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Woodrow Wilson, i kdyby poslední dílo jeho nadeje
ztroskotalo, má zajištenu nesmrtelnost, pokud neco ta
kového existuje, a' vdecnost, pokud tato vubec roste na
naší planete. Svet se dozví o podrobnostech jeho ušlech
tilého boje. Je však pochybno, podarí-li se kdy obnoviti
v predstavách budoucích lidí obraz nesmírného vlivu,
jak)'m tento muž ovládl svet v temných hodinách po
sledních let svetové války. Není jisto, podarí-li se komu
vylíciti nesmírný svet nadejí, které otevrelo jeho jméno
milionum mucených lidí. Praví se, že sedláci v nekte
r)'ch krajích Italie zapalovali svícky pred jeho foto
grafií, a u nás nebylo zapadlé chalupy, kde by nevisel
jeho obraz a kde by malé deti neznaly jeho jména.
V jeho vystoupení bylo neco apokalyptického a city,
které vzbuzoval, byly témer náboženské. Jen ti, kdož
zažili tento zázrak davového zanícení a videli Wilsona
na výši této vlny, která ho zdvihla tak vysoko, že se stal
patrným všem lidem tohoto sveta, pochopí vnejší tragi
ku jeho pádu a vnitrní tragedii jeho zklamání.

Suchá historie zaznamená a vyloží, jak tento syn'
a vnuk profesoru a pastoru, v jehož žilách kolovala nej
cistší krev protestantská, a který mel ve své duši pro
selytism anglických puritánli, byl neznámÝm profeso
rem na princetonské universite, stal se postupne presi
dentem university, guvernérem a konecne v osudové
chvíli, kdy se již schylovalo k dramatu svetové války,
presidentem nejvetšího demokratického státu. Ukáže,
kterak již v dnech, válce predcházejících, snažil se s ne
ochvejnou vytrvalostí zaníceného puritána uvádeti ve
skutek své teorie mravní, sociologické a politické. Pri
pomene jeho boj s trusty, radu jeho opatrení, kterými
prispel k upevnení a ociste díla Washingtonova a Lin
colnova.

Ale teprve až v rádcích historiku ozvou se ze všech
koncin sveta tlumené bubny války, Wilsonova postava
pozbude regionálního významu. Pak dá mu historie
vstoupiti na scénu jako bohu z recké tragedie a vloží
mu znovu do úst ieho vášnivý mravní apel, s kterým
se v létech 1916-17 obracel k svedomí lidstva a proti
Císari, oziví neza~ržitelný elán, s nímž strhl Ameriku
do války a pricte mu k dobru, že svým odpovedným
rozhodnutím rozbil nejšílenejší plán na znicení svetové
demokracie. V této veci rozsudek historie je již dnes
jasný.

Veškerá jeho politická akce vycházela ze zásady, pro
kterou našel zdLlVodnení v základních cláncích ame
rické ústavy. V jeho koncepci Amerika je príliš velká,
než aby mohla vládnouti. »Pro svou velikost, pro svou
moc a pro své nekonecné možnosti je služebnicí ná
rodu.« Musí dáti príklad svetu, zejména ostatním vel
kS'm státum a tím vytvorit základ pro novou soustavu
mezinárodních vztahu, v níž je místo pro sebe
urcení malých národu. Dal této myšlence novou formu
laci v zásade »právo nad moc«, když proklamoval
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v prvních sv)'ch recích k senátu zásadu služby proti
zásade nadvlády velkých národu. Vše ostatní, cím odu
vodnoval nutnost vstupu Ameriky do války, bylo jen
logickým domyšlením tohoto principu, který, jak bylo
od prvního pocátku zrejmo, musil vésti ke konfliktu
mocí, zastupujících protichudné principy autokracie a
demokracie. Tyto myšlenky vracejí se ve variacích usta
vicne v jeho recích.

»To, co hledáme, je vláda, založená na souhlasu ovlá
daných a podporovaná organisovaným mínením lidstva. II
»Vlády nesmejí provozovati s národy výmenný obchod _
jakoby národy byly nejaké zboží nebo figurky ve hre ... «
»Je krásné míti sílu obra, je hanebné užív~ti jí jako obr.«

Strhl k zemi myšlenky, jež se tetelily ve vzduchu nad
Evropou a Amerikou, dal jim konkrétní tvar a oprel je
o mravní sílu své osobnosti. Vložil je do formula-:e
svých válecných cílu a vybudoval na nich svuj vzne··
šený sen Svazu národu, jenž mel býti darem osvoboze
nému lidstvu a zárukou proti každé válce v budoucnosti.
Ve chvíli, kdy vše kolísalo, rozhodlo vítezství, tím, že
dal veci spojencu mravní podklad a dobyl jí pomoci
Ameriky. Ucinil to nejen z pravého poznání podstaty
konfliktu, do nehož se strojil zasáhnouti, ale i v pred
pokladu, že rozhodný zásah Ameriky, zeme, nemající
egoistických cílu, netoužící po anexích a náhradách,
umožní mu pri konecné úprave poválecného sveta
vrhnouti její vliv na stranu nového rádu vecí, jak jej
byl pojal. V okamžiku, l<:dyumlklo poslední delo, mel
za sebou fakticky lid celého sveta a mohl mluviti jako
jeho mluvcí.

Nikdy v dejinách nebyla tak veliká moc vložena do
rukou jednoho cloveka.

*

V hodine, kdy Wilson vstupuje na francouzskou
pudu, pocíná se jeho tragedie. Od té chvíle je pred
metem sporu a teprve až budou sebrány a vydány
všechny, dokumenty o versail1eské konferenci, bude
možno objektivnímu dejepisci vydati záverecný soud
o tom, proc myšlenky, jež Wilson hájil s tak velikým
zápalem v dobe pred prímerím, nacházíme zkomoleny
a oklešteny v tom, co se nám dnes jeví jako výsledek
války. Historik posoudí spravedlive, na kom spocívá
vina za toto ztroskotání. Staly 'se pokusy vylíciti Wil
sona jako naivní obet diplomatické zchytralosti Lloyd
Georgeovy a Clemenceauovy, nebo j,l.1w ztrnulého pa
stora s jednou ústrední idejí, pro niž nevidel nic, co
se na konferenci dálo, a pripustil, aby jeho vlastní
zbrane byly obráceny proti nemu. Ale po útocích jeho
protivníku, po líceních zabarvených jednostranným za
ujetím jako je Keynesovo a Tardieuovo, máme již prej
sebou nová a verohodnejší vylícení Wilsonova chování
na mírové konferenci. Ukazují, že i v tajných sezeních
této konference bojoval neúchylne gigantický boj proti
velkolepe organisované intrice diplomatu staré školy,
proti níž stál sám, s nepredstavitelným pocitem roz
kladu své domácí fronty a nakonec v zoufalém osamo
cení, když tytéž temné síly, které ho nesly do výše v do

bách, kdy'se jim to hodilo, nyní pracovaly k jeho pádu.
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Proc se podrobil, proc se dal znásilniti, proc podepsal
dokument, s nímž nesouhlasil? Proc neopustil Paríž,
když videl', že jeho role je beznadejná? To jsou otázky,
které si kladou všickni, kdož pozorují rozpor, který se
prohloubil mezi jeho válecným programem a VÝsledky
parížské konference. Ti, kdož kladou tyto otázky, ne
chtejí znáti hranice lidských sil a nepripomínají si, že
»demokracie. poznala-li jednou své vudce, je povinna
podporovati je a bojovati za ne«. Co se však stalo s Wil
sonem v Paríži? Byl opušten nejprve svými práteli, pak
soucasne pokrokovým hnutím Evropy a svým vlastním
národem, za nejž, jak se domníval, mluvil. Byl zustaven
sám, a zatím co jeho moc slábla, »moci starého rádu(
denne vzrustaly. Postaven nakonec pred dilemma, bud
odejíti z Paríže, zachrániti svuj prestyž a sv)'ch ctrnáct
bodu, vrhnouti Evropu a svet do hladu a anarchie, nebo
uciniti ústupky ve vecech, jež, jak se domníval, Svaz
národu, který byl odhodlán prosaditi za každou cenu,
uvede v klidnejších dobách v soulad s jeho válecn)'m
programem. Tušil tuto mo~nou katastrofu, když na pa
lube lodi, která ho vezla do Evropy, tenkrát ješte já
sající vstríc »Wilsonovi Spravedlivému«, rekl:

~)Celý svet se dnes obrací k Americe... Hladoví oce
káYají, že je nasytíme, lidé bez prístreší ocekávají od
nás útulek, chorí srdcem i telem závisí od nás svým vy
lécením. Všechna tato ocekávání jsou nesmírnc naléhavá.
A prece víte vy i já, že tyto staré krivdy, tato nyncjší
neštestí, nemohou býti vylécena v jednom nebo ve dvou
dnech obratem ruky. Zdá se mi - a prál bych si z celé
duše, abych nemel pravdu - že vidim tragedii zklamáni.«

Nakonec, maje stále pred ocima tuto perspektivu, dal
prednost tomu, podlehnouti v bitve, která se ~koncí jed
noho dne triumfem, než okamžitému triumfu v boji
o vec, která jednoho dne ztroskot{;..

Vycerpal všechny prostredky, jež jsou v dosahu lid
ských schopností, pokusil se v zoufalém posledním na
petí sil získati znovu pro svuj ideál svuj národ, který
mu v jeho neprítomnosti unikl. Stál však proti nemému
davu, který ho nepoznával. Budoucnost vydá svedectví,
že muž, který se vracel do Ameriky, podlehl v nadlidsky
nerovném boji, když ve Svazu národu zachránil svuj
nesmrtelný príspevek k dejinám lidského pokroku.

V osobnostech jeho rázu muže takové zklamání, ja
kého se dostalo jemu, zniciti telo, ale nikoli ducha.
Mravne a rozumove nebyl nikdy znicen, ani když byl
rozdrcen fysicky nadlidským vynaložením sil, jež pak
musil shledati z velké cásti marným.

Ucinil místo cloveku, který zdaleka se nevyrovnal
jeho velikosti. Prestal býti idolem a stal se mucedníkem.
Nedal nikdy najevo horkost a nikdy neprojevil navenek
svého zklamání. Nebránil se proti výtkám, jimiž ho za
sypávali. Ackoli mohl ukázati na mnohé veci v americké
politice (na pr. odzbrojovací konferenci) jako na pro
jev téhož principu mezinárodní politiky, jejž on za
stával a pro nejž byl v Americe tolik napadán v r. 1920.
Nikdy toho neucinil. Nikdy nekritisoval postup repu
blikánské strany a politiku svého nástupce. Zpusob, ja
kým se uchýlil do ústraní a jak v nem setrvával, byl
vznešený a dllstojný filosofa. Zažil ješte zmenu v my
slích amerického lidu a videl svoji hvezdu stoupati,
když rostla nálada k spolupráci s Evropou. Nebyl by
se však pravdepodobne nikdy vrátil do aktivního poli
tického života, i kdyby mu v tom nezabránila smrt.

Ceský národ ví, cím je Wilsonovi povinován, a jeho
jméno bude ve spojení s Masarykovým spojováno vždy,
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kdykoli se bude mluviti o vzniku tohoto státu. Ale ve
likost Wilsonova stejne jako Masarykova není jen
v daru samostatnosti, který pripravili národu. Zásluha.
s níž prechází do historie, je smrtící rána, kterou za
sadil onomu »starému svetu«, proti nemuž v Paríži bo
joval. A ackoliv zlo a egoism stále ješte existují ve
svete, »každá bastilla má svuj den«. A W oodrow Wil
son svým hrdinným zápasem znacne priblížil jeho
príchod.

J os. Kodícek:

Taktika MussoHniho a evropský mir.
v evropském verejném mínení bude v dohledné dobe

težko zjednati jednomyslný názor na vztah poslední
belehradské konference k italsko-jihoslovanské smlou
ve, jež byla publikována za jejího trvání. Mínení se tu
rozcházejí. Jedni, k nimž patrí valná cást ceskoslo
venské verejnosti, vidí v této smlouve jen soubežn)'
akt v politice míru, kterou sleduje Malá dohoda a mi
nistr Beneš predevším. Druzí nepopírají, že nová
smlouva podstatne podporuje vyhlídky na mír, vidí
v ní však zkrížení politické strategie francouzsH a
jejích spojencll: predevším Ceskoslovenska.

Zanechme snahy, abychom rozhodli mezi temito 1'0:.

bíhajícími se názory, z nichž každý má mnoho do sebe
a muže uvésti platné duvody. Politické situace bÝvají
už takové, že pripouštejí ruzné ideologie; vždyt poli
tické dení jest vecí stálého l)ohybu, jehož vlnení neb)rvá
rízeno jednotným smerem a skýtá rUzn)T obraz podle
bodu, z nehož je pozorujeme. Pres' to muže bÝti poli
tickému mínení platnou podporou, srovnáme-li proste
obojí názory, byt jen tím, že je položíme vedle sebe.

Z jakých hledisek vychází názor, jenž vidí v prekva
pivém publikování smlouvy v dobe belehradské konfe
rence rozrušení dosavadní politiky Malé dohody? Asi
z techto: Evropská politika byla odedávna rízena prin
cipem rovnováhy. Tradicne byla Evropa rozdelena na
dva bloky, které žily vedle sebe, dokud to šlo. Když to
nešlo, docházelo ke krisím a válkám. Ve svetové válce
tomu jinak nebylo. Po válce, když Anglie prestala vi
deti v Nemecku nebezpecného konkurenta, prejala ve
dení kontinentální politiky Francie, a její první starostí
~ylo, aby vytvorila blok mocností, jež by byly rízeny
Její iniciativou a zajištovaly jí trvale vedoucí postavení.
Francie svým poválecným postavením mela více mož
ností, aby získala tyto mocnosti, na jichž samostatnosti
více spolupracovala, než kterákoliv velmoc jiná. Její
plán zdál se prostý: spojenectvím s Ceskoslovenskem,
ohroženým Nemeckem a Madarskem, s Jugoslavií.
ohroženou Madarskem a Italií, Rumunskem, ohrože
nÝm Ruskem a Madarskem, Polskem, na než cíhalo
Rusko, mela býti vytvorena hráz proti dvema nejistým
rteznámým: Nemecku a Rusku, a také proti Italii, jež
se cítí nespokojena výsledky války; hlavne nedodrže
ním úmluv z londýnské smlouvy a která je syta svého
celkem druhoradého velmocenského postavení, chtejíc
míti rozhodné slovo ve strední Evrope, v Stredomorí
a na jižním východe. Malá dohoda, trebaže v konkret
ních otázkách, jako obsazení Porurí a v ostatních sank
cích proti Nemecku si zachovávala samostatnost, byla
prece nejprirozenejším spojencem Francie v eventu
álních mezinárodních zápletkách. I byla uzavrena
smlouva s Ceskoslovenskem, velmi prirozené to právní
vyjádrení situace, jež existovala samozrejme již ve
skutecnosti a celkem neprinesla nic nového. Bezpro-
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Jest tedy mnoho pravdy na techto úvahách, jež zrí
v uzavrení dalekosáhlé smlouvy mezi Italií a J ugoslavi~
zmenu politické situace francouzské a ceskoslovenské?
Rozpad Malé dohody? Jest na nich leccos pravdy, vy
cházejí-li ze správných predpokladl'!. Avšak tyto pred
poklady nejsou nesporny. Predevším je nutno zkou
mati, do jaké míry odpovídá francouzsk~' plán konti
nentální hegemonie, o které se tolik ve svete mluví,
pravde a do jaké míry lze mluviti o naprostém sepetí
Ceskoslovenska s tímto plánem. Ve francouzskocesko
slovenské smlouve, jak byla v techto dnech publiko
vána, není nic. co by tento názor podpíralo a sama fran
couzská politika tohoto plánu. dosud ani sama sobe ne-

*

1\1 u s s o I i n i: »Toho nežádám. L\le neorientujte se
proti. nám. Vyrízneme ten rjecký vred. Dojdeme klidu.
Uzavreme nejužší obchodní a celní smlouvy. Schovejte
si ty peníze na lod'stvo do kapsy. Nús na mori nedoho
níte. Zarucuji vám plnou volnost na Balkáne. Proti
Bulharsku, Recku a každému. Pomohu Vám k prí
stavu. Dám Vám k disposici své lodi. Budete první
a nedotknutelní na jihovýchode. Rozkvetete netušene
a stanete se neodvislí na všechny strany, hudeme-li do
hodnuti.«

Nin c i c: »N áš dvur není naprosto proti temto
možnostem. Ale Chorvati a vlastenecké vrstvy.«

M u s s o I i ni: »N evadí, i já mám stále co cinit
. s vlastenci, kterí nerozumejí prospechu své zeme. Za
vreme jim ústa. Inscenujme napetí, abychom odvrátili
pozornost. Až zcela ukážeme nerozrešitelnost a ja
lovost situace, pustíme vec do sveta, treba s akcentem.«

Nin c i c: »Ale Madarsko nedá pokoje.«
M u s s o 1 i ni: »Madarsko si vezmu na starost.

