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Politika
, PeroutRa:

Kapitola o pokrokárstvL
publiku jsme zacali stržením Mariánského sloupu
taromesr kém námestí, a ted nepochybne uvidime
videt, jak náš parlament ceskonemeckou vetšinou,
, která odhlasuje agrární cla, prijín:á i kongruový
a jak si páteri potešením mnou n,i:E'. Ponevadž
stane po sedmi a piH letech, v nich/. nebylo šeprotiklerikáln'Ím bojem, je to nápa(~1}éi nejsamovím pokrokárum, i uvažují, kde asi vezí chyba.
ukladnejší debata o tom vede se, jak vidíme,
Kritice«, orgánu strany pokrokové, která vedle
né myšlenky« mtHe býti považována za nejty"jšího zástupce hnutí. V této debate poda:: nekterí
ostrou a nepríjemnou kritiku dosavat:::JíiJo poárství: na pr. prof. RádI, dále nekterí zástupci
ntstva.
ceme-li k tomu napsa:ti své 'Sltanovisko, nezapo'me na urcitou pikantnost své situace. Jak známo,
práve my leckdy prohlašováni za prašivé ovce
okovéhohnutí, za defaitisty, estéty (nedávno jsme
, že si nechceme pošpiniti bojem své vymyté ruce),
'di lhostejné, za dodavatele klerikalismu
a ješte
icos takového. Na lichotky s této strany jsme veru
kli. Nyní, když pokrokárstvÍ je v úzkých a když
'det, jak špatne hospodarilo, meli bychom mnoho
, k škodolibosti. Ale toho s,e vLlbec chceme zdržeMy totiž nejsme tak špatní clenové pokrokové
ty. Budeme-li zde mluviti o vadách pokrokárství,
erak se tím nechceme dotýkati samotné myšlenky
oku. Chceme jen ríci, cím bežné pokrokárství odvalo nás i jiné a v cem byly chyby. Nesluší se
° dohe opoušteti hlavní pokrokové myšlenky. Nekly z luxu nebo z bujnosti, nýbrž jsou tu, aby vy'vaty užitecnou práci, a je v nich plán na praktia prospešnou prestavbu sveta. Svet, v nemž žijenení rozumný ani cistý po všech stránkách.
Je
m ješte mnohý krutý nesmysl, leckterý divoký nedek, mnohá hanebná špína. V tomto nedokonalém
tredí tojÍ pokrokový clo'i.eLjako moderní archiv tarém židovském meste: je treba provést assa" Pokrokové hnutí chce privésti svet v soulad se
ny rozumu a spravedlnosti. Jsou v nem obsaženy
Í myšlenky nové spolecenské architektury, jejichž
nost a prospešnost treba stále vykládati.
pokrokárství prohrálo zatím svou vec hlavne
to, že nedovedlo lidu dosti jasne predstaviti pokrok
"to vec porádku, prospešnosti, spravedlnosti a 10ekdy se zdálo prinášeti více chaosu než po, více drobného, nespolehlivého anarchismu než
ky. Mám dojem, že naše pokrokárství
prostého
eka více mátlo než posilovalo a vedlo. Ztrácelo se
hvilkových) improvisacÍch,
nervosách,
náladách,
šivém novotárstvÍ, vynikalo více v kritice než
sitivnÍch myšlenkách. Byla to nervosní poválecná
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bytost, a sama cítila dosti nejistoty. Naši pokrokári,
zkrátka, nedovedli vzbuditi dosti živý dojem o užitecnosti pokroku, a zanechávali 'spíše v lidu dojem vratkosti, To ovšem není vada myšlenky, ale lidí. rrotože
však myšlenka sama nechodí vlastníma
nohama po
tomto svete, nýbrž vždy si musí vypujcit ústa, mozky
a nohy konkretních lidí, bylo to i na úkor myšlence.
- Sem dlužno zaraditi vysvetlení, hlo jest to vlastne
pokrokár. Test to ceská species, zakládající se vetšinou
na historických vzpomínkách. Hlavním jejím obsahem
je presvedcení o nutnosti boje proti katolické církvi.
Ze všeho nejlépe pamatuje 'si Bílou Horu a lichtenštejnské dragouny. K ostatním myšlenkám a otázkám
nemá již pomer tak jasný. Tak zejména její pomer
k socialismu je mlhavÝ. Prijímá sice vdecne proti klerikálnÍ boj socialistick)'ch stran, ale je mnoho pokrokáru, kterí vLlbec nejsou socialisty. Mluvil jsem jednou s vynikajícím clenem staré po,krokárské gardy,
pokryté slávou, která už prestává býti slávou, o socialismu: považoval se za \'elmi pokrokevého a statecného harcÍ re nového sveta, ponevadž se odvažoval
tvrdit, ž,e nejací papeži z 15. století byli lupici a darebáci, ale o so,6alismu mluvil asi tak jako strýcek
z Kozolup a pokládal socialisty skoro za takové darebáky jakO' ty papeže. Proto se tyto poznámky o pokrokárství nedotýkají socialismu.
Naše pokrokárství už proto jest bez pronikavého vlivu na lid, že nejde vpred jednotným silným proudem,
nýbrž samO v sobe ustavicne 'Se drobí na sekty, mezi
nimiž je težko se vyznati, a vubec se vyznacuje neprekonateln)'m sklonem k sektárstvÍ.
Prícinou
toho
není nic jiného než docela obycejná nesnášeEvost ceského intelektuála. Je pochopitelno, že toto hnutí nesnášeliv)'ch a úzkých dogmatiku nikterak nepLlsobí na
venek mohutne a pritažlive. Místo aby se našI pokrokári dohodli o nekolika vecech základních a ty spolecIne zastávali s dustojnou energií, utrácejí cas hádkami
mezi 'sebou o detaily, Myslíte" že má vLldcovskou
schopnost zástup, nakažený anarchismem a samolibým
hnidopišstvím? TakovÝ typický náš pokrokár je jako
ježek, který píchá na všechny strany. Ceské pokrokárství nepusobí velk)'m dojmem, a to je první prícina
jeho neúspechu. »Volná myšlenka« a »Kritika«, jak
známo, jdou za cíly, které jsou na vlas stejné. Cekali
byste, že mezi nimi se vyvine pomer spolehlivého a
obetavého kamarádství.
Místo toho vidíte, že »Kritika« bojuje proti »Volné myšlence« a »Volná myšlenka« proti »Kritice«, Jste svedky, že tyto dve velmi pokrokové skupiny si navzájem vytýkají nactiutrhání,
l»epravdy, záškodnictvÍ, kavárenské
povalecství, babstvÍ, cucák, travicstvÍ, zápecnictví, vykorenenust, degenerovanost
a ovšem nedostatek pokrokovosti. To
není ideovost, jak by nám chteli namluvit, ale docela
obycejná nesnášelivost a malicherná ješitnost. To jsou
ti j.ežci z baj,ky, kterí se nemohli k sobe pritulit a ohrát,
protože jim v tom vadily vlastní ostny, Naši pokrokári j ou z toho druhu lidí, které myšlenka neciní horkými a srdecn)'mi, nýbrž ledovými a jedov:J.t}'mi. Po-
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dle jejich presvedcení jsou vždy jen dva nebo tri lidé
skutecne pokrokovými a ostatní nestúj~ za nic: a tuhle
pravdu úsilovne vykrikují do sveta. Konstatovali jsme
zde už jednou, že na pr. »Kritice« se nikdo nejeví dosti
pokrokový, ani ceskoslovenští súcialisté, ani sociální
demokrati, ani legiúnári, ani komunisti; jen deset nebo
patnáct lidí, kterí píší do »Kritiky«, jsou pokrokoví
podle všech pravidel. 'N áš náboženský živút není tak
intensivní, aby dal vznikat sektám; ale pres to, hledáte-li nejakou opravdovou sektu, pohledte na skupinu
»Kritiky«. TakovÝsektárský
duch nemuže ovšem býti
skutecným vudcem. V jednom pokrokovém casúpise
cetli jsme práve charakteristiku ceských revuí a týdenníku: byl v té charakteristice
zahrnut i Nejedlého
»Var« a oficielní »Komunistická revue« - pres to
však autor došel k záveru, že všechny ty casopisy,
o nichž mluvil, lezou po strední ceste a jsou opatrnoucké a kompromisní. K tomu rekneme j.en: búh úchranuj náš rozum! Je-li našim pokrokárúm už i komunismus jen broukem, který leze po strední ceste, co "uhec by mohlo nalézti milost pred jejich ocima? To je
taková nejaká nálada, jakou vyjádril jeden slavný muž
pred smrtí: musí prijíti neco novéh0', i kdyby to nebylo
na svete! Není to nic jiného než ideologická nervosa.
Hlavní príznak té choroby je v tom, že se clovek ptá:
co mám myslit, aby to nebylo obycejné? At se nám
o tom vykládá cokoliv, není to myšlení mužné, a více
než o veci stará se o vnejší vzhled myšlení. Tak myslí
zejména lidé, kterí nevedeli si rady Siradikálním a realistickým dedictvím Masarykovým a nedovedli prizPLlsobit je zmenené situaci. Tahali' to ded·ictví se strany
na stranu, a vetšinou jim zústal v rukou tekavý radikalismus bez realismu.
Pan profesor Rádi poskytoval po jednu dobu tak
jasný príklad oné ideologické nervúsy, že by na nem
bylo možnú žáky ucit: už pred tremi lety si trpce stežoval, že není nových myšlenek To je práve ta záliba
ve vnejším vzhledu myšlení. Nejde prece o to, aby se
stále rodily nové myšlenky, ale o to, aby dobré myšlenky byly uskutecneny.
Nemáme myšlenky pro
myšlenky, ale pro dílo, které chceme vykonat. Naše
myšlenky musí žíti déle než mouchy. Pan profesor
Rádi je demokrat a socialista. Tu je težko pochopit, jak
si muže muž tohoto vyznání stežovat na nedostatek
nových myšlenek V' dobe, kdy ani demokracie ani S0'cialismus nejsou ješte uskutecneny. Ty dve myšlenky
dávají úkoly na dlúuhou veru dobu, a naše generace
k nim nepochybne položí jen základy. Lidstvo nemuže
skákat od jedné myšlenky k druhé, a .myslitel není obchodník s novinkami. Kdo chce míti stále jen samé
nové myšlenky, nic neudelá, protože prirozene nemá
na nic cas. Tvúrce musí umet trpelive se zastavit
u jedné myšlenky. Socialista ješte dlouho nebude míti
spravedlivý duvod stežovat si na nedostatek myšlenek
nových: ješte nejsou položeny ani základy socialismu.
V našem pokrokárství je príliš z této nervosy, která
se vybíjela v citování slova pú k r 'Ok pri všech možných i nemožných príležitostech. Tak se stalo, že slovo to bylo diskreditováno a' profanováno a stojí pred
námi jako uštvaná a upocená kobyla, na níž e už kde
který pidimužík projel. V tom je podstata krise. Z pokrúkárství stalo se docela obycejné politikarení, o nic
lepší než jiné. Kdo si mel s kým co vyrovnat, vyrovnal
si to s ním ve jménu pokroku. Nekterí lidé chteli zvýšiti svuj nepatrný talent tím, že se dali na stranu pokroku, a· nekterí tím zpusobem zase chteli ujíti diskusi
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a nutnosti odpovídati dúvody prúti dúvodLlm, domní
vajíce se, ž'e slovo p o k r o k reší a lécí všechno. Z t
ho to slavného slova stala se fráze, ponevadž by
v ústech mnoha nehodných. Naši pqkrokári nesli ma
stranci po,kroku do každé sebe menší šarvátky, tre
i jen osobní. Je to pochopitelné, nebot je mezi ni
mnoho takových, kterí mimo slovo p o k r o k nema'
duševního majetku. Pokrokári
pripomínají pasf
z Tolstého bajky: jako on tak dlouho plane volal >lV
vlk!«, až to mužíky omrzelo a oni neprišli na pom
když vlk opravdu pribehl, tak také naši pokrokári
dlouho volali plane »pokrok, pokrok!«, až to kde koh
'Omrzelo. Obycejným politikarením byla' vzata tom
slovu vážnúst, jež mu prísluší, a to je težká psychol
gická škoda pro pokrokové hnutí. Nic nemá tak
blahé následky jako degeneruje-Ii ideál ve frázi. P
krokári mohou se sebe více nad tím zlobit, ale je prav
da, že temito zpt'isoby odcizili svému hnutí mno
jemných mozkú a citlivých svedomí. A at se nad tí
sebe více ušklíbají, i v pokrokovém hnutí musí b}
zásada myslit správne a presne povýšena nad všechn
ostatní zásady, i nad apriorní zásadu myslit pokr
kove. Tolik vidí dnes každý, že to pokrokári se SV)mt
zpúsoby daleko nepriv,edli. Zarážela casto zejménane
spolehli vost a vratkost pokrokového myšlení. To .
poslední vec, kterou by si pokrokový clovek smel doyl>'
lovat. Na' neho se prirozene kladou vetší požada\'
než na jiného - ukáže-li se malým, tím hure. Pokro
kárství se casto ukázalo malým, a proto nyní mu
prolévat slzy. Videli jsme, jak težce si 'Odneslod
krokárú profesor Hromádka, protestant a sám clen
krokové fronty, že si dovolil pronésti objektivní úsudek o nekterých stránkách katolictví.
Nemusíme se báti, že by základní pokrokové my
šlenky vyhynuly. Nikdy nevyhynou myšlenky, jichz .
treba a jež jsou povolány k túmu, aby rešily soucasn'
nesnáze. Pouze pokrokárské mravy omrzely. Mezi na
šimi pokrokári je castý onen malichern)', škorpi\'ý
žárlivý a nesnášelivý typ, pro který i charakterologi .
veda má jméno, ale který se plasticteji oznací liclov)
názvem: protivové. Podstatou tohoto typu jest suchot
duše. Typickou slabostí našeho pokrokárství je t, z
nedovedlo nikoho rozplamenit, strhnout, okrídlit, že
je to klinkání dreveného zvonecku. Schází tomu - jak
bych to rekl -:- široký hlas lidskosti, je to všechno še·
divé, dogmatárské, profesorské. Starým pokrokárLlID,
kterí podvraceli trúny a církve, nikdy nechybel tento
široký, bujný hlas lidskosti. Byli to celí a vášniví lidé.
Ale pokrokárství, o nemž mluvíme, zamestnává jen
jednu mozkovúu komoru. Ctete takovou »Kritiku« a nikdy nejste v pokušení ríci, že se zde nebo tam
ozval hlas srdce nebo že zde je neco mohutného. Jaksi
se rozhostila predstava, že pokrokár je suchý muzík,
vyznacující se zapomínáním deštníku. Paradox tohoto
hnutí, které se ustavicne prohlašuje za lidové, je v tom
že ve skutecnosti je naprosto nelidové.
Pokrokárství dalo si velmi záležeti na pesltovánikriticnosti. To je jeho nejoblíbenejší cnost, a pravoverný
pokrokár nesní bez kritické úvahy ani housku. Ze záliby v kriticnosti vyvinul se pomalu sklon k negaci,
a negace ovšem na vLldcovskou roli nestací. Ovšem,
i pokrokári uznávají urcité positivní myšlenky, ale to
bývá více méne manželství z rozumu; ve svém živlu
jsou jen tam, kde mohou neco potírat. Dejte pet pokrokáru dohromady, a sotva se o necem dohodnou
vyjímajíc ovšem 'Odluku státu od církví. Obycejn)' po-
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okárský typ je pravidelne »proti tomu« a nic neojí jeho mysl. Proto leckterým pokrokárum bylo tak
vžko oddeliti se od komunismu, nebot komunismus
vždy nejdokonaleji »proti tomu«.
V urcitém smyslu je katolická církev pro pokrokáre
testím, nebot je dovede udržeti pohromade. Bez ní
se bylo toto hnutí už dávnO' rozešlo na všechny
rany. Rekli jsme již, že základem našeho pokrokárí nejsou na pr. socialistické ideje, nýbrž nenávist
katolické církvi, a u mnohých je rozsah pokrokoo ti vycerpán práve bojem proti katolictví; v jiných
tázkách bývají pozadu. V praxi se pokrokárství zuje na protiklerikální boj - je to do velké míry boji
oti vcerejšku. Lidé nedosti tvurcí nedovedou se rozuciti s vcerejšími hesly, k nimž prilnuli, a nedoveou se samostatne orientovat v nové situaci. Kdyby
pokrokári dovedli,
videli by,
katolickánecocírkev
je
Ceskoslovenské
republice
necože jiného,..
daleko
abšího než byla v Rakousku: že zmizelo aspon deadesát procent z nebezpecí, jež kdysi znamenala pro
ký národ. Katolická církev s podporou dynastie a
hty byla neco docela jiného než dnes. kdy je odkána na strategick)r dumysl monsignora Šrámka v parente a na chyby, které nadelají pokrokári. Katoá církev je dnes podemletý breh, každý rok odse trochu pudy, nové generace už nebudou živnou
dOl!pro katolictví, naprosto se nemusíme bát. Ale
krokári bijí sl1:áJ.ena poplach, jakobychom žili
r. 1621. Delají tO' proto, ž,e mnoho z nich neumí nic
ného. Je to historismus, a volá se tu dO' boje, který.
leko méne zajímá než si pokrokári myslí. Rozhojící otázky dneška jsou jinde, totiž na poli sociálím. a lid se uprímneji zajímá o chléb než o ornáty.
'ste chceme duchovní svobodu a katolická církev done pres prsty všude, kde bude po duchovní svobode
ah()vatruce. Ale pres to je nutno videt, že katolická
kev je v tom ohledu menší nebezpecí než leckteré
, korporace. Politické strany dovedO'u dnes bráti
oveku dukladneji svobodu než Rím, a komunismusl a
šismus jsou daleko reálnejší nebezpecí. Ale pokro'rství bojuje se vším zápalem jen s tím desetiprocentím nebezpecím, patrne proto, že je to nejlehcí a že tu'
cesta už vyježdena. Pokrokárství nepoznalo nejdule'tejší stránky doby - proto také selhalo ve svém
v·nku. Pokud pak pokrokárský boj proti katolictví se
Vjeve prospech protestantismu, je to boj prímo škodvý. :Máme ve své republice již tolik boju, že stÍ neužeme doprávati ješte luxus boju' náboženských.
rostý pohled na naše pomery poucí, že ceskoslovenský
árod se nemuže vzdávati pomoci a podpory svých kalíku a že s nimi nemuže žít v trvalém neprátelství.
lm ovšem není receno, že bychom nemeli pracovati
() odluku státu od církve.
Zde stací za duvod, že
lké procento obcanu nepreje si žíti v tomto spolenství. Ale je treba k tomu pracovati taktneji než se
elo dosud.
Boj o svobodu svedomí proti církvi je již celkem
zhnunut a není treba na to plýtvat tolika silami,
ciní ti, kdož jsou v zajetí historismu. Pokrokové
utÍ má duležitejší otázky: chléb a mír. Musí pracoti pro socialisacÍ velkých odvetví výrobn'ích, pro
írovou ideu Svazu národu, pro vyrešení ceskoemeckéotázky, proti diktature fašistické a bolševické.
usÍ se zabývati v první rade tím, na cem záleží více,
tím, na cem záleží méne. Musí dáti cíle potrebné
živé.
. . I • ,

