generalisace; místa aby shrnoval
srdcí chudých lidí je spíše padivuhadná a prekrásná
zkušenasti, hledí je praste nahradit. V kamunistických
veselast. Delník u straje si daleka chuteji zašprýmllje
navinách se nedactete a svete nic než že je naskrze
nežli fabri'Í<ant nebO' reditel tavárnYi;1 zedníci na stavbe
mizernÝi;! prO' claveka, kterému není amezenast vrchoužijí víc legrace než stavitelmeba damácí pán, a zpívá-li
lem paznání, je ta trachu mála.
nekdO' v damácnasti, je to razhadne spíše služka drhNenáviSot, neznalast, zásadní neduvera, ta je psynaucí pa dlahu, nežli její paní. Tak zvaný proletár je ad
chický svet kamunismu; léKarská diagnasa by rekla,
prírady naklanen témer radastnému a detskému pajíže je ta patholagický negativismus. Stane-'li se clovek
mání živata; kamunistický pessimism a zasmušilá nemassau, snad je snáze prístupen tétO' nákaze; ale v prinávist jsau dO' neha umele pumpavány, a k tamu ješte
vátním živate s tím nelze vyjít. Pastavte se na chvilku
necistými traubami. TentO' impart zaufalé pochmurnavedle žebráka na rahu ulice; všimnete si, kdO' z chodcu
sti se nazývá »výchava mass k revalucnasti« nebO' »pasilavání trídníhO' vedamí«. Chudému, který má tak
nejspíš vyšpulí z kapsy ten šestácek; jsau ta v sedmi

nemá cO'riskovat; naapak, dej se cO'dej, chudý riskuje
nejvíc, nebat ztratí-li r..eco, ztratí poslední Kurku chleba; s kihkau chudéhO' se neexperimentuje. Žádná revaluce se neadehraje na zádech maléhO' pactu lidí,
nýbrž na zádech nejvetšíhO' pactu; at je válka nebO' valutrLí krise nebo cokaliv, je ta chudák, který si ta adnáší nejdrív a mejtíže; není proste mezí a dna bídy. To
nejspuchrilejší na svete není krav bahatých, ,nýbrž
krav chudých; zatreste svetem, a pak se jdete pa dívat,
kaho ta zasypala.
CO'tedy cinit? Pakud mne se týce, neutešuji' se príliš
slavem »vývaj«;1 myslím, že bída je jediná vec na
svete, která s,e nevyvíjí, ale jen chaasticky raste. Avšak
není mažna adkládat otázku chudých dO' nejakéhO' príštíhO' rádu; má-li se jim vubec kdy pamaci, musí se
zacít už dnes. Je avšem atázKa, má-li k tamu dnešní
svet dasti mravních prastredku;
kamunismus praví,
že nikaliv; nuže, je ta práve tentO'·zápar, v cem se razcházíme. Nechci sice tvrdit, že jest dost dakonale spravedlivých v tétO' saciální Sadame; ale v každém z nás
Sadamských je kausek spravedlivéhO', a já verím, že
bycham se mahli pa delší námaze a mnahém mávání
rukama dahavarit na zcela slušné spravedlnasti. Kamunismus však praví, že se dohavarit nemužeme;
patrne vLlbec pachybuje o lidské hadnate vetšiny lidí,
avšak o tétO' veci bude mi mluviti dále. Dnešní spalecnast se nesesypala, když pravedla jakaus takaus ochranu nezamestnaných, sestárl'ých a nemacných; neríkám,
že ta stací, avšak duležité je prO' chudé i prO' mne, že
aspan taliK byla mažno pravésti dnes, hned ma míste,
bez rozcilenéha cekání na slavnou chvíli, kdy zavlaje
prapor revaluce.
Veriti, že prablém chudých je úkalem dnešníhO' a ne
teprve príštíhO' rádu, ta znamená avšem nebýti kamunistau. Veriti, že duležitejší je kus chleba a tepla
v kamne'ch dnes nežli revoluce za dvacet let, ta znamená velmi nekamunistický temperament.
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prípadech z desíti lidé, kterí sami se pohybují na mezi
chudobY;1ostatní tri prípady jsou žensk~. !- tOihs>to
faktu by komunista pravdepodobne vysoudIl, ze burzo.a
má tvrdé srdce; já však z toho vysuzuji neco krásneJšího, totiž že proletár má vetšinou mekké srdc~ a Je
v crruntu naklonen vlídnosti, lásce a obetavostI. Komt~nismus se svou trídní nenávistí a vzteklostí chce
z tohoto cloveka uciniti <:a'Uain:e;takového ponížení s,i
chudý clovek nezasluhuje.
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jt: fair pllay, a agitátor.' ~terý ~<r!cíJ?o ozbrojení pr0.1etariátu, aniž by se steJne horhve pnmlouval za, pov~nné ozbrojení meštáku od ho~ynáre ,po .ba~k.o,vmho, re:
ditele rozvrací lidskou spolecllost mkoh nasl1lm, nybrz
poruiová!ním prirozené a prosté cestnosti.