V Madarsku je náš vliv prevažující. Snad neveríte dnes
v habsburskoi..l restauraci, když my, Francie a Malá do
hoda je v té veci za jedno? Ostatne, gospodin, tím, že
pominulo hausburské nebezpecí, povolil i nejsilnejší
tmel Malé dohody. Madarsko - nehlede k Chorvatsku,
které bylo vždy v autonomním pomeru k Uhrám - má
s Vámi spor jen o malé ú4emí, tam nekde v B·lnátu.
Životne je dáno jeho neprátelství proti C,eskoslovensku.
Slovenska neoželí Madari nikdy. S Vámi to neprá
telství nebude brzo tak zlé, i s Rumuny vzhledem
k eventuálnímu ruskému nebezpecí se snad dohodnou.
Nezapomínejte, že ceští vojáci proti Rusku nikdy ne
pujdou. Kdyby Rusové, cemuž ostatne neverím, v do
hledné dobe neco podnikli proti Polsku a Rumunsku,
bude už madarslc[i neutralita velmi cenná. Nato asi
Rumuni pocítají a nebude se jim chtít do nejužší alli
ance s Cechy a Francouzi. Ostatne pricházejí l\1ad'ari
pomalu k rozumu a význam Malé dohody omezí se na
veci mezinárodních pújcek, reparace atd. Mocensko
vojensky jsou tu tak disparátní momenty, že po vy
loucení madarského neklidu automaticky nastane mezi
jejími státy uvolnení.«

Nin c i c: »Dohovorím. se s Pašicem. Ta vec pújde.«
M u s s o 1 i ni: »Evviva.«
Takový rozhovor mohl se díti již v cervenci. Již na

pocátku srpna slyšel autor tohoto clánku v rímských
kruzích, že dalekosáhlá a prekvapující dohoda byla
uzavrena. A to v dobe. kdy noviny poušteJy težké gra
náty. Ješte v srpnu sdelil jsem v novinách tyto spole
hlivé informace. Avšak u nás se lidem, kterí slyšeli
více než žurnalisté, sedící v Praze, verí ve vážných
vecech jen do jisté míry.

stredne po uzavrení smlouvy francouzskoceskoslo
venské byla svolána konference do Belehradu. Pres
opacné ujištování se strany ministra Beneše ocekávalo
se. že i ostatní spojenci Malé dohody uzavrou smlouvu
analogickou. Lze se diviti tomuto ocekávání? Zvlášte,
nebyly-li dosud projeveny žádné dúvody, jež by mlu
vily proti takovým smlouvám? A tak lze vysvetliti, že
cást anglickoitalského a nemeckého tisku stále chce
konstruovati z výsledkl'l belehradské konference ne
úspech dra Beneše.

Do tohoto naznacenou cástí evropské verejnosti at
právem ci neprávem predpokládaného plánu Francie
vpadla diplomacie italská. Jest nutno vrátiti se trochu
do minulosti: nynejší vládnoucí režim Mussoliniho zví
tezil ve jménu patheticky vzníceného nacionalismu. Je3t
treba jen si pripomenouti, že práve anglosaská ver\~.inost
uvítala vítezství fašismu v Italii velmi nedúverive a
s krajními obavami. Bylat to práve Anglie, jež si prála
uklidnení evropských pomeru a odjakživa nemela
mnoho smyslu pro dynamit a vášne. Celkem podobne
byla orientována i vážná cást verejnosti ceskoslovenské.
Prodelali jsme již pred válkou tolik protuberancí rozci
le~ého vlastenectví, že realistický duch, jenž pozne
nahlu zacíná ovládat mysle, videl ve fašistickém hnutí
podobnost s predválecnými excessy vlastenecké ulice
a vúb.~c0p'0vrho~al trochu velikÝm hrmotem, jímž se
~.It~lu f~slsmus 111scenoval. Avšak pocítalo se tu pred
casne s jednou neznámou, vudcem Mussolinim. Tento
politik, jehož psychologické založení bude na míste ana
Iysovati jindy, ukázal tolik vecné síly a skutecného du
cha" t~li~ sebevlády, .že jest z nejvetších prekvapení
povale~,neEvr.~py. N~kd~ .nezdálo se napetí mezi Ju
f{osla~1Ia, Italu tak bhzke jako ve chvíli, kdy se chopil
It,alske v~ady ~ento temperamentní silák, vychovaný
d an~~n~l~v~~ym ku~tem heroismu a filosofií expanse.
NapetJ. jez jlZ v dobach predválecných zdálo se nemen
n(~upolitickou konstantou, zdálo se blízké dohlednému
vyh.u~I1U;A .hle: ceho nedocílili lidé programu skoro
~ac}flckeho,j~ko ,byli nekterí predchudci Mussoliniho,
hde s theorettckym programem realistickÝm docílil
tentl~ theoretický paroxysta s realistickým 'duchem.

en.• t? n~val okat:lžité mírumilovnosti, nýbrž syste
mahck~ plan, velmI dumyslne konstruovaný, který tu
Mussoltm uskutecnil ku prospechu obou stran. Lze re
~.~nst~uovati.~~~bližný obraz Mussoliniho rozmluvy,
jlZ ~el ,s NmClcem nebo jeho zástupcem a která pri
o!evrel.'e. al,e sympatické brutalite politického ('ham
plona Italskeho mohla zní ti asi takto:

M u s s o 1 i ni: »Považujete rjeckou otáz,ku za ži
otni pro naše národy?«

in ci c: »Nikoliv; ale zásluhou Vašeho dAnnun-
ia byla na ohou stranách za takovou prohlášena.«

li s s O I i 11i: »To by vedlo k válce. Vy se k ní
táte. Vám pújcila Francie na vybudování lorlstva.
Iíte, že hudu cekat, až budete silni jako já? Na-

nu vás pri prvé príležitosti.«

in c ic: »Budeme se bránit. Francie je pri nás.«
u s o 1 i 11i: »Francie je daleko a je angažována

emecku. M[1111proti mírov)-m smlouvám o pl'l! mi
lionu vojska více Ye zhrani. Mám doma celkem po
rádek. Ale válka znamená naši i Vaši hospodárskou
zkázu. Stálé napetí mezi námi ciní z nás obou mocnosti
druhého rádu. l' dybychom se domluvili, nemusíme se
b't nikoho.«

in c i c: »Nemužeme se orientovati proti Francii.«
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formulovala. Jest jisto, že jsou mnohé francouzské
kruhy, které s necím podobným, co vzbudilo aversi
Anglie, Italie, Nemecka, Ruska, pocítaly. Avšak cím
dále tím jasneji se projevuje, že zllstane to plánem ome
zených nacionalistických kruhu. Ani Poincaré není jen
extremním nacionalistou této ražby a Francie sama
není Poincaréem. Celá Francie je za jedno, že nutno
dodržovati versaillskou smlouvu a že Nemecko musí
platit. V tom nebude mezi Herriotem, Briandem a Poin-'
caréem rozdílu. Jest nesporno, že plán definitivního zni
cení Nemecka a roztržení jeho území jest lákavý. Avšak
celá situace evropská není mu prízniva. Duch skutec
no~ti, r3;zící si ?ráhu cím dále jasneji, nepripouští, aby
bOJ meZI FranClí a Nemeckem mohl býti redukován na·
boj o bytí ci nebytí techto dvou duležitých evropských
n~rodu':v~~milionový národ nedá se zniciti, jako nemohl
sam ~mCItI Evropu. Zd~ se, že mystický zápas neprá
t~lskych sou~edu omezuje se na otázky technické: pla
!It se musí, Jakým zpusobem to pujde nejlépe? Francie
I Nemecko dopustily se ve vzájemných techto otázkách
rady težkých chyb. Neméne Evropa a Rusko. Na obou
stranách je patrný ústup. Násilí tu sotva co dnes zmll
že, nebot vojensky heroická predstava, že mOžno žíti
nad mrtvolou poraženého, ukázala již dostatecne svou
bludnost. ,Nemecko musí platit; Rusko omezit se do

s,:"ýchhranic ~ po~rocit ješte v r~forme své ~deologické
narodohospodarske soustavy. Avsak hospodárství Evro
p!.}leSneS~ .ve ,svém do;n~ mrtvol; což jest nejdltleži
t~LsIm pol!t!ckym po;:nan:,m poslední doby, z nehož lze
tez VYVOdItIzakladm zmenu evropské politické strate
gie, vystupující na obzor:

Koncí se doba politických bloku. Jak francouzských
tak latinských a anglosaských a jinÝch. Veliká otázk~
spojuje celou Evropu: jak se vyma~iti ze dluhu Ame
rice, této rostoucí formy celoevropského otroctví. Ni
koli svaté alliance, ale vzájemný system mnohostran
ných smluv mezi státy, jež budou na konec vázati celou
Evropu nerozlucitelnými svazky, založenými na základe
rozumného odhadu vzájemných interessu. V nich jest
budoucnost Svazu národu, nikoliv v pacifistické ideo
logii. ~ekdy t~vá dlouho, než se vlastní zájmy projeví
v mlze IdeologiÍ. Jako v prípade jihoslovanskoitalském.
Ceskoslovensko již od pocátku své zahranicní politiky
hled~lo ;estu k vš~~tranném~ spojení r:áro,du n~. pod
klade mIru. Z pocatku nutne hledalo I mIl' svuJ pod
aegidou Francie. Posledním vÝrazem této cesty jest
smlouva francouzskoceskoslovenská, po níž jiste budou
následovati jiné smlouvy jeho i ostatních národll. To,
že taktika Mussoliniho prispela k uvolnení této cesty,
uvádejíc v absurdnost koalicní mocenské bloky, na než
pomýšleli nekterí Francouzi, jest velikou zásluhou jeho
a jeho kontrahentu. Snad jsme byli v prvé chvíli pre
kvapeni zkrížením jistých úmyslu. Avšak prekvapení
bylo na konec príjemné. O to príjemnejší, že i nám
UmOŽIl.ujesamostatnou cestu a pokracování v cílech
míru.

Problém senátu a problém duchaplnosti.
N a náš clánek »Politická role senátu« odpovedel

v »Ceském Slove« pan senátor dr. Fr. Veselý, tedy
jedna z onech významných a úctyhodných osobností
senátu, o nichž jsme se neopomenuli zmíniti, a konsta
tuje již v úvodu, že pravou podstatou výtek, které jsou
cineny senátu, jest duchaplnost autoru:

»Zachce-li se nekterému politikovi nebo žurnalistovi, aby
byl duchaplným, objeví, že senát Národního shromáždeni
jest zbytecnou ínstitucí, že utvorení jeho bylo chybou a láme
hul nad ním.«

Podle této verse tedy nikoliv necinnost pánu sená
toru, nýbrž duchaplnost pánu žurna1istll jest vinna tím,
že senát se neteší úcte a vážnosti, a problém senátu jest
konem, na nemž se ucí jezdit »reformátori ústavy a
duchaplní politictí causeuri«. Výtku duchaplností,
kterou pan senátor nekolikráte opakuje, nutno prozkou
mati po stránce vecné i po stránce formy.

Pokud se týká stránky formální, pozorujeme již dáv
no, že se rítíme v období, kdy v politickém živote bude
duchaplnost pokládána skoro za tak težkou vadu jako
pitomost, a naopak styl »Práva Lidu« nebo »Ceského
Slova« bude sám o sobe již doporucením. Zde však
nelze niceho namítati, nebot o gustech, jak známo, se
nedisputuje. Pokud se však týká stránky vecné, mu
síme bohužel panu senátorovi rozhodne odporovati ;]
popíráme s dllrazem, že by podstatou poznatku o se
nátu, které jsme uvedli, byla nepotlacitelná touha po
duchaplnosti. Myslíme, že nikdo nepokládá na pr. pana
senátora Pánka za muže výstredne duchaplného nebo
dokonce za politického causeura; myslíme, že ani jeho
vlastní záliby nenesou se tímto smerem. A prece v jeho
clánku v »Ceském Slove«, který jsme citovali, byl ob
sažen týž poznatek bezmocnosti a nevýznamu senátu,
který jsme sami uvedli; a to byl, prosíme, clánek psan)'
na o anu této instituce. Obáváme se, že v ·této veci
se c á politická verejnost už dávno stala duéhaplnou.
Sám pan senátor Pánek se teprve ke konci clánku vy
prostil z osidel vtipnosti a projevil nadeji, že se snad
jednou v budoucnosti, treba po volbách, ukáže, že senát
muže míti nejaký význam; dodal však opatrne, že,
kdyby i tento predpoklad zklamal, bylo by lépe zavésti
systém jednokomorový. Také sám pan senátor Vesel)'
nedovede niceho príznivého ríci o nynejší politické roli
senátu; vidí však v celém tom úpadku pouze »zjev pre
chodný«. Tedy opet nadeje v budoucnost. Pokud se
týká ješte oné duchaplnosti, ujištujeme, že jsme v otáz
ce senátu daleko ješte nevycerpali vše, co by nám bylo
k disposici, a že jsme se zejména zrekli provádeti ruz
né variace na théma »Malostranských povídek«, ac
predmet sám k tomu svádel. Nikoliv, žádná duchaplnost
nemuže podlomiti vážnost druhé snemovny; mOc vtip
nosti nelze preCell.Ovati. Bylo na pr. již o p. ministru
Stríbrném napsáno ledacos duchaplného, aniž by to
dovedlo otrásti jeho posicí. To proto, že p. ministr
StríbrnÝ vyniká houževnatostí, která však nevyznacuje
pociny senátu. Je-li senát bez vlivu a moci, dlužno prí
ciny toho hledati jen v nem samém. Kde ovšem už leží
nejaká mrtvola, tam snadno se snesou havrani ducha
plnosti. Bytost živá by je však zahnala.

Pan senátor Veselý stežuje si na nekolik nehod,
které potkaly senát a jaksi jej vyradily z politické cin
nosti. Mimo jiné také na to, že pri utvorení vlády par
lamentní r. 1921, jejímž predsedou byl dr. Bend, byla
vedoucími vrstvami poslanecké snemovny prohlášena
zásada, že ministerstvo má být sestaveno pouze ze cle
nu této snemovny a že do neho nemá býti pripušten
nikdo ze senátu: »senát,« praví dr. Veselý, »ac mu tím
byla zasazena rána prímo do obliceje, se ani neozval,
snesl ji mlcky.« Zdá se, že pan senátor toto pokládá za
obhajobu sboru, k nemuž náleží; nám se to však zdá
býti odsouzením. Snesla by instituce opravdu živá a
vlivná ránu do obliceje? Myslíme, .že musí predcházeti
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jakési ochabnutí. Panu senátorovi se zde prihodilo, že
pokládá symptom za prícinu. To je však stejne ne
správné, jako ríci o nekom: ochuravel proto, že byl
tak láb, že nemohl pozdvihnouti ani sklenici vody.
Pravda je však v tom, že nemohl pozdvihnouti sklenici
vody, ponevadž byl churav. Senát se nestal bezvýznam
ným proto, že byl ignorován pri sestavování vlády,
n)'brž byl ignorován pri sestavování vlády, protože
byl bezvýznamný. Clovek neoslábne tím, že dostane
ránu do obliceje; ve vetšine prípadu ji dostane práve
proto, že je slabý. Již jednou dovolali jsme se, abychom
osvctlili otázku, príkladu ze života pana ministra Strí
brného; dovoláváme se ješte jednou. Myslí náš vážený
pan odpCtrce, že by pan ministr Stríbrný dovolil, aby
pri sestavování vlády se s ním zacházelo tak nedbale
jako se senátem? Pan Stríbrný jest opravdov)' muž
a musí bS·tiv takových prípadech predem dotázán. Proc
nepožívá celá instituce tolika respektu jako silný poli
tický jedinec? Necht venuje senát pozornost statecné
houževnatosti, s níž pan poslanec Laube obhajuje cestné
mí to, na nemž stojí.