Jan Jar. Sedlácek:

O ceském sokolství a ceském fašismu.
»Naše barva cervená a -

cerná??«

Ceskoslovenská republika je zemepisne položena tak,
že k rovníku máme padesát stupnu, k tocne jen ctyrioet. Jsme tedy rozhodne blíž chladné tocny než rozžhaveného rovníku a žijeme tak ríkajíc v »mírném pásmu«. Spíš chladno je u nás než vedra. Nerostou u nás
ani citrony ani pomerance, i to víno je u nás jaksi
krotší, málo ohnivé. Je to zkrátka zlé pro lidi, kterí by
chteli pestovat pomerance, ananasy nebo banány na ceských polích místo cukrovky a jecmene. Pro všecko
jižní ovoce je u nás drobet zima.
Ale i v chladném pásmu, ba i na samé tocne muže
mh clovek horkou hlavu a tak není to konecne nic
divného, že lidé ponekud horké hlavy mohou si myslit.
že nedarí-li se už u nás ty pomerance italské, mohl by
se u nás darit aspon italský fašismus.
Myslím, že fašismus vyrostl v italském podnebí asi
tak, jako bolševismus vyrostl v podnebí ruském, a tak,
jé.!kov historii italské zanechal své stopy Mazzini nebo
Garibaldi, tak zanechá beze sporu v italské historii
svou stopu Mussolini. O tom, jakou stopu by fašismus
mohl zanechati nebo lépe nezanechati mimo !talii, vyjádril se sám Mussolini 'Ve své reci pri oslavách tríletí
fašismu v tomto smyslu:
»Již po nekolik století se stává, že svet se oproti nejaké
italské idei rozdelí se na dva protivné tábory. Jedni jsou pro,
druzí pi"íkre zamítají. Nyní se po celém svete debatuje
o fašismu, pro i proti. Já t v rdí m, ž e v c i z i n e f aš i s m u s n a pod o bit i n e ním
o ž n o, ponevadž jsou
tam jiné podmínky h i s t o r i c k é, zem e p i s n é, ho spod á r s k é i mor á 1n í. Tvrdím ale, že ve fašismu jsou
prvky, jej ichž tmiversální ráz není možno popírat."

A dále, po vytknutí
praví:.

nekterých

vad parlamentarismu,

I :

}}Všude se cítí, že v moderní spolecnosti je treba obnoviti
hierarchie, bez nichž lidská 'spozásady porádku, kázne
lecnost speje k chaosu a ke zkáze. Obnovení techto zásad
prospeje nejen Italii, ale všem civilisovaným zemím.«