*

Ríká se mi »relativista« pro zvláštní a patrne dosti
težkou intelektuální vinu, že se snažím všemu poroz*
umet; párám se ve všech naukách a. ve :,šech lit~raturách
až po cernošské povídacky a objevuji 'S mystlc.k?~
Dnešnímu svetu nen.í treba nenávisti, nýbrž dobré
radostí,
že pri troše trpelivosti a prostoty se lze J~l<Z
vule, ochoty, shody a spolupráce; je mu treba vlídtakž srozumeti se všemi lidmi jakékoliv kuže nebo VIry.
nejšího morálního klimatu; myslím, že by se s trochou
Jetu patrne jakási spolecná lidská 'logika a zásoba Sp?obycejné lásky a srdecnosti daly ješte d~lat zázraky.
lecných lidských hodnot, jako je láska, humor, chut k )1Zastávám se dnešního sveta, ne lXoto, ze by to byl
dlu, optimismus a mnohé jiné veci, bez kterých se nedá
svet bohatých ale protož,e to je zároven svet chudých
žíti. A tu mne nei<dy jímá hruza, že 'se nemohu sroza pak tech p;ostredních, tech drcen~ch mezi. ževm:jV~ umet s komunismem. Chápu jeho ideály, ale nemohu
kapitálu a trídního praletariátu, kterí dnes Jakz takz
pochopit jeho methodu.
ekdy mi je, ja~?by ml,uvil
udržují a zachranují nejvetší cást lidských hodnot.
cizí recí a jakoby jeho myšlení podléhalo Jl'll'ym zakoNeznám celkem onech deset tisíc bohatých a nemohu
num. Verí-Ii jeden národ, že se mají lidé navzájem
je tedy soudit; avšaK soudil jsem trídu, jež se na~ývá
snášet, a jiný, že se mají navzájem sníst, je to difeburžoasie, tak, že mi byl vytýkán špm,avý pess~mlsm.
rence sice velmi malebná, ale nikoli naprosto zásadn,í;
Rikám to proto, abych mel tím vetší 1?r~vo ~~s~atl s.e do avšak verí-li komunismus, že zastrelit cloveka od zadu
jisté míry tech, k jichž vadám a vmam Jlste .n~Jsem není zlocin, pak je tu neco, cemu nemohu. rozumet,
slepý. Proletariát
nemuže tuto ,trídu nahrvadltl~ ale
treba se mi to ríká po cesku; mám hrozný dOjem chaomuže do ní vejít. Není proletárské kultt;ry pr:es ysechSu a skutecnou úzkost, že takhle se nikdy nesmluvíme.
ny programové švindle; není dnes celkem am narodoVerím až podnes, že je jistých mravních a rozumopisné kultury, ani aristo~ratické kultury, ani náboženvých pet švesteK, po nichž clovek poznává clovek~.
ské kulturYl;! co zbývá na ku~tu~ních v~lOdnot~ch.).sp~- Methoda komunismu je široce založený pdkus o meZIcívá na houževnaté konservatlvnl a pn tom sllne mdInárodní nedorozumení;
je to pokus roztríštit lidsk~
vidua'lisované vrst;e buržoasní. Kdyby se proletariát
svet na kusy, které k sobe nepatrí a nemají si co rícI.
hlásil o svuj podíl na této tradici, kdyby rekl: ~?brá,
Co je dobré na jedné strane, nemuže a nesmí být dobré
prevezmu dnešní svet a budu n.a nem hospoda nt s~ na druhé strane; jako by ll1'ebylitedy i tam lidé fysiovšemi hodnotami, které v nem JSou, snad bychom Sl
logicky a morálne tíž. Pošlete na mne nejorthodoxmohli na zkoušku plácnout; ale hne-li se Komunismus
nejšího komunistu; neskolí-li mne na míste, doufám,
vpred nejprv tím, že šmahem odmítá jako nepotrebný
že se s ním osobne shodnu ve spouste vecí, pokud se
brak všecko cemu ríká buržoasní kultura, pak sbohem;
ovšem netýkají komunismu. Avšak komunismus se zápak trochu 'odpovedný clovek zacíná bráti v pocet, co
sadne neshodne s temi druhými ani v tom, co se netýKá
by se takhle zmarilo.
komunismu' mluvte s ním o funkci sleziny, a on rek*
ne, že je to' meštácká veda; podobne existuje meštácká
Už jsem rekl, že skutecn~ chudoba není instituce,
poesie, meštácký romantism, meštácká humanita a tak
n)'bfŽneštestí. Mužete pr,evrátit všechny rády, ale nedá'le. Síla presvedcení,
jakou najdete u komunistu
zabráníte tomu, aby cloveka nepotkávalo ne?itesvtí,aby
v každé malickosti, je témer nadlidská: ne proto, že
nebyl nemocen, netrpel hladem a zimou, nepotreboval
by to presvedcení bylo tak povznášející, nýbrž proto,
pomocné rUKy. Delejte co delejte, neštestí ukládá clože se jim posléze neprejí. Nebo snad to není 'Síla preveku úkol morální a nikoli sociální. Tvrdá je rec kosvedcení, nýbrž jakýsi rituální predpis nebo konec
munismu'l nemluví o hodnotách soucitu, ochoty, po- Koncu remeslo.
moci a lidské solidarity; praví sebevedome, že není
Ale ceho je mi zvlášte líto, jsou práve proletári,
sentimentální. Ale práve to je mi to nejhorší, že není
kterí
jsou takto prímo vyríznuti z ostatního vzdelasentimentální, nebot já jsem sentimentální jako kteráného sveta, aniž by se jim to nahradilo necím jiný!?
koliv služka jako každý hlupák, jako každý slušný
než luznou vyhlídkou na rozkoše revoluce. Komumclovek; jen ;oštáK a demagog není sentimentální.
smus
uzavírá kordon mezi nimi a svetem; a jste to vy,
sentimentálních duvodll nepodáš
bližnímu sklemcl
komunisté intelektuá'lové, kdo stojí s pestre pomalovavody; rozumové duvody te neprivedou ani k tomu, abys
nými štíty mezi nimi a vším tím, .co je pripraveno pro
pomohl na nohy cloveku, který sklouzl.
ne
jako podíl pro nove príchozí. Ale ješte je m5sto pro
*
holubice míru, ne-Ii mezi vámi, tedy nad vaŠImi hlavami nebo prímo shury.
Pak je tu otázka násilí. Nejsem stará panna, abych
*
se križoval pri slove »násilí«; priznám se, ž,e bych nekdy s chutí natloukl cloveku, k,terý ríká špatné duvody
Je mi lehceji, když jsem rekl aspon tolik, treba}e
nebo lže;: pohríchu to nejde, protože bud jsem já sla1;Jý to není vše; je mi, jako bych se vyzpovídal. N estO)l:n
na nej nebo je on príliš slabý, než aby se mohl brámt.
v žádném houfu, a moje pre s komuni'smem není pre
Jak vidíte, nejsem zrovna statecný; a~e kdyby 1?~štáci zásad, nýbrž osobního svedomí. A kdybych se mohl
zacali provolávat, že pujdou vyvraždlt chude !IdI, se- prít se svedomími a nikoli se zásadami, verím, že by
bral bych se jiste a bežel bych pomoci chudý~ li~em: nebylo nemožno aspon si rozumet; a už to by bylo
Slušný clovek nemuže být s' tím, kdo vyhrožuJe; 1 bOJ mnoho.
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to liberální idea je záležitost stavu lidského. Liberální
strany mohou padnouti, liberální vudcové mohou býti
zcela zapomenuti, ale liberální idea bude hájena tu
1.
tranou agrární, tu Konservativní, jinde stredostavovPolitictí autori, kterí se utáborili u same splce po- skou, jinde opet socialistickou. Jest docela možno, že
tyto strany budou daleky toho ríkati, že zápasí za libekroku, mluvívají dnes o liberalismu vetšinou jako o pr;irální zásady. Budou uvádeti, že bojují za urcitou, jedšivine nebo aspon jako o víre pro starecky. Prihlásiti
se k liberalismu je v nekterých kruzích pokládáno za notlivou vec: za to, aby lidstvo nebylo zbavováno
instituce soukromého majetku, za voln,ý obchod, za
dukaz toho, že clovek je zbaven svedomí a má srdce
kamenné, v jiných kruzích je pak liberální presvedcení
malé podniky, za národnostní smír, za osobní podni~
proti centralismu, prah
pokládáno za neco tak nevhodného, jako choditi. po kavost, proti byrokratismu,
útlaku bank, pro emanci;:>aci delnictva, pro 'souvislost
V áclavském námestí v kostymu Lohengrina. Liberalisa organicnost pokroku,
proti kasáflnickému duchu,
mus, soudí se tuto, je neco, co chcípá; dnes už libeproti ctenárum jedné knihy, proti umrlo-sti vecí starých
rálními ideami neodlákáte ani psa od kamen;; liberalisa proti divokosti vecí nových.
Budou, snad nevemus je pláštík, který se klade na ramena nemorálnosti;
domky, hájiti staré liberální myšlenky se stejnou houpodívejte se, jak to liberálové v Anglii prohráli.
ževnatostí, s· níž by je hájila liberální strana. ZnameVskutku, liberálové tO' prohráli v Anglii a ješte lecnalo
by to snižovati liberální ideu, kdybychom predpokdes jinde. Jak Lloyd GeO'rge, jenž je hanen za to, že
kládali,
že muže býti zastupována pouze jedinou straza války zradil liberální zásady, tak As( ith, jenž je
nou. Jest zcela. pri rozeno, je-l'i roztroušena pO' strachválen za to, že za války liberál'ní zásady nezradil,
nách všech. Jest ovšem jedna strana, která jest zcela
cítí, že se okruh jejich zákaznictva povážlive tencí.
. neliberáJI'uí: :strana komunistická.
Ale ta jest nedoNemecký liberalismus nestál; nikdy za mnoho recí, a
stupna
nákaze
liberálními
ideami,
nebot v celku jest
nyní, pokud je predstavován demokratickou stranou,
vubec nedostupna nákaze prostou a prirozenou lidskošel ve volbách od desíti k peti. PolO'vina italského libestí; a protO' jest hroznÝm kladivem na liberály. Prestaralismu váhá, nemá-li se vrhnouti k nohoum Mussoline-li lid volit katolické strany, pravdepodobne se už
niho, a druhá polovina mluví velmi umírnene, aby nenebudou stavet katolické kostely; ale i když lid prebyla od fascistu bita. Mluviti o madarském, srbském,
stane
voliti liberální strany, lidstvo vždy bude toužiti
bulharském, polském liberalismu by se nevyplatilo. Rapo svobode osobnosti. Právo na liberalismus., na víru
kouský liberalismus byl krestansk)Tmi sociály pozren
y osobnost a na pýchu z ní patrí mezi nezadatelná lidk snídani. Ruským liberálum, rozehnaným do všech
ská práva.
koncu sveta, zbyl už jen papír, aby na nej psali: ruský
Jest úplná plavda, že liberálové utrpeli v Anglii
'liberalismus je smrtelne nemocen, jako ruský monarporážku.
Obávám se, že ji tak brzy nenapraví, nachismus, snad ješte více. V skutku, muže se zdáti, že
praví-li
ji
vubec. Ale je pravda, že byly v Anglii ponliberalismus zalezl do kouta a l'ÍŽe si rány. Jest možno
ženy
liberální
zásady? Pri bližším ohledání musíme
lehce dokázati, že, kdežto Zinonevové, Baldwinové,
shledati,
že
poraženi
byli jen Asquith a Lloyd George.
Horthyové, Mussoliniové, CankovO'vé, Riverové a PaLiberální
idea
není
v Anglii v mO'nopO'lu liberální
šicové jsou u vesla, liberalismus je po 'svete bez výstrany. Tam je liberalismus rozšíren skoro tak jab
konné moci.
sport. Tam máJ politik presvedcení konservativní nebo
Zdá se mi, ž,e jsem se až príliš postavil na stanovisko
sociali'stické, ale pri tom i pri onom druhu presvedcení
tech, kterí mají zájem líciti situaci tohoto kdysi slavzachovává si význacné kvality domorodého liberalismu .
.ného a bojovného hnutí cerne. Retezec dukazu je naV Anglii jest delnická strana tak liberální, že by se nad
tržen. Nelze se nezmíniti o Francii. Herriot se sice
tim prllmerný pisatel socialistických programu na konskrývá pod pseudonymem radikální levice,' ale to, co tinentu zježil. A konservativní strana jest tam tak libechce, jest liberalismus, a Herriotova vláda je liberální
rální, že to zarmucuje mnohého ušlechtilého lorda. Anvláda. Ackoliv Amerika je daleko, také Ameriku treba
glický král má v hrudi aspon tolik liberalismu jako dr.
pripomenouti. Tam liberální ideje vládnou dosud skoro
Kramár. Roztomilý princ wa'leský snad ješte o trochu
neotreseny. Ale neshánejme detaily a dejme tomu, že více. Zdá se, že ani tehdy, kdyby v dolní snemovne
by ve Francii nevládl Herriot, nýbrž Poincaré nebo
sedeli samí konservativní
nebo samí delnictí poBlum, a že by situace všech evropských stran, které se slanci, nemeli bychom právo mluviti o pádu liberalismu
nazývají liberáln,ími, byla ješte o sto procent horší:
v Anglii; nebot jako je ve vzduchu kyslík, tak je
jsou pak liberální ideje odsouzeny k zániku? Nebudou
v angl1ckém politickém ovzduší liberální nálada. Nelze
o nich príští generace již niceho vedeti? Je liberální zápopírati, že liberální volici utíkají Asquithovi jednak
sada tvor na vymrení, jako hroch nebo žirafa?
ke konservativcum, jednak k delnické strane. Ale sotva
Tomu, kdo 'Se takto táže, jest treba uvésti na patak ciní z toho duvodu, že zanevreli na liberální mymet pozoruhodný rozdíl mezi ideou liberální a ideou na
šlenku. Ciní tak zejména proto, že zduraznují tu nebo
pr. živnostenskou. ]sOlU-li jakési idey, které byly na
onu 'Stránku liberalismu. Liberalismus., jak patrno, má
veky vnoreny v hrud clovecenstva, pak jest nepodve fronty: jednou obrací se proti nebezpecím, jež
chybne idea liberální jednou z nich. Živnosten-ská idea
hrozí rozkvetu a rozvoji osobnosti od mocností stabude zcela urcite na holickách, jestl1že se živnostenské
rých, druhou proti nebezpecí, jež hrozí od mocností
strany rozpadnou; živnostník, s omezenými tužbami
nových; jednou proti konservativním faktum, druhou
svého povolání, nebude vedeti, kam by hlavu složil.
proti socialistickým teoriím. Podle tohO', která front::l
Ale, nepodlehne-li lidstvo nejaké degeneraci, liberální
zdála se více ohrožena, volili v Anglii liberálové s Konidea, rozpadnou-li se liberální strany, bude zachycena
servativci nebo s delníky. Byl-li nekterý liberál prílišne
a vznesena na štít jinými stranami. To proto, že živpostrašen myšlenkou, že vzrlt'stem Labour Party hrozí
nostenská idea je záležitost živnost,en'Ského stavu, kdežnebezpecí svobodné iniciative v prumyslu, že delnická
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strana bude zavádeti kasárnictví, že hrazí nebezpecí
domovua majetku, že delnická vláda nevystupujoe dasti
vážne proti komunismu, tomuto nejhraznejšímu
nepríteli liberálních presvedcení a zálib, šel nepachybne
a dal svtij hlas Baldwinavi. Byl-li naopak jiný liberál
jat myšlenkau, že rozvaji a výkonnosti lidské osabnasti
hlavní nebezpecí hwzÍ se stran'y kapitálu, že dnešní
churavý hospodárský rád potlacuje duši, že lidská svaboda není nic bez svabady haspadárs~é, pak valii se
stranou Macdonaldavau.
l~ada významných liberálu
prestoupila od války dO'delnické strany z taha duvadu.
že byli presvedceni, že delnická stranla muže úcinneji
hájiti a prasazavati skutecné liberální zásady. StajÍme
pred faktem, že cást liberálníhO' pragramu hájí kanservativnÍ a cást delnická strana. Jest treba apakavati,
že osud liberalismu, jakažto myšlenky všelidské, není
spoután jedine s osudem liberální strany.
At pod jak)'mkaliv jménem se bude skrývati, liberalismus bude trvati vždy. Jest zcela mažna, ac tamu
neverím, že v Evrape nebude ani jediné strany, jež by
se otevrene znala k liberahsmu a jež by zároven stála
za zmínKu: ale evrapské záležitasti budau prece vedeny v duchu liberálním, ponevadž nemahau býti vedeny jinak, nemá-li na'stati katastrofa.
Prišla chvíle, kdy se musíme dahadnaut.i a tom, co
jest to liberalismus. Rekneme nejdríve, co liberalismns
není. Liberalismus tedy není pitamost nebO' abmezenost. Liberalismus neznamená b),ti stižen težkým osudem, že si vidíme jen na špicku nasu. TatO' oh ražení
jestnutné, nebat, zacneme-li dnes mluviti a liberálních
zásadách, vždy je nám paslaužena známau karikaturkou: tatO' karikaturka pazustává v následujícím deji:
Liberál, hajne paobedvav a napiv se vína, zaváneje bhhobytem a kalÍnskou vadau, kaure spakajene doutní;(
a toee v prstech z bujnasti hulkau, vyjde z damu a zakopnepr,es ležícíhO' chudasa, který umírá na ulici hladem a zimau; liberál sice nekopne umírajícíhO', ponevadžnení zvíre, nýbrž práve liberál. abejde jej opatrne,
avšak usaudí, že se tu nedá nic delat, že chudas se
svou vlastní vinau pripravil dO' takavé situ3.Jce, nebot
patrne nechtel pracavat, nepaužil príležitasti, dané mu
demokratickau spalecnastí, neua byl marnatratný, neparil ze svého vNelku, pil a v,eselil se nad míru. NebO'
jiná karikaturb:
Liberál (stejne spakajený a blahobytný jakO' v prvním prípade) jde zase po ulici a zaslechne,jak z kauta jakási bedná pastava kvílí a almužnu; liberál se advrátí, ne z necitelnasti, nýbrž ze železného presvedcení: verí, že almužnou se chudákovi
nepomuže, nebat si zvyká tím I/a miladary, kdežtO' si
má zvykati na práci.
To jest zhruba abraz liberála z 1.. zv. manchesterské
školy. Kdykaliv se zacne mluviti a liberalismu, vždv
prijdou odpurci vítezaslavne s tímto manchestráctvíni',
který prý rešila atázky sociální tajemným pakrikem:
laissezfaire, laisser alIer, nechte všechna jít jak to jde,
neplette se dO' taho, vše se sama sebau nejlépe usporádá bez zásahu arganisavané spalecnasti. Kdyby tato
melbýti liberalismus, pak není libera:li'Smus nic jinéhO',
než odruda ané záhadné arabské sekty. s kterau se
potkali križáci ve Svaté zemi, a která vykrikavala:
ic není pravda, vše je dovalena. Ti, kdož stále mluví
O tomto manchestráctví,
mají zrejmou snahu vylíciti
liberalismus jakažta ablíbené hnutí hlupáku. Nevím,
istovalo-li manchesterské hnutí v tamta smyslu. Snad
ua papíre. Macdonald
praví, že manchesterské hnutí
ylo ve sKutecnosti mrtvo dríve než se naradila. Vím
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jen, že takový tajemný manchesterianismus neexistuje.
Nesetkal jsem se nikdy s clenem ané záhadné sekty,
která tvrdí, že nejlépe je nechat všechno bežet jak ta
beží a nestarat se a ta. Pokud jsem mahl pazarovati,
všichni sl:odují se v presvedcení, že dO'deju sveta treba
jest vpraviti rídící lidskau vuli. Jest pravda, že se razcházíme pakud se týce prGstredku, které navrhujeme.
Ale pochybuji, že by ve dvacátém století existaval tak
advážný muž, aby tvrdil, že nejlépe je nedelati vubec nic.
K tomu, aby clovek veril, že V tomto složitém haspO'dárském ráde vyniká jednatlivec naprGstau hospodárskau svabadou, že jest mu volno získati si ze svetských
statku talik, na kalik se priciní, že pilnému a snaživému
cloveku je vždy atevrena cesta k bohatství, k tomu
jest treba urcité míry neprozíravasti nebO'prihlouplosti.
Takavé pamery snad byly v pannenských dabá<ch Ameriky. Ale v pamerech, kdy statky jsau již rozdeleny a
v pevných rukáJch (není jich mnažství neomezené), je
vzestup k bohatství povážlive stížen. Rekneme rovnau,
ž,e znemažnen. Kdyby nekdO' vynaše! zpusob, jímž delníci v textilních nebO' vaganavých tavárnách mahou
narmálním zpusabem dajíti k bohatství, zasloužil by,
aby mu na prsa byly zavešeny rády všech Akademií
ved na svete. Zdá se, že liberálové se dožili toho, že
JSGU pO'kládáni za pitamce. At liberál namítá prati
marxismu cakaliv, musí uznati, pasuzuje-li vážne tentO'
svet, že Marx mel pravdu, rekl-li, že fakt, 7,edeset pracent lidstva má saukramý majetek, sužuje podstatne
mažnost prO' ostatních devadesát pracent také nabýti
saukraméha majetku. Je-li v nekteré zemi puda v rukau jednohO' miliO'nu majitelu, jak muže astatních devet milianu abyvateht sebe pricinlivejších, nabýti také
pudy? Musili by se paKusiti zakaupiti se na mesíci.
Liberalismus, má-li býti haden taho jména, nesmí býti
tak pašetilý, aby prata, že se abává sáhnouti na svabadu jednahG pana tavárníka, delat si cO'chce, panechával jehO' tisíc delníku v nesvabode a zakrnelých pomerech. Tisíc svabadných a razvitých lidí je fakt více
adpavídající liberalismu než jeden svabadný a razvitý
clavek. Liberalismus nemuže býti tak vnitrne slepý, aby
pad záminkou, že zajištuje svabadu jednání kapitalistum, zajištoval nesvabadu živata pracující tríde. Liberalismus kanecne nesmí bez kritiky prijímati bajku
a ravnasti príležitasti:
jest kanecne možnO', že jest
liberálem ten, kdO' saudí, že tavárnír<llv syn, jenž
dedí tavárnu, a delníkuv syn, jenž nededí nic, mají
rGvnau príležitast. Ale je ta hlaupý liberál.
Zdá se, že liberalismus nebyl tak hlaupý. V dejinách
anglickéhO' liberálníhO' hnutí jest aspan abdabí, kdy
kanservativci starastlive abcházeli kalem liberální strany a upazarnavali ji, že prO' tG, cO' liberalismus delí od
konservativismu,
nemela by býti zapamínána na ta,
cO' jej delí ad sacialismu.

Soumrak parlamentarismu?
Trídí-li se politické strany, užívá se nekdy delítka:
pessimismus-optimismus.
Pokrakavé strany jsau strany aptimistické, panevadž je potrebí optimismu, žádají-li se velké spolecenské zmeny do budaucna; kanservativní strany jsO'u strany pessimistické, ponevadž
ze strachu prea neurcita·u budaucnastí radejí lpejí na
status quo. Kdybycham tahat a merítka použili prO' náš
verejný živat, prO' naše mínení, pro naši publicisti~u,
prišli bycham k názoru snad paradoxnímu, že tyto
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prvky politickéha života jsou strašne konservativní,
ponevadž práve mají málo optimismu. Takové nadpisy,
jako je »saumrak parlamentarismu«,
at již se nadepisují s otazníkem jako otázka, ci at je ta tvrzení, že
žijeme skutecne v soumraku parlamentarismu,
nejsou
pouze v komunistickém tisku, al'e i v publistice jiných
stran. Volá se casto po jiných metodách vládnutí a
dokazuj.e se, že parlamentarismus je v úpadKu. A práve
toto tvrzení je dokladem, jak je u nás bežný pessimismus, který se chytá každé príležitasti, aby s,vuj postreh a soud casta z malicherné veci vyplývající mohl
rozšíriti na závery širší.
Jedná se skutecne u nás< a soumrak parlamentarismu? Nejedná se snad a jiné vady spolecenské, které
nás svádejí k paušálnímu odsudku parlamentarismu?
Nasbírali bychom hodne materiálu z bežných politický'ch událastí, které by na to ukazoval'y. Mluví-li se
a soumraku parlamentarismu,
je to známkou, že auto~
rita režimu parlamentníha poKlesává .. Jak si prumerný
clovek predstavuje parlamentarismus?
Statožnuje j.eho
predstavu s' predstavou parlamentu,
zákonodárného
sboru. Klesá-li autorita zákonodárného sboru, klesá
i autorita parlamentního
vládnutí a duvera v parlamentní režim. Autarita parlamentu do urcité míry ne zcela - je dána autoritou jednotlivých posl'ancu,
osobní jejich autoritou, at už vuci širokým vrstvám,
nebo vuci vláde a byrokracii. A z tohoto hlediska zaznamenejte nekolik detailu z posledních dnu.
P. pos1. Dubický byl s nekolika míst abvinen, ze
v poslanecké snemovne prednesl výnatky z cizích novin, aniž uvedl pramen, z nehož cerpal. Je otázka, zda
stací tu vÝKlad »Venkova«, že bylo vypušteno, že vypadlo nekolik slov, která oznacují puvod materiálu p.
Dubického.
Ale p. posl. Dubický dovede se hájiti.
V »Mladoboleslavských Listech« odpovídá:
Prosím,
nerozcilujte se a nerozcilujte me. Jinak budu nucen
ríci, jak to vypadá v jiných stranách; byl bych nucen
vytknouti i nekterým poslancum národne-demokratickým, že prednášejí ve výborech r,eci a návrhy, vypracované 'Ku príkladu sekretariátem Svazu csl. prumyslníku. Musili bych ríci, že na pr. návrh o sociálním pojištení delnickém, podaný cs1. soc. poslanci Slavíckem,
Laubem a soudruhy, byl vlastne elaborátem reditele
Pensijního ústavu dra. Gallase. - Rada poslancu, kterí
pevne nestojí na svých nohou, se tedy rozširuje. A rozširuje ji ješte »Právo Lidu«, které dokazuje, že posl.
Kríž ve své reci v poslanecké snemovne »vykuchal«
»Žel,eznicního Zrízence«.
.
A takovýlch príhod je celá rada. Poukázal' jeden
pražský týdeník na to, že pos1. Roudnický vášnive si
zaútocil na ministerstva vnitra v atázce nadací a ministr vnitra mu strucne odpovídal: Pane, je ta hezké od
V ás, ale prominte a obratte se na jiné K o m p eten t n í ministerstvo.
Podivný tedy doklad informovanosti poslancu. A takových prípadu rada, od krajní
pravice až ke komunist(lm, k Taussigovi, který v parlamente zastává ne rnepodabné místo jednaho muže
u dvora Jiríka z Podebrad.
Rozpoctová debata sama o sabe, !<terá týkala se
všeho jiného než razpoctu, ukázala na nepríliš velkou
odbornou znalost a správnost postrehu naší poslanecké
snemovny. Musí-li ministr železnic vypráveti o poslanci, který si vozí v prvé tríde hezoucké prasátko,
jc to také charakteristické. A srovnejme, jak se mluvilo
o základním pr-oblému dnešní doby, o restrÍ'nkci státních zamestnancu. Debata netocila se kolem presných
císel, ale házelo se deseti tisíci dolu i nahoru.
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A jiný materiál k tomuto tematu našli bychom v materiálu imunitního výboru.
Je pravdou, že soudy
mnohdy žádají o vydání paslance, 'Když se jedná o
drobnost. Je pravdou, že poslanec je c]-ovek exponovaný, který je predmetem útoku a brání se dle povahy
útoku. To vše je pravda, ale akta immunitních V)/boru mluví o vecech, které mají málo spalecného s 00stav-ením poslancu. Jiste by bylo zásluž'no sestaviti
knížku o techto dobrodružstvích našich zákonodárct.,
která mají velmi málo spolecného s jejich zákonodárnou cinností, nanejvýše príjemnou stránku immunity,
za níž je možno tyto drobnustky schovati.
Bylo by pochyb na tyto prípady generalisovati a delati z nich príliš široké závery. Zákonodárný sbor niKdy nebude sborem moralistu. nikdo to od neha žádati
nebude, al'e autorita zákonodárného sbO'ru, s níž souvisí úzce autorita parlamentníhO' režimu, je do znacné
míry autorita osob pO'slancu. Po této stránce je mnoho
stínu. Ceská povaha má v sabe mnoha hloubavosti, rozebírá každý balestný prípad a má náklonnost hned
rozširovati dedukce z neho ucinené. Nedivme se potom, že Klesá i autorita zákonodárnéha
sboru tam,
kde jedná se a chyby a hríšky poslancu. Mluví se
o soumraku parlamentarismu
tam, kde nanejvýše by
bylo dobre smírnÝm soumrakem zahaliti chyby i chybicky zákonodárcu. Je to v povaze ceské duše, že generalisuje. A i to j e faKt, s nímž je nutna pocítati
s tím, že autorita zákanodárného sboru souvisí s jednáním každé jednotlivé asaby. Pa té stránce stalo Se
u nás: chyb víc než dasti,. Potom se nedivme, že mluví
se o sO'umraku parlamentarismu a neužívá-li se toho tJ
slova, cítí se aspon neco podobného, osten neduvery
proti IsystémU!. N e n í s o u m r a k par
a m e n t ar i s m u, n e n í s o u m r a k par
a m e n t u, j e s o ua m e n t n í k U.
K. T.
m r a k par