Pan senátor Veselý praví dále:
»Prehlíží se, že nedostatky a závady, o nichž jsme mlu

vili, nevzešly z instituce dvou snemoven a tedy z podstaty
vecí, nýbrž pouze z praxe, která se zahnízdila a kterou jsou

vinni nejen naši státníci, nýbrž také senát, protože ji mlcky
trpcl.«

Dovolíme si otázku: proc se zahnízdila na pr. praxe,
že pan lIais T)'neck5' píše špatné knihy? Zdá se, že
proto, že jiné psát neumí. Proc se zahnízdila praxe
opomíjení senátu? Zejména proto, že senát k jiné
praxi llC'melsil. Jinak by tuto praxi mlcky netrpel, ne
chceme-li u neho ovšem predpokládati nadmer'1ou a
nerozumnou dobrotu. Praxe není nic pripraveného a
hotového, co.se jednoho dne na nás snese s výše. Naše
ciny mají vliv na praxi. Mohli jsme pozorovati, že po
nckolik let bylo praxí, že Masaryk podával ruku panu
Práškovi. Pojednou se stalo praxí, že mu ji nepodává.
Každý má takovou praxi, jak si ji zarídí. Spatný lékar
má slabou praxi. Politická instituce, která podkopala
syCtjvliv, nemá co delat. Jako se zahnízdila praxe, že
senát jest ignorován, tak také mohla býti vytvorena
praxe, že by nebyl ignorován. Proc se tak nestalo? Pro

t(~~e duchaplníci a politictí causeuri ztroskotali jehovaznost?

»Bylo by povážlivé,« praví dále pan senátor, »kdybychom

nevlclcli, že zjev je pouze prechodný, že nemoc netkví
v základl1ch organismu, nýbrž pouze v lidech, kterí orga
nismus rídí.'<

Zejména je patrno, že tkví nemoc v lidech, kterí sedí
v senátu. Ale beda, odmyslíme-li si pány senátory, ne
dovedeme si senát vubec predstaviti, jako si nedove
deme predstaviti literaturu bez spisovatelu nebo to, že
by naše šaty samy chodily na prócházku. Organismus
ám mttže býti dobrý nebo špatný, vždy podle lidí, kterí

jej rídí. Útecha tedy, kterou pan senátor podává, jest
ponekud pochybná. Men, not measures, ríkají Angli-
an '. »Nemoc tkví pouze v lidech ... « Takové p o u z e

bývá však smrtelné. Sami jsme si uvedomovali na zá
klade anglosaské politické historie, že senát muže býti
institucí významnou a vlivnou. Pokusili jsme se však
ukázati, že práve pro ono složení lidí, kterí v nem za
sedají, nemuže náš senát býti nicím jiným než príve
skem poslanecké snemovny, nebot páni poslanci i páni
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senátori se režou z jednoho dreva. Litujeme, že nám
nebylo porozumeno.

Pan senátor, maje formulovati úkoly senátu, pouka
zuje, že »jeho význam spocívá v tom, aby zamezil vý
strednostem, kdyby se v poslanecké snemovne naskytly,
a aby rozhodne celil oligarchii, k níž se projevuje u nás
náchylnost.« Pokud se týká tech výstredností: podotkli
jsme již posledne, že pouhý rozdíl peti nebo deseti let
ve stárí není spolehlivou ochranou proti pošetilosti, a
mužeme dodati, že byl to práve nynejší místopredseda
senátu, pan dr. Fr. Soukup, který r. 1919 na Staro
mestském námestí poskytl Evrope to ojedinelé divadlo,
kterak ministr spravedlnosti sám vybízí shromáždený
lid na ulici, aby šel a krátkou cestou si sám zjednal
spravedlnost a nápravu. Za tohoto politického systému
vše záleží na politických stranách: je-li strana vý
strední, budou i její zástupci v senátu výstrední, nebot
strana vyžaduje poslušnosti i když se plaší. Totéž platí
i o oligarchii a despotismu. Byly-li by naše politické
strany jednou navštíveny takovými myšlenkami, tento
senát jim v tom veru nezabrání, nebot skládá úcty ze
své cinnosti predevším politickým stranám. V posla
necké snemovne sedí praví vCtdcové, a kdyby se panu
Svehlovi zachtelo despotismu, pan dr. Horácek, p)kud
známe reální pomer sil, by tomu nezabránil, a pan ~e
nátor Klofác by nejvýše proti tomu napsal clánek do
»Socialistické budoucnosti« nebo »Mladých proudlt~<.
Pan senátor Veselý uvádí dále, že »také dohodo vání
mezi stranami vládní vetšiny je v senáte snazší a klid
nejšÍ«. Ovšem, o tom jsme nikdy nepochybovali. Do
hodování v senátu jest snazší a klidnejší zejména z toho
duvodu, že senát dostane dohodnutí už hotové z posla
necké snemovny a zahraje k tomu trpelive svou roli
ssacího papíru.

»J est potrebí,« praví konecne pan senátor, »ab:r naše po
litická verejnost víc premýšlela a reálne uvažovala, než
aby duchaplne jen l1:lVrhovala zmenu ústavy, která trvá
teprve ctyri roky.... Zkušenosti dosavadní stací jen
k úsudku, že naše ctyrletá praxe politická nebyla správna.«

Nedovolili jsme si navrhovati zmenu ústavy. Ne
chceme býti tak kvapní. Konstatovali jsme jen ocividnÝ
stav, který spocívá v hezmocnosti a úpadku vlivu se
nátu. To ostatne potvrdili pro prítomnou dobu i ob
hájci tétO' instituce, pp. senátori Veselý a Pánek. Pan
senátor Veselý namítá ovšem, že to vše vzniklo jen po
litickou praxí. Zajisté, jak jinak. Ale praxe je práve
výrazem pomeru a vnitrní síly. Tato praxe nebyla senátu
oktrojována. Spadl do ní praste z nedastatku sil. Otázka
jest v tom, je-li senát tohato složení vubec jiné praxe
schopen a muže-li kdy, pri úzkém pokrevném príbu
zenství, jak stranickém, tak intelektuálním, tak zájmo
vém, znamenati neco jiného než pouhé rozdelení po
slanecké snemovny na dva sbory oddelene zasedající,
ale rovné duchem. Zatím bez vule režiséru, poslanecké
snemovny v senátu vrabec se strechy nespadne a list
nezaševelí. -fp-

Quo vadis, iustitia?
Do »Tribuny« napsal 17. ledna kdosi dobre informo

vaný v zákulisí clánek o naší justici, kde dokazoval na
základe nekterých príkladu, že naše justice jest tak rí
kajíc na šikmé ploše. Bohužel, v poslední dobe musí se
až príliš casto ukazovati na tyto pomery, které jsou
s ta, aby privedly justici z dosahu kardinální zásady
sporádaného právního státu: Justitia fundamentum re-
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gnorum. Príciny rltzn)'ch tech neblahých zjevu hledati
dlužno v politické konstelaci. Kde byste to také jinde
chteli hledat?

Docasným sprúvcem ministerstva spravedlnosti jest
exponent lidové strany, advokát brnenský s dobrou
kancelárí, dr. Dolanský. Po prevratu republika obdržela
do vínku od rozpadlého Rakouska málo životnou acl
ministrativu; jedine soudnictví prevzala v dobrém sta
vu. V Rakousku bývali ministry spravedlnosti v pn'é
rade právníci na slovo vzatí. A dnes? Za takového Ra
kouska, které necht jinak pro historii již odpocívá, hy:
na príklad prípad Bergmanuv holou nemožností. My
však máme takov)'ch prípadlt již skorem mnoho, se
znamem podobných kriklavých prípadll mohla by verej
nosti nejlépe posloužiti jednotlivá státní zastupitelství.
Jest príznacné, že do ministerstva spravedlnosti dochá
zí nyní nápadne mnoho lidí soudem postižených, prí
slušníku to lidové strany. Intervenují tam v ruzu)'ch
vecech poslanci této politické strany, cetné stížnosti na
soudy a soudce v podatelne ministerstva se kupí od stra
níkll lidových organisací, aniž by byly vycerpávány
pravidelné opravné prostredky. Vždyt pred nejakým
casem ministerstvo ohlásilo verejne v casopisech, že ve
vecech civilních (tedy ne trestních) nelze mu niceho
zarizovati a že proto jakékoli intervence toho druhu
jsou zbytecné. A proc takového opatrení neucinilo mi
nisterstvo též ohledne trestních vecí?

Vec jest jasná. Vždyt ve vecech civilních, kde jsou
jedine strany zúcastneny, jest zasahování justicní sprá
vy do rozhodování zákonem naprosto vylouceno. Jinak
jest tomu v oboru práva trestního. Soudce trestní Zlt
stává sice neodvisl)'m, ale žalobu vedou státní zástup
cové, kterí podléhají jak služebne tak administrativne

. ministerstvu spravedlnosti, jehož pok);ny se bezpodmí
necne musí ríditi. Státní zástupcové nejsou neodvislí
a mohou býti ministerstvem kdykoli ze svého místa od
voláni. Tedy má to ministerstvo vlastne velice pohodl
né. MMe dáti pokyn a rozkaz podrízenému státnímu
zastupitelství ke stihání nebo zastavení. Zde budiž uci
nena zmínka o tom, že lidové organisace v poslední
dobe dostaly tiskopisy na trestní oznámení pro prestu
pek dle paragrafu trináctého zákona na ochranu repub
liky, kterak se mají udávati prípady, kde byla nejak
dotcena církev.

Tak si také vysvetlíme, kterak ministerstvo si pro
strednictvím státních zastupitelstev vyžaduje spisy, na
hlíží do nich a udeluje pak pokyny státním zastupitel
stvím. Stalo se, že náhodou byl od ministerstva vrácen
soudu trestní spis, v nemž byla omylem zapomenuta na
vštívenka arcibiskupa Stojana. nebo bylo tužkou po
znamenáno »intervenoval poslanec«. Stalo se i v Praze,
že proti jakémusi židovi bylo zavedeno trestní rízení
pro lichvu, ten však behem rízení dal se pokrtíti a pre
stoupil ke strane lidoyé, jež se o ncho již dále starala.
U jednoho soudu zase kancelárský úredník, místopred
seda místní organisace lidové strany. zproneveroval si
rotcí a úrední peníze soudu poštou docházející; cinil
tak nenápadne celi dve léta, až se na to prišlo, defrau
dace dosáhla Y)'š skoro trí tisíc korun. Bylo proti nemu
zavedeno trestní rízení a hyl suspendován. Než co se sta
lo. Po rízení, vedeném tri ctvrti roku, když si minister
stvo. u kterého bylo intervenováno, k nahlédnutí vyžá
dalo spisy, bylo rízení na pokyn zastaveno. Dotycn)'
kancelárský úredník byl lékarsky ohledán, prohlášen
»za blázna« (tedy 7J)roneveroval celá dve léta blázen
úrední peníze), nahradil veškerou škodu zproneverou
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vzniklou a disciplinární cestou dostal výstrahu a byl
preložen na státní útraty (nikoli své) z duvodu služeb
ních, ponevadž byl u svého soudu nemožný, k jinému
soudu, kde bral celý rok diety, protože tam nedostal
rodinného bytu; z vdecnosti ke své strane politické or
ganisuje dnes ve svém novém pllsobišti lidovou stranu.
Jindy zase soudce, jenž na táboru své politické strany
se ujmul slova,' byl u ministra udán z trestních cinlt dle
~ 300. tr. z. Jindy zase se napíše neco o soudci do Lid.
Listu, dotycné císlo casopisu donese osobne senátor li
dové strany do ministerstva a žádá za disciplinární vy
šetrování, což se také ochotne stane. A tak jsme nahyli
s ministerstvem v poslední dobe mnoho zkušeností.

Tal ovéto pomery v justici panující pltsobí v lidu roz
horcení a obavy, a to tím více, když se ví, že v po
slední dobe nápadne velké procento soudetl rozmnožilo
rady príslušníkl't lidové strany.

Fakta jsou jasná: lidová strana snaží se církvi dnes
dohýti politick)'ch v)'hod na úkor ostatních církví, a
príslušník lidové strany na ministerském kresle nelení.

A.

Doba a lidé

Vladimír List:

Poucení ze styku s Americany.
Seznámíte-li se s Americanem, poznáte, že jest ote

vren)T, srdecný a naprosto pravdomluvn)'. Velmi rád
zacne s cizincem politisovati, ale jinak, než jak jsme
zvyklí. Neuvažuje totiž ani v politice abstraktne, ale až
ledove reelne. Dnes ho zajímá v politice, bude-Ii platit
pšenice víc, nezdraží-Ii se dráhy novou ohromnou po
trebou kapitálu (asi 30 miliard Kc po TO let každo
rocne), udrží-li pudu na Dálném Zápacle proti Japon
cLUU a Cíií.anum, neplatí-Ii mnoho na vojsko a lodc;tvo,
vynáší-Ii panamský pruplav, vyplácí-li se státní námorní
paroplavba United States Lines atd. Abstraktních pro
blému ve své politice nemá, nebot vám na príklad nikdo
nepoví rozdíl mezi stranou demokratickóu a republikán
skou. V jedné veci jsou všichni Americani za jedno:
stát nesmí omezovat podnikavost jednotlivcovu.

Stejne strízlive hospodársky hledí American na za
hranicní politiku: Co stojí Vaše koruna? Co se u Vás
vyrábí? Kolik máte drah? Jaké máte prístavy? Jaké
jsou u Vás mzdy? Kolik je u Vás nezamestnan)'ch? Jak
máte mnol1Q práce v továrnách? Jaká máte cla? Co ku
pujete z Ameriky? Co prodáváte do Ameriky? Kolik
vydáte na vojsko? Na politické strany, na ústavu a na
delnické zákonodárství ptal se mne jen jeden profesor
mezinárodního práva, jenž byl také delegátem Spoje
11)'ch Státll na mírové konferenci. Tato strízlivostame
rického politického presvedcení zrací se jasne v názo
rech na Nemecko. American prohlédl, že Nemci nechtejí
platit, že Ríšská banka podvedla svuj vlastní lid, a že
Amerika mnoho ztratila na obchodech s Nemeckem neb
prímo na markách. Dokud American nechápal tyto pod
vody. byl by hladovící nemecký lid jiste nasytil zadar
mo, dnes však jen za hotové. Z dluhu American nesleví
Nemecku ani marky, s Francií se rozchází jen o metodu
placení; totiž: Francie se muže s Nemeckem vyrovnati
územím, ale Amerika ne, nebot nesousedí. Proto se musí
Nemecku pomoci, aby nabralo sil na placení. Nestran
nému pozorovateli je líto nemeckého lidu, že se mu cho
vání Ameriky vykláoo jinak, než jaké je. Poslední ciste
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lidskou útrpnost ztratilo tam Nemecko monarchistický
mi prevraty, Ludendorffiádou a návratem Kronprinze.
Jebot pri vší lhostejnosti k zahranicní politice je každý
\merican skrz naskrz republikánem a pyšní se, že vy

hrál nej\'etší válku sveta proti Hohenzollernum, Hinden
burg(lvi a Ludendorffovi. Amerika jest odhodlána za
brániti jakékoli nové válce na svete, má proto odpor
proti všem diktaturám, at levým ci pravým, a odpor
proti ltalii pri zápletce o Korfu byl živelní.