i

A ješte jednu myšlenku vyslovil tehda Mussolini,
která nás muže zajímat. Odsuzuje protipropagandu socialistu a jiných zahranicních odpurcu fašismu, pravil:
»Je treba uvedomTti si, a znají to všichni zde i v cizine, že žádný režim nikdy nepadl vlivem ciziny.« Dodati zbývá jen to, že tak, jako žádný režim nepadne
vlivem ciziny, tak ani žádný režim se nepostaví vlivem
vzdálené ciziny. Je to jen logické rozvedení toho, CD
bylo predem r·eceno.
Ostatne tuto rec Mussoliniho doprovodil oficielní
fašistický denník »Púpolo dItalia« den na to nekterými poznámkami, z nichž zajímavý je tento passus:
»Fašismus je doktrina a metoda, která zajímá celý
svet. Naše hnutí nebude se moci opakovat mimo !talii
ve forme italské, ponevadž pouze Italové mají ve své
duši stopy cinnosti Mazziniho, Garibaldiho a Mussoliniho.«
Takže kdyby naši »fašisté« rídili se tím, co o fašismu hlásá Mussolini, a hlavne kdyby premýšleli
o tom, co faši~mus v Italii je a jak tam vzniknul, musili by si mimo jiné položit i otázku, zda se cerná košile vubec hodí pro naše mírné podnebí, musili by se podl.e Mussoliniho - ohlížet na to, jaké jsou u nás
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Je to jen vedomé kalení vlod, chce-li nekdo z tohoto
podmínky Ihistjorické, zemepisné, hospodárské i morální.
prípadu delat nejakou sensaci.
Ale tím pricházíme
U nás tak zvané fašistické smýšlení j,e neJrozšíre- k jiné veci. Mnoho lidí zamÝšlelo již využít nejakým
zpusobem sokolské arganisace pro své osobní nehO'poI~ejší, zdá se, na Prostejovsku. Neznám' blíže, prosteHické nebo jiné cíle. Zravtia nedávno prišla na Obec
jovský kraj, jen j!sem j'ím nekolikrát projeí', nemyslím
Sokolskou žádost jednoho velkého národního spolkuvšak, že by tam byly podmínky »historické, zemepisné,
nebudu ho jmenavati, abych nijak nekompromitoval
hospodárské nebo morální« nejak jiné než kdekoli jinde
nesporne dobrý a nesporne národní úóel tohoto spolku
v Cechách nebo na Morave. Jako všude jinde, je na
Prostejovsku i Sokol a tu nekterí »dobrí lidé«, na- stylisovaná tak, že bylo zrejmo, ž'e pisatelé nechápou
dobre smysl a podstatu organisace sokolské. V podprosto neznalí zásad sokolských a organisace sokolské,
state bylo v té žádo!Sil:Íreceno asi toto: Hle, Sokolové,
vidouce, že Sokolové prostejovští zaujímají k fašismu
stanovisko príznivé, zacali rozširovat zvesti, že Sokolnáš program je dobrý pro národ, naše cíle jsou dobré
stvo »zacíná být faši'SI1:ické«.Bude dobre prohlédnout
pro národ, doufáme, že uznáte, že by každý národo\'ec
a tedy i každý Sakol mel být clenem našeho spolku.
ponekud blíže, jak veci po pravde vypadají.
Jak krásné by to bylo a jak v~lký byl by rázem náš
Jsou to samí dobrí známí a od pradávna náramní
»prízn ivci všehO' sokalského«, kterí dnes kricí a dO' spalek! Sokolové, dejte se k nám, a aby to bylo jednodušší a bez mnaha práce, snad by hylo nejlépe, kdyby
sveta razhlašují, že prý »Sokolové jsou pro fašismus,
se nejvyšší hlava sakolská, »Obec«, proste usnesla, že
Sokalové jsau pro diktaturu, Sokolové jsau prO' prekaždý Sokol má k nám 'Vstoupit, Obec by hned mohla
vrat« a kdož ví pm co vše ješte Sokolové podle »Bohenarídit, ž,e jednoty vyberou vedle sokolských príspevku
mie« nebo »RudéhO' Práva« nejsou. Kdyby zustalo jen
také hned príspevek pro náš spolek, Obec nám to zašle
pri techto lidech, veru že by nebyla potrebí veci si všía náš !SIpolek,ci vlastne národ bude mít z toho okamžite
mat. Ale jsou u nás stále ješte lidé, abychom tak rekli
velký prospech. - To bylO' v podstate receno v oné
natrénavaní již na, všecky sebe fantastictejší
zprávy,
naivní žádosti, i když ovšem stylisace byla trochu jiná,
jsou u nás I~dé, vychovávaní sensacními vecerníky pro
než ji podávám zde. Ale vec je taková, jsou u nás donejdiv.ocejší sensace politické i jiné. A tentO' »lid« ceský
opravdy lidé, kterí si myslí, že Sokolorvé by meli dávat
již delší dobu necetí žádnou politickou
sensaci, už
svou organisaci k disposici každému, kdo s nejakou
dlouhO' nikdo nespadl se svého kone na svuj nos, zkrátdobrou ideou prijde. Jenže Sokolstvo nezbudovalo svou
ka je trochu nudno na nivách ceských, zacíná být hororganisaci pro jiné, a nejméne už prO' nejakou politiko, tak každá sensace je vítána.
ti nejopatrnejší kroutí
po ceském zvyku hlavami a' tajemne si vykládají, že ckou organisaci, šilhající jedním nebo obema ocima do
ciziny pa cizích vzorech.
nebyla by prý šprochu, aby na nem nebylo pravdy troSnad si mY'silínekterý prastejovský fašista, jaké by
chu, a tak bude snad na míste ríci, jak to s tím fašismem a soko~stvím je.
to, panecku, bylo, kdyby tak všichni Sokolové se postavili najednou pod kamanda fašistických vudcu! PaV Ceskoslovenské Obci Sokolské je dnes organisonecku, to by bylo terno pro ty »vudce«! Jenže na neváno 53 žup, které dohromady mají bez nekolika málo
štestí pro fašisty Sakolstvo už své vudce dávno má
set celkem 350'.0'0'0 clent'L Župa prostejovská je tedy
a prevzal-Ii kdysi Tyrš italskou garibaldiánskou cervej e dna z padesáti trí. Celá župa prostejovská má pet
'Venau kašili, melo to své duvody, bylo to symbolem
tisíc clenu, je ale celkem 33 žup sakolských, které jsou
svobody a zllstalo to symbolem svobody dodnes! At
pocetnejší, majíce více než, pet tisíc clenLI a dokonce
premýšlím podle MusslOliniho výzvy jak chci podmíndevet žup má více než deset tisíc clenu. Nevyniká tedy
kách »historických, zemepisných, hospodárských a motato župa nijak ani poctem ani jiným významem nad
rálních«, nikde nenalézám duvodu, že by Sokolstvo
ostatní župy, je to dobrá prumerná župa a nic více.
Dne 1. kvetna 1926 sešel se »Výbor Csl. Obce so- mela odhodit cervenau ,košili a nosit kašili cernou, snad
proto, ž,e je to nejaká moderní barva! Sokolstvo nebude
kolské« k rokování o bežn)"Ch otázkách s.okolské práce.
nikdy nasit cernou košili, stejne jakO' nikdy se nebude
Podány zprávy cinovníkLI, jednána o sletu, prLlvodu,
menit sokolské »N azdar« v 'nejaké »alalá«.
financích sokolsk)'ch, byly volby atd. Na ,konec, jako
Sokolstvo zustane svým, a ti, kterí se nejak znepove všech spolcích, byly volné návrhy a tu župa prostekojují, dokazují, že Sokolstva neznají. Je tos,jce smutjovská, jedna z padesáti trí žup, podala návrh, aby
né, že verejnost ceská nezná dosti sokolského ducha,
Obec Sokolská zaujala jakési positivní stanovisko k faale je to fakt. O socialismu, komunismu, fašismu, kušismu. Není to ani nic divného u zupy, která je v kraji,
a nevím jakých všech
kde s fašismem mají ted stále co cinit v politickém ži- bismu, budhismu, flecerismu
jiných -ismech ·v tisku, vedeném a vydržovaném na'1ote. Návrh ten odkázán byl podle zápisu príslušnému
šimi politickými stranami, se píše casto víc, než o sovýboru a posléz zamítnut. Je to tedy hodne prehnáno.
myslit, že Sokolstvo je »naJ<1tonenofašismu«, když jedkolstvÍ. Snad protO', že j,e ta hnutí ceské, že to není
žádný -ismus. O sokalství se píše vlastne jen tak jedna župa koketuje trochu s fašismem a' podá návrh
nou za pet let, pred a pri sletu, a to se píší zas jen oby»mluvme o fašismu«. Tem, kdo chtejí být informováni,
n'utno dLlrazne pripomenout, že župa pr,ostejovská, i cejne staré fráze z let minulý'ch, píše se o mohutných
pruvadech, o mohutných ocelových šicích, o zenách,
když její návrh byl zamítnut, zustává nadál župou SO'které na cvicišti nám pripomínají jahody, o našich drakolskou, nebot v Sokole ta není jakO' v politice, aby si
každý delal CD chce nebo aby se lidé »urazili« nebO' se hých slovanských bratrech, Francouz,e mezi tyto bratry
»u hodovali, že se dohodnou«, v Sokole se poslouchá!
zahrnujíc, o sbratrení Slovanstva, které se vždy znova
Vetšina rozhodh, treba proti mému hlaslU, dobrá, po- opakuje, protože se nikdy nepovede docela, atd., jak už
ty fráze pamatujeme nebo ani už nepamatujeme.
slouchám a jdu sebou, to je sokalské, to je tradice soSokolstvo na príklad hodne !SIezabývalo otázkbu so,kolská a tak i prostejovští, tr,eba snad koketovali s facialismu, tím, jaký pomer k socialismu má zaujmout.
šismem, jsou predevším Sokolové, o tom mezi zasveResaluce vyšly, ale socialistické strany naše neuznaly
cenými není jiste ani nejmenší pochybnasti.
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tyto projevy solwlsJ<é za hodny rozboru a úvahy. Snad
zdenebylo nic, ceho by bylo lze stranicky využít, snad
je Sokolstvo našim politikum
príliš »sokolské a málo
politické«,kdQi~ Vír
.
Sokolstvo zaujaló vuci fašismu jasné a urcité stanoviskove svém oficielním liste, »Vestníku sokolském«
ze dne 20. kvetna 1926. V tis,ku novinovém vydala by
to asi tak necelý sloupec, stylisovánp, je to pekne, strucne, dobre se to cte, stacilo by tedy jen to v novinách
otisknout, bez poznámky. Ale nevím, .že by nekterý
deník uznal za hodno, otisknout celé toto prohlášení.
Snad naše noviny nemají dost místa ...
Otiskujeme
tedy celé príslušné prohlášení, pokud se týce fašismu,
ponevadžmyslíme, že proj·ev ten i pro nesokO'lskou verejnost muže a má bÝ.t podán celý. Zní:
»Píšese a mluví též o jiných vecech. O pre v r a t u,
o puc i, o d i k t a t u r e, jež mají býti pri sletu provedeny.
Komunistické listy, a po nich nemecké
jiné, píší 0' tom,
že prý ccskos,I0'venská demokracie
nemtlže po volbách
s mista a proto musí si prý nejak pomoci. »Rudé Právo«
hned našlo vhodný rccept této pomoci a píše d d i let a t u r e
b u r ž o a s i e a fa. š i s t U. Dokonce prý mezi nápadníky
diktatury už se svádí ostrý boj. Odtud pr'ý o'ny prudké
útoky mussolinských fašistu proti hradu, odtud agitace Benešova tisku proti cernokošilatým,
odtud prý i stálé upolZornování na gen. Gajdu. H I a vn í bit v a· bud e prý b oj o v á n a o s 'Ok 011 s k é m s let u. S'n a d t i c h á, s nad
h I u c n á. »J d e o' t o, k d o s e s let u zrn 0' c n L«
Ujišfujeme, že se sletu nezmocní
n i k d o a žen
edo jde k ž,á d n é bit v e, k ž á d li é m u puc i a k ž á dn é m u pre v r a tu. Ani pre d s let e m, tím
mé n e
pri sl e tun e b o p o li e m. My nepO'rádáme slet, abyruchom rozeštvali národ, vyvolávali obcanskou válku
šili porádek ve státe, ale chceme pri sletu n á rod
s j edkterá
not i t, nad c h n 'Ou t a r <:I z o'hni t prO' vec,
je nám i celému
nárO'du
svatou
a jedin0'u:
pro stá t a pro r e p u b I i k u, pro k á z e n a p 0' r ádek, pro mír a prO' p r á c i, pro I á s k u k n á rod u
a k v I a s t i a pro lásku a: bratrství v národe.

i
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Stále nám vnu,:uji nejaké
spojení
anebo
alefa š i sty.
s p o n s y m pat i e s ces ko s 1 O'ven s kým
Z byt e c n e. Již
v ý bor C Ú S. ves v é s c h tI Z i dne
\. kvetna
1. r. jasne
vytkl
své
stanovisko
k fa š i s m u a d ti r a z n e O'dmi t I 11 C jen
j a k é,
koliv prímé
ci neprímé
sblížení
s fašismem,
.ale i samotný fa š i s m, který snad je pochopitelný v Italii,
a I e š ko dli v ý v (; e s k o s lov c n s k u. My zde vubec
ú p ln e c i z í,
nepotrebujeme fašismu, protože je nám
uplatiíuje myšlenky, vyrostlé na c i z í pude a sleduje cíle
nám velmi vzdálené, c i z L Na š í m s lov a n s kým
a
ces k o s loven s kým
f a š i s m e m _.
jaký
bychom
chteli mít - j es tab
y I o <:I d e v ž d y jen a j e d i 1l'e
naše ceské,
slovenské
i slovanské
sO'k0'lství,
byla a jest jím jen a 'jedi'ne cistá
idea
Tyršova,
nesoucí se k telesnému i mravnímu O'brození národa. V š ep r u k a zem
s o k o I s k Ý' s 1 e t bud e n e j lep š í m
s.í1ya
zdravosti
této
TyršO'vy
ideje,
jejíž
pod s t a t a lež í vod
uš ev n e I é p r á c i a v yt r val é v Ý c h o v e, n i k 10 I i v v nás i I í, v k r i k u
a vre v u.
A jestliže se jedni boji, že pri sletu vypukne násilné
besnení proti Nemcum (casopis »Bohemia«), druzi, že propuknou boure protináboženské
a protikatolické
(»Deutsche
Presse«), nebo že dojde k nejakémll prevratu, puci ci diktature (komllnistické »Rudé Právo«), nebo že usporádány
budou významné politické p(ajevy
vyhranených
tendencí,

i

pak všem sýckllm odpovídáme zcela proste a po bratrsku:
»H o I o u b k o v é, m Ý lít e se. Ne r a z u mim c p o iti c li a ne p o I i t i k a r í m e. Náš
ú k o I, srne r a c i I

i

jes't.~,~k
jasný
a urcitý,
že už bude
pomalM
k a ž d é h o, k d O' b y haj
e š t c dne s
han ti o u pro
ne z n a 1. Jsme si vcdomi své síly i moci, ale n i kdy j
ne z n e u žij e m e. Stejne však nedopustíme, aby ji zneužil kdokoliv jiný. Nejméne pak pri sletu, který bude
nejen
silným
projevem
myšlenky
náradn1
a stá t n í, a I e i str h ují c í m prí k I a dem k á z n e,
š tít í m e s e vše h o
po rád k u a p o s I uš n o sti.
násilí,
ale
neváhali
byc"hom
užíti
silné
r u k Y. pro t i k a ž d é m u, k d o ž bys
e pokusiI
jakkoliv
porušiti
a oslabiti
tent'O
národní
i cel'o stá t n í v Ý z n a m s let o v Ý c h s I a v n o stí.
V P r a z e bud e nás
100.000 I i d í r u z n Ý c h s t a v U,
r u z n é h a v e k u i r u z n é prí s I uš n o s tip
d I it í c k é, ale všichni jedné mysle a jedl,oho cítcní: vše pro
vlast, vše pro republil~u, vše pro jejího prvého presidenta,
bratra Tomáše Garika Masaryka.«

i

Redakce »Vestníku« jiste promine, otiskuji-li cel)'
odstavec doslovne, a bratrí z Prostejova snad prominou, deje-li se o nich zmínka v c<ts.opise nesokolském.
Beží konec koncu jen o slet, O' to, ž,e kolují zprávy,
které nemohou konecne pusobit nic jiného než poškozování sletu, a beží posléz o to, že úplné zprávy o sokolském smýšlení neproniknou do širší verejnosti. Jde
to tak daleko, že na príklad ctenár »N árodních Listll«
nedoví se nic o tom, že v sokolském prohlášení se
mluví i o »bratru Tomáši Garikovi Masaryku«! Tu
poslední vetu sokolského prohlášení Národní LiSlty necitovaly, jejich referát o »stanO'visku Sokolstva k událostem poslední doby« totiž práve tuto poslední, tucne
proloženou vetu neuvádí. Snad jim byla - málo proložena ...
Mám-li se tedy vrátit k titulu clánku, mohu strucne
vyjádrit celou vec tak, že sokolství a fašismus jsou dve
veci docela ruzné, nemající docela nic spalecnéhO'. Ceské sokO'lství ukáže se celému svetu o sletu a ukáže se
ve své práci. Kroj' sokolský pak bude mimo jiné košile
cervená, v cervených košilích prijede na slet i ta župa
prostejQlvgká, takže marne se teší nekdo, že a sletu
uvidí nejakého »sokolského fašistu« v nejaké cernocerven é koš'Í1Í
Sl·et bude krásný, dllstojný, a sletu
mimo Sokoly
- se nezmocní jiste nikdo. Bude v Praze na stotisíc
Sokolu, ruzného stavu, rllzného veku a rLlZné príslušnosti politické. ale veru, že všichni buclou jedné mysle
a jednoho cítení: vše pro vlast, vše pro republiku Cesko\Slovenskou, vše pro jejího prvního presidenta, bratra Tomáše Garika Masaryka.
A" L. Strong:

Cínský krestanský generál.
Tento clánek, pO'jednávajicí o »cínském Crom wellovi« a plasticky lícící
cínské pomery,
je pr'elažcn z newyorkského týdenníkll »Outlook«.
Kdybych se s-tal cínským císarem, dal bych zastreliti jednoho
muže. Nereknu jeho jméno, nebot je nedovedu vysloviti,. ale
je to ten nejp1'ívctivejší CÍllan, který mne primel ve dve hodiny
ráno na chladné stanici Kalgan pouholl vytrvalau
zdvorilostí
cestavati dvacetctyri hodiny dále do poušte, v nekrytých vozech,
asleplljící mangolskou snehovou vánicí. Ale možná, že zmením"
svuj názor a odmením, se mu za ta; zdá se býti vždy nesnadno
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v C:íne rozhodnouti, kdo si zaslouží odmenu a kdo trest. Nebot
konecne jeho milá vytrvalost
mi prinesla neco více než tuhou
zimu, kterou jsem byl postižen, Prinesla mi štestí, jakého se
nedostalo jinému cizímu žurnalistovi,
návštevu Feng Yu-sianga
v jeho tábore na poušti, kde jeho vojáci kopou ceSty a zavodnovací príkopy, práve v tom týdnu, kdy postupoval krok za
krokem ku své povesti hlavního vojenského
generála. Pricházející muž - žehnaný i nenávidený!
Feng byl již znám jako jeden ze ctyr vedoucích generálu,
z nichž každý
mel to štestí
proslaviti
se v dejinách jako
zachránce
nebo dobyvatel
Cíny. Na severovýchode
panoval
Chang Tso-lin, a cizinci na neho sázeli. Za jeho vedení poskytlo Japonsko podporu mravní i válecnou, a britské továrny
na strelivo, zklamané generálem Wu, mu povolily 40.000 liber
úveru. Nikdo z nich nemel rád 'Changa, ale myslili si, že by
ho mohli potrebovati.
Byl to dobyvatel, který prišel z Mandžurie, odkud prišli i bývalí dobyvatelé Cíny. Orientální
velmož
nejjemnejšího
zrna" sedící na trune mezi dvema vycpanými
tigry, 'Obklopen svou 500.000 libroV'ou sbírkou drahokamu
a
tuctem svých milenek a žen. Ale Chang se dopustil toho velkého
omylu, že vyhledával cizí kapitál, aby »sjednotil Cínu«; a v tQl11
okamžiku se i':íiíané pocali od neho odvraceti.
Ve strední Cíne se strediskem na Ya,ngtse, ve starém obchod·
ním mejste Hankow se pokoušel generál vVu Pei-fu zachovati
zbytky své bývalé slá ..•)'. Zachoval si úctu Cínanu, ale ne jejich
nadšení. Jsa verným konfucianistou,
držel se starých zákontl.
Ne o mnoho déle než pred rokem, když zabral Peking, který
byl v rukou jeho drívejšího
ucitele, zustal IVU pi'ed branami,
zatím co jeho ucitel táhl z mesta, nebot jeho zákoník mu zapovídal ponížiti muže, který ho jednou ucil. Když sám unikl
pozdej i z Pekingu zmenou osudu, byl nalezen v delovém clunu,
jak cte Konfuciovy zásady. V soukromí psal básne a maloval
obrazy. A když ho vynikaj ící cínští politikové navštívili v jehO'
soukromí, aby uspíšili nejaký cin, který by podvrátil
vládu,
bylo v novinách obratne or;mamováno, že navštívili
generála
Wu, »aby s ním strávili bezstardstný
týden v hovoru o staré
cínské literature«. Pak se každý jemne usmíval nad príjemným
klasickým nádechem, který dodával Wu politice. Milý starý
Wu, kterého vychválili urození pochlebníci jakO' jediného muže,
kterému mohou veriti, že »odmení své prátele«. Má více politických prátel než kdo jintý, ale ti nejsou dosti sjednoceni.
Skoro pokaždé nechají Wu v brynde.
Daleko na jih v krajine Kwangtung,
státe tak velikém a
zalidneném jako Francie, rozšírila, své panství »rudá vojska«.
Jsou »rudá« hlavne v ocích cizincu, kterí nemají rádi mužný
nacionalismus a proticizinecké
boje a vzpoury. Jinak jest jejich
heslem »pocestná vláda«. Pokracují
v tradicích Sun Yat-sena,
a v celé Cíne ocekávají 'Od nich mladší radikálové
a patrioti
záchranu. Presne každého leta odrazili ctyrnásobnou
»protirudou
armádu«, která proti nim vystoupila s Hongkongem
v pozadí.
Získali zpet celou svou velikou zemi; ale byli príliš daleko na
okraji Cíny.
Zbýval Feng »krestanský
generál«, daleko na severozápade,
s mongolskými
pouštemi za zády, s jednou rukou dosahující
na západ až k výšinám Tibetu a druhou vztahující se na jihovýchod, aby dosahovala a rídila policejní vojska hlavního mesta.
Pevne vzrostla jeho sláva jako budovatele cest, napravovatele
porádku a odstranovatele
opiových doupat. Ješte pred rokem
byl ustavicne opoušten Wu-em, odtáhl do zálesních kraju, kam
nem.ohl dopraviti strelivo, nebo dávati mzkazy policii, a »ztratil
odvahu«. Konecne pred rokem provedl svou historickou »zradu«,
a když hO' Wu pO'slal do boje proti Changovi, zatím co Wu-ovi
pekingští
pochod a
velitelem
»Prišli

nohsledi ukradli mzdu jeho voj;ska, provedl protizmocnil se Pekingu,
prohlásil konec války a sebe
mesta.
do Pekingu,« praví jeden pracovník
YMCY,« zpí-
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vaJlce. Nemohli
jEte se polekati takových
veselých vojáku.
A starosta, kterého Feng urcil, byl tím nejlepším,
jakého
kdy Peking zna!.«
Cínské pochodové písne jsou zaJlmavým
spojením papcvu,
kterým se naucili v misionársk'
h školách, (nebot cínská hudba
nemá vzletu a melodie), a slov, jichž by žádná mi5ionárská
škola ncuznala. Oblíbený pochod na nápev »Btlh nás ma rád,!
má tato slova:
»Buh nás má rád, to víme;
premtlžeme
Anglicany,
nebot bible nás 10 ucí;
premužeme Francouze.«
A shor lící, jak »vyženeme všechny cizince«.
Ale Fengovo krestanství
jde hloubeji než tento žvást; jeho
žena jest bývalou pracov'1icí YWCY; zavedl kluby YMCY, aby
zlepšil mravnost svého vojska; získal si vecné neprátclstvi britsko·
americké tabákové spolecnosti zákazem cigaret svým vojákum,
prekazív tím verejne prohlášený úmysl spolecnosti »dáti ciga'
retu do úst každému muži, žene i díteti v Cíne«. Dohlíží na
mravnost svých vojáktl a loupení trestá železnou rukou Cromwellovou.
Povídá se o nem, že když byl poslán na severozápad, aby
prevzal vedení nad provincií
Chahar, pokoril a obklícil své
vojsko, které 10upil'O v obyvatelstvu,
a pohrozil, že je pošle
všechny domu do jejich vzdálených kraju. Když je pak všechny
vehnal na stanovište, vyšetroval každého muže pro lup. A zlo·
deji byli naloženi na zvláštní vlak a dovczeni na most, kde byli
sestreleni strojními puškami. Žádný Cínan si proto neváží méne
Fenga; nebot život v Cíne jest bezcenný a porádek nesnadný
a drahý.
Citlivý misionár,
Fenguv
známý, mu domlouval pro toto
prísné zakrocení,
a Feng uprímne
odpovedel,
že »to predal
Bohu v celonocní modlitbe«. Pak vzal svou bibli a cetl o hroz·
ných ranách, které stihly rušitele míru ve staré Israeli, a rekl,
že ví, že musí zniciti dábla »od korene«. Takové je kreslan·
ství Feng Yu-sianga!
Pripomíná
spíšc tvrdost stredoveku než
dnešní mekkou poddajnost.
Co Cínan staré školy odsuzuje u Fenga, není jeho tvrdá
disciplina, ale jeho »verolomnost« k Wu-ovi. N ebot stará cínská
zásada uznává povinnosti k prátelum, ale ne k vlasti. Fengovo
prohlášení,
že se vrátil do Pekingu,
aby zadržel válku mezi
Wu a Changem, a zajistil obyvatelstvu
mír, získalo málo príchylnosti. Tehdy nebylo ješte známo, co se objasnilo o rok
pozdeji, že Fengova zrada na Wu byla soucastí pripraveného
programu,
podle kterého jiný podrízený generál sloužící pod
Changem mel také zraditi svého velitele a zmocniti se Muk·
denu, když se Feng zmocnil Pekingu, a že se pak ti dva meli
spojiti, prohlásivše stálý mír. Druhý generál, Kuo, jednal s orientální zdlouhavostí
o celý rok pozdeji. To jsou ty, nedávné
príhody,
které
ucinily
Fenga
hlavním
vojenským
vudcem
Cíny.
Ale velká vlna llacionalismu,
která prolétla Cínou loni jako
výsledek shanghajské
strelby a mnohého odstrelování Cínanu ci·
zinci, které po tomto následovalo, uvedla Fenga v prízen nacio·
nalistu.
N ebot Chang pod nátlakem
cizích velmocí uzavrel
delnické jednoty a studentská
strediska;
a konservativní Wu
ucinil totéž. Ale Feng nemel co ztratiti u siLného nacionalismu.
Za jeho zády za Mongolskem
ležela Sovetská republika a za
Sibirí, odkud privezl své vojenské náklady, zatím co Chang
hlídal more. Neobdržel
žádných pujcek, které by ho' vázaly
k Japonsku nebo Anglii. Nic mu nebránilo vystoupiti mocne
pro nacionalisty. Mínil-li to' vážne nebo ne, to jest jen vecí jeho
svedomí. Casem jiste ivážní, nebot již por-hopil, že jeho zájmy
leží v cínských s1:udentech a prostém lidu.
Tedy práve, když jsem jeJ navštívil, byl uznán nacionalistickou stranou v Cíne a všemi mladými radikály a studenty,
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nadejí tohoto hnutí, které na jihu vedl Kanton. Pa:ruí
at-sen mi rekla: »Za dva nebo tri roky, až se Kanton
na sever a Feng na jih, až se setkáme na. Yangtse, buse moci spojiti a utvoriti opravdu represenlativní
cínvládu.« A prece jen nacíonalisti kladou jen nedokonalou
ve Fenga. »Ted mluví dobre,« ríkají, »ale byli jsme tak
zklamáni. Jak bude mluviti, až skutecne dosáhne moci?«
abych si ujasnil tuto otázku, sedl jsem do vlaku z okolí
do Kalganu, podél cínské zdi. Když vyjel vlak ze
, vstoupil s milým úsmevem
do mého oddelení muž,
prodával proticigarctový
casopis a pl'ipomncl mi, že se
již v oblasti Fengova vlivu. Dva misionári
jeli ve
k Fengovi, aby si vyprosili jeho pomoc v protiopiové
nde ..