I

I

Doba

I

a lidé

C. F. Adnrews:

Jeden den s Gandhim.
Jméno Gandhiho, idealistického a
tajemného vudce odporu Indu proti
anglické vláde, stalo se v posledních
letech známým po Evrope. Tento
clánek, preložený z angliciny, uvádí
skvele do zvláštního ovzduší domova Gandhiho a ukazuje, že indickou politiku
nesmíme
meriti
evropskými merítky.
Prosté a podrobné vylícení jednoho dne, ztráveného s Gandhim za jeho rekonvalescence, pomuže snad západnímu ctenári
více než cokoli jiného vniknouti v samu podstatu indických
problému. Možná také, že bude ponekud udiven subtilními rozdíly duševního temperamentu, jež jsou tak okouzlující a prece
tak unikavé, chceme-li je sledovati až k samému zdroji. O tom
není pochyby, že na Východe vláda náboženství nad životem
trvá v zázracné síle. )}Vek víry« tam dosud žije. A Indie jest
v moderním svete zemí, v níž více než kde jinde vládne duch
nad hmotou. Tot vubec' nejhlubší ze všech rozdílu mezi Západem a Východem, a tento rozdíl vycieujeme nejzretelneji pri
Mahatmovi Gandhim.
U neho se den pocíná velmi záhy. Príslušníci jeho domu se
shromaždují o ctvrté hodine ranní. Sedíme v naprostém mlcení
naJ rohožkách prostrených na podlaze verandy. Nekdy svítí dovnitr mesíc mezi pohybujícími se vetvemi palmových stromu.
Jsou také rána, kdy je úplne tma. Po mlcení pricházejí sanskrt-
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ké verše, prozpevované jednohlasne,
a hymnus nekterého stredovekého svetce. Pak na chvíli nové mlcení, za nehož všichni
zu,távají sedeti. Potom se všichni rozcházíme.
Je po spolecné
bohoslužbc. Každý jde po svém a až do východu slunce se zachovává nejprísnejší
mlcení.
Mimochodem uvádím,
že dlouhé ranní meditace
nejsou
v Indii necím neobycejným.
Básníku Rabindranathovi
Thákurovi se stalo zvykem zacínati
den tímto vnitrním
mlcením
dlouho pred úsvitem. On takto zacíná svuj den mnohcly už
o druhé s pulnoci a sedí v mlcení až do hodiny sedmé. Rekl mi
jednou" že je to jediný zpusob, jímž lze opanovati ducha ve
\'sech jeho náladách a pripraviti
se na zkoušky, kterým nás
podrobuje den. Jiní moji dobrí známí dali mi' podobné vylícení
svéhodenního porádku, v nemž se vlády nad duší dosahuje casnou jitrni meditací a mlcením.
V sanskrtských
verších, recitovaných
pri ranních modlitbách
v domácnosti Mahatmy Gandhiho, jsou také tyto verše z Bhagavad-Džity, nazvané Ne b e s k o 11 pí sní:
»Jenom ten clovek je moudrý, který vládne sám sebou!
Premítá-li o vecech smyslového sveta, rodí se zájem; ze
zájmu se rodí touha;
z touhy šlehají plameny divoké
vášne ... Jestliže st; však clovek zabývá vecmi smyslového
sveta, nechovaje k nim ani lásky, ani nenávisti, nýbrž nechávaje je sloužiti své svobodné duši, jež zustává svou
v nezkaleném jasu: veru, takový clovek dosáhne klidu!
A jako oceán prijímá den po dni proudy vod za všech
zemí, a prece se nikdy nevylij e z brehu: jeho hranice se
nerozširují, ani nezužují;
jest živen rekami, nikoli však
zvctšován _ takový jest i dokonalý clovek! Do oceánu
jeho duše lije svet smy~lu proudy carovného kouzla; lec
ony ho nechávají takovým, jakým ho nalezly, bez pohnutí,
prijímajícího jejich dan, ale trvajícího
morem.«
Když jsem si cetl tuto pasáž znovu a znovu, nabyl jsem porozumení pro pravého ducha a charakter
Východu. Mahatma
Gandhi uskuteciluje její prikázání v míre pokud možno nejveG Pro neho jest nejvyšším ideálem, jehož lze vubec dostihnouti; perlou nesmírné ceny, pro niž clovek prodá všechno,
co má, jen ahy ji 'mohl získati.
O sedmé hodine

ranní vypije Gandhi trochu mléka a pojí
ovoce. To jest jeho hlavní potravou po celý den, i když je
zdráv. Brzy potom prichází
Pandit
Radhakanta
Malavija
se
sV)'midvema detmi, prinášejícíma
trochu bílých kvetu. Kladou
kvety k Mahatmovým
nohoum a potom beží do jeho nárucí.
'ebojí se ani trochu indického, svetce, který je k detem velmi
nežný. Pak se na streše cte a studuje úryvek z Ramajany.
Na
pobreží šumí more a palmové listy se chvejí v ranním vetérku.
\' osm hodin se tento klid porušuje. Ke Gandhimu zacíná proudit nekonecný proud návštevníku.
Všichni pricházej í pro radu;
a je zvláštní pozorovati,
jak se v nekolika minutách politické
problémy mení ve filosofické. To neznamená, že by jejich rešení bylo méne praktické. Kdežto však anglický duch jde v politice zcela prirozene a instruktivne
za bezprostredním
úcinkem,
smeruje indický duch
se stejne prirozenou
instinktivností
k vzdálenejším zdrojum jednání.
Uvedu dva príklady z jeho programu
»nesoucinnosti«,
jež
snad jsou s to ukázati, že tento program je v své podstate
hnutím hluboce náboženským. V jižní Indii se v minulosti jednalo s parii, jako by ani nebyli lidé. V celé Indii je asi šedesát milionu lidí nejnižších kast, kterým se ríká »nedotknutelni«, protože se pro pravoverného
Inda dosud pokládá za poskvrnu i se jich dotknouti.
Prívrženci
»nesoucinnosti?
se vší
mocí opreli tomuto útlaku. Vudcové požívající duvery pocali
pírati soucinnost s orthodoxním brahminismem
v jeho tvrzích
átecnictví. Aplikovali tytéž etické normy, jichž použili proti
é byrokracii.
Indští prívrženci
nesoucinnosti,
kterí jsou
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brahminy, brali s sebou Indy z necistých kast a dožadovali se
prístupu do brahminských
ulic a ctvrtí travankorských,
jež byly
dosud prísne ochrai1ovány pred tak recenou poskvrnou se strany
'>nedotknute1ných«.
Prohlásili,
že jsou hotovi po boku nedotknutelných,
kterí je provázeli, podstoupiti každý útok, ba
i smrt, jenom aby zlomili tuto tyranii, trvající veky. A chtejí
na této ceste setrvati .až do konecného mravního vítezství.
Avšak vláda státu nemohla pripustiti nepokoje a rozbroje.
Nejprve dávala zatknouti a uvezniti každého z techto mladých
prukopníku spolecenské svobody - brahminské prívržence nesoucinnosti práve tak jako parie. Ale na jejich místo nastupovali
ihned jiní. Potom byli zatceni a uvezneni vudcové, kterí toto
hnutí organisovali.
Protože však pocet zatcených rostl a žaláre
se prepli1ovaly, zmenily vládní orgány pojednou program. Ti
prívrženci nesoucinnosti
z vyšších kast, kterí usilovali procházeti brahminskými
ctvrt mi ve spolecnosti nedotknutelných,
nebyli už zatýkáni, nýbrž se jim proste bránilo jíti ku pred? Policie stála ve dne v noci na stráži a zatarasovala cesty.
Mravní napetí se priostrovalo.
Ti, kdo usilovali o vstup do
brahminských
ctvrtí, zdráhali se prijmouti vodu a potravu do
té doby, dokud jim nebude dovoleno projíti.
Mnozí z nich
umdlévali vysílením a byli odnášeni do nemocnice, kde pokracovali v své stávce hladem.
Tehdy byl Mahatma Gandhi upozornen na toto nové období
boje proti »nedotknutelnosti«.
Zrušil ihned stávku hladem. Takové zbrane, prohlásil, muže použíti z nejcistší lásky otec proti
synovi, aby donutil tvrdošíjného
mladíka ke kajícnosti; ale proti
cizí a neosobní soustave, jakou je stát, je taková zbran jiste
jenom zbraní hnevu. K jejímu
použití nevede cistá láska,
n)'brž obava a strach. Byl jsem pri tom, když dva orthodoxní
brahmini
prišli rovnou z Travankoru
navštívit
Gandiho na
jeho verande a požádat ho, aby potlacil tento zápas vubec. »Je
ta cesta soukromá ci verejná?« ptal sej Gandhi. Když brahmini
priznali, že cesta je verejná a že jenom ubohým lidským vyvržencum je po ní zakázáno choditi, stáhla se tvár Gandhiho
bolestí. »V boji se musí pokracovati«, rekl na to. Od té chvíle
uplynulo mnoho mesícu a tato podivná válka v míru, vedená
zbranemi lásky, trvá dosud. Dosud trvá tato passivní blokáda.
Jest problém, který snad pronikl ješte hloubeji v srdce indického života než »nedotknutelnost.
Je to tak recený problém
»hindu-moslimský«.
Jsou zde v cinnosti rozkladné síly a byla
rozdmychána
zurivá nevraživost, takže se nekdy zdá, že i pouhé vyrcení slova »nenásilnost« je v této souvislosti výsmechem.
Ale oddanost moslimu ke Gandhimu je neco, co trvá stranou
toho všeho.
Jeho jméno jest jim »vecí božskou a svatou«.
Vznáší se vysoko nade vší touto nižší atmosférou roztrpcenosti
a stranického
ducha. Prese všechny boure, jež zurily, a prese
všechny vášne, jež byly' rozdmychány,
zustali moslimští vudcové práve tak vernými Gandhimu
jak on jim. Den co den
jsem ,je videl k nemu pricházeti na jeho verandu a vylévati
svou lásku k jeho nohám. Z dojemných scén, jichž jsem byl
svedkem, zvlášte jedna by dovolovala
souditi, že nejvrelejší
koutek jeho srdce byl uchován pro ne a že oni to vystihli.
Jeho neobycejná
osobnost je zde jedinou spojující silou. Jest
vskutku zvláštní, jak se musí uplatniti osobní duchovní živel,
aby se z toho ostrého náboženského
kontrastu vytvorila lidská
jednota. V duchu Gandhiho je základ indického sjednocení. Za
ním se tají celá století mystického náboženství; nebot je to týž
duch, který oživoval Kabira a Nanaka a nescíslné jiné svetce
stredoveké Indie,
kterí se odvážili prohlašovati,
že Indové
i MosJimové uctívají jednoho a téhož Boha.
Po dva dny v týdnu zachovává Mahatma Gandhi naprosté
mlcení. NebOT jest vydavatelem dvou týdeníku a v techto dnech
mlcení píše své úvodní clánky. Jeden z techto listu se jmenuje
Yo u n g Ind i a a je dnes pravdepodobne nejzajímavejším
týdeníkem na celém svete. Není v nem vubec inserátu. Stránku
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za stránkou
vyplnují
nové myšlenky
vydavatelovy,
plynoucí
jakoby
z nevycerpatelného
zdroje a psané v hutných anglických vetách bez jediného zbytecného sltlvka. Druhý týdenik
St; jmenuje
N a vaD ž í van (Nový Život). Tiskne se v gudžaráti a hindustání
a je mnohem rozšírenejší.
Je Gandhiovým
miláckem a on na nej vynakládá všechnu svou nejlepší energii.
(istý zisk z neho, bez jakékoli
inserce, cinil pred nedávnem
50.000 rupií, jež Gandhi odevzdal Národnímu
shromáždení.
V poledne Gandhi obycejne pul hodiny odpocívá,' ale návštevy ruší casto i tuto chvilku jeho klidu. Potom venuje celou
hodinu svému synu, jehož vyucuje v literature gudžarátí. Potom
zasedá ke kolovratu. N ebot pro nej je myšlenka, že hospodárská
spása jeho zeme je v kolovratu, necím více než pouhou doktri1I0U. Tento
jeho ideál, že Indie dojde takto své spásy, jest
cistou a vášnivou verou, jež obohatila a prohloubila
všechen
jeho život. Gandhi inspiruje svým enthusiasmem
každého, kdo
se dostane do sféry jeho prítažlivosti.
Pres to, že mu lékar zakázal prísti tak brzy po tak težké nemoci, shledal Gandhi, že
mu není déle možno odríkati se této cinnosti. A treba že mu
pusobí predení telesnou únavu, jest mu jiste velkým osvežením
po duševních námahách dne.
Toto napetí nese nejtíže vecer, nebo! i tehdy se lidé shromaždují ve velkém davu pred jeho domem;1 a mezi nimi jsou
vždy nejchudší z chudých. Pro tyto chudáky je vždy hotov ze
sympatie vynaložiti
všechny své síly. Ale když nastává soumrak, nutí konecne úplná telesná vycerpanost
i jeho nezkrotného ducha poddati se její naléhavé touze po klidu.
Krátká procházka, velmi pomalá, po morském brehu pri západu slunce, vecerní modlitby a znovu medilativní mlcení - tím
se zakoncuje den. Gandhi spí dobre a takto nabývá nových sil.
Od té doby, co bylo toto psáno, opustil Mahatma Gandhi prímorské místo, kde se zotavoval, a vrátil se do svého asramu
neboli náboženského
útulku v Sabarmati, kde je jeho cinnost
mnohem namáhavejší.
Odtamtud nyní rídí celé indické národní
hnutí cestou nenásilí.