Ces k o s I O" e 11s k o Americani dost znají, našeho
presidenta si tam nesmírne váží, považujíce ho za pro
yceného americkou kulturou, Benešova mírová a klid

ná politika se tam schvaluje, Rašín jim imponoval, ustá
l nost naší koruny obdivují a dobre pozorují, o naše

emce e naprosto nestarají, jen se jim zdá, že máme
mnoho vojska, že bychom s penezi vynaloženými na ne
mohli radeji využíti vodní síly, upraviti naše silnice

ycistiti Prahu. Naše silnice, pražské bláto, špína
telích a prísnost našich celníku mají totiž povest

u. le jinak máme tam tak dobré jméno, a treba
aby e udrželo. Všude se pozoruje, že naše za
í je velmi dobré a cilé, i že naše pohostinství

je prátelství. Jste uchváceni závratnou radostí,
Ite-li že americtí inženýri a elektrotechnikové po

onnaCÍch sv)'mi lidmi nás považují za jediný moder
myslící národ Evropy, nebo rekne-li vám sekretár

ederace americk)'ch inženýru: »Od té doby, co se u Vás
dalo Hoowerova spisu »Ztráty v prumyslu« dvakrát

Je než u n[lS,verím, že dovedete všechno.« Vaše sebe
Momí stoupne, ctete-li v nejvetším chicagskérn deníku

I tránkov) insert nejvetšího obchodního domu sveta
r hal! & Field: »Práve došlo ceskoslovenské sklo
elých vzoru«, a den na to na témž míste ctvrtstrán

vý insert firmy Rothschild: »Prišla práve zásilka
lejemn)'ch velurových klobouku z Ceskoslovenska«.
dyž pak se Vás v San F ranciscu vzdelaná dáma, které
e predstaven jako Cechoslovák, zeptá: »Prosím Vás,
e Liste, co je to za divnou zem, to Vaše Ceskosloven

o? Vždyt všechno, co zde máme z ciziny, je od Vás.
Tyhle strevícky, tahle korálová tašticka, tamhle bron

ná váza. Muj muž píše ceskoslovenskou tužkou
v kuchyni jsem mela ceskoslovenský cukr. Co tam pro

boha ješte nedeláte?« - projde vás proud tepla a po
títe rozkoš, b~,'rtisamostatným národem.
Po vylícení amerického života ptá se každý: Jsou

dé v .\merice štastnejší než u nás? Odpoved na to je
žká. nehot není míry štestí. Mám dojem, že pomel'

i delníkem a kapitálem, pres tvrdost amerického ži
ta a pres pramalou péci verejnosti o delníka, je prá-
lštejší než u nás. Duvody pro to jsou hlavne psvcho

ické, jak jsem zjistil mnoh)'mi dotazy i u našich vy
hovalctt: delník se cítí volným, rovným a svobodným.
tul každého je stejn)', ve vlacích je jen jedna trída, na

aží jen jedna cekárna, každý si mlde koupit auto
látkY,a naucí-Ii se slušnému chování, muže delati
t1emana.Presedlat muže kdy chce na kteroukoli
t bez v~ucného listu, bez kolkll a bez žádostí, bez

onek a protekce. Snadno se dostane delník i k dom
k pohodlnému zarízení bytu a ješte snadneji ke
lání, nebot ve vecerní neb dopisní škole se ho nikdo
" kde se drív ucil, neb vlastne neucil, jen když z~

ti. A on zaplatí rád a hodne, jen když nemusí ríci,
nemá škol. Mnoho našich lidí, kterí po prevratu prišli
Cech a chteli to zde zkusit, mne ujištovalo, že by

li u nás rádi zustali a že by zde byli i vydelali, že však
u ná tolik predpisu, zákonu, narízení, žádostí a pru-
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kazu, že si nebyli jisti, co je vše muže stihnout, a proto
se vrátili. Jedna Slovacka v Pittsburgu mne ujištovala,
že by zde již nemohla žít, protože zde nemuže každé
devce nosit klobouk. To vše jsou dllkazy, že treba u nás
sejmouti duševní bríme, které tlací duši malého clo
veka.

Nasloucháte-li tam však pozorne duši stredních
vrstev inteligentních, zaslechnete slabý, skoro neuvedo
mel)' ton bolesti. Zaslechnete na príklad od vudcího
technického inteligenta: »Ach bože, tam ve Švýcarích
jsem videl pravý a skutecný demokratismus, bez pluto
kracie.« Tutéž bolest inteligence literární zachytil geni
ální italský historik Ferrero ve svých tssayích: »Le gé
nie latin et le monde moderne«, kde lící skromné po
mery americké literátky. A podrobnou pitvou americké
ho života zjištuje v nem tytéž prvky možného úpadku,
jako je cítili Livius, Salust, Cicero a Vergil v Ríme
Augustove: L u x u r i a-technický pokrok, a m bit i 0
touha po rekordu, a v a r i t i a-honba za dolarem! Tento
základní problém americké kultury však nás nemuže ti
žiti, nebot musíme se velmi mnoho ješte od Ameriky
uciti; proto ve mne hlodaly více jiné otázky.

Po peclivých úvahách a svedomitém pozorováni i pil
ném studiu mnoha spisu o Americe neváhám prohlásiti,
že základem všeho amerického rozvoje, života a bohat
ství jest odvaha. Závratnou odvahou bylo osazení Se
verní Ameriky proti ve1mocnému Španelsku, lle
menší odvetou byla kolonisace panenského svetadílu,
odvahou bylo osvobození od feudální Anglie, odvahou
bylo technické a dopravní ovládnutí divoké prírody, od
vahou jest i svoboda,' poskytnutá každému jednotlivci,
odvahou jest jejich obchod, jejich prumysl, jejich vý
zkumy a dnes i jejich svetová politika bez predsudku!
Zkoumáte-li pozorne americký život, seznáte, že byl
vždy veden odvážnými duchy, jichž snahou bylo vycho
vati a vésti národ k odvaze tela i ducha. Vychování
mládeže je výchovou k odvaze, sport, film, liten.tura
a dobrodružství vedou k odvaze. Navenek se zdá, že
American je antimilitarista - ve skutecnosti však my
slím, že není národa, který hy odvážneji a hrdineji do
vedl bojovati za svou zem. Washington má pomerne
více vojenských pomníku než Ber1ín, není amerického
mesta bez pomníku vojenského neb bez pomníku vítez
ství, vlajka státní není nikde tak ctena jako tam, :l od
vážné sebevedomí a jistota vítezství je zakorenena do
srdce každého Americana, nebot on žádné války nepro
hrál, zvítezil nad Anglií, nad Mexikem, nad odhojem
Jihu, nad Španelskem, a nyní dokonce rozhodl svetovou
válku. Takový sebevedomý národ nepotrebuje vojáko
vati, nebot má odvahu zvíteziti. Za hlavní výsledek je
jich odvahy považuji vytvorení jednotného státu., poc
tem obyvatel rovnajícím se asi poctu obyvatel v Ne
mecku a Rakousku pred válkou na území rovnajkím se
Evrope bez ostrovtt a Italie. Stát má jednu rec, je V)'
borne spojen drahami, poštou, telegrafem a telefonem,
nemá v sobe celních hranic ani stredoveké potravní
dane a tvorí s prilehlou Kanadou jednu kulturní oblast
rostoucí z nezmerného bohatství kultury anglosaské.
Tam pocítíte, jak celní a státní hranice brzdí v Evrope
obchod, pokrok a kulturu, a pochopíte odpor Americantt
k rozstáteckované Evrope. Nebot oni se pohybují na
území dvou Evrop bez pasu, bez celní prohlídky, bez
hlášení.

Odvaha Americanll projevuje se optimistickým du
chem, k nemuž je veden celý národ vttdcími osohami.
Optimistický a konstruktivní názor vpravuje se do V)'-
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chovy i do obchodu, do vedeckého badání i do vojska,
do výzkumu i do prumyslu, do náboženství i do politi
ky. Vrcholným výrazem tohoto optimistického ducha
jsou spisy Emersonovy, zahrnující konstruktivní filo
sofii Americanu, a heslo »America first« je jeho struc
ným výrazem. I veškeré bohaté dary a verejná cinnost
mest, po prípade státt':l, usilují vedome O povzbuzení
optimismu. Americtí mecenáši zrizují palácovité knihov
ny, které umožnují požitky luxu a nádhery i nejmenší
mu obcanu, radeji než nemocnice. Mesta radeji zrizují
sady a parky než chudobince. Rockefeller zrídil ohrom
ný ústav pro hygienu, t. j. udržování zdraví, a ne ne
mocnici. Carnegie založil ohromnou instituci na tech
nické výzkumy, ale venoval smešne nepatrný obnos na
pense vysokoškolských profesoru. Reditel ohromné kali
fornské elektrárny po dlouhé rade poruch na vedení
s velmi vysokým napetím a z prícin dosud naprosto ne
vysvetlitelných prohlásí pevne: »N evíme, CO je prícinou
poruch, ale to víme, že naši inženýri na to nrijdou, že
to opraví a že pujdeme s napetím ješte výše, nebot 
America first!« Na elektrotechnickém kongresu v Kah
fornii dekoval Dr. Millikan za udelenou zlatou medaili
Edisonovu úchvatnou recí, ve které ukázal, že moderní
výzkumy fysikální, vysvetlující složení at0rr11:'1,mají vý
znam všeobecný pro kulturu i pro prumysl, protože prá
ve tak jako Koperníkuv objev otvírají vuli cloveka zcela
nové horizonty a že s jinými objevy, jako Mendeluv
o krížení, opravnují' k víre o ohromné síle vule. Tato
symbolická rec Mi1likanova a nadšení amerických
elektrotechniku po ní ukázaly mi, že Americané si za
cínají uvedomovati význam i sílu vule národa.

Cemu se z toho všeho mužeme priuciti? Jisto je, že
Amerika v oboru elektrotechniky, využití vodních si],
ve vodních stavbách, ve strojních methodách a jinde jde
v cele, že pravdepodobne v nejbližší dobe dosáhne vede
ní ve strojnictví, v nekterých oborech chemie a snad
i ve svetovém obchode. Mužeme se tedy od Ameriky
odborne nesmírne mnoho nauciti. Nelze ovšem ani ame
rické methody, ani americký zpusob práce, ani americ
kou organisaci slepe napodobiti, i kdyby byly v Americe
zcela racionální. To není možné, protože nemáme prí
rodních bohatství Ameriky a nemužeme jimi tak plýt
vati jako tam, nebot jsme daleko husteji osídleni a máme
daleko menší tržište než Spojené Státy. Je vždy potréba
americké methody promysliti do základu a vyvinouti
pouze jejich ducha v našem prostredí. Že se u nás kouí
rovaly americké methody jen po vnejšku, a to velmi
casto lidmi zcela melkými, považuji za hlavní prícinu
nekterých nezdaru. Za naprosto nutné pro dalš~ náš
vývoj však považuji vedomé podporování a rozvinutí
duševní prapríciny amerických úspechu, t. j. odvahy.
Je treba uvolniti odvahu našich lidí všemi prostredky
a to zejména zjednodušením našich stredovekých cechu,
idemokratisováním našich spolecenských forem, a hlav
ne uvolniti i malého cloveka jednotným pojmem sluš
nosti, gentlemanství, nezávislým na majetku.

V našem živote musí proniknouti odvaha tím, že
obchodníci musí míti odvahu obchodovat, továrníci od
vahu vyrábet, ucenci odvahu bádat, inženýri odvahu
konstruovat, delníci odvahu pracovat, úrady odvahu
rozhodovat, vláda odvahu vládnout a každý jednotlivec
odvahu žít, a platit jen svou vlastní vnitrní hodnotou
a neskrývati se za politickou stranu. Treba také míti
odvahu zahoditi stredoveký brak našeho politikarení
a priložiti konstruktivní merítko na naše politické stra
ny, .žádati od nich výkazy o jejich konstruktivní odvaze

a otázati se, jak prispívají k blahobytu národa. Treba
konecn~ míti odvahu otvírati postupne hranice, zjedno
dušiti styky s cizinou, jíti na svetový trh se svojí dušev
ní, prllmyslovou a zemedelskou prací, pripravovati tak
odvážne program Spojených Státu Evropských pri pev
né odvaze zustati vždy svým, tedy Cechem.

V celku shrnuly se mi hlavní ideové poznatky mé
studijní cesty po Americe ve velmi starou formuli
Husovu s malým doplií.kem: Mít odvahu hledat pravdu,
mít odvahu slyšet pravdu, mít odvahu ucit se pravde,
mít odvahu milovat pravdu, mít odvahu pravit pravdu,
mít odvahu držet pravdu a mít odvahu hránit pravdu!

v
Zivot a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

Nekteré nejasnosti v predloze o sociálním
pojištení.

Sociální pojištení má hlavní tri oddíly: pojištování
nemocenské, invalidní, starobní. Ideálem sociálním i po
stránce lidového zdraví bude, aby co nejintensivneji
stoupaly renty starobní, klesaly renty invalidní a náklad
pojištení nemocenského. Pojištení nemocenské musí
míti dvojí úkol: jednak poskytnouti co nejlepší lécení,
jednak zabrániti co nejvíce vzniku invalidity. Snem
a nadejí každého pracovníka je, dosíci klidného stárí
hmotne zabezpeceného až do smrti prací celého života
a dockati se tohoto stárí ve zdraví. Preneseno do reci
zdravotnické, znamená to: zachování zdraví do veku
co nejvyššího, prodloužení prumerného lidského veku,
smrt tak zvanou sešlostí vekem.

Aby se tohoto cíle dosáhlo, je treba dvojího: bezvadné
péce o lécení jednotlivcu - starost pojištení neffilxen
ského; ale i zabránení tem nemocem, které prijíti ne
musily, které zpusobila vina bud jednotlivcu, neb spo
lecnosti, nebo správních forem - obce, státu atd. To
je péce o zdraví verejné, medicina zabranující (prae
ventivní), a starost o ni prejímají veškerá cizozemská
sociální pojištení s velkou intensitou.

Naše predloha nazývá »lécebnou pécí« hlavne druhý
díl, obcházejíc vubec co nejopatrneji (noli me tangere)
dosavadní nemocenské pokladny a vatujíc se naprosto
posudku jich hospodárství a vytýcení príštích úkoli't.
Lví podíl nemocenských poklad~n na lécebné péci od
sunut stranou ustanovením, že pro pokladny nemocen
ské platí staré zákony. Ale »lécebnou pécí« rozumeti jest
i lécení v nemocenských pokladnách, nejenom práci
ústrední sociální pojištovny: je proto nutno, ponekud
vec osvetliti.

Pri studiu duvodové zprávy je nápadna jedn vec:
cást sociálne-pojištovací, matematická, financní a orga
nisacní je dukladne propracována, doložena tabulkami
a výpocty, odbornicky dukladne oprena. Obor lécebné
péce je odbyt velice povrchne. Cekali bychom, že insti
tuce nemocenských pokladen, trvající již 35 let, ukáže
zde své zkušenosti administrativní, financní, poskytne
cenný materiál o nemocnosti svého clenstva, dá mate
riál, na príklad o tuberkulose mezi delnictvem, o V)'

sledcích lécení, císelné doklady o nastalé invalidite atd.
Vždyt jenom tato císla mohou osvetliti domácí pomery
a býti podkladem správných výpoctu. Po techto pod
kladech není v duvodové zpráve ani stoPY. Stydlive se
tu krcí nekolik tabulek, dozvíte se o úmrtnosti po Evro-
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zabránení nemocem, praevence, boje proti lidovým cho
robám atd. Dúvodová zpráva na strane 47. shrnuje tento
pojem lécebné péce takto:

»Invalidní a starobní poj ištení ntmá podle osnovy slou
žiti pouze k zajištení penežitých dávek v prípade nezpu
sobilosti k výdelku a pod. Má úkol ješte další, neméne
dúležitý pro vrstvy mu podléhaj ící a stát: z a b rán i t i
p o k u d m o ž n o i n val i d i t e, z e j m é n a pre d-

pe z roku 1901 až y19IO, o tuberk.u~os~ '!y,Rakousku
a Nemecku - z nasich pokladen am Jedme Clslo.

Prícina: techto císlic ne ní. Dle zákona pokladen
ského z roku 1888 jsou nemocenské pokladny povinny
predkládati o svém hospodárství a o nemocnosti clen
stva zprávy. Také je dríve - pred válkou - predklá
daly; byf to jednak vzácný materiál - jediné zprávy
statistické o nemocnosti lidové - jednak spolu s vol
bami každé tri roky se opakujícími jakýsi verejný do
zor na jejich hospodárství. Vždyt príspevky nemocen
skÝm pokladnám jsou krvavé, potem zmácené peníze,
které musí býti verejne vyúctovány, a jichž správcové
musí si obcas - dle zákona každé tri roky - vyžádati
volbami absolutoria. Ve válce prestaly vetšinou poklad
ny ntJTIocenské tyto zprávy podávati, ~ vláde r~publiky
ceskoslovenské dodnes se nepovedlo Je vymocI; volby
clopokladen nekonaly se již pres d~set let. Hosnodárství
v pokladnách stalo se tajným, vláda jejich absolutistic
kou.

Z techto duvodu není u nás materiálu pro rádné pro
pracování lécebné péce. Ale není ani materiálu pro pro
pocítání správních nákladLl a využití príspevku v prí
štích »okresních pojištovnách« a v celém nemocenském
pojištení vúbec; po této stránce je predloha nebezpecne
neúplná, a skutecnost muže zle zvrátiti její predpoklady
i po stránce financní.

Lécebná péce v nemocenských pokladnách vyvíjela
se posud vetšinou stále k horšímu. Vyjímaje nekteré zá
vodní pokladny a v poslední dobe nesmelé pokusy SVaZL!
nemocenských pokladen o zacátky boje proti tuberkulose,
vedlo lécení v nemocenských pokladnách k hroznému
sploštení niveau lékarského, odbývání pojištencLl en
masse, nedostatku využití pokrokLl vedy a therapie
v praxi. Nemocenské pokladny vyvinuly se v mohutné
ústavy po stránce administrativní a financní, po stránce
lécebné se nevyvíjely; o vývoji po stránce praeventivní
vl!bec nebylo posud reci. Vina toho leží i na pokladnách
i na lékarích: pokladny odmítaly spolupráci a rady lé
karl! jednak pro strohé stanovisko trídní, strach o moc
a udržení dúležité instituce ve vlastních rukou; lékari
pak, zatlaceni v námezdní pomer, omezili se na stano
visko špatne traktovaných zamestnancú a na boje hono
rárové. Jen ze svorné spolupráce správcu nemocenských
pokladen a lékarú mohl vyjíti rozkvet Mcebné péce 
a také leckde se tak stalo: ve vetšine však stály správy
pokladen s lékari svými ve stálém boji.