zacínají asi hodinu za Pekingem
vysoké zubaté
steny s cínskou zdí na vrcholcích, která se táhne 1500
él severozápadní hranice. Pod nimi se objevil Kalgan,
hlavní stan Fenguv, vetrné, zaprášené mesto uprostred
ých pahorku. Drželi jsme si kapesníky
pred obliceji,
m se uchránili prp.d prachem zanášeným
sem z dálky
mil mongolských plání, zatím co náš povoz jel mezi vyj zdmi vroubícími
cínskou ulici. Plakáty namalované na
drobících se zdech odsuzovaly opium nebo chválily výucení se ctení a psaní. Ale s nimi soutežila oznámení
ety Rex, Bnstol a Londýn«. A dále ohchooo'ími ulicemi!
vlající pruhy barevného papíru vlály nám nad hlavami
'ch ulicích, ,ivé trapce z potišteného
papíru a visuté
y. Ryli tu vystaveni
vycpaní medvedi a leopardi, oznaohchod s mongolsk)'mi
kožešinami.
A tady »Obchod
ci d)'mkami« dokazuje, že Feng ješte docela nevymítil
í !'I,ia; pres ujištovánÍ mého vudce, že se tyto dýmky
vají jen jako vzpomínka na bývalé dny, se mi zdálo,
jich tu príliš mnoho dobrých a nových. Drsné zvuky
fu lIa ulici, bzucícího broadwayský
jazz dokazovaly,
i daleký Kalgan zcivilisova1.
en American mi vypravoval, že byli vcera potrestáni dva
v suchém recišti Kalganu, pred zvedavým davem deseti
diváku, kterí zaplnili oba brehy i most. Veznové prijeli
, doprovázeni vojáky a spoutáni, a jich zlociny byly
y na velkém plakáte. Byli dovezeni
pod most na suché
recište a poklekli u dvou der vykopaných
v písku, a
stojící voják jim prostrelil mozky. Pak byly jámy zaháa dav se rozešel. A kalganské obyvatelstvo ríká: pochvalne,
'vot i majetek jsou v bezpecí od té doby, co Feng zavedl
ti

'dám se, že Feng sám jest o denl cesty dále za Kalganem
šti. Tak jsem mluvil nejprve s generálem Changem ng Tso-linem, ale jiným z cetného rodu Ch,wgu, jedním
ových podrízených, a vládcem provincie Chaharu. Steny
prijímacího pokoje jsou ozdobeny zarámovanými
obrazy
na Gethsemanu a kajícího Petra, vedle starých bambusokreseb a vojenských
fotografií.
Podal
nám caj, jako
, ale sám se spokoj il horkou vodou:
moudrý muž,
f-li se na stálý proud hostu, s nimiž musí píti caj!
ujeme nový typ vojska,« rekl, a. nový typ dustojníka
áka. Odvádíme-li vojáky, jdeme do venkovských
okresu.
se každého muže: Byl jste již dríve vojákem?
Byl-li,
eme jej. Všichni, kdo byli dríve vojáky, jsou banditi.
ujell1e cistý papír bez poskvrny. Pak ho ucíme pracovati
vati a císti a psáti. Ucíme své vojáky mnohým remesll11n:
tesarství, výrobe mýdla. Práve nyní vzdeláváme
milion
zeme v jižním Mongolsku.
Chceme dáti svým vojákum
usaditi se na této pude. Tak budeme míti sedláky, kterí
císti a ,sebe hájiti. Budou obcany -- prvními cínskými
. Dríve byli vždy sedláci, kterí se nedovedli hájiti a banYfnedovedli pracovati, nýbrž looupili u sedláku. Od doby

n os t

327

strílení v Shanghai žádalo tisíc studentu,
ahy mohli sloužiti
v naší armáde, aby pomohli vybudovati
národní armádu na
míste cetných ozbrojených
tlup, žoldnéru a nejruznejších
generálu: Podrobujeme
tyto studenty velmi tuhé discipline; zarazujeme je mezi prísné, nekultUrní dustojníky.
Musíme poznati,
jsou-li studenti opravdu trpeliví a vytrvalí, nebo jen sentimentální. Jsou-li trpcliví, uvidíme, že sesílí stálým stykem s obycejnými
vojáky. Dosáhneme
nového typu dustojníka,
~terý
dovede ovlivniti a vésti celé vojsko.«
Bylo to po rozhovoru
s Changem, kdy jsem se setkal se
zdvorilým
cínským 'pánem, kterého
nevím, mám-li odmeniti
nebo potrestati.
Ztrnulý
spánkem a chladem cekal jsem na
stanici Kalganu na pulnocní rychlík, abych se vrátil do Pekingu, když se objevilo to nejprívetivcjší
stvorení. Mával telegramem, který se zdál pricházeti od samého Fenga; vyzýval
mne, abych se jel podívati do poušte k velkému veliteli. Jen
o dvacetctyri
hodiny dále; ujištoval
mne, že jsou vlaky pohodlné a: vytoperué, že mne Feng pohostí ve svém soukromém
hotelu. Byla to moje první zkušenost
s cínskou zdvorilostí,
která vás ujišfuje vším príjemným
bez ohledu na, pravdivost.
Podlehl jsem jí. Cítil jsem, že by se tento vytrvalý posel neodvážil
priblížiti
Fengovi,
kdyby
mne
neprivedl,
tak byl
zdvorilý.
kuliové meli ovcí kožešiny. Myslím, že jsem
Dábelská zima!
byl jedinou osobu v celém Mongolsku, která nemela ani kožešin ani vatovaných
šatu. Snehová vánice se prihnala od malebných. ale neocenených hor na náš nekrytý vlak. Pozde príští
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noci jsme dojeli do opuštené
že nejsme vubec ocekáváni.
Vzali nás do nového hotelu,
hesty. Byli jsme první, kterí
vlhká, kamna ješte nebyla
nesli ze stanice stoly, židle a

pohranicní
Na štcstí
který Feng
tam spali.
zavedena.
postele.

stanice, a shledali jsme,
pusobila Fengova moc.
vystavel pro své cetné
Omítka na stenách byla
Ctyri drsní vojáci pri-

Tam jsme se utáborili na noc. Vedle mého pokoje bydlila švýcarská guvernantka,
ktel-á vyucovala Fengovy deti; prijela také
práve z Kalg<inu, jsouc povolána paní Fengovou. Ríkala, mi, že
se jeho deti ucí pu celé léto v malé chýši s hlinenou podlahou
a bez oken: každého rána si samy zametaly podlahu. Feng trval
na discipline a prostém živote své rodiny. Doufala, že ted, když
prišla zima, hudou míti vytopený pokoj.
Do Fengova hlavního stanu jsem prišel príštího rána. Všude
byly skupiny vojáku, stavejících
cesty, kopajících zavodi1ovací
príkopy. Minul jsem dve ste vojáku krácejících
od stanice
k Fengovu hotelu, každý z nich nesl židli, stll1, lavici nebo
soucást postc1e. Tak jednoduše jest rozrešen problém prevozu
množstvím mužských sil. Do vecera. byl celý hotel zarízen.
Feng mne prijal v pekném (pokojícku s trávovými rohožemi
na hlinené podlaze. Díky bohu, zde byla konecne kamna! Venku
stavela pilne sta vojáku nové baráky. Nebot Feng se .honosí, že
když jest povolán vládnouti v novém kraji, nevyžene lidi z jejich domovu, aby ucinili místo vojákum.
Postaví vždy nové
baráky mimo mestské zdi - baráky z pevných hlinených cihel,
které preckají generaci, neprijdou-li
povodne, a které nestojí
nic, než práci, jíž mel dosti.
»První potrebou Ciny,« rekl mi Feng, »jest privésti lidovou
.'ýchovu tak daleko, aby každý dovedl Císti.« Tomu ríká mnohý
predsedové university prohlastaromodní
Cínan bolševismus.
šují, že pouze žáci oficielních škol potrebují císti, a lid má
poslouchati,
nedotcen
nepokojem,
který
následuje
výchovu.
»Druhou vecí,« pravil Feng, »je vystaveti dobré cesty a železnice; toho leta jsme postavili
ctyri sta! mil cest odtud do
Kansu, padesát stop širokých, se ctyrmi radami. stromu a osmKaní>u
desáti mosty'. Ted mohou konecne míti vesnicané
trh. Pak musíme opatriti suehé zeme zavodnením a usaditi tam
prebytecné obyvatelstvo
ze strední Cíny. Musíme poskytnouti
pujcky temto novým osadníkum;
Zrídil jsem již tri kreditní
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pujcovny, jednu v každém okrese, nad kterými mám dozor.«
Jest to netecný, velký silný muž, který tu opakoval svuj
program s tmudeným,
ale zdvorilým výrazem. Jeho sekretár
mi rekl, že pracuje jako kun od ctyr hodin rár,9 a nutí své
vojáky stále do práce, aby jim zabránil v neplechách. Vedcl
jsem, že nekde za prijímacím
pokojem, v nemž jsme sedeli,
ho ocekávala ranní kupa telegramet, zprávy od Chang Tso-lina,
od \Vu Pei-fu, od rádcu z Pekingu a podrízených spojeneckých
generáltl v mnohých provinciích. Nebot celá CÍna za mnou vrela
obcanskou válkou; a všude se ozývala otázka: »Co bude delati
Feng?« A Feng podnikl dvacetictyrhodinovou
cestu do poušte,
aby se venoval stavbe cest v ovzduší hlubokého míru a samoty,
pronásledován
toliko telegramy.
Cína za mnou se radila o jeho telegrafických
odpovedích.
Ríkal, že má práci s kopáním zavodiíovacích
príkopu; že chce
jeti dále do poušte a dohlédnouti na provincii Kansu, která mu
byla sverena, Ocekává od ccstných mužCI , že uklidní Cínu.
Hlavne Peking se šklebil nad jeho telegramem
Chang Tsolinovi, ve kterém pravil s pokornou
zdvorilostí
cínskou,
že
»potrebuje-li
Chang nekteré mé trupy k vyrízení poselství, at
mi vzkáže, abych je mohl prípraviti«.
Zatím co Chang cinil
ustavicné
nej isté plány v Mukdenu,
a byl zvcdav, co Feng
ve skutecnosti uciní!
Z nezkušenosti jsem položil Fengovi zbytecnou otázku: »Kolik
provincií myslíte, že mužete vésti se svou dnešní organisací?«
tlIohl j'sem si mysliti, že odpoví po cínském zpusobu: »Ríditi
jen jedinou provincii porádne jest príliš mnoho pro mou nezkušenost.«
Feng obvinoval težce cizince z cínské obcanské války. »Každý
dobrodružný
politik,« pravil, »se utíká pod ochranu cizích vyslancu, kde žije pod cizím protektorátem
v srdci Cíny, s plány
na príští moc. l:ínský národ, kterým pohrdá, ho nemuže dosáhnouti ani potrestati.
Cizinci mu dávají zbrane výmenou za
zvláštní výsady: a Cínané tomu nemohou zabrániti.
Náš tarif
kontrolují
cizinci, takže naše peníze jdou ven ze zeme. Protc) ,
jest lid chudý, a hladoví sedláci se stávají
zlodeji. Toho je
prícinou válka. Anglie
a Japonsko
jsou hlavne odpovedny.
A,nglie podmanila
Indii a Japonsko
premohlo Koreu;
chtejí
zkusiti tytéž metody v Cíne. Ale nepodarí se jim to, nebot
naše nacionalistické hnutí roste.«
Opet jsem šel po ceste mimo sta venkovských
vojáku sázejících stromy,
kopajících
zavoc.hlovací príkopy.
Každý mel
náramek s tremi hesly: »Smrt za vlast«, »Láska k národu«,
»Nechte lid na pokoji« ._, hesla, která jim Feng obycejne sestavuje. Vyndal jsem fotografický
prístroj
a namíril jej na
skupinu pracovníld't. tIf nozí sp usmíval i, alp nva ostýchaví vojáci se obrátili zády a pospíchali pryc.
»To jsou Mongolové,'< rekl mi muj tlumocník.
»Domnívaj\
se, že by váš fotografick); prístroj
odvedl jejich duše, kdyby
udelal jejich fotografii.« Taková jest smes starého a nového
v Cíne, v nej modernejší armáde Feng Yu-hsianga!

Zisky a ztráty liberalismu.
(Americký
liberální
týdeník »The Nation« uverejnuje
obcas
jakési úcty z toho, jak liberální myšlenka svobody a snášenli·
vosti prospívá ve svete. Otiskujeme z jednoho takového výpoctu,
co americký liberalism považuje za zisky a ztráty pro liberální
politiku v mezinárodních
událostech z L 1925.)
Z i sky:
Locarnske smlouvy a nový duch v Eevrope.
Vyklizení Porurí a kolínského okresu.
Úspešné zasažení Svazu národu do boju mezi Reckem
harskem.
"J~mecké

splnení

požadavku

Dawesova

plánu

pro

a Bulr.

1925.
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Rázné
omezení
nacioilalistických
a militaristických
ž
v Nemecku.
Rozhodnutí
svolati
konferenci
o predbežném
v Ženevc v únoru 1926.
Upravení irských boju o hranice.
Pozoruhodné
zlepšení hospodárských
podmínek v Rusku.
Jasné urcení dohodových státu o jej ich pravomoci zasah
do zapocetí a vedení války.
Úspešný krok k celní samospráve v Cíne.
Bezpecn)' politický a hospodárský rozvoj Mexika.
Ztl:áty:
V álka v Maroku.
Francouzská
válka v Sirii a znicení neocenitelných pam
pri drancování Damašku.
Shanghajské
boje a pristání amerického, anglického a j
ského lodstva v Shanghaji i jinde.
Pokracování
despotismu
Mussoliniho
v Italii, a jeho n
tržité obmezování osobní i vel-ej né svobody v této zemi.
Tisíce politických VeZllU, trápících se ve vezení skoro v k
-zemi na svete.
Pokracování
Horthyho diktátor'ství
a potlacování každé
bodné myšlenky v Uhrách.
Porážka MacDonaldovy
vlády ve Velké Brítanii.
Ffrozné pomery v Bulharsku.