Od silnicního lupice k automobilovému.
v

Lond

ýne.

Všechny anglické noviny, od nejlehkovážnejších
až po T im e s, vzpomenuly dvousetletého
výrocí smrti Jacka Shepparda.
V císle ze dne 17. listopadu prinesly T i m e s též vzácný Shepparduv portret a soucasne s ním s jedné strany fotografii Montagyho, nedávno zemrelého státního sekretáre pro Indii, s druhé
strany momentku ze znamenitého
footbalového
matche.
Také J ack Sheppard jest znamenitostí,
ovšem jen znamenitostí svého druhu. Byl to loupežník velkého stylu, high-wayman, a zemrel dvaadvacetiletý.
Jaké slávy by se mu bylo dostalo, kdyby jej byli odvezli do Tyburnu o nekolik let pozdeji!
Nyní jest Tyburn z nejrušnejších
míst v Londýne a ríká se
mu Marble Arch. Ústí do Ryde-parku.
U vjezdu mezi stromovím scházejí se za pekného pocasí již od ctyr hodin kazatelé
všech náboženství
a propagátori
politických systému, at již ta
jsou komunisté
ci anarchisti
nebo »jakobisté«, t. j. oni lidé,
kterí se stále ješte nemohou smíriti s hanoverskou
windsorskou dynastií a zustávají
vernými Jakubu II., který nikoliv
dobrovolne
opustil Anglii r. 1688. Zástupci techto a jiných
smeru recní tu pod stromy všichni soucasne: že jediná spása
je v katolicismu, že papež je antikrist, že všechna náboženství
jsou podvod, že správnou vírou jest jedine ta, kterou hlásá
mister John Winterbottom
z Ullapoolu, že bolševici j sou lupici,
že bolševici stvorili ráj na zemi a Anglicané, že nemohou udelati nic lepšího, než zavésti tento rád i ve své zemi. O cem
všem se u Marble Arch nekáže! Anglická svoboda poprává tu
místa všem. Tam, kde jest n~'ní mramorová
brána, stála do

zacátku
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století
With

proslulá

tyburnská

šibenice:

Na tomto

»gallows - tree,
its adaer - bitten root -«

(šibenicním
strome, jehož koren jest ohlodán zmijemi) ukoncil Jack Sheppard svuj mladý, tak mnohoslibný život. Co
se stalo s následovníky
tohoto talentovaného
hocha? Odpoved
na tuto otázku jest sociologického rázu. V Anglii, jakož i na
celém svete, se loupežníci vyvíjeli za dobu dvou století.
Zprvu to byl highwayman,

skvele oblecenÝ., v masce, na pre-

krásném koni, s velkou pistolí v ruce, ocekávající
u .široké
cesty v mlází poštovský vuz. »J ešte koncem XVIII.
století«,
19. století
praví Ashton
ve své zajímavé
knize
»Pocátek
v Anglii«,
»byli cestující
stále vydáni nebezpecí prepadení
highwaymeny
i v nejvetší blízkosti' Londýna«. O techto loupež·
nících jest nescetnekrát
psáno v starých anglických románech.
Ba, zdá se, že není ani jednoho Smolletova románu, v nemž
by nefigurovali
highwaymen.
Nekterí z nich, jako Dick Tur.
pin, Duval, Maklin, aj predevším J ack Sheppard, stali se hrdiny
národních balad. Podle techto del loupežník
»Maintained himself like a gentleman,
Besides he was good to the poor;
He rode about like a bold hero,
and' he gain'd himself favour therefore.«
,(Choval se jako gentleman,
vyjímaje
to, že byl d<;>brým
k chudasum;
projíždel se jako udatný hrdina a tím si dobyl
náklonnosti
všech.)
Konecne nadešel neblahý den uveznen!.
»Gentlemana velkého stylu« zradil bud jeho druh, nebo milenka, jak to nakreslil proslulý karikaturista
XVIII.
století Ro.
garth. Ve vezení podnikal hrdina odvážné pokusy, aby se dostal
na svobodu, pri cemž mu pomáhala milenka. Tak na pr, J ack
Sheppard ctyrikrát utekl z newgatského vezení s pomocí Polly
Maggot, která mu prinesla pilník, trebaže byl nejen spoután,
nýbrž i prikován k podlaze kobky.
Za nejaký cas byl pak souzen a odsouzen k smrti. V pred.
vecer popravy konala se ve vezenske kapli poslední bohoslužba.
Casto se jí zúcastnilo i nekolik odsouzencu, nebot tenkrát byly
tresty smrti velmi casté. »Aby odsouzenci plne pochopili svoji
poslední bohoslužbu a aby si dokonale predstavili, jaký osud je
nazítrí ocekává, staveli pred ne V' kapli rakev«, - píše Ashtoll.
Na 447 strane jeho knihy jest fotografie starého obrazu, predstavujícího
placící odsouzence,
(muže i ženy), modlící s~
u rakve. Príštího dne »hrdina«, oblecený ve svuj nejlepší odev,
celý opentlený, vykonal svoji poslední projížcTku do Tyburnu,
kde již cekal nescetný dav. Poulicní prodavaci a prodavacky
pronikave vyvolávali »poslední rec« odsouzeného. Tyto »posled.
ní reci«, které zanikly již asi pred sto lety, tvorily zvláštní cást
anglické národní literatury,
t. zv. »literatury
šibenicní« (Gallows literature).
Predt\ mnou leží na stole vzácný sborník této
literatury »Curiosities o~ Street Literature«,
který vyšel r. 187!
poctem 200 exempláru. Ocituji zde první verše starodávné ba·
lady »Poslední rec«:
»1 am a poor prisoner condemned to dye,
Ah woe is me, woe is me, for my great folly«!_
(Já ubohý vezen, odsouze~ý k smrti, Ó, beda mi, beda Z,1
pošetilosti, které jsem spáchal!) Poprava byla verejná, pro odstrašení ostatních zlocincu. Tehdy trestaly se šibenicí zlociny,
na než jsou nyní vymerovány
nevelké tresty vezením; lec pohled na popraveného
zrejme nikoho nedesil, a mnohé zlociny
dály se hromadne.*)
*) Ve vezenském kalendári z ríjna r. 1801 jest uveden seznam
k smrti odsouzených a jejich zlociny: první pro odcizení kartounové záclony z uzavrené místnosti; druhý pro krádež prádla;
tretí pro vloupání a krádež páru puncoch z bytu; ctvrtý pro
vloupání a krádež šesti stríbrných lžicek; pátý pro krádež ctyr
cajových lžicek a zlaté tabaterky.

Casem highwaymen
vymizeli. Prícinou
toho byly železnice,
zvyk zasílati peníze nikoliv již v balících a vacích, ale šeky,
dále telegraf, rušnejší provoz na silnicích, vykácení lesu a konecne i rozšírení policie. V šedesátých letech objevil se typ
»g a r rot e r a« 'plížícího se znenadání
ze tmy, aby poutníka
uchopil za hrdlo. Anglické noviny ze šedesátých let jsou plny
povídek o techto »gar.roterech«.
Na obranu proti nim byl vydán zákon, který zmocnoval
soudce k zostrení trestu vezení bicováním. Prívrženci telesných
trestu tvrdí, že bicování udelalo konec rádení garroteru;
lec
tak tomu není: zmínený zákon byl vydán v dobe, kdy garroteru
témer již nebylo. Garroterství
bylo podmíneno americkou obcanskou válkou, která zpusobila v Anglii »bavlnený hlad« a
nezamestnanost
statisícll lidí privedených
k zoufalství.
S normálními pomery,
které potom nastaly v prumyslu,
zmizeli
i garrotéri.
Pak nastal další vývoj v tomto »oboru«. Nyní, soude dle policej ní kroniky, vyjíždí nástupce J acka Shepparda na lov nikoliv na opuštenou silnici, ale na bohatou londýnskou
Regent
Street; neobjevuje
se již na prekrásném
koni jménem »Cerná
Betsy«, ale v automobilu,
lhostejno, zda ve svém ci v ukradeném.
Nezastavuje
poštovský vuz, ale bleskurychle
vyloupí
poštovního úradu.
diamanty z výkladní skríne nebo peníze
»Jack Sheppard«
jest tudíž vlastne jakýmsi
organismem,
vnejškove zmeneným a prizpusobeným
novým sociálním pomerum. Nedávno dostal se mne do rukou sešit odborného antropologického casopisu, obsahuj ící prednášku
prof. A. J. Papea
z Edinburghu. Tento ucený referent tvrdí, že »jest možno urciti
medicinálními, matematickými
a pedagogickými
fakty, že Evropané tvorí nyní nový typ s vetší lebkou, širším celem, tencími
vlasy a jemnejší kuží; v ocích zrací se rozum, oblicej má cím
dál tím více tvar trojúhelníku.
Psycha tohoto nového typu jest
utvárena jemne: ovládá jím lítost a soucit ve vetší míre, než
jeho predchudci; nejen že silne cítí, nýbrž i bystre ch4pe«. Tyto
vývody jsou sice velmi lichotivé pro evropskou rasu, lec velmi
špatne se srovnávají
s faktem, že mezi námi stále ješte žije
starý »J ack Sheppard«, pouze prizpusobený
k novým sociálním
pomerttm. K objasnení tohoto} zjevu, soucasne však i na dukaz
správnosti tvrzení profesora Papea, hodí se stará theorie Lombrosova o »zlocinném cloveku«. Dle této theorie zlocinný clovek, žijící v dnešní spolecnosti, predstavuje
onu starobylejší
rasu. Evoluce »Jacka Shepparda« jest pak dukazem, že reprcsentanti této »starobylejší
rasy«, bude-li treba, mohou si osvojili hmotnou kulturu spolecnosti, v níž žijí.
Dioneo.
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hospodár

Bezradní dedicové.
Pozustalost po dru Rašínovi nebyla Slce nejlepší,
ackoli zavraždenÝ ministr uciní,l více než dost pro
zdraví státních financí, ale prece tak dobré, že se dedici prihtásili »bez výhrady inventáre«. Tragický skon
Rašínuv celé. dedictví posvetil a usnadnil cestu nástupcum: zrnírnil ostrí hospodárský'ch požadavku politick~Th stran a zdiskreditoval politickou chamtivost. Lec
prece by bývalo lépe, kdyby se dedici Rašínovi prihlásili »s dobrodiním inventáre«, nebot by dnes všechna
jejich bezradnost a nemohoucnost nepripadla k tíží
Rašínovy financní politiky.
Není treba zde mluviti o Rašínovi, ale prece je dobre
ukázati aspon na jeho po h o t o v .o s t. Byl radikál'ní,
mnohé své programy nemohl dodržet, ale vedel vždy
k u d y ven. A to je hlavní, co se našemu nynejšímu fi-

nancnímu vedení nedostává. Rašín dovedl práve tak tocit bankami jako ústrednami, vysokoškoláky jako horníky, dO'vedl se práve tak postavi6 proti agrárníktlm
jako proti socialistum, aby po dnech strád~mí, za to
však na zdravém hO'spodárském základe, mohl se každý
domoci s u š n é h o .ob c a n s k é h o b 1a h o byt u.
Nápravu meny rešil velmi rízne dáv~ou z majetku,
úverové krisi chtel lodpomoci obchodní smenkou, a
touže smenkou chtel zjednati úhradu obeživa cedulové
bance (po p'ríp. BankO'vnímu úradu), když jsme nemeli dosti jiné úhrady. I v nejhorších chvílích videl
jasne a rozhodoval bez prutahu a kolísání. Byl liberál
a ·individualista. Nebál se na podzim 1922 uvolniti devisový obchod, ale po útoku na korunu ke konci téhož
roku vydal ihned nejostrejší opatrení, takže spekulace
skoncila težkými hmotnými ztrátami.
JehO' smrt posílil'a znacne rozvi~lanou solidaritu
ceských státotvorných stran, takže puda k dokoncení
hospodárských a financních reforem byla politicky velmi príznivá. Je dnes težko ríci, jak by je byl dokoncoval
sám Dr. Rašín a co by z jeho programu zustalo nebo
k nemu patrilo. Jisto je však, že vše by provádel rázneji
a ochotneji, mnoho by snad zmenil. nekde slevil, jinde
zostril, ríde se svým oblíbeným hes1em: Salus rei public;]e suprema lex esto! Heslo t,oto bylo u nehO' živé,
ale j,eho dedicové vztahují je strnule jen na poslední
dva mesíce jeho života. Tenkráte byla koruna v nebezpecí, proto je stále v nebezpecí, tenkráte bylo treba
prísných devisových opatrení a pr,oto je ijich treba
i dnes, ten'kráte byl nadbytek obeživa (ke konci prosince 1921 pres deset miliard) a aby se zabezpecila koruna, bylo nutno obeživo restringovat, a proto se obeh
bankovek snižuje i dnes prumerne pri osmi miliardách,
kdy prumysl je o 50% lépe zamestnán než tehdy a kdy
máme rekordní cukerní sklízen, jaké nebylo ani v míru.
Ano, delati to, co delal' Rašín v posledních chvílích
pred svým zranením a skonem, není ješte program
Rašínuv. Je to vlastne znehodnocení jeho díla, vymlouvání se na Rašína.