Návrh zákona ponechává tyto pomery tak, jak se vy
tvorily, ale prece jen hledí zjednati nápravu - ovšem
indirektne a velice opatrne. Rozširuje kompetenci správ
ního výboru a organisuje pevneji dozor nad nemocen
ským pojištováním; ponechává okresním nemocenskÝm
pojištovnám bežnou agendu nemocenskou, ale ukládá
jim v § 147. hlášení všech prípadu onemocnení, kde by
mohlavzniknouti invalidita, Ústrední sociální pojištov
ne: tím celou péci o rozvoj lécebné péce nemocenské
prevaluje na ústredí.
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c a sn é, a o d str a n o v a tj J 1 tam, kde již n a
s t a Ia, ne n í-l i to ráz e 111 i n val i d i t y v y Iou
c e no. '. . Tomuto cíli slouží lécebná péce, již podle

osnovy má provádeti Ustr. soc. pojiŠtovna". Osnova
umožnuje proto Ustr. Soc. Pojišt. nejenom, aby podro
bila 'invaliditou ohrožené neb již invalid>ní pojištence od

bornému lécení v nemocnicích, sanato>riích, lázních atd.,

nýbrž také, aby venovala znacné cástky i na všeobecné

potírání chorob lidových, tuberkulosy, nervosy, chorob
pohlavních atd'. _ Ve smyslu osnovy anglické stanoví

~snova dále, že se vláde poskytuje úver 100 mil. Kc na

vybudování sanatorií pro tuberkulosní, Jakož i útulku ~ro
rodicky pri verejných nemocnicích. Zavedení ll1Valldlllho
a starobního pojištení má tudíž a musí také - jako tomu

bylo jinde - znamenati zahájení nové éry v úsilí o zdraví
širokých vrstev lidových u nás.«

, v r 1 '

Zcela správne. Ba, domyšleno, ,zn~:11~na~o vse ,~p,ny
prevrat: péce o soukrome zdravl t~l, c~vrtl1!-.yo~);8.tel
stva prechází z j~d.n~tliv~u ?~,~ocla~n~ p~?s~e~~; ale
i péce o zdraví ver.~Jr:e ma pr;Jltl ,a pr~J~~ Jlste Jeclnoytl
s beder obcí, okresu, zup, ,zemi, statu vetsmou na !JUJ1S
tovnu. Péce o zdraví verejné ocitla se dnes v kn~l: ne

jen, ž~ není. na ~~ p;nez, ~le j~jí ;yákladl se zv~~I~I!~
Byla JakOUSI soucastl chudmske pece, le~el~ na ;z(~k~~
dech ideálne humanistických, na podklade lasky K >~hz
nímu: tyto základy nám dnes mizí pod nohama: M ~st?
toho nastupují základy utilitá:-ní: .n~pomltž~me-~l ver:J
nému zdraví bude mnohem Vlce hdl stonat1, nez Je tr~
ba, a mnohel'n více lidí stane se predcasne inv~lirlnír~l1:
ucítíme to na zvýšených nákladech nemocenskeho a m~
validního pojištení. Možná, že bu,;le lacillejš~, yvenovatl
peníze na zabránení nem~cí y~ vsude v.e sve,t~ Sy~~ti'to
investice rentovaly a vYJadnly s~ v zl:sku pen,ezmm,
respektive úsporách v nemocenskem <.J mvahdmm ?o-
jištení. " .. 1 '

Dobre. Hygienikúm nebudou z a s a d '.! JeJICI1prace
to hlavní, jim se jedná pou~e o to, ~~y m?h1i pracovat,
plány tak krásne n~rýs~vél;n~.usk~tecnovat1 ..K t.),l~U,Po
trebují hlavne penez. Dava Jim predlo~~ ~ohk pelL~Z'y~lby
mohli uskutecnit tuto »novou eru v uSlh o zdrav I Slro

kých vrstev lidových«, jak básní dLlvodová ;~páv<~?
Místo dlouhých úvah nekolik císel. Na stranc TI6.

duvodové zprávy je tabulka, z t;íž vys.:r~t~.,že yústavy
nemeckého invalidního a starobmho pUJIstel1l \'eJólovaly
do roku 1921 (v zlatých markách): na stavbu delni~
kých a rodinných domkú 632 milionú m:1rek. pro zeJT~c
delský úver 134 miliony marek, na sta:v.bu, t;e~~cl11c,
sanatorií invalidoven ozdravoven. specwlmci1 1ecebtn
a pod. ;50 milionú 'marek, na. podporu verejpé péce
o zdraví (stavbu lidových lázní, Ja~~k, \'odov~:u, ,k~na
lisace) 205 milionú marek, na podmky pro zvysem hdo
vého vzdelání IOO milionu marek, jiným dobrocinným
ústavúm poskytnuto 250 milionú marek, ve vlastním ná
kladu vydáno na nemocnice, lécebné ústavy. k lécení tu
berkulosy a pod. 149 milionú marek, celkem 1646 milio
nú marek. - Pojištovací ústavy ty mely roku T92I:

48 ústavú pro lécení plicních cho~ob s 6321 ..~úžkem,
56 sanatorí, ozdravoven a nemocmc s 54tJ4 luzky.
Podobne v Anglii.

Pocítá-li se s temito svetlými príklady u nás, pak bylo
treba v predloze a hlavne v dúv?dové. ~práve u ~~žít~
naše pomery: nedostatek nemocmc a Jejich neutesene
financní pomery, nedostatecnou výpravu i nedostate~
specielních ústavú pro tuberkulosu, pohlavní nemo~l,
alkoholismus, chronické nemocné, isolacních nemocmc,
chorobincu, útulku pro staré lidi, ústavu pro rekonvales-
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centy atd. Dále naše težké zacátky boje proti sociálním
chorobám, svereného nekolika financne pomerne sla
bým a verejností i vládou málo podporovaným spolklln1;
a hlavne a predevším pomerum naší tuberkulosy. Jestli
že u nemeckých pokladen bylo ze všech nemocných
32.5 procenta stiženo tuberkulosou, a na jejich ošetreni
pripadlo 59-4 procenta celkových vydání lécebných 
oc horší bude toto císlo u nás, kde ve mestech je úmrt
nost tuberkulosou dvojnásobná?

Tyto okolnosti mely býti dobre uváženy, odbornicky
propocítány, nastínen plán príštího postupu, odhadnuta
penežní potreba, a dle toho lécebná péce dotována. Toho
všeho není.

Na lécebnou péci venují se predne tri procenta pojist
ného, to jest pro prvá léta 19,500.000 Kc rocne. Podotý
kám, že ku podivu berou se tato tri procenta pouze
z pojistného invalidního a starobního, nikoli nemocen
ského - ac toto bude na lécebné péci více než polovinou
interesováno. Srovnáme-Ii vedle sebe výlohy admini
~~rativní, odhadnuté pro centrálu na osm procent po
JIstného (pro periferii a nemocenské pojištení nezná
mé) a tri procenta na lécebnou péci, vtírají se trpké my
šlenky. Ale techto 19112 milionu Kc pohltí úplne výlohy
lécebné, uložené centrále v § 147., a odnaté nemocen
ským pokladnám; scházejí sice podklady a statistika,
ale je jisto, že bude-Ii se tento paragraf chtíti v praxi
opravdu plniti, techto 19112 milionu Kc na lécení všech
osob, jimž hrozí invalidita, naprosto nestací. Vždyt sem
patrí na príklad všichni tuberkulosní, tedy aspon 40
procent všech nemocných! Rozhodne z této cástky ne
muže býti zrízen ani jediný ústav, udelena ani jediná
podpora. Jinak by tomu bylo, kdyby tato tri procenta
pocítala se ze vše h o pojistného, i nemocenského 
jak by bylo logické, když prece zákon slucuje v5ecko
sociální pojištení, i nemocenské, pod jednu strechu. Ne
lze sice ríci, kolik by to pak bylo, protože príjmy nemo
censký~.h 120kladen na pojistném jsou neznámy; ale byla
by to Jlste suma, se kterou by se už dalo mnoho do
kázati.

Pak máme v predloze 100 milionu Kc, jež se mají
dáti vláde jako úver, aby mohla podporovati zrizování
léceben a útulku pri verejných nemocnicích. Je to po
divné ustanovení: vláda tu má dostati subvenci od in
stituce, jež sama bude prispívati nekolika sty miliony
rocne - a to na úcel, jehož plnení je zákonem uloženo
instituci samé ve vlastní pusobnosti. Ale budsi - jenže
vláda musí pockati - dostane tech sto milionu až
z »volného jmení«. Kdy to bude?

Konecne je tu ustanovení, že Ústrední sociální pojiš
tovna muže od prípadu k prípadu nejvýše ctvrtinu vol
ného jmení uložiti ve vybudování sociálních zarízení,
venovaných výlucne neb prevážne pojištencum (na prí
kl~d ~isp~nsáre pro plicní choroby, ozdravovny). Opatr
ny pravlllk to zaklausuloval poznamkou ku slovu: »ctvr
t.ina jmení ... muže býti uložena«: »t. j. p o u žit a z a
uc e lem d o s a žen í nej a k é h o v Ý n o s u.« Ne
zmizí-Ii tato poznámka, je zle: všecky ústavy, jichž zrí
zení se tu intenduje, od prvého do posledního budou
passivní, jich výnos objeví se pouze v získaném' zdraví
odvrácené invalidite, úsporách na lécebném a rentách
invalidních. Ovšem do získání techto kapitálu je tuze,
tuze daleko: dríve musí býti získány veliké fondy
~. reservy, tyto produktivne uloženy, protože s výnosem
JIch zúrokování se tuze pocítá - a pak svého casu 
snad - od prípadu k prípadu - m u že ale nemusí 
se schválením ministerstva atd. - dostane se neceho
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ubohé Popelce, v koutku pokorne cekající: tak zvané
lécebné péci.

Predloha zákona, vypracovaná ocividne znamenitými
odborníky po stránce pojištovací, matematické a fi
nancní i sociologické, je po stránce lécebné dílem ne
propracovaným, skoro. diletantským; mel tu spolu
pracovati zkušený lékar, pak nemohlo se státi, že vytý-
cily se - pouhým opsáním z cizích zákonu - vysoké
cíle lécebné péci, ale odepírají se prostredky, aby ušlech
tilým tendencím temto mohlo se vyhoveti. Zákon dle
predlohy prijatý techto cílu nikdy nedosáhne, zustanou
na papíre, nenastane tu »nová éra a úsilí o zdraví ši
rokých vrstev lidových«; bude to porád ta stará éra
rakouská, táhnoucí se do republiky, kde na zdraví li
dové není penez, zhoršená ješte o to, že verejná kapsa
se proti zdravotnictví upne ješte více, odvolávajíc se 111

povinnosti všeobecného sociálního pojištení, zákonem
ústrední pojištovne uložené; ale ta podle téhož zákona
plnení techto povinností musí odmítnouti, protože na
ne - nesmí vydati penez.

Mnoho ovšem znamená, jak se zákon bude provádeti.
Bude duležito, aby z 20 odborníku, jež má do V)'bOnl
ústr. Soc. Pojištovny jmenovati vláda, byl dostatecný
pocet lékarll jakožto odborníku lécebné péce. Není mi
jasno, jak se to má provésti, když polovicka jich mi
býti ze zamestnavatelu a polovicka ze zamestnancú! lé
kari do žádné z techto kategorií nepatrí, figurujíce stále
ješte - trebas už z 9°0/0 pouze formálne - jako »svo
bodné zamestnání«. Ale predloha centralisuje - dle
mého názoru docela správne - velice ztuha, a ohnisko
celé péce lécebné bude v reditelství, a ocitne se v rukou
jediného cloveka, na nemž nejvíce bude záležeti, jak
se. vše vyvine. Predloha omezuje cinnost lécebnou
okresních pojištoven na nejbežnejší takrka byrokra
tickou agendu nemocenskou, ukládajíc všem, aby
ústrední úctárne oznamovaly všecka onemocnení, jež
by mohla míti za následek invaliditu. Agenda tím
vzniklá v ústredí bude ohromná, a bude treba zkušené
a energické ruky, aby se v ní neutopila celá lécebn:í
péce se svými rozsáhlými a nadejnÝmi obzory.

Nádeníci.
Max Pemberton, bývalý vydavatel »Cassell's Magazine«, stojí

od r. 1919 v cele londýnské školy žurnalistické. Max Pemberton
jest jedním z tech spisovat:eI1uanglickýcb, kterí proti realistic
kému a psychologickému románu pomáhali k platnosti románu
dobrodružnému, jenž stržením fantasie do proudu podivuhodných
událostí chce osvoboditi clOVlekaod analysy a vnitrní koncen
trace, otevríti mu oci pro bohatost dejstva a potešiti jeho srdce
vyprávením podivuhodných p.ríhod. Umožniti útek od hlouba
vého intellektualismu do irrationa1ismu, žíznícího po zažitcích.

Možno ucit žurnalismu? Pemberton se domnívá, že ano.
Jsou-li dány jisté predpoklady bystrosti mysl'e a stylistické po
hotovosti, mužete z cloveka vychovati dobrého žurnalistu, dáte-li
mu pisatelskou techniku. Práve tak za urcitých predpokladu
vychováte hudebníka nebo malíre.

Není to analogie chybná? Nedostal se M. Pemberton v celo
této školy jen díky »irrationalismu«, jímž jsou provanuty jeho
knihy? Nepo.dniká jtil1l své životní dobrodlružství, jak je pod
nikli jeho hrdinové? Ci je to jen šarlatánství, které má pro
všecko lék a radu:

»kdo slepý, chromý, krivÝ, hlup jsi,
pilulky Pravdy kup si.«

Tomu odporuje fakt, že zakladatelem školy byl velkomajitel
novin lord Northcliffe, jemuž nelze upríti solidního praktického
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smyslu <l rozhledl!. Lord Northcliffe tak verí, že žurnalismn
S~ uciti lze, a je nutno.

Skola má ctyri kursy a vyucování deje se korespondencí. Lze
prodelati úplný kllTs žurnalistický (žurnalisté z povolání), nebo
kllTs pro žurn,listy prílcžitostné a amateury, pro pisatele krát
kých povidek a kurs pro psaní prosou. Schází jen kurs pro

hásníky: Pocta nascitur. Ve 12 lekcích muže se adept státi plným
lurnalistoll. Látka, jež se mu podává, jest souhrn praktických
zkušenosti I.nrnalistickýcl-t: Jak býti dobrým reportérem, jak

1":lti clánky, jak je ucinit pusQbivými, CO se líbí obecenstvu,
,lnležito t klepli, humorné psaní, interview, fantasie, cena dobré
lncyklopcdie, () strucnosti, o kritice knih a její methode, o kri··
t Il"C(liva<\elní, potreba strucnosti, dobrého slohu atd. Veci, týka
jící Sl' prl'dcvším techniky. Jest jisto, že mnoho žurnalistu,
i tcch z povolání, mohlo by tímto zpusobem vy tríbit formu
vých clánku a jistíL kýtá se tam jiste rada urcitých tech
ických poznatkl"l a praktik, které mohou véstí i k vnejšímu

u pechu.

J pochybujeme, že tím vším lze se dostati pod povrch veci.
ud tu mnoho schází anebo se tu mnoho predpokládá: vccná

ost, bystrý úsudek, zkušenost životní. Jsou-li tyto veci, pak
obsah, jehož forma se dá zdokonalit, pak je tu na cem

at, A máme-Ii mluviti o ceském žurnalismu: nechceme po
t težký nqdostatek novinárské techniky a formální školenostl,

daleko palcivejší nedostatek jest nedostatek znalostí, myš-
Inkové vyškolenosti. Být dobrým žurnalistou, k tomu nestací
jen dO\'ést ríci to lépe, ale predevšim nutno vedet, vedet více

lépe, než ví ctenár. kolou žurnalistovou nejlepší zustane vždy

tudium, sebevzdelání. Skolení formy jest jen »finishing touch,<.
Zkušenost ucí ovšem, že j'€1st mnohem více žurnalisttl, kteri

mají více formy ncž obsahu. To jest smutná skutecnost, ale to
nropraviíuje k methodické výrobe takových žurnalistu, kterí
nejsou než nádeníci pera a inkoustu.