Literatura

a umeni

J Gromír Jedlicka:
Galsworthyho realismus v románe.
Anglický romanopisec John
worthy dlel práve v Praze jako
pražského Penklubu.

John Galsworthy, autor rady románu a dramat'
pajících látku z velmi rLlzných prostredí anglické
lecnosti, je hlasatelem velmi prísného realismu.
sV)'ch ,essayích nepr stává zduraznovati základní
žadavek: ,umení má ciniti objevy ve' službách hu
nity. Nedt'iverive odmítá pojem krásy a nahražuje
slovem rytmus, harmonie. Avšak umelecké dÍl()
býti harmonickým nej.en .formou, ale též vnitrním
sahem. Touto vnitrní harmonií je pravda. Umelec
hledati pravdu. Toto hledání pravdy je však' G
worthymu u umelce zcela prirozeným. »Kdykoliv
snažím videti krásu, vidím pravdu,« praví jeden .
hrdina románu. Umelec nemuže než nalézati prav
Cím jasnejší je jeho vise, tím více pravdy. Delení
realism a romantism je Galsworthymu hla\'nÍ preh
dou v umení vubec. Romantika a realistu liší ma
s nímž pristupují k svému dílu. U realisty je »m
poucení«, tedy tendence, tendence jisté myšlenky.
Galsworthy vlastne ve své teorii povýšil tendenci
sám nutný predpoklad realistického umení. Ale
casne- požaduje na umeleckém díle, aby bylo nestr
ným, nepredpojatým, plným obrazem skutecnosti. ~
dence nesm'í zkrucovati skutecnost. Umelec n
predkládati pravidla své morálky, ale samy jevy
votní. Jen ve výberu a vzájemné kombinaci techto j
se oS'vedcuje umelcovo morální presvedcení. Ale k
mu, aby stvoril umelec dílo, jež, místO' aby kricelo'
osobní morálku, by bylo tichým nestranným obraz
skutecnosti, je treba velkého sebezaprení, odvahy
nepredpojatosti, rozhledu a trpelivosti, hlavne však
sky ke skutecnosti, zvídavé lásky k vecem pro ne s
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A práve tato poslední vlastnost podle soudu GalslI"orthyhochybí anglickému umení. Anglican se nedovededívati tiše na veci jen z radosti pohledu na ne,
jen z pouhé zvedavosti. Ale tato zásada je již na ceste
k vylécení. Ruský realistický román, jenž okouzlil
svou pravdou cást anglické literatury, odstranuje ono
moralisování, v nemž vezela. Galsworthy se netají obdivem k ruskému umení a hrde se hlás'í k rusl<jm
romanopiscLlmjako svým velkým ucitdllm. Jeho teorie realismu je zajímavou snahou o kompromis mezi
ruskou tendencností umení (tak jak ji zrí u velkého
svéhovzoru Turgeneva) a anglick)'m moralismem, nesnadn)' kompromis, jehož charakteristickým pfíkladem
v praksi se stalo Galsworthyovo
nejlepší dílo mezi
jeho sociálními romány, »Man of Property«.
V duchu své teorie tvoril Galsworthy své umelecké
dílo tak, že vzniklo spoluprací myslitele a umelc'e.
Pristoupil k nemu jako sociální kritik a myslitel s hotov)'mi názory, jež dosti jasne, treba ne zcela prímo,
jen v obrazech, ukázal »Island Pharisees«. Odkryl sociální problémy a svého umení použil, aby tyto problémypredstavil a zobrazil v jejich naléhavosti. Odtud
jeho román více než kresbou vyvíjej'ícího se osudu
individuelního života je obrazem urcitých stavu sociálníhoživota, tak vyhrocených, že vybízejí a nutí k rešení,
Románem »Man of Property« zahájil svou radu
studií anglické spolecnosti.
Od penežnické vrstvy
»)Forsytu«,jež lící v tomto roniáne, jenž je jen clánkem velkého celku románové serie »Forsyte Saga«,
prešel k angJiickým sqU'irum (»Country House«),
k vrstve lond)'nsk)'ch
intelektuálll
(»Fraternity«),
k aristokracii (»Patrician«), k anglickému agrárnímu
venkovu (»Freelands«) a k predstavitelum orthodoxního duchovenstva (»Saints Progress«);
všude odhaluje typické prnblémy a duši techto vrstev a tím i duši
Anglie. Postupoval tak, jak si vytkl cestu hned ve
l.mínen)/chobrazech z anglické spolecnosti, v »Island
Pharisees«.
Když byl v románech »Fraternity«
a »Patrician«
pronikal hloubeji do nitra acglického intelektuála, narazil na typický zápas intelektllálll, zápas ducha a
srdce. Tam se zrodilo thema vášne. jez se oddelilo od
thematu sociálního a daln vznik dvema cistým románltm vášne: »Dark Flower« a »Beyond«. V nich teprve, vymaniv se ze všech pout tendence soCiální, je
Galsworthy jen umelcem.
Spolecnost a jej'í jednotlivé vrstvy jsou Galsworthymu obehnány neprekrocitelnou hré1dbou zvyku. tr<l,dicních názoru a predsudkl1. Spolecnost je silna. Vnucuje
svá pouta a své mínení. Ti, kdož nedov,edou jíti s ní
a s jejími ztrnulými názory, ocitají se snadno v zápasu s ní. Jeho sociální román lící historie takových
zápasll v ruzných obmenách. Jeho lidé jsou predstaveni jako sociální typy, na nichž vše tvpické ;e zdurazneno a vše individuelní úmyslne šetreno. Sami sebe
sociálne cítí, jsou si vedomi své sociální príslušnosti,
tu s pýchou, Úlm s bolestí. Zrodili se v urcitém sociálIÍm prostredí a vyrostli v nem, jsou typem, jakým je
liO vytvorilo a touto okolností
je jejich osud predem
I 'zhodnut.
Lidstvo rozpadá se Galsworthymu
celkem ve tri
t
y: v t. zv. representanty spolecnosti. verné své ka~, všeho se desící, co se prící uznaným formám soc:fllního života. Ti nemají pochopení pr,o svobodu
druh)rch. Štastní jsou ti, kdož dovedou zrít jen touhu
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svého srdce a za ní krácejí svetem, za svobodou, nedbajíce :spolecnosti a jejího úžasu a pohoršení. K temto
dvema typum, representantum
spolecnosti a sociálne
vyvrhovaným hlasatelum svobody, druž'í se typ tretí,
typ jakýchsi sprostfedkovatelu,
tech, kterí nevyrustají
sice mimo spolecnost jako hlasatelé svobody, ale dovedou se dívat pres Její hranice. Oni jediní dovedou
chápat ty, kdož jsou mimo ni.
Galsworthyho tri sociální typy jsou však soucasne
všeobecne lidskými typy, rozlišenými podle citové a
predstavivé schopnosti a tam, kde již spadlo vše sociální s Galsworthyových
postav, je tato trojice stejne
zretelna. Hrdina »Man of Property«, Soames Forsyte,
jenž representuje sílu spolecnosti, není schopen chápat lásku a krásu, již cítí a tak jak ji cítí jeho 'sensitivní žena Ir,ena, na jejíž, odpor ona síla narazila.
Galsw-orthyovi representanti
spolecnosti nejsou citu
schopni a nechápou jej. Oni jako -celá spolecnost se
v románe vášne ocitají v pozadí, nebot jen mimo spolecnost, konvenci a f.ormy je svet svobody srdce a
ducha a volných citu. A tak hlavními postavami románll vášne se stávají umelci (sochar Lennan, housli,srta, cizinec a tulák Fiorsen) a ženy (Gyp a lásky
Lennanovy) a mezi ne se prenášejí rozpory a zápasy,
rozpory mezi temi, kdož prímo, bez váhání. jdou za
svými rozpory, city, a mezi temi ostatními.
Jako prenáší do umení analytickou methodu myšlení. tak zas naopak používá Galsworthy symbolu. Veci
nabývají dvojího významu. Tato dvojitost se stupnuje
nejdále ve »Fraternity«
(Bratrství).
Je-li rudý kvet,
jenž padá ve snu Lennanove v Dark Flower k jeho
nohám, symbolem vášne, již Lennanovi
vrací zpet
paní Stormerová, odjíždej'íc, aby se nevrátila, tajila vášen již dávno predtím v díle Galsworthyove
'Sama
v sobe druhý V)lznam: byla nejen projevem schopnosti
býti svobodným, ale symbolem svobody samy. Tak nejen veci, ale osoby i deje nabývají dvojího významu.
Irena a Bosinney, o svou lásku' zápasící milenci z »Man
of Pr,operty«, jsou soucasne bojovníky za svobodu. Takový dvO'jí význam .má u Galsworthyho též ona situace,
jež se tolikrát v jeho díle stále a stále vrací, sítuace,
v níž vedle pochybeného manželského svazku roste
volný pomer jednoho z manželu k jiné osobe. Ona vytvorila jádro deje v »Man of Property«. Irena, sensitivní, inteligentní 'žena Soamesa Forsyta,
váženého
v penežních kruzích, nudného sobeckého hmotare, osamocená po jeho boku, nalezla porozumení a lásku srdce
u chudého umelce Bosinneyho. Chce odejíti od Soamesa, ale Soames, ac jí byl prislíbil volnost pro prípad nezdaru jejich manželství, jí brání z desu pred
sensacností rozvodu a pred sv,ou prohrou a jeho neústupnost a mstivost jde tak daleko, že neprímo zavinuj-e tragickou smrt milencovu a donucuj-e ji k návratu.
Ve »Fraternity« touží po svobode manžel, ne žena.
V románe »Patrician«, kde mladý patricij se zamiloval do osamelé obyvatelky domku na panství svých rodicu, paní Noelové. jejíž neurcité spO'lecenské postavení, v podstate neznámé. bylo všeobecnou záhadou, a
nabídnul jí, netušící, že nezná její minulosti, ruku, dovídá se k svému prekvapení, že je poutána vnuceným
svazkem manželským k muži farári, jehož sice pO'vzájemné dohode opustila, ale jenž vzhledem k názO'rum svým a své církve nepripustil rozvod, padla tato situace sama o sobe do pozadí a do minulosti. Jelikož se
však stejne vytrvale obj'evuje i v cistých románech
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vášne, jak v »Dark Flower«, kde Lennan je jí po trikráte úcasten, tak v »Beyond«, musíme míti za to, že
tato situace, puvodne Galsworthym myslitelem jako sociální problém zjevená, má pro Galsworthyho umelce
svuj vnitrní v)'znam.
Vášen, již v díle Galsworthyove nenalézáme jinde
lec mimo konvencní manželství, musí bojovati zápas,
jenž je zápasem o svobodu proti spolecnosti. Avšak
spolecnost odpírá svobodu. Odpírá ji Irene, jež se musí
vrátiti do domu svého tyranského manžela, když byl
její milenec Bosinney, bez pomoci, štván neshodami,
v rozcilení padl v mlze kdesi pod kola autobusu. U Hilaria Dallisona a patricije Millonna pozorujeme, jak
sociální a kastovní pouta brzdí v jednotlivci 'samém
svobodu vášne. Náhlé pr.obuzení vrozeného estétství
jeho vrstvy zabranuje Dallisonovi z »Fraternity«, aby
neopustil svt'ij domov s modelkou. Odchází nakonec
sám, s trpkým pocitem necehO' v kastovním trídení,
ceho si doposavad v té míre neuvedO'moval a nechtel
uvedomovati.
Kandidovaného
clena poslanecké snemovny, patricij'e Miltonna vedomí morální zodpovednosti vudce národa ciní neschopným udržovati s paní
Noelovou pokoutný utajovaný styk a, když byl štastne
pres tál trpký zápas mezi srdcem a povinnostmi
a
ztrátu pan'í N oelové, jež se rozhodla svým odjezdem
zabrániti mu v jeho úmyslu vzdáti se k vltli ní mandátu, samotársky se vrací k práci za svou karierou,
na níž jeho rodina tak lpí.
Ale i druhý Galsworthyuv svet, svet Galsworthyho
umelce, svet volnosti srdce a citu, je trpce a beznadejne
poután. Není to již odpírání vinou spolecnosti. Je to
odríkání, k nemuž je vede poznání jejich srdce. Co
naznacovala ona situace, vyjadrující
bludnou dálku
lidských srdcí, situace, jež prochází Galsworthyovým
dílem v tolika obmenách, dopovídá tento opakující se
moment odríkání: Galsworthy je pessimista. Proto se
mu zdarilo tak dobre zobrazovat krivdy a nicivé síly,
jež nalezl ve spolecnosti jako rozhorcený sociální kritik, a zamlcet vše kladné v ní. Mezi jeho postavami sociálního románu vynikají životností tyranští representanti spolecnosti, a mezi deji ty, jež lící nezdal' bojovnikLt za svobodu. Naproti tomu v Galsworthyove
presvedcení, že ten, kdo je schopen citu (" anglickém
svete tak vzácný), je zároven spravedlivý a pravdymilovný, se jeví idealisuj'ící optimismus.