I

Výsledek všeho toho je dnešní smutný stav. Prícil1
je velmi mnoho. Jednou z nich je, že se dedictví neujal
muž, :nýbrž strana a ta sverila kreslo jí vyhrazené
patrne podle císla na kandidátní listine Ing. Bohdanu
Beckovi, nebot jinak lze si sotva obsazení tohoto ministerstva vysvetliti. A co ríci o poznání dra Kramáre
v úvodníku nedelních »N ár. Listu«, kde praví otevrene: »To svádelo financní správu, aby si stejne pohodl'ným Zpllsobem opatri1a nutné prostredky (pokladnicní poukázky).« Mezi rádky lze však vycísti, že ty
hríchy se mohly spáchat jen proto, že ministr financí
nebyl docela na s,vém míste, zvlášte když pohnutkou
k sepsání úvodníku nebyl ani tak známý prJsudú ,Times'
o našich financích, jako spíše nezdar pujcky. pro kterou
pripravoval pudu zet inž. Becky, p. Štanc!. Co platna
všechna prohlášení 'O cestném a laciném vyslání, když
lidé už dávno neverí na nepotismus, kdyby byl sebe
nezištnejší. Toto pos'lání nebylo ani chytré ani úspešné
ani politicky moudré. A snad práve tento údiv nad tím
nade vším nejvíce omlouvá a zamlouvá nedelní úvodník »N ár. Listu«. Zde však jen spravedlivé rozhorcení
by bylo na. míste. Vždyt ministr financí od vyplacení
druhé cásti angloameric~é pujcky již dvakráte prolongoval pokladnicní poukázky s premií, která znamená
celkové zatížení krome prO'vi'Se bankám OSm procent.
Pri tom pomery na penežním trhu jsou nesnesitelné.
Jak tedy chtel p. ministr proplatiti za dve miliardy
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poukázek splatných pocátkem a koncem tohoto mesíce, když prece skoro oficielne bylo receno, že k jejich
proplacení se vyjednává o zahranicní pujcku. Nebylo l;)ovinností ministerstva financí v)"s,lati za tak vážných okolností, a když již je ne bez pec í v p r odle n í, kvalifi~ovaného muže spI n o u moc í k projednání pujcky a nikoli jen tak ze známosti zete, aby
zkoumal pudu? Není zde dosti již osvedcených mezinárodních vyjednavacu (Dr.
Pospíšil) i schopných
úredníku v ministerstvu financí?
Ale jest treba zmíniti se o veci samé. Dnes máme
celkem asi osm miliard nezaloženého dluhu, vetšinou
samé pokladnicní pOUKázky. Tento dluh ovšem nenadelal inž. Becka ani jej všechen nezavinil, ale jsou to hríchy stran, a stran koalovaných, které pro stát udelaly
velmi mnoho, ale pr-ece ne tolik, aby si to nedaly krvave
zaplatit. A inž. Becka se dopustil hríchu, že ke všemu
mlcel. Bylo smešné prohlášení o restrinkci státního
úrednictva asi o stO' tisíc. Kde, prosím, je ta pohádka
socialisty všech smeru slibovaná: »Všechny úrady se
plne obsadí, personál se rozmnoží, velkým se ubere a
malým se pridá, aby prestal byrokratismus, aby všechno šlo na ráz, úredníci nebyli pretíženi a obcan nemusel cekat léta na vyrízení svých vecí ... «? A tech
pohádek bylo víc. A skoro všechny skoncily špatne.
At to byly proslavené ústredny ci zbytecné konsumy a
družstva nebo podpora stavebního ruchu nebo dokonce
pozemková reforma. Jsou demokracie, kde vládne lid
s prevahou práve zvoleného
parlamentu
neb presidenta. Ale u nás stát jsou koalované strany.
jinde
strany, které jsou u vesla, až je vystrídají nové a lepší,
ale u nás ne n í nic 1e p š í hon e ž k o a 1i c e, ji
nelze vystrídat; je to za techto pomeru nutné zlo.
úcinky tohoto zla by se daly zQ1írnit, kdyby ve všech
stranách bylo dosti odhodlaných
a uprímných lidí,
kterí by i bakšiš strane posKytnutý považovali za neco
llecestného a nemorálního.
Ten bakšiš se u nás však
zahaloval jen pod jiná jména: ústredny, konsumy.
družstva, subvence, reformy. Ale tohoto odhodlání zde
r:ení, nebot bychom jinak nemeli ješte dnes více ministerstev než Rakousko. Zdá se, že všechno je naraženo
na formulku nekrvavé revoluce. Uchlácholili jsme své
svedomí, že ty nejkriklavejší vady jsme odstranili, ale
ty menší rány jsme nechaly krvácet, až se zakrvácel
stát. Všechno bylo po léta dobré, velmi dobré, rozpocet v rovnováze, bilance aktivní, ostrov porádku,
príklad Strední Evropy, ba vzor sociálního pokroku
i Západu (- na úrad p. poslance Meissnera ješte mnoho
doplatíme -) až najednou taková ostuda v T i m e s
a vlastní nemohoucnost doma. To jsou ty malé hríšky,
které nás zakrvácely: nepromyšlené
propocítání
let,
drahá administrativa,
neplodné investice, hospodárské
krise zbytecne zpusobené, podpora padlých bank a
zkrachovaných družstev, jež musel sanovati - stát, nikoli všemohoucí, nýbrž slabý, sotva k životu vzkrísený. A vede-li taKovýto stát, který vyssávají bezohledne politické strany, nad nimiž nestojí nic vyšš1ho,
jen chabá ruka ministra financí, pak nelze se diviti,
že prijdeme do situace. která je k smíchu i k pláci.
B<lJnkovní úrad bere státovky z obehu 'a ministr financí vydává pokladnicní poukázky! Bankovní úrad
odmítá dbchodní smenky a m u s í e s k o n t o vat
stá t n í bon y. Dr. Rašín uI(azoval na švindl Rakousko-uherské banky s válecnými pujckami a na
švindl Ríšskonemecké banky s pokladními poukázkami,
<l jeho dedicové ciní totéž, nemajíce
nic jiného na omlu-
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vu, než že jinde to také delali! Bankovní úrad, aby se
mohl pochlubit aspon s nejakým úspechem (totiž snížením obeživa), poradil na jare cMrovarníkum,
aby si
opatrili v Anglii úver sami, a dnes sklidí ovoce.
Prípad vážný, ale nikoli tragický, dostací-li nám
jako poucení. Za financní kontrolu Ti m e s u m dekujem a za dunajskou konfederaci londýnským i parí žským listum zvlášte. A ovš·em i p. ministru Beckovi
za representaci pri zkoumání pudy o pujcku. Tem pak,
Kterí se uváží v dedictví Rašínovo, prejeme k tomu
obratnost a ducha jeho a zároven, aby meli touhu udelat radeji neco nežli nic.
-cheth.-

Povolání
Alphonse

a záliby.

Berget:

Amatéri ve vede.
v kruzích, které se zajímají o bezdrátovou telegrafii, odehrává se této chvíle událost dosti sensacní, aby stála za krátkou
úvahu. Jde o toto: V pocátcích obdivuhodného objevu, jímž
geniální Branly obdaril lidstvo, omezovalo se radiové vysílání
na ostýchavé pokusy. Marconi, který pouze uplatnil prakticky
myšlenky slavného francouzského badatele, zacal vysílat krátké zprávy pres úžinu La Manche a pozdeji delal pokusy mezi
Nizzou a Korsikou. Teprve od r. 1901 pocalo se vysílat na stáie
vetší vzdálenosti, až se dospelo tak daleko, že dnes vlny vyslané z Paríže dorazí až, na NovÝ Zéland, tedy k protinožcum.
Pokrok radiotelegrafie se tedy dál kroky prímo mílovými, a
soucasne její teoretikové, opírajíce se o dlouhé a ucené výpocty,
dospeli k temto závcrum: spojení na velké vzdálenosti se dá
v praksi docílit pouze nesmírne dlouhými vlnami, jichž délka
jde mnohdy až do desítek kilometru,
vysílanými stanicemi
ohromne mohutné výkonosti. Pro spojení se zámorím se tedy
budovaly takové obrovité stanice, opatrené antenami nebýval~
délky, tak na pr. stanice v Croix d Hins a v Sainte-Assise,
kde vlna dosahuje délky 23.000 metru. Tato délka vln odpovídá
»oscilacní frekvenci«, která už nemá daleko do oscilace zvukové,
postižitelné prostým uchem, i byla už nadhozena otázka, nebude-li snad už skorem možno prijímati sdelení ze Ste Assise
prímo sluchem bez pomoci jakéhokoli prístroje.
Tak spela radiotelegrafie k stále rostoucím délkám vln:
prirozene byly tím nadobro opomíjeny vlny krátké, o nichž
bylo »matematicky'" dokázáno, že jsou neschopny uraziti dlouhé
vzdálenosti. Soucasne s tímto vývojem vzrustal neustále i pocet
amatéru radiotelegrafie, a úrady, nemohouce jim prece jen stále
zapovídat používání vln, povolily jim po rade technických odborníku krátké vlny, až do 200 m, »pro útechu", jako dostáv:l
chudas obnošené, pro majitele už nepotrebné šaty. A zde
zacíná historie být zajímavou.
Jakmile bylo amatérum Spoj. státu - a je jich hodne --.:
povoleno legálne pracovati vlnami do 200 m, napadlo jim vysílati je pres Atlantický oceán. Teoretikové se tomu usmívali:
což pak ne d o k á z a i, že krátké vlny »nedonášejí" a nemohou se tudíž šírit na velké dálky?
Ale amatéri, práve proto, že jsou amatéry, jsou trpeliví. Byly
podniknuty nové a nové pokusy a v lednu 1922 bylo asi 30
jejich stanic slyšeno v Evrope. To byl drtivý triumf dobre ve·
deného pokusu nad abstraktní teorií. R. 1924 se úspech stupnoval: nejen že 200metrové vlny donášely z jednoho brehu
A t1antiku na druhý obema smery, ale prišlo se dokonce na to,
že se IOometrovými vlnami se to darí ješte lépe; a shledalo se,
že stanice velmi slabé vysílací mohutnosti, operující velmi krátkými vlnami, byly za noci slyšeny dokonce mnohem jasneji, než
zprávy obchodních stanic, vysílající s velkou silqu znacne dlouhé
vlny. Amatéri slavili nový úspech. Meli jej slavit do tretice.
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Teoretikové dokázali svými formulkami,
že k
kých vln se hodí pouze malé antény, presne na
ladené«. Ale tito nenapravitelní
amatéri, seskupení
šik na popud doktora Correta, »dokázali«, ne už
nevývratnými pokusy, že k vysílání krátkých vln
dobre také antény velké a nenaladené.

Prítomnost
vysílání kráttyto vlny »nadnes v jeden
císelne, nýbr:i.
se hodí velmi

Tu teprve, pod úcinkem tohoto nového úspechu se zmenil
úsudek oficielních badatelu v radiotelegrafii
o amatérech; -bylit
pochopili, že amatéri prece jen, treba se neoháneli formulkami
a vzorci, pracují s fakty; rozpomneli se na starý výrok dávných
fac.lllm non v"I ••1: argumentum . .A dnes není
filosofu: conha
vylouceno, že tyto amatérské výkony zmení pronikave vysílací
techniku transantlantickýcn
stanic a zpusob vÝstavby silných
stanic. T.ak vytrvalé úsilí prostých amatéru se ukázalo úcinncjším ciste teoretických
úvah odborníkú, od chovaných doktrinárským vyucováním na technikách a universitách.
Co tedy vlastne znamená »amatér«? Co znací presne tento
výraz, jehož profesionálové
vedy zhusta, ne bez jisté prezíravosti, používají na oznacení lidí, kterí bez titulu nebo oficielního poverení mají odvahu zabývat se vecmi, které by mely
zustat hermetickou
výsadou pou~e jednotlivcu
k tomu vyvokných? A má se toto oznacení chápat jako výtka vedecké
nedostatecnosti toho, o nemž se ho užije?
Uvidíme, že nikoliv.
V každém povolání se oznacuje jako ;tmatér zpravidla ten,
kdo se mu venuje z dobré vule a bez závaznosti, nepožaduje
po nem, aby ho zabezpecovalo existencne, jedine proto, že má
k nemu I á s k u, jak to pekne praví již etymologie slova sama.
Tím ovšem je dáno, že amatéri mohou za urcitých okolností
dostihnouti, ale i treba predstihnouti
význam a cenu »profesionálu«. Poukážeme jen na nekolik jmen slavného zvuku v dnešní
dobe. Tak na pr. Armand de Gramont, který zasvetil celý svuj
život spektroskopii a svými velkolepými pracemi uspíšil ohromne
její rozvoj, byl také pouhý »amatér«. Pri tom byl autoritou ve
fysice a zasedal v Académie des Sciences. Princ Roland Bonaparte se také nezabýval geografií pro svou výživu, a byl pres to
z nejcelnejších representantu
geografické
vedy. Baume-Pluvine
zasvetil své jmení a svou cinnost astronomii
a studiu slunecních zatmení; je chloubou vedy a clenem Bureau des Longitudes. Princ Albert, monacký kníže, zkoumal
po tricet let
morské hlubiny na namáhavých a výtežky bohatých potulkách
po mori; jeho neocenitelné
výtežky dodaly samotny všechnu
vyucovací látku oceanografickému
ústavu, který založil;
zaslouží si názvu tvurce
oceanografie,
v níž byl svetovou
autoritou.
Pri jubilejní
slavnosti
belgické astronomické
Spolecnosti
pred tremi lety vykreslil inženýr Flamache, její místopredseda,
takto fysiognomii
vedeckého amatéra:
"Amatér,« pravil, »je predevším
inteligentní,
vzdelaný clovek, který, zaujat grandiosností
jevil prírodních,
usiluje nalézti opet ve výsledcích positivní vedy poesii, o níž moderní
badání vesmír pripravila.«
Ve všech vedách najdeme
takové
amatéry, kterí se snaží jako znalci nebo diletanti vychutnávati
jejich krásy a kochati se jejich posledními výtežky. Jmenovitc
cetná je plejáda nadšencu pro astronomii.
A opravdu, je už
s estetického, co nejvíce odosobneného stanoviska neco úchvatnejšího, než spirální mlžiny, záležející z prachu, v nemž každé
zrnko je sluncem? než polární záre? sopecné výbuchy? slovem
celý ži\'ot té zázracné a cinorodé bytosti, jež slove kosmický
Vesmír? Pripojte k tomu u vzdelaného cloveka ješte stanovisko
ryze vedecké, radostný pocit zdolané nesnáze v úsilí za »poznáním«, porozumení
milému a soucasnému
vedeckému úsilí,
Cit pro problémy ješte nerozrešené a uznáte, že sebe obsáhlejší
duch muže vždy shledati v pestení ved pole ješte obsáhlejší,
než je sám.
V tomto elitním ovzduší najdeme pak »amatéra«, toho »dy-
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chtivého zvedavce«, jehož nadšená záliba vyvažuje chlad, lhostejnost, ne-li neprátelství,
jaké príliš casto projevují
k vedám
široké vrstvy, ponevadž podle jejich krátkozrakého
usuzování
»nevynášejí«,
aspon ne okamžite, a jejich studium vyžaduje
penežních
obetí na rozdíl od politikarení
a predvolební\!h.
pletich.
Ale je ješte jiná kategorie amatéru:
»Ta - cituji stále p. Flamache - která svým osobním úsilím pracuje pro zájem celku, která pri omezených, casto primitivních
prostredcích
boj uj e nerovný zápas s hvezdárnami
nebo oficielními laboratoremi,
pracuje úspešne a dociluje výsledku jím rovných a nekdy dokonce i lepších.«
Takovýto amatér se pak stává obdivuhodným
nástrojem
pokroku v kolektivním badání. To jsme videli na pokusech s krátkými vlnami: pocet a úsilí drobných pozorovatelu zvítezilo nad
nevrlou lhostejností
oficielních kruhu:
amatéri
dokázali ex;stenci faktu, která theorie prohlašovala
za nemožné. A což
teprve v astronomii!
Stq pozorovatelu dobré vule, i když pracuje jen prostredními nástroji, muže se pustit do problému, pred
nimiž jediná hvezdárna nebo laborator i s nejdokonalejší
technickou výzbrojí musela by složit zbrane.
Cetní takovíto amatéri ovšem, i když plane v jejich hrudi
»svatý plamen vedy«, postrádají
casto nejzákladnejší
vedecké
prupravy a tím jsou jak se ríká ve sportu, handikapováni.
Ale
privodí-Ii jim menší míra vecných znalostí a menší úcta k vedeckým theoriím zhusta zklamání, ponechává jim za to vetší
míru duševní volnosti, vetší neodvislost myšlení. Nemajíce žádného predpoj atého mínení a predsudku,
mohou se pokoušeti
o veci, které by jiní prohlásili predem za nemožné ... a práve
jsme videli, že tím vlastne docíJí. úspechu tam, kde druzí
ztroskotaj í.
Amatéri, což je velmi cenné, tvorí skutecnou armádu pozorovatelu a experimentátoru.
Díl~ jim, disponuje
veda tolika
spolupracovníky,
že nikdy, ani s nejvetšími, ónes zcela nemyslitelnými penežními obehni žádná universita,
žádný stát by si
jich nemohli zjednat. Jejich zápal pro vedecké studium, které
»milují«, pusobí, že jejich úsilí a výkonnost se nedají ani z daleka srovnati s pracovními výsledky lidí, kterí »jsou k. tomu«.
Jen si predstavme, co dlouhých nocí probdeli dobrovolní astronomové za zimních mrazu pri pozorování stálic a mlžin, kolik
nocí probdeli po obou stranách Atlantického
oceánu milovníci
radiotelegrafie,
usiluj ící o zachycení krátkých vln, vysílaných
z opacného brehu!
Oficielní ucenci zacínají už chápat a cenit tuto úlohu ametérovu ve vede. Už se prestávají
na nej dívat jako na nepohodlného všetecku, který se doter-ne plete do vecí, po nichž mu
nic není. Mužové vyššího rádu - a najdeme je d!Jkonce nekdy
i v Akademiích - vítají dnes amatéry, v nichž nevidí už parasity nebo soupere, nýbrž užitecné a nutné spolupracovníky.
N ebot amatérovu práci vyznacuje soucasne nezištnost a nadšenÍ-
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André La.ng:

Dva smery v nejnovejší literature
francouzské. .
Ar je to komu vhod nebo ne, N o u v e i I e R e v u e F r a na i s e, N. R. F., jak se ríká v literárním svete, rozširuje ponenáhlu pole své pusobnosti a její vliv se vucihlede vzmáhá.
Vznik N. R. F. a její úspech jsou znamením doby. Obé odpovídá vzniku a nekdejšímu, dnes odpadajícímu,
úspechu sborníku
Me r c u r e d e Fr a n c e. Výlucnost straníku nové revue stejne
jako prudký odpor jejich protivníku
vytvárí jí dnes situaci,
kterou není nezajímavo prostudovat
blíže.
<;
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N. R. F. byla založena r. 1910 Andrém
Gidem, Jacquesem
Copeau-em, Henri Ghéonem a j. jako zcela nezávislá umelecká
revue. Krátce po válce hledela N. R. F. zorganisovati
opanované pole a získati vetší pocet ctenáru. Vytkla si heslem: »Vše
pro literaturu«. Pro literární revue ovšem nejlogictejší
a nej.
správnejší
stanovisko.
Nicméne
mnoho mlad~ch spisovatelll,
z práve nejvážnejších,
vytýká N. R. F., že zachází príliš daleko v svých snahách, že nedbá doby, v níž žijeme, že úzké
dne3
literární stredi~ko (t. zv. chapelle) z r. 19IO nahradila
jenom širším a že uvádí ctenáre v cizine v omyl O pravém,
skutecném rázu dnešního literárního
ruchu; mnozí zkrátka už
nechtejí dnes vHit v její nelíceno st a prímost a dívají se na
kruh N. R. F. jako na sbor dovedných hlasatelu evangelia, kterí
vyhlížejí úspech a tyjí dnes z kultu, konaného dríve s láskou.
Snad je to uprílišené, ale jako v každém obvinení, i tu aspon
zrnko pravdy je nepochybné.

*

Kdesi, v jakési propagacní brožure, jsou cíle N. R. F. vytceny
. jako snaha po odhalování a predvádení k val i t y. Úsilí patrné
na pouh); pohled. Vezmete kteroukoli pulbikaci firmy N. R. F.,
román, brožuru, sborník. Už vnejší úprava vám hlásá vydavatel~kou ctižádost.
Úmyslná prostota vypravení,
kvalita papíru, úhlednost typu, belostná obálka s cervenými a cernými
carami, to vše se presentuje
velice vkusne a vybízí takrka ke
ctení, jako krásné ovoce vám vhání sliny do úst. Pochopitelne,
že vydavatel, který si dává tolik záležet na plastickém vybavení del svého nákla9u, vybírá si spisovatele, kterí mu jsou po
chuti. Kde je výber, je i prestýž, to je vid1':t na Akademii.
N. R. F. a její bílá obálka prilákala brzo nové elegantní spIsovatele, kterí soudili o sobe, že jsou hodni úpravné péce páne
Gal1imardovy, která tak znamenala jaksi predstavení
a uveden!
do dobré spolecnosti.
A vskutku se cítí, že p. Gallimard
a
jeho prátelé jsou o sobe presvedceni,
že mají a plní vznešený
úkol; cítí se však také, že kdyby se z neobratnosti
brali príliš
vážne (a to se jim vskutku prihází), vystavovali by se zaslouženému posmechu a odporu tech, kdož pracují mimo jejich
okrnh, a stejne opravdovc. Nebot netoliko, že N. R. F. není jedin)'m kvalifikovaným
predstavitelem
dnešní literatury,
což
ostatne sama musí priznat:
ona není snad vubec z nejlepších
projevu dnešního literárního
snažení. Snad ješte nejspíše
je
pokusným laboratoriem
nekterých
nadanejších
spisovatelu
a
um(;jdl dnešní doby.

*

Odtud asi vyverá nevole, již pocifUje jistá cást spisovatelstva
pri spatrení císla N. R. F. Pestuje se tu literatura,
ale pouhá
literatura
a krome ní nic. Až na zájmy cire intelektuální.
tu
neexistuje
nic. To je sice velmi ušlechtilé, ale vybízí to také
hodne k odporu. V 17. st. se snad ješte mohlo soudit, že literatura prevládá a zastinuje všelikou ostatní cinnost a snažení,
ale dne~ nutno být skromnejším
a priznat si, že je toliko jedním z projevu lidské cinnosti a zustane i pak otázkou, zdali
z nejdltležitejších
nebo nejpovznešenejších.
Co však této nevinné zálibe dává ráz nebezpecný a schopný zapudit méne plamenné nadšence, je to, že uctívají s touto horoucností
jenom
urcitou literaturu,
nezdrave skleníkovou,
jednostranne
spekulativní.
Vím, vím, je mnoho výjimek. Podstata
však a celkový ráz trvají. Tito autori pestují s instinktivní
zálibou potmešile pllsobící sloh, který obestírá záludne mladé duše a zavádí je až do naprostého
zmatku. Dovedou pripraviti,
analysovati a hromaditi
rozkošné nebo úskocné mentál.ní jedy tak
pomalého a rozmarného úcinku, že se zdají zprvu neškodnými.
Mají strach z viditelného,
hmotného sveta, z plného denního
svctla a jasné záre zdravé obrazivosti. Vyznají se dobre a ~bují
si jen v tajemné cire ducho\'ní oblasti. Vedí ostatne, jako mor·
finista, vedomý si své neresti, jakým nebezpecí se vystavují
a jaké škody mohou natropit. Jako nejlepší doklad uvedu vý-

•

rok jedné

4. prosince 1924.

z jejích

chorých

obetí,

dnes již

v rekonvalescenci.

Tento mladý, n:už mi prohlásil toto:
»Gide je mým miláckem a pokládám ho za jednoho z nejvetších spisovatel 11 dnešní doby. Ale mel bych chut napsat leták
s titulem: André Gide aneb intelektuální
syfilida.«

•

T"ed snad je jasno, proc se mužové jako Henri Béraud, Dol'geles a jir.í, I:l~,rí milují' nade vše život, hor3í a pro:; horlí na
toto dustojné sice, ale ztmule a prespríliš intelektuální
pojímání literární cinnosti ve 20. století: Jeto
spor mužu volného
vzduchu a mužu uzavrených pracoven. A s tcmito výhradami
možno pak spravedlive uznati, že N. R. F. již pocítila nebezpecí a z duvod 11, byt i ne vždy nezištných, ale vedoucích také
k cíli, hledí mu celit. Vdecíme dnes nakladatelství
N. R. F. za
mnohý radostný cin. Družina N. R. F. se dnes podobá zákopníkum, kterí se pomalu dobývají na boží vzduch, dýchají a objevují zase nebe a svetlo. Není tedy m~sta k ntd'kt"tm.
pres to však priznávám,
že proti spisovatelum
N. R. P. stavím rád družinu z revue C r a p o u i 11 o t a netaj ím se sympatiemi, které k ní chovám. Opaku; i : Ne že bych prezíral pohrdave to co nám skýtá knihkupectví
N. R. F. Bylo by ,F:tin;,tvím chtít popírat hodnotu jeho snah. Ale vdecnost není láskou. Znamená to, že vzdávám povinnou úctu mocné N. R. F.,
ale planu vášnivým
nadšením
k malé revue z námestí Sorbonny? To by bylo zas trochu prelJjaté, a podobné city nevzni·
kají ve mne tak rychle. C I' a p o u i Ilo t je ostatne teprve
v detských strevíckách.
Nevím ani, bude-li kdy mít vlastní
nakladatelskou
edici. Alt nemusíme teprve cekat na její plný
vývoj, abychom už dnes pochopili, že tato revue je povolána
hráti vynikající roli v dnešním literárním
boji.
..
C I' a p O u i 11 o t vznikl jako válecná revue v r. 1915 jednak
proto, aby pusobil na zázemí osvežujícím
silným dechem
fronty,
jednak aby na fronte samé mezi bojovníky udržoval
jarou mysl a traditionelní
galskou veselost v ohni. To nebylo
<lni tak nesnadné, jako prizpusobit
se náhlé zmcne povctrí po
uzavrení míru, kterou zašla vetšina frontových žumálu, zvykl)'ch nebezpcS 'l svobode. Myslím, že v pravde Vít':;Zl~e prdel
z války v mír jediný C I' a p o u i 11 o t, stále bujarý a bez·
ohledný. Nesložil zbraní; ctete jej dnes a poznáte hned jeho
bojovné pero. Jako príklad uvádím jen clánky, jimiž se redaktor listu Gallier-Boissiere
vyporádal
tak ostre se smutnou
aférou románu »Garsonka«.
Je ovšem pravda, že tato revue
mladých nemá ješte významného
vlivu. Aie ríkají-li pocestnl
a až do zbabelosti ohleduplní novinári temto mladým:
»Ale
ovšem, máte pravdu, smýšlíme práve tak, jako vy, ale na p s a t
set o ne d á«, smejí se mládí a mluví dále pravdu. Jsou to
znamenití lidé, rázní chlapíci, cítící zdrave a francouzsky. Mož.
ná, že i na ne ceká vývoj, že se znenáhla daj í nahlodat anebo
najednou zmizí, nebot na ceste, již odhodlane nastoupili, prijde
nutne jednou chvíle, kdy bude treba vyjednávat
nebo zemrít.
Nechci j ieh urážet domnenkou,
že by delali kompromisy
a
preji jim, aby zemreli co možná nejpozdeji.
'"

Ostatne, proc by nežili hodne dlouho? Tento Gallier-Boissiere
je opravdu rázovitý typ, který dovede svou lod vést i za nejhoršího vetru. Je to hrmotný chlapík s rukama v kapsách a
lulkou v ústech, má zábavné chování cloveka z periferie a velmi
nevázanou neostýchavost,
s kterou se dnes už v literárních kruzích neshledáváme.
Je v nem neco z bohéma a z poilu, z dvou
druhu dnes na vymrení; a jako oni, dovede i on vyvinout kus
úctyhodné práce v danou chvíli. Dnes si vymyslel Service Crapouillot, posílání francouzských
knih podle osobních prání do
nejzazších koncu sveta. Jého malá revue z toho treba nezbohatne, ale drží se aspon nad vodou. A má prátele po celém
svete, což není k zahození.

Prítomnost
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Dvakrát za mesíc se scházejí redaktor, spolupracovníci
a jejich prátelé v peclive vybrané hospudce, proslulé jakostí vína a
lácí cen, v léte na Montmartru,
v zime v tiché ulicce de la
Chaise. Nálada bývá velkolepá, vtipy srší kaskádami a' bývají
rabelaisovsky
rízné. Hostinský
je unesen, presvedcen
podle
zachycených výroku rozmluv, že má vesmes co ciniti s budouCÍmi koryfeji literatury. ]e-li velmi težko podati približný obraz a ovzduší techto schuzek, mohu vám aspon sdelit jména
hlavních úcastníku. V radostne družné nálade tu zasedají pospolu spisovatelé, malíri, kreslíri. Bývá tu Pierre Mac-Orlan,
Francis Carco, Roland Dorgeles, Paul Reboux, Henri Béraud,
Alexandre Arnoux, René Kedyk, ]ean-Louis
Vaudoyer, Dominique Braga a tolik, tolik jiných.
A veselo bývá tak, že prý
obyvatelé sousedních domu se zavírají ve sklepe, jako za dob
válecných alarmu. Redaktor,
roztažen pohodlne na své židli,
truní nad tímto pekelným,
radostným
rykem,
který
ovládá
svým humorem, optimismem
a žoviální uprímností.
Po káve
hlaholí zpev. Zpívají Mac-Orlan,
Carco, Kel:dyk ... Ach, stará
fr ancouzská veselost ješte nezanikla.

*
] sou to lidé, kterí mají talent a smysl pro svou dobu, mu Zl,
kterí miluj í život a neberou se stále smrtelne vážne. ] aká síla
je v nich. Dojdou daleko, ubrání-li se malicherné
ješitnosti,
úsudu tolika literátU.