\' Anglii ovšem se pomcry liší a jsou príznivejší žurnalistic
ckél1lu nádenictví než na kontinentu. Anglican chce mít hlavne
zprúvy o událostech atd. Tam se tedy formální škollepost spíše
uplatní. Jinak je tomu u nás. Ve Francii noviny chtejí delat
verejné mínení, u nás aspon stranickou politiku. A tu je treba
kromc formy a znalosti vecné i vrelého pomeru k smeru a cíli
listu, k programu strany pri listu stranickém. Není-li toho,
pak tu jde o nádenictví ješte horšího druhu: o nádeníky bez
presvedcení.

A zde pricházíme k bolavému místu moderní žurnalistiky.
Ovládání listtt ne osobnostmi a smery, nýbrž financemi. Lord
'orthdiffe stal se tiskovým magnátem anglickým. Jeho bratr

T .ord Rothe,rmere pokracuj e v kupování listu mílovými kroky.
Není jakási vnitrní spojitost v tomto nazírání na tisk se zalo
žením školy pro žurnalisty? Žurnalista __ zrucný nádeník _
se hodí pro žlutý tisk. Ale v tom tkví práve veliké nebezpecí
nejen pro verejnost, nýh~ž i tisk. Nelze ocekávati, že obecenstvo
trvale bud' dtlvcrovati denním listum, které jsou v moci urcité
kliky. Nastává odklon vzdelanetl od de;níku k týdeníkum, které,
DevyžaduJÍce prílišného kapitálu, stávají se útocištem žurnalistu

obodných, cestných a vccných. -r-

Literatura a umení

Karel Kraus a prítomnost.
»Dcjin)' lidstva,<' pravil Carlyle, »jsou cliejinami jeho velkých

mužu.« ."" prípade vídenského Karla Krause. jehož dílo "Die
It'lzten Tage der !llenscheit« by melo býti položeno ve svetové
literature prímo vedle del Shakespearových, lze pozorovati pomer

že totiž dejiny lidstva stávají se jednotlivci
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Kraus je; synem své doby a básníkem svého veku. Z jeho knih,
<11' už obsahují poesii ci prósu, mluví prítomná doba, prítomné
iidslvo; a hlas, kterým z nich mluví, je plný hruzy a bolesti.
}de je-Ii tomu skutecne tak, je-Ii dílo Krausovo obrazem sku
tecnosti a je-li tato skutecnost tak hrozná: jak - nutno se ptát
- ptlsobí ono dílo na tuto skutecnost? Jak odpovídá prítomnost
na tuto obžalobu? Jakým dojmem je ovládána, stojíc pre.d tímto
zrcadlem? Zde práve vychází její nicotnost na jevo, nebot její
odpoveó je mlc~ní a za jejím mlcením se skrývá bezmocný
vztek. Mlcí denní tisk, mlcí literární historikové, mlcí encyklo

pedická díla, mlcí cdborné kruhy právnické, lékarské, vojenské,
divadelní a jiné a jiné, VŠe to mlcí, jakmile má být proneseno
jméno Karla Krause. Zato se tím více šeptá za zavrenými
dvermi v redakcích, úradech, divadlech a kavárnách. Sejdou-lí

se dve nuly, pocne soud, a Karel Kraus je in contumaciam uznán
vinným všech onech hríchtl, z nichž soudcové sami se nechtejí
odpovídat. Jedna jediná vec je, v níž jsou zajedno vídenští
antisemité a židé, literáti a recensent!, ucenci a analfabetí,
pokrokovci i konservativci, radlikálové i liberálové, militaristé
i pacifisté; všichni totiž, kterí vti všem ostatním jsou krajní
protivníci, jsou zajcdno v tom, že Karel Kraus je destruktivním
živlem, že dovede jen borit a že neclovedC/ stavet. A stane-li se
jednou za cas, že nekde nekdo Krausovi verejne odpoví, ci

staví-li se, jakoby odpovídal, a zahrn€1-li ho všemi invektivami,
jež mu jsou k disposici, od predhuzky velkého jmení až k pode
zrívání z úplatnosti, tu zachveje se nekollk tisíc srdcí v soli
dární radosti, a nula, jež promluvila, je representantem doby.

V této skutecnosti je neco úžasného. Uprostred jednoho z nej
vetších mest Evropy, Vídne, vyšlehla pochode.i1 pravdy, osvet
lila vešk'eru kolem se kupící bídu aJ nicemnost, ucinila jasným

vše to, co by bylo dostatecnou pohnutkou k zoufání - a kolem
dokola nic se nepohnulo, nic se nezmenilo, neubylo bídy, ne

ubylo nicemnosti, naopak; bylo o jeden predmet víc, na nemž
nicemnost se mohla uplatnit. Kdo chcc>'ješte být clovekem, kdy
lidstvo se cloveka zríká?

Když Kristus vstoupil do chrámu a dutkami vyhnal li~hváre,
sešli se tito za rohem a usoudili, že Kristus je destruktivním
živlem. Tato lichvárská morálka uplatnovala se po dve tisíci

letí a bude se uplatnovat dál. Ve svete, v nemž dalekonosné
delo je positivní hodnotou, bude povždy kverulantem a duchem

negativním ten, jehož drobnustka nadchne k ode a jehož mo
derní technika privádí k zoufalství. »Necht nám ukáže, co
máme delat,« ríká mešták a spokojene se usmeje, protože ví,

že náprava zla pripravovaného po nekolik staletí presahuje síly
jednotlivcovy a že jednotlivec nemuže z duvodu ciste tech
nických dopodrobna ríci, »co se má delat«. Ale mešfákuv roz
pocet je chybný, ponevadž nejde tolik o to, co se in concreto
v každém jednotlivém oboru má delat, jako spíše o to, aby
každý ve svém oboru se snažil delat to, co jest správné. To však

j~ možno jen tehdy, zmení-Ii se jednotlivci. Nelze zmenit svet,
aniž se zmenilo lidstvo, a má-li lidstvo se zmenit, musí se nej

prve zmenit jednotlivci, z nichž ono se skládá. Prítomná bída
a utrpení lidstva je jen symptomem zla, jež korení v nescetných
milionech srdcí a mozku tech, kterí nyní zlomyslne žádají, aby

jim bylo receno, »co se má delat«. Beda farizejcum! Každý
z nich ví dopodrobna, co by musil delat, aby celek ozdravel;
ale rekne-li mu kdo, že to, co delá, delat se nesmí, od~etí se

zlomyslným pošklebkem: »Rekni tedy, ico m f.t m e dela\!. A
neumíš-li to, jsi destruktivní živel, jenž dovede pouze borit a
ne stavet.«

Jedna možnost, že Krausovo dílo nezustane bez úcinku, mož
nost, již nutno vítat pro její výsledek, byt o sobe byla 7.ahan
bující, zbývá: ta možnost totiž, že Kraus dosáhne jako básník,
ceho nedosáhl jako myslitel.

Banální these, že básník je myslitelem vždy jen na úkor
svého básnického genia, these hodná literárních diletantu, jimž
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osud byl cestou ke knize a kniha závorou pred životem, jichž.
zome pole obsáhlo celý svet jen proto, že si tento svet phstn!111
dle své mozkové potence, tato these byla znovu v prítomné dobe
vyvrácena Kar1~m Krausem, v ncmž mys,litel vyrustal žárlivc

nad básníka, aby se jím v príštím okamžiku nechal prerttsti.
A málo co je tak pádným dukazem jeho básnické geniality, jako
faktum, že jakýsi soucasnik, jenž jiste není nicím v takové míre
jako práve soucasníkem, jej nazval senilním zpeváckem. To
souhlasí matematicky presne s celým vztahem prítomné doby ke
Krausovi. Kdyby - což je vylouceno - pražská »Bohemia«
zacala chválit Krausovy básne, pak by to bylo nej jistejším
znamením, že nekde ve svete neco n('ní v porádku.

V jeho básních projevuje se tentýž duch jako v jeho essayích
a i thema zustává stejné, je však rozšíi'lClllOo vše to, co právc
nelze vyjádrit jinak než v rhythmu a melodii zažitku samého ;L

co pro onen rhythmus dovede zažít jen básník. Ponevadž však
pred básníkem i myslitelem je clovek, je v Krausových básnícil
obsaženo i všechno to, co je obsaženo v jeho essayích, ježto

obé je dílem téhož cloveka. A tu naskytá se ona svrchu uve
dená možnost, že ti, kdo Krause pochopili jako básníka, jej
pochopí i jako cloveka a tím. také jako myslitele; že jeho básnc
je povedou k jeho lidskému utrp'ení a tím že jim bude otevrena
cesta k poznání prítomnosti, jak ji Kraus poznal a zobrazil.
Tato možnost je zahanbující, ponevadž tam, kde jde o d~lý

svet, o celé lidstvo a víc: o celou zemi - ponevadž nikdo neví,
jak skoncí technický vývoj lidstva, jež už dnes dovede nicit

celá mesta - tam, kde problematicnost pociná a koncí pro
hlémy mravními, nemelo by být zapotrebí estetického zduraznení
k upoutání pozornosti. Potrebuje-Ii prítomné lidstvo, aby po

chopilo s'loji bídu veršu,' je to povážlivý symptom. Ale je-li
tomu již jednou tak, nutno vítat i tuto možnost a s ní i ony,
kterí poesií se nechají privésti k životu; jejich cesta je slib
nejší než cQsta tech, kterí od života utíkají k poesii a nechávají

za sebou svet plný bídy. Nebot dnes nejde již o to, zachránit
sebe pred svetem; jde o to, zachránit svet pred svetem sa
motným. To je konec koncu vlastní smysl Krausova díla: za

chránit svet pred svet\mJ. To Je ale zároven rozhoduj ícím pro
stanovisko prítom!losti ke Krausovi.

Dnešek nemuže Krause pochopit jinak než za cenu své sebeúcty;
ponevadž však ž:ídná doba dosud neznala sebe samu a v každé

dobe pokorné sClbepoznání a lítost byla i mezi jednotlivci vzác
nou, zustává Krausovo dílo v dejinách lidstva pokusem a jeho
hubenou útcchou musí jako všude tam, kde šlo o svetový pre
vrat ne mocí zbraní, nýbrž ducha, být: in magnis ct voluisse
satis est.

Psychologie

Psychologie davového hnutí.
(Z knihy »Charakter und N ervositat«.)

Musim se zabývati politickými hnutími ze specielního hle
diska. Liší se od mnohých zjevu, o nichž jsem doposud mluvil,
tím, že se jedná o hnutí davll, jejichž symptomy, podmínky
a odvrácení chci hlavne prohovoriti. Mnohá z techto hnutí ne
jsou však pouze hnutím davu, nýbrž i davovými záchvaty ner
vosy. Sem náleží také náboženské hnutí sektárské.

Pravi! jsem, že tato hnutí jakoito hnutí davová vyžaduj í
zvláštního zájmu. Prihlédneme nyní, jak dalece se uchyluje
myšlenkový pochod davu od myšlenkového pochodu jednotlivcu.

Preme-Ii se s prítelem na procházce o nejaké otázce, predná
šíme oba svoje dukazy. On vyslechne moje názo.ry, uvažuj.::

o mých dukazech, a já premýšlím o tom, co pronesl proti mým
názorum. Pak prerušíme spor a jdeme v myšlenkách mlcky
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vedle sebe dále. Presvedcíme se vzájemne dukazy nebo snad od·
ložímti debatu na týden. Vedle tohoto dokazování ješte prichází
v úvahu suggesce, zvlášte když jedna strana platí do jisté míry
za autoritu, a pocity a predpoklady O'bou jsou tytéž. Také nad·
šení napomáhá casto pri sporu, nebot muže protivníka strhnouti.

DlJl<azy a suggesce pusobí zcela jinak, když naslouchá širší
posluchacstvo prednášce. Prednášející podává myšlenky o pred
mete, který si sám zvolil. Obecenstvo slyší jeho dukazy.. Mož
nost prednésti dúkazy proti podobné prednášce jest méne snadné,
nebot obecenstvo nemá casu dlouho o tom prCjlllýšleti; nebot za
staví-Ii se u nekterého bodu v myšlenkách, prijde již predná
šející mnO'hem dále, a uvažující ztratil nit. Uvažme mimO' to,
že prednášející dobre zná otázku, o níž mluví, obecenstvo však
možná po prvé o ní ncco slyší nebo alespon není tak pripraveno
jako prednášej ící ..

J t}Šte jiné a ješte lehcí jsou pomery, když jde o politické nebo
náboženské otázky. Prednášej ící nebo recník má tytéž výhody
pred svým obecenstvem, nebo ješte více, nebat jeho autorita jest
castO' veliká. A k tomu jest jeho úkol vetšinou krajne snaclný.
Všichni, kterí se objE;vili, prišli vetšinou proto, že souhlasí již
predem s recníkem, s jeho myšlenkami a pocity. Recník zastu
puje cetné názory, které by toto shromáždení tak jako tak
uznalo. Jeho vášen prechází na posluchace, kterí se nadchnou a
vyjadrují své nadšení. Vášen tohoto davu strhne také méne
cituplné obecenstvo, a tak jest možno, že i puvodne jinak smý
šlej ící se poddaj í bez vážného premýšl'ení. Tytéž myšlenky se
denne opakuj í a oslavuj í v tisku. Všechen lid povstává ·v na
dšení, protivníci umlkají. Velký recník vede stádo smerem, dO'
nehož jej stádo samo vhání. A to jest práve jeho omluvou, když
hnu'tí piíinese špatné plody. V popredí stoj í vždy prehnaní fana
tikové, práve proto, že suggestivne pusobí vášen a ne rozum.

To jsou hlavní rozdíly mezi myšlenkovým pochodem davu a
jednotlivce. Z toho plyne, že dav jedná jinak, než jak by jednal
jednotlivec. Náboženské a politické smýšlení davu jde také ji
nými cestami než smýšlení jednotlivcovo. Mluvil jsem pri po
jednání o suggesci o zpusobu rozširování náboženských hnutí.
Stejne prubeh mají i politická hnutí. I vediocké otázky mají
casto podobný prubeh, nebat ucenci nepronášejí pouze naprosto
jistý úsudek o abstraktních vecech, ale bývaj í vedeni hypothe

sami. Cím více hypothes se naskytne v práci, tím více místa jCl3t
také pro suggesci. Ucenci nemohou se omezovati na své zku
mavky; hledaj í také praktické upotrebení výsledku svých po
kusu, které jest zkušebním kamenem správnosti jejich bádání
a jej ich teoretick~;ch názoru. Lékarské, soudní a spoJ'ecenské

problémy nemohou se rešiti jinou cestou. Tak i zde hraje svou
úlohu vsugerované hnutí davu.

Když jsme poznali jednání davu pn politických hnutích, ne
smíme zapomenouti; že zde hlavní roli hrají vsugerované
vášne. Vedení pripadá vetšinou mužum s vystupnovanými af
fekty, to jest neurasth'oniklll11, a jim náležejí též hlavní úlohy.
Jejich nervosa prechází na dav a odráží se od! neho se zvýšenou
silou k nim zpet. Znají jiste všichni Goethova kouzelníkova

ucne, který volá: »Herr, cIIie Not ist gross! Die ich rief, die
Geister, werd ich nun nicht los.«

Mužeme plným právem tvrditi, že davová hnutí jsou spojena
se záchvaty davové neurasthenie. Davová ITelurosa se již nedá
ovládati, je-li ve vývoji. Musí však dojíti témer zákonným stup
I'továním k nejvyššímu rozvoji, z nehož pomalu sestupuje, aby
nakonec prestala. Mohlo by se .ríci, že s'e, musí vyckati jejího
prubehu stejne jako prubehu nervosní periody nebo tyfu. Zprvu
prijde dlouhý prípravný stav s menšími z.áchvaty, po nemž ná
sleduje náhle hlavní propuknutí, až 'opet pomalu ztrácí na síle.

Nejvyšší stupen politiky davové nervosy jest revoluce. Mezi
temi byla vzorne zpracována f,rancouzská revoluce v mnohých
ohledech autory Cabanes a N ass (I.Jtj nérvose révolutionllaire.
Paris r896). Ponevadž autori studuj í práve nervosní záchvaty,

..
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dává jejich kniha podnet k nesprávným výkladtlm. Užili na pr.

casteji slova vandalismus pro ciny revolucionáru, a byli proto
prísne kritisováni.