Toto presvedcení, pr'esvedcení o jednotnosti
krásy a pravdy,
jež povýšilo v Galsworthyove díle miluj'ící ve spravedlivé a ucinilo z chladu ke kráse chlad k myšlence
spravedlnosti, ciní klam Galsworthyovy tendenc,e nevedomým. Sladilo v nem umelce a myslitele.
V »Man of Property« padl stín mezi Forsyty a jas
na Irenu a Bosinneyho. Tím, že tmu Forsytu prosvítil
svetlem svého pozorování, jež nade dnem pritlumil,
zakryl Galsworthy toto rozestrení svetla a stínu. Uciniv v Soamesovi Forsytovi hrdinnou postavu, neprátelskou idei, a postavy sympatické odsoudiv k prohre,
v konstrukci románu zastrel své zjevné sympatie a dodal obrazu rovnováhy, jež mu skýtá zdání nestranno~ti. Bosinney umírá, Irena se podrohuje, tyran Soames
vítezí. Ale sympatie Galsworthyovy nejsou tím mé-ne
zretelny. Není-li problém zápasu rozrešen vne, uvnitr
je rozrešen. Soames je hrdinou jen v ironickém slova
smyslu. Zatím CO'sympatické postavy Ireny a Bosinneyho jsou zahaleny mlhou šerého prísvitu a tajemství,
pohybuje Galsworthy Soamesem tak blízko hledište,
že každá otázka a každé gesto a úšklebek jsou desa-
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teronásobne zretelny. Tím dociluje ceho chce: pohyb
Soamesuv, jako všechen hemživý pohyb Forsytu,
v tomto príliš jasném svetle všednosti života pod ironií slova, je smešn)' a uboze malicherný.
Avšak je-li »Man of Property« jen pouhým objektiyním obrazem zápasu dvou kontrastu, je jen otázkou.
Ale Galsworthy si neodeprel prímé odpovedi. Je vsunuta v dejovou osnovu v podobe vedlejšího thematu
v historii mladého Jolyona Forsyta, jenž po letech dochází milosti a odpuštení svého otce, který vycítil a pochopil tíhu osudu svého syna, vyvrženého z rodu a
spolecnosti, a smiruje se s ním. Tito oba Jolyonové,
v nichž se trhá hráz, jež delí Galsworthyuv svet spokcnosti a svet mimo ni, jsou vlastními nositely Galsworthyovy morálky.
V Galsworthym je rozpor mezi negacemi umelce a
optimismem myslitele. Tento rozpor nemizí dríve, dokud na toto místo skutecnosti, již objevil myslitel, nenastupuje skutecnost, již objevuje umelec. V Galsworthyových románech vášne vystrídává skutecnost
typickou skutecnost výjimecná. Namísto
extraktu
skutecnosti nastupuje skutecnost plná. Jedine dílo, jež
je naplneno takovou .skutecností, muže býti nestrann)'m
a pravdivým obrazem života. Ale sotva zacala skutecnost, již objevil umelec a ne myslitel, mluviti za
sebe, dostala se v kontrast s ideov)'m presvedcením
autorovým, když nechal své srdce a duši jíti vlastními
cestami a ne cestami predem vytcenými urcitou myšlenkou: Galsworthy, jenž vyšel z prísného odporu ke
spolecnosti, zobrazil nakonec v hrdince »Beyond« život ženy, jejÍ'ž trpký životní osud je cítiti jako marné
úsilí býti prijata zpet spolecností. Zrozena z nezákonného pomeru, mimo spolecnost, docká se opet lásky a
svazku mimo spolecnost, lásky houslisty Fiorsena,
prudce sensitivního nestálého cizince - tuláka a pochybeného manželství s ním, v nemž se jejich povahy
nesnesou. Rozvod s ním není možný a, nový, napovrch
štastný a harmonický svazek lásky s korektním anglickým gentlemanem je již zcela volný a koncí neštastne
vinou odporu jehO' okolí.
»Dark Flower« je studií vášne v duši cloveka, jehož
osucI vyjadruje jediný fakt, že je Anglicanem (gentlemanem) a umeloem ci spíše umelcem, ale Anglicanem. Jeho vnitrní zápas o štestí je týž jqko zápas Gyp,
hrdinky »Beyond«. Jsou lákáni krásou. Když prichází
blíže, objevuje se její klam. Jejich zápas s ní je typický pro anglickou duši, chtející pokládati krásu a
pravdu za totéž a odevzdávající se odríkání, kdykOliv
poznává, že obé není týmž. Tento zápas je také zápasem Galsworthyovým.
Ve Fiorsenovi, zrejmém nástupci jeho hlasatelu svobody, zašel Galsworthy nejdále od optimismu své morální tendence. V nem zcela neanglicky zobrazil krásu
a touhu po kráse, jež nejsou morálne pravdivy. Je životnejší a bližší než kterýkoliv z jeho mlhavých predchudcu v sociálním románe. Je milencem, ale není bojovníkem za právo všech. Je umelcem, ale není spravedlivým. Není zatížen žádnou všeobecnou myšlenkou. Miluje a krivdí, zoufá a hýrí. Nejde za všeobecnými cíly, ale za svým srdcem. Není podivno, že v díle
Galsworthyove nejlidštejší postava, postava nemorálního idealisty, je postava cizince? Avšak Galsworthy
se této postave brání. Vyplnuje jí polovinu románu na
úkor hrdinky Gyp, aby v druhé polovine románu, jenž
je jakoby nastaven druhou láskou Gyp, ztrpklého Fiorsena, ne již umelce, ale výdelkáre umení, nechával mi-
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chodník na Václavském námestí. Napsal jsem práve
V á cla v s k é nám e stí. Vy, kterí tento clánek budete císt, možná ani nevíte, že to není jen tak, vskod'a.
'
cí-li vám tech šestnáct písmenek z papíru do ocí a vy
pochopít-e, že znamenají Václa'Vské námestí a co to je.
yatie Gy? na _.Fiorsenovi jsou marne vyplýtváTa písmena beží vám z ocí úprkem po silnici zrakových
eJl pomoc jemu je marna. V obraze jejich pomeru
nervu do urcitého závitu mozkového, tam se rychle
· 1 G.al~worthy ne!dar své morálky, té, jejímiž no!.b~h je?o spros~redkovatelé ideálu svobody. Není r~zh?,dnou pro jednu z tisíc-e cest a motají se po ní dále,
davajlce pozor, aby na prestupných stanicích gangliolZ Jen dalka meZI srdcem
hmotaru a idealistu ale
vých bunek si nespletla smer, strašným labyrintem cen· idealisty samými, již zde Galsworthy odhalil.' Kotripetálních drah, až se konecne dostanou do šedé kory
é odhodlání osamocené Gyp, zríditi
a vésti na
velkého mozku, který se skrývá zrovna pod vaším cestatku útulek pro sirotky, zní uprostred tohoto
lem, a tam vrazí všecka udýchána do jedné z tiskli
ání velmi cize, stejne cize jako 'celá Galsworthypyramidových bunek. A ta bUl1ka - nebot to hlavní
morálka, hlásající potrebu sympatie, lásky a citu
t'eprve ted zacíná - to je vám takové skladište, do
r7:enc~mspolecnosti; nebot práve nedostatek lánehož vám život naházel všecka V áclavská námestí,
.1 ~ltU)e to,. ~? G~s':,o.rthymu
samému brání, aby
s nimiž jste se setkali. A sotva vám tech mých šestnáct
zl! prImo JejIch mdIvIduelní život a individuelní
písmenek tam vrazí, nastane v bunecném skladišti povt'lbec, jenž má svou vlastní od oné všeobecné
plach, vzájemné vítání a predstavování, až náhle se
'lnou pravdu, již je treba cítiti. ozve výkrik: »A vždyt my se známe!« a vy zároven
~imo ~ociální thema lze poznati stycné body,
spatríte pr'ed s,ebou Václavské námestí, jak :se vám zachz se sesel Galsworthy myslitel a Galsworthy
chovalo
ve skladišti - chci ríci ve vzpomínce. A nejen
. Bylo mu treba je vyhledati, chtel-Ii vytvoriti
to:
vy
najednou
i víte, co jsem chtel temi písmenkami
ky presvedcivé obrazy skutecnosti podle tendenríci - porozumeli jste mi (nebo také ne, co pak já
~d~rilo se mu to. Ale mezery mezi temito dvema
vím. máte-li zrovna tohle skladište v porádku?) a most
1 jeho bytosti, z nichž
každá si stanovila pro
us svuj vlastní požadavek, prece nepodarilo se mezi mnou, jenž tohle píši ve svém pokoji na Vinohradech, a vámi, kter'í to ctete v Brne nebo v Rize nebo
preklenouti, byt ~srebevíce premáhání to stálo a
buhvíkde, je zbudován.
• h práve se projevila nemožnost a nesluciteln~st
Ovšem, jak se tenhle celý pochod ve skutecnosti dedvou požadavku, jež klade na realismus. Realije, to vám nerekne žádný psycholog a já také ne. A ted
, jenž má býti veren skutecnosti, nemuže' sloužiti
hned zase pochopíte pomocí jiné gangliové bunky a
vším morálním ideám.
s upotrebením jiné cásti svého mozkového labyrintu,
z nehož by Theseovi nepomohlo ani klubko veliké jako
zemekoule, že to s tím skladištem je receno vlastne jen
symbolicky, abychom se vubec my dva mohli dorozu··
meti. Víte, psychologie je ošemetná vec a psycholog
bývá zpravidla 'Vponekud smešné situaci cloveka, jehož
duše nan vykukuje za rohem jeho vlastni osobnosti
Ctenár a kniha.
a vyplazuje nan jazyk: chyt si me! Nebot. na neštestí
k tomu, co vysvetluje, potrebuje zrovna to, cím to vyedy b i b I i o psy c h 10' log i e.
svetlu je: své duše nebo jak to chcete nazvat.
.
eknete asi: U certq, jaké to nové slovo?
Chci tím ríci. že cte-li clovek ráno úvodník v noviv kutk,! u nás do té míry nové, že pospíchám,
nách, ani netuší, jaký obrovský proc-es se v nem odevám je predstavil. Je to ovšem jen naše 'Vina,
hraje, než se stane tak prostá a rychlá vec (ani jí neme jím ponekud prekvapeni. Jinde - a Rusové tu
postrehne), že si uvedomí trebas, co p. Peroutka ulona celném míste - pracuje se alespon na teoretižil v písmenkách, slovech a vetách na papír o ceskoprohloubení této nové discipliny, byt praxe stále
slov,enském fašismu. Nebo si predstavte,
mužete-Ii,
narážela na težko prekonatelné prekážky. Byl to
kolik drah, bunek, závitu a center se ve vás rozehraje,
Mikuláš R u b a k i n, jenž v Paríži r. 1922 vydal
kolik písmenek, slov, vet, vjemu, predstav, asociac'Í
couzsky svuj »Úvod do bibliologické psychologie«,
prolétne
vaším mozkem, neZ prectete Dostojevského
které se stalo od té doby východiskem nového od»Bratry Karamazovy«. Je VLlbeCmožno si predstaviti
í psychologického badán'í. Že už po ctyrech letech ten ruch nervové dopravy, který neslyšne hrmí všemi
'zí i u nás první obsáhlejší práce, seznamující nás
závity našeho mozku stále a stále? Polední Brodway
s Rl1bakinem, ale vLIbec s problémy bibliopsychoje proti tomu pustý klid saharské poušte. Ku podivu,
é teorie i praxe, o to má zásluhu bibliotékár prof.
hledáme tak rádi prehluboká tajemství mezi hvedami
outník.*)
a kdesi ve vesmíru a zatím je nosíme ve vlastní hlažd)' spisovatel vám rel<ne, že dostat nejakou myve, pár milimetru pod povrchem svého cela.
u z hlavy na papír není tak jednoduché, ba že je
Je to ohromné, nepredstavitelné - a prece se to zaekdy náramne obtížná vec. Flaubert mohl o tom
tím
týká jen písmenek a slov; mechanického uvedovypravovati. Ale clovek si zpravidla ani neuvemování si jejich významu, což ostatne ne u každého
" že pro myšlenku jest mnohem neschudnejší cesta
cloveka se deje stejne, jak se o tom mužete presvedpíru do mozku ctenárova: klasický labyrint z Miciti pokusy. Ale vedle této, abych tak rekl, nádenické
urem je proti této motanici krivolakých cesticek
prác-e, jsou další, vyšší sféry vlastní duševní cinnosti;
'ci a jednom nebezpecí tak prostý a bezpecný jako
nad temito základy tycí se celá i mposantní budova
asociac'í, tvorení soudu - myšlení, necítaje vzniku,
Bohuslav Koutník:
Cte n á r a k ni h a. Vyšlo jako
vlnení a zániku citu, techto okrasných fa:sad na prucelí
»Knihovny casopisu ceskoslovenských
knihoy,níku«.
• tak znovu dosvedcyuje to,yco dává tušiti predchá»Dark Flower«: ze myslenka udržovala formu
'nu, jenž tam, kde není tendence se komposicneY
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našeho duševního života. A tu práve s,e ocitáme na
vlasrtním poli bibl.iopsychologie.