Francouzský portrét anglického
spisovatele

I

najdeme na první stránce
románu
Di n g e y, s lov u t n Ý
s p i s o vat e I, od bratrí ] cróma a ] cana Tharaud;
rozumí se,
že Dingley je R. Kipling.
»Všude, kde se mluví anglicky, zná každý jméno slovutného
spisovatele Dingley. I deti ho znají, mnohé se ucí císt z jeho
knížek. Byl to muž nevyrovnatelné
veselosti, fantasie a sveží
imaginace. Jako by se byl zrodil v cerváncích sveta, v dávné
dobe, kdy smysly lidí se ješte vyrovnaly smyslum živocišstva.
Ai lícil pralesy v Indii, obchodní kancelár v Londýne, východ
slunce na mori v tropech, soumrak západní Evropy, vždy mel
!lad jeho prekvapující
visí ctenár dojem muže, který ho ucí
dívat se na podivuhodnosti
tohoto sveta úplne jinýma ocima.
Jeho povídky se vyznacuvaly
v kresbe presností
japonských
realistu a fantasticností
perských básníku. Osoby v nich vystupující obývaly skoro vždy nejaký kraj, v nemž bujná obrazotvornost lidská vzkvétá zázracnými
kvety, v nížinách Gangu,
které videly již ,tolik zoufalého úsilí myslitelu o vyzkoumání
smyslu života. Jeho duch pohrával stejne lehce s premítavos1í
Evropanu, které tam zahnal osud, jako se sny domorodých filosofu zemrelých pred tisíciletími.
Slucoval v sobe konkretního
ducha muži't anglické rasy s neukojeností
a vášnivou snivostí
rnda; mel v sobe· palcivou dychtivost
normanských
pirátu a
zálibu pro siesty ve stínu, a zorným polem jeho záhadného nitra
se míhala, jako vzpomínky na jinou existenci, dobrodružství
lidí,
kterí žili v cizích, neznámých kultUrách.
Úspech jeho díla se záhy prestal omezovat na hranice anglického jazyka. Dingley poznal slávu ve veku, v nemž mužova
,íla je ješte príliš celistvá a nedotcena, než aby bylo možno ho
milovati. Všude bylo lze se setkati s jeho fotografiemi, ve všech
revuích, casopisech, obrázkových
listech a knihkupeckých
krámech starého
i nového sveta . .Na palube velkých
parníku,
s nimiž zkrižoval všech sedm oceánu, v splendidních hotelech,
které mu bývaly útulkem, ukazovaly si anglické misses prstem
tohoto muže malé postavy, ostrých rysu, s krátce striženým
zježeným knírem nad rty, s šedýma ocima, které skrývaly svuj
lesk za skly ocelového skripce.«
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Poznámky
Žaloby dra Kramáre a proc p. Stancl v Londýne nepochodil. Ve financní afére, k 'níž podnet dal známý
clánek v »Times«, vystoupil v »Národních li~tech« dr.
Kramár, aby udela'!', co ješte lze, na obranu fmancního
ministra. O emisaru, jehož p. ministr Becka poslal do
Londýna nedalo se ovšem nic ríci, a tak p. dr. Kramár
prechází 'tento bod mlcením. Prirozene pronáší neKol~k
obžalob. Zdá se však, že docela prehlédl, do koho svymi obžalobami bije. Pan dr. Kramár je v obtížné situaci cloveka který chce zasadit ránu kabátu a neuhoditi pri tom toho, kdo má ten kabát na tele: práve tak
težko je strefiti se do naší financní poli~iky a nez~sáhnouti pri tom její národne demokratické vedem.
TakovÝ jest prece fakt, že vedení našich financí spocívalo po celých šest let ve skutecnosti v rukou národne
demoi<ratických, i když snad na ministerském ,kres!.e
byl náhodou na odiv posazen )). Sonntag. Za teto SItuace je t,edy prirozeno, že obžaloba, ktero.u pan d:.
Kramár pronáší vzhledem k ponižujícím, pk pravI,
podmínkám naší anglické plljcky, rež.e v prv~.!ade .do
masa jeho vlastní strany. Onu anglIckou pUJcku, jak
jest ješte známo, dela'l prece ministr Au?" N ovák z~roven s dr. Rašínem, tedy dva národm demokrate.
Ponevadž lze težko predpokládati, že by byl dr. Kramár chtel zasáhnouti práve tyto své dva straníky,
nutno veriti že tato obžaloba se jeví v mysli dra Kramáre býti rinou, vedenou proti vláde Bendove, a jak
pri citech autorov~"ch je samozrejmo, specielne proti
Benešovi. S pujckou NováKovou-Rašínovou a jejími
podmínkami souhla'si'la celá tehdejší petka, národne
demokratického zástupce v to pocítaje. Nesvedcí tedy
práve o smyslu pro koalicní loyalitu, jestliže dnes dr.
Kramár pokouší se zodpovednost za pujcku vyhradit
pro jiné strany a vyjmout stranu vlastní. Ale dr,u
Kramárovi se ješte jednou smekla ruka, a tentokrat
zasáhl zdá 'se dokonce sama sebe. S jistým úžasem
cteme'v j'eho clánku tato slova:
»... místy rozhazování
státních penez neudelalo konec, a
proto jest povinností koalice, aby si zrídila svou úspornou
komisi, která by nejen každou položku ve státním rozpoctu,
nýbrž i celý zpusob hospodarení podrobila vecné kritice.«

Pan dr. Kramár prichází tedy s návrhem na zrízení
koalicní úsporné komise tri roky po tom, Když zákonem ze dne 12. srpna 1921 pod císlem 30r. byla zrízena
parlamentní úsporná komise. Bylo by velmi podivné,
kdyby dr. Kramár o této úsporné komisi nic nevedel,
nebot jest, nemýlíme-li se, dokonce jejím predsedou.
Ci má snad býti jaká'si duležitá novinka v tom, že dr.
Kramár místo parlamentní úsporné komise navrhuje
úspornou komisi specielne koalicní? Pan dr. Kramá~
ocitá se tu ponekud v situaci predsedy spolku, ktery
by podal na výbor energický dotaz, co hodlá výbor
uciniti, aby atd. Je zrejmo, že predseda tu podává dotaz na sebe sama. Pan dr. Kramár ovšem správne
cítí, že ú'Sporná ;wmise nefunguje.
efunguje proto,
že od 3. kvetna 1922, kdy konala poslední schuzi, nebyla svolávána. Není známo, že by byl dr. Kramár
podnik!' neco pro to, aby byla svolána. Svolati komisi
je samozrejme v moci predsedy, tedy, nemýlíme-li se,
práve v moci dra Kramáre. Koho tedy autor úvodníku
»N árodních listll« chtel za'sáhnouti touto obžalobou?
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- Pokud se týká ješte výpravy p. Štanclovy do Londýna: ani odpurci p. Beckovi nemohou mu upríti osobní slušnost. Ale ZPLlsob, jakým jednal o londýnskou
pujcku, ukazuje, že je na své místo slabý a že mu
schází podrobná znalost financních pomeru. Ministr
Becka nemuže za to, že p. Štancl v Londýne neporídil
a že nás propagoval takovÝm zpusobem, že jsme byli
upozorneni, abychom takové propagátory príšte neposíla'li,;:taKé p. Štancl, jenž je nepochybne zcela slušný a
hodný clovek, nemuže za to, že nezná lidi a že nemá
zkušeností; výsledek, který sklidil, je logickým dusledkem deje a osob. Ale p. ministr Becka je zodpoveden
za to, že do Londýna nebyl poslán nekdo méne naivní.
O tom, proc z Londýna byl poslán takový vzkaz o cinnosti našich emisarLl, která prý nám více škodí než
prospívá, kolují v národne demokratických
Kruzích
ruzné povesti. Faktem jest, pokud jsme informováni,
že p. Štand ve své nezkušenosti a neznalosti osob neštastnou náhodou zvoli'l' si jako pomocníka financního
agenta, který v posledních letech, pokud se dá zjistiti,
trikráte sedel v kriminále. To jest prícina, proc anglické financní kruhy spráskly ruce nad naší finanouí
správou. - Tato aféra je jen dusledkem vedení financního ministerstva, do nehož národní demo"i<:racievnáší
otázky osobní libosti a nelibosti. Až dosud koalicní
trany celkem národní demokracii neupíraly nárok na
fi'nancní resort jakožto strane, mezi jejímiž príslušníky je soustredeno
nejvíce financních
zkušeností.
Kdyby však národní demokracie neprestala se na resort financní dívati ~ dosavadního hlediska jako na
otázku ne vecnou, nýbrž osobní, mohlo by se státi, že
by tento 'svuj nárok ve verejném mínení ztratila.

Dopisy
Skepse a cin.
Milý pane Karle Capku,
prominte, prosím, že své rozumy jdu vykládat do soukromého
dopisu a ne do rubriky »Listy redakci došlé«, tam ve skutecnosti patrí. Je to proto, ponevadž pochybuji, že by redakce takový dopis uverejnila pro nedostatek vecného základu; na druhé
strane však jsou otázky, kterých jstt\ se dotkl v »lgnoramus et
ignorabimus« v Prítomnosti, pro mne tak velmi aktualní, že
již proste nemohu odolat tOllluhle pokušení. Nedovedu si dobre
predstavit, jak je asi Vaším zvykem se zachovat v podobných
prípadech, protože vubec není snad možno vedet, »jak to je být
Karlem Capkem«, aniž jím clovek ve skutecnosti je; jste-li
shovívavý a laskavý, pak, doufám, neporušíte svého pravidla ani
v mém prípade; je-Ii tomu jinak, nuže, mea culpa.
Souhlasím s Vámi úplne: clovek má s jasným zrakem dívat
se kolem sebe a kriticky vybírat to, co objektivnímu úsudku
zdá se nejlepší. Tudíž nemuže být vášnive presvedcen o své
pravde; je mu zrejmo, že stupnice barev se neskládá z cerné
a bílé; hledá, zkoumá, vybírá. Jsem toho presvedcení, že je to
jediná cesta, kterou se mužeme zbavit nedustojných predsudku
a provincionalismu, kterou najdeme mír národu; jakási samozrejmá moudrost opravdu kulturního a lahodného cloveka. Je
to taky jediná cesta ke skutecnému bratrství; totiž, kdy tu není
snad ani neuvedomelé povýšenosti »toho, kdo poznal« nad ostatními, jimž vše mlcky odpouští, aniž však s nimi i trošku jenom
souhlasí, ani absolutního odporu a nesouhlasu presvedcených
stranníku.
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Ale, pane Karle Capku, co se stane s tvurcími lidmi? Nemyslíte, že clovek, který je takový harmonický a všestranný
a vše pochopující a trpelive, opatrne vybírající nejlepší stébla
z otázky na pravo i na levo, že taková bytost bez kontrastu nemuže proste dát svetu nejakou novo~ myšlenku? Víte, co
myslím: ne ve vede; zde muže být vždy objekti.vní, - a cím
objektivnejší, tím lépe; tím vetší záruka pro spolehlivost nové
vcci. Ale jiné obory: naše osvobození, n. pr. Nemyslíte si, tak
jak to Peroutka povídá v »Jací jsme«, že Masaryk ve skutecnosti není objektivní? Že je v nem trocha, trebas i mysticismu,
fanatismu, jednostrannosti? A takový clovek musil prijít, aby
nám dal naši svobodu. Clovek absolutne pevne presvedcený
o tom, žc má pravdu, že jeho pravda je svatá, a že ji musí
prosadit. Predstavte si na jeho míste naprosto objektivního
cloveka - predstavte si trebas nekoho s tak všestrannou kriticností, chladnou rozvahou, vybírajícího stébla, jako n. pr.
jsou zmínené vlastnosti p: Peroutky, dovedete si pomyslit, že
takovY clovek by stvoril to, co udelal Masaryk svým - fanatismem? - \JVilson. idea míru, Spolecnost Národu, atd.; nebyl
to nejvášnivejší jednostranný clovek? Vždyt to jest práve to,
co mu Americané vyt)'kají, že šel až príliš daleko, že nevidel
rad, pravd jiných; že naprosto nevšímal si oprávnenosti tradicních zvyku, které by kategoricnost jeho jednání mírnily. Ne,
on proste šel fanaticky, slepe, vášnive oddán jediné myšlence:
mír národ{L Nejuprimneji, nejnekompr0misneji. Mám na, mysli
ješte jeden príklad: Mr. H. N. Mac Crachen, (zná Vás, a Vy
jeho asi), president Vassar Col1ege v Americe. Nužc, znám 40:
clovek tvorivý svou velikou touhou sbližovat národy. Co všechno on nevymyslí, nac neprijde ve službe té jediné myšlenky!
Príliš intel1igentní, s prílišnou obrazotvorností,
aby nevidel
jiných stránek, - ale on vše odvrhl jedním šmahem, vyškrtl,
a jako hlasem carovným jde za svou myšlenkou a jde. Pri tom
ovšem, oci upreny na jediný cíl, šlape po tom, po cem by nešlapal, byl-Ii by uvažující kriticky, klidne, všestranný.
Nemám dost vedomostí, abych Vám mohla uvést víc príkladu, ale vzpomente si na Tolstého s jeho jedinecnou jednostranností, na... Husa, na skoro všechny filosofy. ZDá se mi, že
každý byl prímo zažraný, úplne vnorený do jediné myšlenky,
kterou chteli spasit svet, zapomínajíce, že pravda jediná nemuže
být pravdou, ponevadž je pravd hodne? Snad proto ženy tak
málo daly svetu nového, že jsou svou bytostí nekonecne pevneji svázány se svetem vezdejším, s hmotou, než muži, a tudíž
vidí, že pro ž i v o t, t. j. pro existenci: lidí ze dne na den, pro
jejich klid, harmonii, t. zv. štestí, je zhoubná taková tvorivá
zaujatost. Ale nezdá se Vám, Žel takovou zaujatostí, zažranostl,
zahloubaností do jednostranného úseku, jdeme napred velikými
lidmi? Že to, co jest smírne rozloženo, vybal,u1cováno u lirlí
harmonických, u nich s zkoncentruje, zhustí, vzstupnuje a dozraje, aby dali svetu krystal, vytvorený silami své duše? Zdá
se mi, že práve Amerika, kde lidé dovedli techniku života do
takové dokonalosti, kde mají takový smysl pro to, co jest prospešné vezdejšímu skutecnému životu, že Amerika hlásá také
Vaši theorii - proto oni nedovedou pochopit našich národnostních trenic, vášní, zaujatosti atd., - a podívejte se na ne:
veliký prumer Americanu je štasten, štastnejší než my tisíckrát, ale je to pro dnes, pro chvilku vše. A nedala, myslím,
Amerika, velikých lidí našeho sveta.
Podívejte se, je-Ii pravda to, co jsem rekla, o tvurcích lidech,
.jak muže být správ na Vaše theorie v »lgnoramus etc.«? Jak je
možno, aby zde platilo neco pro každého; nejaká pravda, která
musí být zneuznána, aby mohl.vzniknout velký clovek? Bud nechceme takových velkých lidí - anebo ona pravda není prav-'
dou.
Reknete snad: onen velký clovek, kterého pronásleduje jeho
posedlost, muže si ríci: má pravda je pravda cástecná, ne absolutní; ale ponevadž vidím, že ted práve, v dnešních okolnostech,
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je jí víc potreba, než cehokoliv jiného, budu hlásat tu cástecnou pravdu. Ale takhle rozumove by ten clovek riic neudela!'
Nemel by té síly presvedcení,
moci dukazu, aby strhl a ved!.
Objektivní, klidná pravda hreje a vzbuzuje
duveru, ale nestrhuje, nevede, nerozširuje
se, a tudíž neosvítí jako
blesk tak, jako pravda fanatikova,
jež dopadne jako jiskra
v místa s ého urcení (\i\Tilson u nás).
A ješte jedno: zdá se mi, že k tomu je treba naprosto rozumových lidí. Lidí, kterí se nedají strhnout
city, vzrušením
atd., lidé, kterí nepodlehnou
impulsu a zachovají
si kritické
stanovisko vždy. Zdá se mi, že jseIIJI poznala nekolik takových
lidí, ne u nás, v Cechách. Jemní, kulturní, vzdelaní, ušlechtilí,
ovládající se. Ale chybelo jim neco, chybel jim jakýsi puvab,
pritažlivost, kdy clovek zapomene na sebe, na ne, kdy si porád
neuvedomuje všechno svým rozumem;
kdy chvíle plynou a povídá se - cloveku je dobre, milo, má radost, cítí se štasten _
podléhá impulsu. A proto, se mi zdá, nám v Americe je nemožno žit, aniž bychom trvale postrádali onoho kvetu života;
jak bych to rekla, aniž bychom postrádali
našeho z a u jet í
pro neco, jednostranného,
slepého. A nejde to prec. Clovek
svým rozumem vidí,
že .musí být takový,
jak ríkáte Vy
v »Ignoramus etc.«. Nemuže týt jin)', pozná-h trochu jiné lidi
a zeme a chce-Ii být nepredpojatý.
Nuže, pane Karle Capku, je to už venku. Jsem si vedoma,
jak velmi nesouvislé je to, co jsem chtela ríci a jak nevedecky.
jsem to povedela. Ale je mi lépe.
Pozdravuje

Vás
Roky ta Kucerovd.

o

anglické a nemecké výslovnosti.
V' Londýne,
Ctený

24. listopadu

1924.