Tak praví Eugene Despres, že to byli práve tito 'vandalové,

kterí založili moderní Francii. Toto pochopení není správné.
Pretvorení se uskutecnilo ne jejich pomocí, nýbrž pres jejich
cmy. Vývoj národa prinesl svetu myslitele, rázné muže a van
daly, a ti první vybudovali novou Francii.

Budou také ostatní užitecné, v budoucnu ocekávatelné poii.
tické prevraty spojeny s neurotickými zjevy, nebo prijde jednou
doba, v níž prevraty se odbudou bez techto soubežných zjevu?
Poukazoval jsem pri pojednání o nervose jednotlivce vždy na
to, že jest ovšem možno ponekud se nervosy vyvarovati, že však

mdž býti naším cílem, vypuditi všechnu nervosu Se sveta,
bor práve nervosa jest pt1vodem všeho krásného a dobrého

a každého pokroku. Totéž plati o revolucních neurosách.
'li bychom ocekávati od zákonodárství, že budou odstra

cl4vody nespokojenosti. Jsou však tvurci zákontl schopni
ti v boji o vlastní zájmy opatrne a moudre:

6m nyní ješte poukázati na ty nervosní záchvaty davu, které
tavují vrcholný bod mezinárodních SPOrLl, na válku a její
ímou bídu? Dovolte, abych na tento prípad použil fysio

logického zákona. Jest to zaj isté oprávneno, nebot dej inné udá·
Iosti jsou fysiologickÝmi zjevy. Touto fysiologickou zásadou
jest, že jakmile se vyskytnou všechny pod!mínky nekterého fy
siologického zjevu, musí tento zjev zákonite ihned vejiti v život.
Když již není techto podmínek, musí zjev ihned zmizeti.

Bylo by tedy naším úkolem ujasniti predem všechny podmínky
techto záchvatu a studovati methody, které by je mohly zpro
voditi se sveta. Tim by se také zabránilo následkum. Zpusob
myšlení a spolecenské organisace musí v každém prípade ješte
prodelati ohromnou premenu, než k tomu dojdeme. Snad musí
dríve padnouti národnostní prehrady? Mezinárodní vedecká a
spolecenská sjednocení mohou k tomu ponekud prispeti, mírové
spolky snad méne. Zde však musím prerušiti tento pohled do
budoucnosti, jenž jest príliš vzdálen oboru mé práce. Stací mi,
pohnut-Ii jsem vás k tomu, abyste o tom premýšleli.

OC(lkáváme pokrok v náboženských a politických otázkách od
tech sil, které se daly do služeb pokrokového hnutí.

Nová Evropa
H. Boc::ko7llski:

Problém umelého svetového jazyka.
1.

Zdá se, že není žádné modernejší vedecké ci filosofické idey,
jejíž genesi nebylo by lze stopovati až do nejdávnejšího staro
,eku. Vezmete ti'eba do ruky G o m per z o v o pojednání: "Sta
roionšli filosofové prírod11í« a uvidíte, že antická veda jaksi
tušila již náš moderní biologický evolucioniSIll a atomism,
uyní Ovšem zrejme korigova.ný nejnovejšími objevy v oboru
aclJto dvou vet.

Ani myšlenka mezinárodního umelého jazyka neciní v tom
ohledu nejaké výjimky. Esperantský jej í historik L. E i n
stein konstatuje, že po prvé ide:! tato se vyskytla asi pred
2000 lety a že v posledních dvou stol'etlích zamestnávala stále

mnoM a vynikaj icí evr pské myslitele, pocínaje proslulým
Lei b nic e m, jenž r. 1666 ve svém lipském pojednání: "D i
sertatio de arte combinatoria« dokazuje nutnost a
možnost t. zv. p a s i g r a f i e, "cili umení dorozumeti se po
mocí spolecných psaných znaku pro všechny národy zeme, byt
by mluvili sebe rtlznejšími jazyky«. Pro tuto p<:sigrafii jevil se
neobycejný zájem od 17. až do poloviny minulého století, nej-
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lepším cehož dokladem jsou cetné pokusy o pasigrafické sou··
stavy v Nemecku, Francii, Anglii a Rusku.

Jeden ze stoupencl1 této methody rešení problému umelého
dorozumívacího prostredku pro veškeré lidstvo _ Do 11 S in; .
b a I do des M a s - precisoval r. 1863 jej í podstatu takto:
»Ideografie, tot umení psáti pomocí znaktl predsta\'ujících myš
lenky, tedy nikoliv pomocí slov (zvuku) kteréhokoliv jazyka.«
Byla to methoda v základe pochybená. N cní divu, že pres cetné
pokusy, jichž bylo cCllkem na ISO behem více než dvou století,
nevedla k žádným positivním výslcdkt1l11, ac zajisté dlužno do··
znali, že mnohý' z techto pokusl! byl velmi duchaplný a jevil
~topy geniální invence.

Umelý jazyk, pokud mel nahraditi v mezinárodním styku
živé reci a státi se takto sui generis jazykovou náhražkou 
musil nutne spocívati n a p r i c i p u fo n e t i c k é m a s I o v
ním. Tušili to ovšem nekterí mo&".rní .pasigrafové. Tak na pr.
Fr. In~. Ni e t h a mm e r ve svém spisu (z r. 1808). »U e ber
P a s i g r ap h i k u n d. I d e o g r ap h i k« výslovne praví, že
jenom "fonetický, slovní jazyk« muže rozluštiti otázku svcto
v('ho jazyka, ac sám snilo takovém umelém dorozumívacím zpu
sobu, který dovoloval by bezprostredne zachycovati myšlenky
na papír, tedy fixovati idey co nejrychleji, a tuto svoji methodu
pojmenoval ideografií.

Teprve ve druhé polovin(, minulého stolQtí objevují se brzy
po w!.>e dva pokusy umelÝch jazykuv: S c hl e y e r u v ."Vola

pi.ilv« a Zamenhofovo »Esperanto«. (roku 1887).

»\-olapiik« byl jazyk zcela umele vynalezený, v nemž nebylo
sebe menší stopy ci vlivu nekteré živé reci, zejména po stránce
lexické. Docela i názvy zemí a pevnin byly umele zkon truo
vány; na pr. Amerika slula Mel o p, Anglie Nel i j. Slova vubec
byla zpravidla jednoslabicná a zvukov'e velmi' jednostranná
(na pr. bob, p'o p, p up, pe p, b e p. atd.), procež, hudebne
vzato, Volapi.ik byl velice nelibozvucný. Pouze gramaticky 
pokud jde o mluvnickou jednoduchost - vyhovoval základ
ním požarlavld!m moderniho svetového jazyka. "Volapiik« ne
osvedcil se tudíž a neobstál pres veškerou propagandu a re
klamu, jsa snadno prekonán a vytlacen Esp e ran tem, sta
veným na. zcela opacném principu.

Jestliže Volapiik byl dOCela um e 1Ý m linguistickým v y
n á I e zem, Esperanto je svého druhu es e n cní m výt a ž
kem z poostaty existuj ících evropských živých

j ? z y k tI. »Místo, aby tvoril - praví prof. Meillet*) - Zamen
hof vybral z evropských jazyku spolecné prvky.« »J est snadno
vysvctluje dále týž linguista - vytvoriti z románských a ger
mánských jazyku prostrední mluvnický typ, v nemž gramatické

kategorie jsou vyjádreny poradím slov, sufixními prvky a ma

lými prípojkami.« Takto jednaj.e Zamenhof, podle Meilletova
pm:.udku, »sestrojil jazyk, ve kterém není takrka niceho, co
bylo jeho vlastnim vynálezem a který spocívá na prumcru

evropských jazyku.
Každý západní Evropan nalezne v nem príbuzné prvky a

v této konstrukci nelni pro neho niceho docela cizího.« Zkrátka,

Esperanto existuje a se uplatií.uje. Bylo vytvoreno vedomou VLtli
jedincovou. Má to býti snad jeho príhanou a na úkor jeho
oprávnenosti jakožto jazyka zejména u srovnání se živýmI
jazyky. Meil1et jakožto odborník neSlpatruje v tom nižádné

závady a zcela pripouští možnost umelého jazyka a la Espe
ranto. Vždyt )}jazyk je - praví - sociálním tradicním zrízením.
Vl'tle lidská nepretržitc zasahuje do jazyka ... V sestrojování

vet, v ustanovení slovníku vl'tle lidská hraje rozhoduj ící úlohu.
Není tudíž !lij ak absurdním ci výstredním pokus o výber spo
lecných prvku obsažených za úcelem vytvorení mezinárodního
jazyka.«

Je zajímavo seznati, kterak na vec tuto díval se tvurce Espe-

*) Les langues dans l'Europe Nouvelle«.
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ranla. Ve druhém dílu své ucebnice (D u a I i b rod e I'L ing u o
In t e r n a c i a, d e D r o Esp e ran t o) Zamenhof ve vysve
tlivkách o povaze tohoto mezinárodního jazyka konstatuje na
prosto ne per s o n e I n í ráz a prirozenou, vitální podstatu této
reci. »N ech c í být i - praví tam _ t v u r c e m j a z y k a,
chci býti pouze jeho puvodcem ... Osud jakého
koliv živého jazyka naprosto nezávisí na osudu té ci jiné
osoby ... «

»Aby jazyk mohl pravidelne - vysvetluje pak _ a jednou
cestou se vyvíjeti, nehlede k rozptýlenému pusobení l'uzných lidí
v ruznÝch místech celého sveta -, jest nutno vytvoriti spolecný

základ, na nemž lze pracovati, .. « Pokusil se o nic jiného, n'e<ž
o takovou predb'ežnou základnu, a nutno .ríci, že s naprostým
zdarem. Pak jazyk ten podle mínení Zamenhofova mel se vy

víjeti podle prirozených zákonu rozvoje živých jazyku. »Mezi
národní jazyk ~- píše - musí žíti, rllsti a pokracovati podle
týchž zákom:'1, podle nichž byly vytvoreny veškeré živé jazyky;
ten tvar, který jsem mu dal, ta mluvnice a slovník, které jsem
predložil - mají býti pouze základem, ha nemž bude vypra
cován skutecný mezinárodní jazyk budoucnosti.«

Prof. Meillet, uznávaje správnost principu Esperanta, konsta
tuje zároven, že jeho stvorení »presahuje síly jednoho cloveka«.
Ale sám Zamenhof byl si toho vedom, rka: »jeden clovek muže
býti puvodcem, nikoliv tviircem umelého mezinárodního ja
zyka" a prohlašuje, že rád dá k disposici své dílo které
koliv kompetentní vedecké instituci, aby pokracovala a je do
koncila, že sám »s nejvetší radostí navždy zmizí ze scény, že
z autora a pllVodce stane se obycejným prítelem mezinárodního
jazyka jako každý jiný prítel ... «

Bude záhodno uvésti zde ješte nekolik myšlenek Zamenho
fových o problému umelého mezinárodního jazyka, abychom
jednak videli, že jsou v naprostém souhlasu s moderní filo··
scfií jazyka, jednak, aby byly vyvráceny mnohé námitky od

purcu, kterí zurive potírají Esperanto jakožto nepodarený pa
jazyk, aniž by mu venovali trochu seriosní pozornosti.

»Dlužno pamatovati _.- píše Zamenhof ve vysvetlivkách - že
každý jazyk slouži k vyjadrování našich myšlenek a nikoliv
k bezmyšlenkovému prekládání z cizích jazyku, nutno proto se
snažíti vyjadrovati své myšlenky pomocí již slov existujících
a tvoriti nová pouze tam, kde opravdu jsou nutná; pak nove
vytvorená slova jsou rídce roztroušena mezi množstvím zná
mých již výrazu a mohou býti snadneji pojata do jazyka,
obohatí jej, aniž by pri tom bylo to na újmu jeho jednotnosti.«
»Cím intensivneji bude se rozširovati a obohacovati literatura

v mezinárodním jazyku, tím rychleji budeme míti jednotný
více méne úpln}"' slovník.« - »Pro (Esperanto) »fundamento«*)
predstavuje onen jazykový materiál, jakým pro každý mo
derní jazyk s pocátku je pravidelná psaná literatura. Existuje.
už mluvnice a postacující souhrn slcl\', ale mnoho ješte schází,
mnohá slova a výrazy. Tato slova jsou tvorena jedno po druhém
podle vzrustající potreby a pres to. že vznikají isolovane a
pocházejí od ruzných osob bez vudce ci zákonodárce, jazyk ne
jenom ž'e se nerozštepuje, nýbrž naopak stále více se sjednocuje;
dialekty a provincialismy znenáhla mizí vuci upevnujícímu se
spolecnému spisovnému jazyku ... « :\1yslím, že podstata jazy
kového tvorení a vývoje je docela správne vystižena v techto
komentujících úvahách tvurce Esperanta, cím zároven charakte
risován jest Iinguistický, abych tak rekl, ráz - této umelé
mezinárodní reci.

V tom ohledu poucným a pozoruhodným jest stanovisko známé
»A m e r i c a n Ph i los op h i c a I S o ci e ty" ve Filadelfii,
zajímající se o problém umelého jazyka, jež z tohol duvodu
r. 1887 podrobila odborné zkoušce Volapiik a ovšem na celé

*) tak totiž Dr. Zamenhof pojmenoval puvodní osnovu svého
jazyka.
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care jej zavrhla jako naprosto nevyhovující; zároven naznacila
však theoretické principy, podle nichž mel by býti skonstruován
c.pravdový mezinirodní umelý jazyk. Výbor této »A. P. S.« do
stal pak k posudku Zamenhofovu prírucku Esperanta a konsta
tcval, že »jeho jazyk je nejjednodušším a nejracioneln~jším

rešením tohoto problému.«
Zmínená americká filosofická jednota usnesla se rozeslati

osnovu Esperanta všem vedeckým institucím za úcelem odbor
ného posudku a alJy na základe této mezinárodní ankety pri
stoupilo se k definitivní úprave mezinárodní reci, což by melo
se státi na zvláštním mezinárodním kongresu, k nemuž podnet

dal také týž filade;lfský spolek. Než pro malý zájem o vec
ve vedeckém svete s kongresu sešlo. Zamenhof a jeho stou,

penci byli i na dále odkázání jen na sebe.
Esperanto casto bývá sesmešií.ováno zejména temi, kdož jsou

v myšlenkovém zajetí své a nekdy i minulé doby, kdož otrocky
holduj í v predsudky zvetralým nekdcjším pravdám ci bludum.
Nelze se tomu ani príliš diviti. Vždyf faustovský 'VVagner je snad

nejrczšírenejší species rodu lídského, zejména však mezi inte
ligencí všech národu na celé zemekouli.

Esperanto méne casto bývá vážne a poctive kritisováno. Za
jisté není ideálním, byt i nejlepším z dosavadních pokusu
umelé svetové reci.

Vážne kritisuje je také Meil\et ve svém citovaném spisu. Vy
týká mu na pr. zachování ctvrtého pádu, což pokládá za zby
tecné a odporující moderní gran1atické jednoduchosti. Vytýká
mu dále politováníhodné koncese vuci archaismu nemciny a.
ze j mé n a s lov a n s k Ý c h j a z y k u«. Také s esperantským
slovníkem Meil\et není zcela spokojen. Nelíbí se mu v nem
nekteré výrazy nemeckého puvodu. na pr. hunoo místo mezi

národnejšího c a n o = pes. Má za to, že »slovnik mezinárod
r,ího jazyka nesmí býti než recko-latirLský«.