pane redaktore,

. dostává se mi do rukou »Prítomnost«
z 30. flJna, kde jste
venoval pozornost mé knížce »V zajetí babylonském«. Vec mám
promyšlenou a mohl bych odpovedet na všecky námitky, kdyby
o to nekdo stál. Nerad bych však, aby bylo nedorozumení
stran
fonetických obtíží anglictiny
a proto bych rád vec ponekud
objasni!. I
Zdá se mi skoro anachronismem
vysvetlovat
základní fakt,
že hláska a písmeno se nekryje, že smešování ctení a výslovnosti je omylem a podobné elementární pojmy z metodiky moderních jazyki'!. Je nutno, aby si konecne i obecenstvo
uvedomilo, že vítezství fonetiky znamená velkou revoluci v jazykovém vyucování. Dnes už se nevychází od pravopisného textu,
nýbrž od zvuku nebo fonetického obrazu. Moderní metodikové
doporucují pro zacátecníky jen fonetické texty a nekterí, jako
na pr. J espersen, radí dokonce, aby se ctení zavedlo až když
žák ovládl hovorový
jazyk;
osobne považují
za uprí1išnené
nedat žáku po celý rok do ruky jiný text než fonetický, ale
je to zdravá reakce proti jednostrannému
p'estování visuální
pameti, která
vede k nepresné
výslovnosti.
Stará .metoda
stacila pro mrtvé
jazyky, kde nebeželo o to, reprodukovati
zvuky starých Rímanu, které se nám ostatne na gramofonových
deskách nezachovaly.
Tvrdím-li, že si osvojíme anglickou výslovnost snáze než nemeckou, opírá se to o znacnou vyucovaCÍ praxi i o vlastní zkušenost. Kdo si zvykne na volné napetí svalové pri artikulování
anglictiny, a má foneticky školeného ucitele od samého pocátku,
takže nevytvorí
chybných návyku (substitucí
podobných ceských zvuku), velmi brzo si osvojí anglickou výslovnost. Moji
žáci v Rusove škole i jiných kursech obycejne za 2 hodiny
ovládli zvukový materiál
anglický pocítaje v to i »strašné«
zvuky »th«. Záleží pak pouze na cviku, aby se príslušné innervacní pochody dely mechanicky. P r a v o p i s ovšem je obtížný,
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i pro Anglicany, a irracionální, takže správného hlasitého ctení
bývá žák schopen až po dukladné praxi.
efonetický anglický
pravopis má ovšem zase tu výhodu, že anglické vedecké knihy
jsou prístupné odborníku takrka bez jazykové prupravy (Na pr.
»idea« je srozumitelné,
»ajdýe« méne.) Co cizince vedle nesprávné artikulace hlásek ihned prozradí, nám Cechum nepusobí
valných obtíží, totiž intonace, a brzo se vposloucháme
i do
krásného rytmu anglictiny. Poznamenávám,
že pro žádný jazyk
na svete nejsou tak doko~alé cvicebnice výslovnosti jako pro
anglictin{l. V Anglii se fonetika zrodila a v Londýne je stredisko praktické fonetiky. AI od té doby, co co Anglicané fonetiku doplnili tonetikou, priblížili jsme se znacne ideálu moderní
metodiky:
mluvit tak, aby nebylo možno poznat cizí puvod.*)
-- Že nemluvím do vetru, toho dukazem byla i znamenitá rec
Dr. K. Capka v P. E. N. Clubu - jeho první anglická rec asi
tretí den po príjezdu - která vzbudila nadšení u jeho skotských
prátel, podivujících
se zejména
jeho »skotské« výslovnosti.
Capkuv vtip, že shledal po príjezdu, že neumí anglicky, neznamená, že mel obtíž s výslovnosti, ac se fonetikou nezabýval;
vadilo mu však poulicní »cockney«, kterému je tcžko rozumet
a kterému se nikdo neucí, protože se tak ve spolecnosti nemluví.
Však; ani prespolní Nemci nerozumí na pr. nemeckému šumavskému sedláku.
Pokud se týce nemciny, našel jsem dosud tuším jen jediného
Cecha, který úplne foneticky nemcinu ovládl, ale ten studoval
ve Vídni. Ceši si obycejne myslí, že umejí nemecky, ale to je
velký omy!. Podobne pražští židi se rádi chlubí, že mají »nejlepší« nemcinu, ale praví Nemci soudí jinak. Jeto
abstraktní,
vytcený jazyk bez souvislosti s jadrným jazykem lidu. Ve Vídni
meli pro ceskou nemcinu termín »pOmakln«. Naše školská nemcina našeml.\ úredníku v ponemceném území nestací. Za všecka
léta školního vyucování mel jsem jediného ucitele, který umel
po nemecku vyslovovat, ale byl nemeckého pllvodu a byla mu
tedy artikulacní
base nemecká
vrozena.
Proto
doporucuji
v knížce (str. 70.), aby ucili rodilí Nemci a aby se prihlíželo
k dialektum
(ve str. 62.). Ucil jsem cesky Francouze, Rusy,
Nemce, Italy a Anglicany;
s Nemci j sem mel nejvetší fonetické obtíže, nejméne s Italy, snad proto, že mají pomerne
jednoduchý vokalický stystém jako my. Prirozene to platí i naopak; kdo ucil Cechy nekolika cizím jazykum, takže muže
srovnávat, potvrdí zajisté moji zkušenost. Na základe vlastních
studií považuji dokonce i madarskou výslovnost za snazší pro
Cecha, jakmile dostane cit pro samohláskové odstínování, které
madarštinu
sbližuj e s turectinou.
Opakuj i, že Cech nemecké
samohlásky; neartikuluje
bez fonetických obtíží, tím méne poloznelé souhlásky;
vždYt i nemeckým židum pusobí ii (fon. y,
»rounded«) obtíže a Nemci se židovské vÝslovnosti posmívají.
Spr á v n o u reprodukci
nemeckých zvuku považuji za' velmi
obtížnou a napodobení prudké, výbušné intonace jakož i silného expiratorního
prízvuku
pusobí
Slovanu
stejne
jako
Anglicanu znacnou hlasovou námahu. Naše š k o I s k á nemcina
je zaj isté snadná;
o té ovšem platí laický názor »kdo umí
nemecky císt, umí také nemecky mluvit<<.
V úcte
Dr. Otakar

Vocadlo.

P. S. Citát z Rusa »de benedicta Anglia«, který bohužel ne··
ocenily ani K o s tni c k é J i s kry,
nepridal jsem z pohnutí,
nýbrž ponevadž se mi zdálo, že onen Rusuv list, ve kterém
tohoto výrazn použil, vyjadruje symbolicky, nac jsem chtel upozornit a nac se u nás dost nevdecne zapomíná, totiž jak ocenovali Anglii nejvctší predstavitelé
cešství všech dob, kterí ve
'styku se západní kulturou vynikli nad nemecký prumer.
*) Srov. muj clánek »Nové smery v a'1glické
(»Cas. pro Mod. Fi!., cást didaktická, roc. IX.!.).
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Krise úverová.
Ctené

redakci

»Prítomnosti«!

Radujte se, šfastnÍ majitelé korun, zlaté casy nastávají
podle pana Málka v 45. císle »Prítomnosti«
15 nebo 20%
úroku vás nemine. A vy dlužníci, na vás prijde mor, dvacet
procent za rádí jako Herodes mezi nevii"Játky lsraele. Tak a nejinak bude, na základe jakéhosi
financního zákona, na nemž
nelze nic menit. Však také již v Americe zvýšili úrokovou míru
ze trí na ctyri procenta a u nás nelze zustat na šesti, ackoliv
z tech šesti stane se v bankách 12 nebo q%, protože je treba
podporovati výrobu a ve všem musí býti úzkostlivé hospodárnosti. U sousedu mají 20-30%
úroku, ovšem po inflaci, zustavivší výrobu bez dluhtl. Tem 20% je nutno se prizpusobit, trebas
že deflace zpusobila zadlužení a danový heroism byl tak dukladný, že na invalidy musel se vydat generální pardon ve
forme zákona. My jsme velmi boh"tá zeme a ve všem hospodárském dení rychle se vracíme k predválecné parite a proto
se zarídíme na výkrm kapitálu, místo exportu a všelijakého
se piplání se zlevnením výroby. Však až dostane výroba dvacet
procent na záda, teprve jak se patrí zacne kalkulovat a pocítat
se setinami procenta. Vidy! náš majitel 200.000 Kc chce býti
taky živa se 40.000 úroku nemttže delat velké furore - to je
teprv asi 3. trída hodnostní. Oficielne na 10% vypujcit si, to
by šlo jen s kontrolorem
a to je prece rána pro vehlas našich
financních astronomtt.
Tri leta jsme byli vzorem a ted najednou neco takového. A u nás je prece pro kapitál vdecné pole
cinnosti, vzpomenme.. jenom blahé pameti r. 1921, jak se všech
stran tehdy korunka byla hledaná a kapitál se k nám hrnul
)Jred pohromou v Rakousku, Ghrách a v Nemecku. Ještc dobre,
že nikdy se nestane, aby hyla najednou inflace na celém svete.
Tehdy také, ctverák kapitál, trochu si naši korunku zdvihnul avšak proc by ne - náš parlament dal k tomu požehnání manifestem k národu, pocínaje slovy: »cizí spekulace zdvihla kurs
naší koruny ... «, dokonce jsme si na to ješte vyptJjcili.
Kapitál je však nevdecník:
když nabral poctivých 100% na
váze, potichu se odstehoval a - »konklave našich doživotních
financních kardinálu,« jak rekl Dr. Fort, »marne ted za hranicemi nevcrníka shánÍ«. Proto také asi pan Dr. Fousek ohlásil
v »Národních Listech«, že se postavíme na vlastní nohy. V národe je nyní zvcdavost co všechno podnikneme, když z kompetentní strany našeho zdravého smeru financního takto promluveno bylo. Ponevadž pánové ti jsou velmi konservativní
v záležitostech financních, tedy bude dobre, když zatím - než se
neco nového vymyslí - pujdou poctive za predválecným
vzon.m a vzavše tehdejší rozpocet Rakouska
tehdejší
bonitu
drah, pošt, atd., doprejí poplatnictvu
následkem toho tehdejší
v);še daní, úrokové míry 4%, tehdejších gáží úrednictvu a dobre
nám bude všem. Z tohoto základu možno pak všelijak pokracovat a dokonce nám nebude; vadit, že od r. 1922 až do tedka
podržel pravdu u vecech nárociohospodárských
týkajících
se
našich financí. pan Dr. Engliš a dopisovatel - pan -a z »LiV. Kotlár.
dových N ovin«.

K odchodu Macharovu.
Ctená

redakce!

»(0 máme, nevíme, až když to ztratíme.« - Kus ceské povahy tkví zajisté v tomto porekadlu.
Slovanská náladovost
a
škorpivost nemuže jím být lépe vyjádrena.
A u .príležitosti
udchodu generálního inspektora, kdy tiskarská cern nestací vyrábet krokodýlí slzy novinám, které ješte pred nedávnem bubnovaly k ústupu, není vhodnejší pripomínky
nad toto prísloví.
Generální impcktor odchází. _ Po peti letech! Dlouhá
doba, a prece; co je to proti triceti letum? A mane clovck
vzpomíná, jak tehdy, když hnul se ve Vídni vlak, aby ukoncil
jednu epochu Macharova života a utvoril konec záverecné ka-
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pitoly »Po triceti letech«, jak tehdy Machar se loucil s práve
uzavreným
dílem svého života. Kytice,
pozdravy,
stisky
rukou, bouchnutí dvírek, a pohyb vlaku ... Spiš pocit ulehcení,
než pocit elegické nálady loucení máte, když ctete tehdejší jeho
clojmy. A Víden, Vídei't videná s Kahlenbergu a rozložená s nestoudne graciésním
gestem nevestky, rychle ustupovala v minulost, snad tak rychle, jak krepce uhánel nocní rychlík vstríc
novému životu, novým tužbám ve vlasti - doma!
A jak ted? - Pet let práce, práce úporné a zacasté vyžadující sebepremáhání.
Kdo ji ocenoval? !Zdo upozornil na její
výsledky? Oficielní príležitostné
oslavy nejsou a nemohou být
ocenením toho druhu. Ale ocenení prij de! Ba prišlo již: ten
kus práce, tu brázdu širokou a žírnou, kterou Machar vyoral,
když kladl základy k v Ý c h o v e vojína a k pomeru národa
k armáde - ten kus práce je dnes již ocenen práve temi. co
vcera ješte si deklamovali
písnicku o vojákovi a lásce, která
nekvete ... Není to nejlepší satisfakcí a nejlepším ocenením?
Praha s Petrína
není Víden s Kahlenbergu.
Zivot po peti
letech snadncji bude navázán na pretrženou
nit, než ten, jenž
zacínal po triceti letech. Tehdy to byl konec minulosti, šedivých dnu kancelárskÉ: práce, únavných kolegu z úradu, ovzduší
zpanštelé Vídne. Dnes bude to navázání nové cinnosti tam, kde
pred peti lety bylo jí ustati. - Vždy! nebyla ani pretržena! Jen
vuci verejnosti
bylo ji skrývati.
Nebo! ten, kdo pozoroval
zblízka, dobre asi ví, že ztichlý básník sedával dlouho do vecera
ve své pracovne, kdy v klenutých prostorách chodeb i síní "již
dávno posvátné vládlo ticho, a psal. A je-li prostredí opravdu
nezhytnou podmínkou, závisí-li od jeho intimnosti
a vážnosti
j"kost díla, pak .'myslím, že nemohlo být krásnejší
knihy než
té, kterou Machar tvoril v podvecerech ve své pracovne; ticho
po zdech i v klenutí;
posvátná nálada kolem;
a pod okny
Jelení príkop, intimne vroucný kus prírody, zatím co z dáli
burácí mesto ...
Jsem
Machar

pohan. Knihu ctu jednu za kolik roku. Ale tu,
psal v podvecerech v Ernestinu, Sl urcite koupím!

co

*
Generální inspektor neodborník,
ministr národní obrany
politik, nácelník Hlavního štábu - cizinec!
Prirozene,
že tento triumvirát
nemohl trvat na veky. Jedine
tato okolnost také zavinovala,
že Machar nemel pevné pudy
pod nohama a bezpecné orientace. Neboí kdyby ministr národní
obrany nebyl politikem, ale odborníkem,
kdyby nácelník Hlavního štábu nebyl generálem cizím, ale naším, kdyby snad dokonce oba tyto predpoklady
byly splneny soucasne, pak není
pochyby, že byl by Machar nikdy nepotreboval
nejakých odborných znalostí technicko-vojenských,
pak je naprosto jisto, že
byl by se mohl plne a výhradne venovati jedine svému úkolu:
pecovati o výchovu vojína, o jeho duševní rozvoj a o správný
kontakt armády s národem. - Takto ovšem, kdy do jeho kompetence spadalo mnohé, co za jiných okolností nebylo mu rešiti,
jeho úloha byla více než svízelná. Pro budoucnost
však
vojenská správa nech! jedno podrží v pameti:
je vubec zbytecné obsazovatr místo generálního
inspektora, nemel-Ii by jím
být poveren muž, který je v p r v é rad e clovekem o širokém
rozhledu všenárodním, k~erý bude moci predevším pecovat o vojínovu výchovu ideovou a morální a o správný pomer národa
k armáde: - Že takovýmto
mužem Machar hyl, je jisto. _
Proc tedy se s reformou neudržitelného
stavu nezacalo jinde?
Proc z pochybného triumvirátu
na radu prišel práve on?
Nemáme príciny neveriti zprávám,
že bezprostredním
podnetem
odchodu
generálního
inspektora
byl jeho
konflikt
v otázce sobestacnosti
našeho leteckého prumyslu s nácelníkem
Hlavního štábu. Smutné vítezství generála Cecka nad snahami
po osamostatnení
našeho leteckého prumyslu
tomu napovídá
nemálo, a clovek mane 'vzpomíná na Macharovy
knihy. Hte
);Oni« a "On·,!
Dr. K .
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