Poznámky

Takhle pripravujete volby? Doufáme, že naše politické
strany už si uvedomují,. cOo3-atrop.il~.. ~i si toh~ sn~d
neuvedomují? Jen slepy muze nev1detl, ze obdob1 afer,
které jsme práve prodelali a které sotva mužeme po~a
žovati za skoncené dokud není známo, kam se podelo
zbývajících 27 miÚonu z Práškova fpndu, podrobil.o
dtheru lidu nové dukladné zatežkací zkoušce, a poh
tické strany tito vznešení hríšníci, jsou vinny rozvra
tem verejniho mínení. který jest dnes podle ruzných
známek dokonalejší než kdy jindy. Prostý obcan má
pocit, jakoby mu mizela puda pod nohama, a ~?ho
potká, tomu klade tesklivou otázku: Komu lze vent?
Co cistého ješte zbývá? A s jakýmsi zadostiucinením
prijímá kde který zurivý vtip, napsaný na záda politic
kých stran. Je jasno, že toto otrávené ovzduší je velmi
špatnou prípravou k volbám, které jednou musí prijíti.
At pokládáme volice za materiál sebe promenlivejší
a sebe náladovejší, prece nelze ocekávati, že by takové
otresy zustaly u neho bez následku. Kolik lidí, myslíte,
nepujde pri príštích volbách volit? Už na podzim jich
bylo jen v Praze mnoho tisíc. A kolik lidí, myslíte, pujde
volit s opravdovým nadšením? Pochybujeme, že by lid
okrál tak rychle z omrzení, které mu bylo pripraveno.
Nevíme, do jaké míry pokládají vudcové své sekretáre
a agitátory za lid a do jaké míry mají styk s lidem sku
tecným. Ale dalo by se predpokládati, že váženým vede
ním politických stran následky toho, co tropí, prece ne
zustaly zcela utajeny a že tedy jejich bohorovnost, ona
první vec, k níž mají sklon opravdu nelícený. je pone
kud pocuchána. To by se však pouze dalo predpokládat.
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Celkem jsme jim tedy povinováni díkem za to, jak pek
ne to vše usporádaly. Z techto pomeru má v prvé rade
prospech duch, kter~' neguje. To jest, jak známo, komu
nistická strana. At se stane cokoliv, muže ríci: tak vidí
te, neríkali jsme vám to? Obáváme se, že v poslední
dobe rada lidí prestoupila hranice, které je delily od
strany komunistické, domnívajíce se, že tu budou se
moci ohráti u ohne pravdy. Komunistické strane se po
darilo, vystoupiti v roli obhájce politické cistoty. To
delá dojem. Nutno priznati, že »Rudé právo« si pri tom
pocínalo témer mistrovsky. Šlo do toho, abychom tak
rekli, s holýma rukama. Nevedelo nic. Vedelo jen, že
existoval Práškl'tv fond a že tento fond byl rozdán. Vše,
co se dozvedelo dále, vylákalo obratnou taktikou na
koalicním tisku. Pozorujíce souboj mezi »Ceským Slo
vem« a »RudÝmprávem«, meli jsme dojem staré bajky
o vráne a lišce. Sotva vrána otevrela zobák ke zpevu.

padl jí z neho ~T tajemství. »Ceské Slovo« marne
hle<rJo prchnouti do houští dokumentLl o tom, jak ra
kou ká vláda za války pronásledovala národní sociály.

yní, obáváme se, budou komunisté kliditi ovoce svých
ú pechu. At reknou cokoli, cerv pochyb zacne hlodati
e verejném mínení: a kdo ví, co z toho zase není prav

da? Je zrejmo. že clo voleb je nutno zase nejakým zptt
sobem ohnoviti dl"1vcru.To lze sotva bez rázných cinLl.

Tepostací, vytáhnouti v posledních ctyrech nedelích
zase ony ohvyklé agitacní kanony, pri jichž spatrení
kaž<l)".kdo prodelal už nekolik volebních kampaní, hned
zívi Je nutno energicky se vyporádati se stíny korupce.
To. co hylo, potrestati a napraviti, to, co nebylo, objas
niti. Stojíme sami mimo politické strany, ale nepovažo
vali bychom naprosto za prospech dobré veci, kdyby ted
slušní lidé zacali ze stran utíkat. Takový defaitismus
není k nicemu dobrý. Lze-li vubec podniknouti boj proti
ošklivostem, tedy jen za pomoci slušných lidí ve stra
nách. Od lidí, kterí stojí mimo, nedá si žádný vudce fou
kati do kaše. Je nutno si uvedomit, že vudcové ne
jsou idey, a že pri vstupu do strany jste šli za ideou,
ne za tím, abyste prokázali neco príjemného vudcum.
Novinami prošly zvesti o tom, že ministr dr. Beneš
hodlá vystoupiti ze strany ceskoslovenských socialistu.
To však jsou sotva více než povesti. Pokud známe dra
Beneše, neodvažovali bychom se mu prisuzovati tak
málo statecnosti. Práve prípad této strany je poucný: at
j ou vudcové jacíkoliv, je jisto, že lid této strany je
dohrý a uprímne oddaný republice a že v nem žije
mnoho idealismu. V udcové napáchali se již mnoho
hríchu na tomto lidu. Dalším hríchem by bylo, kdyby
tento dohrý lid byl opušten slušnými a cestnými lidmi.
Veríme, že i mezi vudci je velká vetšina slušných lidí.
Ti ?e vš~k musí zbaviti ostychu, který jim brání bojo
vati proh hanebnostem. Nikdy není pozde na nápravu.

le chteli bychom, aby jedno bylo jasno: že do voleb
náprava prijíti musí. Jinak se sotva dopocítáme. Jsou
trany, které mají dlouho více štestí než rozumu. Ale

vte ti je, jak známo, konec koncu jako žena: vrtkavé.
Tak se tedy opravdu již nedozvíme. komu dal pan

Prášek zbývající miliony ze svého fondu? Které »ho
spodárské nesrovnalosti« tím srovnal?

Homunculuscili clovícek umelý. Strana národne demo
kratická usporádala v techto dnech v nejužším' kruhu
rodinném jakousi intimní domácí slavnost: s jezd národ
ne demokratického delnictva. Nebyli jsme pfítomni, ale
~á se na prstech vypocítati, že tam mnoho plamenu ne
slehal~} ž;. tat;I spíše panovalo pietní ticho, jako všude,
kde lezl neJaka bytost beze vzruchu. Národní demo-
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kracie snad se domnívá, že svou delnickou organisací
pripravuje rešení sociálního problému. V pravde však
nepripravuje více než jakési hrícky, a ti lidé, kterí se
dali zapsati do její delnické organisace, jsou sami více
méne cosi jako hrícky prírody a politiky. Chtít z nich
vyvozovat nejaký zákon, to by byla pošetilost. De!nická
organisace národne demokratická není více než sklení
ková kyticka a nemuže míti žádného významu. Má to
jen osvedciti »všenárodnost« strany. Myslíme, že tento
všenárodní kvet, který strana zastrkuje do své knoflí
kové dirky, je ponekud drahý. Jest to soucást národne
demokratického il1usionismu, jeden z jejích cetných
pokusu, zastríti sociální problém doby nejakÝm pláš
tem. Národne demokratické žurnály tvrdí, že delnictvo
je do jejich strany vedeno nacionalismem. Avšak,
i v tech velmi mírných mezích, v nichž je delnictvo VL1
bec vedeno do této strany - což je národní demokracie
jedinou naší stranou, v níž žije patriotismus? Víme
ovšem, že ona sama tak nejednou tvrdila. Ale ve sku
tecnosti není na príklad strana ceskoslovenských socia
listLl o nic méne vlastenecká, nemluvíme-li již ani
o agrárnících. Také v sociální demokracii jest zcela
úctyhodná dávka spolehlivého nacionalismu. - Není to
tedy nacionalismus, pro který by delníci mohli vstupo
vat do národní demokracie. Její pomer k tomu jest
ovšem jasný: sbírá ráda proselyty. Hudec, Vrabec,
Bergman atd. Organisuje agrární oposici, proc by ne
organisovala i tuto delnickou oposicicku ? Vzhledem
k vážnosti doby je to však sotva více než šprým. Taková
exklusivní spolecnost krok dejin nezastaví. Neracte
mluviti o lidovém hnutí.

Mejte prec rozum. Ministerstvo školství a národní
osvety vy~alo práve certifikát, dle nehož Smetanovy
oslavy (vYjmenovány skladby a úcinkující umelci jmén
takového Ostrcila, Talicha, Ceského kvartetta, Filhar
mon!e! Buria,na atd.) jest pokládati na tolik za umelecky
kvahflkovany soubor a program, že nemusí podléhati
dani ze zábav. Nepostací-li ji'ž jméno Smetanovo a pro
tektorovo, pana presidenta republiky, aby pochopili
~fe1níci!. kterí ~1aa~tu pracovali, že oslavy nejsou po
ra?an~ jlm. k ~ab~v~, nechápou-li, že nutno zákony vy
kladatt, 11lkoh Jejlch smysl nehorázne zkreslovati
mohou prec pochopiti, že o veci, kterou lze vyríditi prí~
~ý~ jednáním mezi úrady, není treba vydávati verejné
hstl11Y·

Dopisy

A positivni program?
Pane redaktore,

precetl jsem tri císla "Prítomnosti« a shledávám, že Váš list
je velmi skvelý v kritice a že dovede povedeti mnohé palcivé
slovícko. Prominte však, budu-Ii uprímný. Co mi ve Vaštjl1l.
liste schází, jest positivní program. Umíte ríci velmi dobre,
proc to, co jest, jest špatné. Ale neshledal jsem, že byste ríkali,
co se tedy má delat. Nebo si to zatím necháváte pro sebe?
Myslím, že by to byla nernístná zdrželivost. Palcivými sluvky
zásobí nás dostatecne komunisti. Doufám, že si to sám uve
domujete. Ríkáte-Ii k nekteré veci ne, musíte ríkati jiné ano,
a reknete-li jednou: tohle se nesmí -- musíte ríci jindy: tohle
je nutno. Bylo by dobre, kdybyste formulovali s v é stanovisko
k základním otázkám slovy positivními. Nechcete prece býti jen
výstražnou tabulkou. Doufám proto, že to, co »Prítomnost« zatím
prinesla, bylo jen praeludium k vecem budo_ucím. Sch.
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Soukromnici.
Pane r'edaktore,

(;lm to jest, že lidé, kterí Vám píší a jichž dopisy otiskujete,

se nepodepisují, ale uvedou vždy místo sebe jedno nebo dve
písmenka? Nebo se podepíší »Ctenár prvního císla,,? Cím jest
to, že i když já sám cítím po~rebu Vám neco napsat, Se také
nepodepiši? Videl jsem v anglických lístech, že v rubrice
),Lettres to the editor« se všichni pisatelé podepisují plným

jménem a uvádej í dokonce svou adresu. Jeto proto, že my
se bojíme verejne myslit a že máme nejradeji pokoj? Snad
v nás nebyla vypestována odvaha k tomu, míti své názory. Snad
se ješte ostýcháme a zustáváme ne'jradeji ~oukromníky. Ale,
vzpomínám sí, že na gymnasiu - je tomu už dávno - nás
ucili, že pro pojem »soukromník« byl v rectine výraz í d i o t
(idiótés). Není tu jakási souvislost? Odpustte, pane redaktore,
are stihám tím v první rade sebe sama. Váš Anonym.

Wilson a Lenin.
V ážený pane redaktore,

umreli dva lidé, protinožci: muž nejcistšího citu, "\Vilson, a muž,
jehož možno snad krátce charakterisovati jako personifikaci

vllle, Lenin. A zatím co cit je opevován, vším právem, dith)'
l'amby koalicního tisku, provázena byla vule na poslední ce.ste
nadávkami. Jeto snad dukazem, že koalice neuznává vlIli, a mi
luje cit? Lenin se dal Ludendorffe:m korumpoval, protože neco
chtel, urputnel chtel. Dává se koalice korumpovat, protože nic
nochce? Ale je k citovému životu treba penez? H.

NO V á r U b r ik a.
Pane redaktore,

. ctu-li o dnešních aférách, napadá nUle, nebylo-li by dobre

zríditi novou rubriku, kterou bysle mohl nazvati asi »Zapome
nuté aféry"? Bylo toho již tak mnoho, co se nadhodilo a zacalo

projednávat, ale pak se od toho uteklo. A jsou v tom veci
zajímavé, které by bylo dobre pripomenouti, veci neprojednané,
že toho stranický zájem preslal potrebovat. Dovolte, abych pri
pomnel na pr. tak zvanou špedilérskou aféru. Nezdá se mi, že
hy dosud byla objasnena. J. V.

"Pražský iIlustr. zpravodaj" se lepší.
V ážený pane redaktore,

myslím. že jste me1i úspech se svou kampaní, kterou jste vedli
tak pozoruhodným zpusobem proti rubrice »Siíatky a dopisy«
v »Pražském iJlustrovaném zpravodaj i«. Bude nutno Vám to
pripocítati k dobru, nebot tento zpusob vydelávání penez byl pro
politickou slranu opravdu osudný, Prohlížel jsem poslední císlo,
které vyšlo po Vašem clánku, a neshledal jsem v nem již ani
'jediného takového inserátu, který by SCj hodil do Vaší sbírky,
již j sté' porídili s takovou pílí. Zdá se, že veeleni strany dalo
pokyn v tom smeru. Mám z toho radost jakožto príslušník
strany. Myslím jen, že se ty o tudnosti nedely z uváženého
úmyslu, nýbrž pouze z nedbalosti. Patrne se nikdo nestaralo to,
co delaj í podrízení administracní úrednici.

C sl. socialista.

Studentské otázky.
Pane redaktore,

zaujímáte ve svém liste stanovisko ke všem duležitým otázkám
našeho verejného života. Dovolte mne, abych Vás smel po
žádati o odpoved na tyto otázky:

1. Co soudíte o dnešním hnutí pokrokového studentstva?
2. Jaké jest Vaše stanovisko k »Unii pokrokového student

slva« a »Mezinárodnímu výboru Socialistického Studentstva«?

3. Pokládáte »Unii« za úcelnou a oprávnenou své existence?
4. Jak se stavíte k novému korrumpování mladlých lidí - ke

stavbe »Svehlova domu<\?

S. Co ríkáte tomu, když dneska na prednášce a k a dem i k u
do A k a dem i c k é h o domu, kde mluví u n i v e r s i t n í pro

feEor na théma »Tábor jest ná~ program«, prij~ policejní
úredník?

Mohl byste aspon trochu místa temlo vecem venovati ve svém

casopise? Jak odpovíte nám - studentum a mládeži,. vubec 
na otázku »Co uciní mladý muž, aby nezabloudil v lese?«

S pozdravem Zd. C.

Tonca V Americe.
Pane redaktore,

cetla jsem se zájmem clánek »Tonca v Americe" v posledním
císle »Prítomr.osti«. Ke konci zajímavého referátu pisatel clánku

-r- lituje, že »My Antonia« nebyla dosud preložena do ceštiny.
Dovoluji si Vám sdelit, že p. -r- se trápí zbytecne; »My

Antonia« byla preložena již do ceštiny pred rokem redaktorem
K. Pelantem pod názvem »Naše Tonicka« a vyšla v naklada
telství 5imáckove.

Doufajíc, že touto zprávou bude poslouženo nejen verejnosti,
nýbrž hlavne také i zarmoucenému p. -r-,

znamenám s veškerou úctou
A. P.

Listárna

Co uciJ1í mladý muž? Podle dopisu, které dostáváme, vidíme,
že tato otázka jest dnes v mládeži skulecne aktuelní. Vidíme, že

v mladé generaci panuj e velká nej istota o tom, v cem by mela

spocívati její politická cinncst, jaký by mel býti její pomer
k politickým stranám. Vlldcum se dokonale podarilo zmásti
mládež. Netaj íntQ se tím, že odpoved jest velmi težká, a nemu
žeme odpovedeti najednou. Není proste spasitelného receptu,
Pokusíme se odpovedeti v rade clánku, venovaných ruzným
otázkám. Požádáme ony politiky, jimž duverujete, aby ,e.
vyjádrili o problémech, které uvádíte. Zalím bychom chteli ríci
tolik: vychovávejte se k poctivému, reálnému zpusobu myšlení
a ucte se nenávidet fráse. Ríkalo s~ o starých Peršanech, že
jejich mladí muži se ucili trojímu umení: jezditi na koni,
stríleti lukem a ~'Íelhati. My už nejezdíme ani na koni ani ne
strílíme lukem. Ale vždy ješte zbývá to tretí.

Anonym. Ptáte se nás, proc lidi, jichž dopisy otiskujeme, se
nepodepisují. To také dobre nevíme. Snad je správné Vaše

vysvctlení, že mají nejradeji klid. Nekdy to bývá prímo ne
pochopitelné. V minulém Císls. jsme uverejnili dopis clena spolku
ceských spisovatelí'1 »Máj«, v nemž bylo konstatováno, že spolek
ceských spisovatelll »Máj« a nakladatelské družstvo »Máj« jsou
dve sdružení naprosto od sebe odlišná. Autor se sice podepsal,
ale jen pro naši potrebu, a žádal, abychom jeho jméno zachovali
v prísné tajnosti. Což se stalo. Ptáme se nyní my Vás: je treba
velké statecnosti k tomu, ríci verejne, že ,polek spisovatelu a
nakladatelské družstvo je neco jiného? A není-li treba statec
nosti, nedá-li se cekat persekuce za tento odvážný cin, proc pak

ten apel na redakcní tajemství?

Zvedavý. Jak bychom Vám to vysvetlili? Dcvolte~ citovati
Heineho:

»Das Ungeziefer jedes Lands
bildet eine heilige Al1ianz.«