*

*

*

Není nic nového, že kniha pusobí na cteWi~e urcitým
zpusobem. Jak? Do jaké míry? Jakými zákony se ridí
toto pusobení? A jaké praktické dusledky lze z nich
odvodit? To jsou nejduležitejší otázky bibliopsychologie.
Rubakin stanovil celkem ctyri })z~kony«, jež je ovšem
zatím .nutno dáti do uvozovek - sám prof. Koutník
vhodne poznamenává, že není dosud jisto, lze-Ii tu
plným práv'em mluviti o zákonech:
1. Zákon
Humboldtuv
a Potebnllv:
Kniha a všecky její prvky, to jest i každé jednotlivé
slovo, jsou nástrojem vyvolávání vnitrních zkušeností,
odpov'ídajících všem zvláštnostem mysli, v níž se tyto
zkušenosti tvorí, a nikoli nástrojem k prenášení techto
zkušeností.
2. Z á k o n H e n ne- q u i n u v: Každé dílo literární ZPllsobuje nejvetší úcin na ctenáre, jehož duševní
soustava poskytuje nejvíce obdoby ci podobnosti s myslí spisovatelovou.
3. Z á k o n T a i n u v: Obdoba, jež jest mezi osobnostmi ctenárel, závisí ,od obdoby prostredí spolecenského, plemene a doby dejinné.
.
4. Z á k o n T a r d II v: Cím byl vetší duševní styk
mezi predky dvou daných jednotlivcll, cím více vytvoril u nich· 'spolecných myšlenek, pochodu jednání
a citu;' Hm 'bude snáze pro tyto dva jednotlivce sdeliti
si pri setkán'í navzájem duševní stav.
Fakt
že táž kniha na ruzné lidi muže pusobiti
velmi rozdílne. To je stará pravda, nad níž se pozastavovali již Nietzsche a pred nim Lichtenberg a celá
spousta jiných lidí, kterí a tomhle predmetu premýšleli. Táž kniha, která jednomu nesmírne prospeje,
druhého otráví, znicí. Dvaoetiletý clovek s krabickou
zápalek móže provésti radu velmi užitecných úkonu
-. zatopiti, roz'Svítiti lampu, zapáliti si dÝ;l11ku'a já
nevím, co všecko, kdežto petileté díte se mMe jí popálit a zapálit pri tom dóm. Podle toho by se ,mohlo
ríci, že kniha je nápadne podobná krabicce zápalek.
To by tedy samo o sobe tak neprekvapovalo. Ale
táž kniha mllže i na téhož cloveka velmi nestejne PlIsobit v rllzném veku. Patrne každý z nás by mohl
o tomhle snésti spoustu dokladó. A abych se se svou
troŠkou neopozdil: vzpomínám si na príklad, že jsem
pred válkou prímo ležel
Ann'unziovÝch románech a
že jejich smer a technika mi byly ideálem. Dnes však
bych riskoval zdraví 'Svého duševníhO' i telesného žaludku, kdybych mel precíst z nich jen jedinou stránku,
ackoli plne uzná:vám, že Annurizio je velmi slavný
romanO'pisec, básn'ík a tak "Clále.Meníme svou cetbu
podle toho, jak se sami meníme. Knihy, které vykonaly svou povinnost, odkládáme do nejvyšších regállt
své knihovny. Tím však ješte není rozhodnuto, ze se
k nim nikdy nevrátíme; v techto domech duševního
života odcházíme casto dvermi. abychom se vrátili
oknem. Také se prihází, že kniha, kterou jsme jako
ctrriáctiletí odložili nedoctenu, stane se pro náS' ohromujícím objevem. když je nám ctyriadvacet let. Ba
castO' není ani treba deseti let k takové zmene. Mýlíme
se nekdy pllsobením' prechodné nálady. Pamatuji se
- stalo se mi nejednou, že jsem byl uchvácen knihou,·
kterou jsem pred krátkým casem mrzute odložil. Náš
pomer ke knize není jen urcován trv,alými proudy' velkých period, nýbrž i prechodným pósobením drobných
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nárazu na naši mysl; jimž sioe rózní jedin~i nestejne
podléhají, ale jimž nikdo úplne neunikne; oož má své
velmi závažné dósledky pro kritiku vubec a literární
kritiku 'zvlášt - bibliopsychologická, analysa literárních historiku, na pr. F. IX~ Šaldy, nebyla by sice
vždycky zvlášt vdecná práce, ale zato tím cennejší;
odkryla by ovšem Nejednu labilnO'st literární kritiky po
stránce psychologické.
Bibliopsychologové ríkají, že na nás' nejvíce pusobí
spisovatel, s nímž jsme stejného nebo podobného vnitr
ního zladení. Tedy jakási duševní asonance (viz zá·
kon Hennequinllv). Neprobudí-li v nás kniha souznejícího tónu, je pro nás bez uži-tku,nepU'sobí, - odklá·
dáme ji. Byl by zde tedy prím)' pomer mezi stupnem
a formoLi našeho duševního života a knihou, respektive
duševn'ím životem jejího autora. Podle toho by zasne·
ného romantika okouzloval nejvíoe autor lyrický, obe·
strený lehce mystickými· mlhami - tak nekdo la
Hamsun, a naopak, cloveka s ostrým smyslem pro skutecný život aLitori po zpuso.buShawove
nebo Chester·
tonO've. N uže, shledáváme, že n e kdy tomu skutecne
tak jest. Ale je tím plne vycerpán vztah mezi knihou
a ctenárem, jak jej pajímají Hennequin, Rubakin nebo
Kautník? .
Znamenalo by to', že dliš,evní stav ctenáruv je prius,
je rozhadující, je aktivní, kdežtO' funkce knihy by byla
vla:stne vždycky ·pasivní. Mohlo by se ríci podle známéhO' vzoru, že co ne n í v mys I'i cte n á r ov ft
n e n í a n i v k n i ze. Ctenár by tu vybíral z knihy
jen ta, cO' by odpavídalo jeho vnitrnímu zladení a
jeho zkušenastem a ostatní vše by ho m'íjelo bez úcinku; pa prípade by knihu, v níž by nenalézal nic spo·
lecnéhO' se sebou samým, ani necetl. Není však tohle
zúžení funkce knihy príliš nebezpecné a nepravdepo·
dabné ? Vpravde práve zde se mi zdá, že dosavadní
bibliopsychalogie je príliš jednastranná,
nedocenujíc
dasti aktivnosti, útocnosti knihy samé. Je sice pravda,
že si z knihy vybíráme se zvláštní zálibau vše, co nám
nejvíce 'odpavídá, co je ve vetší ci menší shode 's naším
vnitrním zladenÍm. Ale ,to je pouze cást pravdy .....•
jej'í pamocná cást, abych tak rekl. Razhodující pri
e:.etbejest to, co v ctenári prevládá, a tO' jest trvalá
z ved a vos t, již v nás kniha roznecuje a udržuje.
Pri tam mamenty, jež jsau ve vetší ci menší shode
s myslí ctenáravau, mají úlohu pamacnau, pripodobnujíce nárazy navých svetó, nijak s myslí ctenárovou
nesouhlasících, jehO' základnímu vnitrnímu zladení; ji·
nými slovy jsou ta jakési pSlychické fermenty, jež je
ciní stravitelnými.
Cím v'íce dovede kniha roznítiti v ctenári zvedavost,
tím j-e pusobivejši a
naopak. RO'zumí se, ž·e i ta je relativní: táž kniha,
jež u nekohO' rozža'ví zvedavast na sta stupni't, u ji·
ného j,í vubec neprobudí; v kterémžtO' prípade kniha
vóbec neplIsobí. Veci stejne nebo podobne s námi zla·
dené pusabí na cloveka samy o sobe nejméne, zanechávají ho lhostejným. Voda, jejíž beplota se shoduje
s teplotou naší pakažky, nevzbuzuje v nás žádné re·
akoe, vstrcíme-li clo ní ruku. Ale vstrcte ji do varicí
vody nebo skocte dO'ledové reky! Lidská tvár nejdo'
konaleji s námi zladená jest náš vlastní obraz v zrcadle: zpravidla díváme se nan s dO'kanalO'u lhostej·
nO'stí: zatO' pO'hled na tvár cizíhO' cloveka muže v nás
vzbuditi celO'u bouri pacitó. Podobne v knize to, co
s naším vlastn'ím nitrem více méne sO'uzvucí, samo
o sabe by nás zanechalo lhostejným, kdyby nebylo
v knizle taho, co je nám nO'vinkou a ~O'nárnnijak ne·
11
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vídá. Podobnost pak, jež se rozkládá mezi námi
vostí, jest práve to, co nám ji ciní prístupnou: je
ko schody, po nichž m{'tžeme vystoupiti z prvního
do druhéhoi Kde není techto schodll, treba míti
krídla, jež preloženy do mluvy psychologLI se
. ají fantasie. Ctenár nemající. ·techto krídel, nebo
slabá, odloží mrzute knihu, nebot je mu nemožno
do toho druhého poschodí dostat, jiný však se tam
se elegantním závodním skokem. Plyne tedy od, že dl'l1ežitejší než shoda nebo podobnost jest zveost, již kniha dovede vzbuditi, a fantasie, j'íž ctedisponuje: ve všech prípadech souzvucnost hraje
úlohu pomocnou, nedovoluj
nám proto v opaku
ennequinovi, abychom na ní konstruovali nejaký
becne platný biblippsychologický
zákon. Spíše
hom mohli stanoviti všeobecným pravidlem, že puní knihy je v prímém pomeru k stupni zvedavosti,
dovede v ctenári vzbuditi, a k stupni fantasie, jí~
ár disponuje, pri cemž souzvuk mezi knihou reive myslí autorovou a myslí ctenárovou má pouze
ci pomocnou.
O také potvrzuje plne skutecnost:
nejvíce upoutává
kniha, jež nám prináší neco nového, odlišného od
í zkušenosti a stavu mysli. A i v prípadech v)'še
n)'ch rozhoduje o púsobnosti Hamsuna na zasneo romantika ne tak to, v cem je s ním shodný, jako
že ono shodné dovede podati nove, v necekaném
etlení, zasaditi do netušených souvislostí a obohatiti
ým iodstíny a hlubšími dusažnostmi.
vevní stav ctenáre je dále v)'sledkem celého jeho
cházejícího života a jako takový jest i jevem sociockým. Nebot nejen že je soucinem velmi spletivlivu vnejších, prostredí, výchovy, doby, zamestí atd. a vlivLIvnitrních, vlastního myšlení a dedici, n)'brž zase také nazpet pLlsobí jako jejich výnicena své okolí. Kniha patrí - lze i ji prece hod'ti jako jev sociologick)' - k vnejším cinitelum,
s tohoto stanoviska bylo by záhodno mluviti
b i b I i o s o c i o log i i. Zkušenost nás \Ostatne
cuje, že také v tomto smeru její úkol,není jen paí, n)'brž i aktivní, ba dokonce nekdy velmi aktivní,
~inynám sdostatek ukazují, jakou úlohu hrály neé knihy ve vývoji lidstva, zejména v revolucních
, lních prevratech (VoHaire, Rousseau, Lenin atd.),
iv s pocátku mely proti sobe celou spolecnost, její
ní, zvyky, náladu, Že a do jaké míry ji dovedly
niti, na tom nejlépe mužeme zmeriti jejich aktijejich útocnost.
ozdíly proti sou zvucnosti jsou však duležité ješte
ak. Kniha totiž muže pusobiti zvlášt silne i na cte, jehož duševní stav je prav)'m opakem duševního
ro spisovatelova. DLlkazem jest zhoubný vliv knihy
nekterého ctenáre, psané ve skutecnosti jako V)'žn)' dokument. Spisova·tel historie až brutálne eroé - a u umeleck)"ch del, jež tu mám na mysli, je
ejména nápadné - mlJže míti nejlepší úmysly nebo
tivne receno muže býti na míle vzdálen jakékoli
nky na sensacnost nebo skrytého výpoctu na ero, pudy ctenárovy, a prece svou knihou bude z 90%
biti jen pro její sensacnost a nahou erotiku. »N acte mládež (ba nejen mládež!) s takovou chutí za
ta jiným úcelem, než aby poznávala
zhoubný vliv
'cnosti a otrásala se hruzou nad jejími zolovsky
"D)'midLtsledky, ukazovanými na vybraných ty, Velmi casto bývá spisovatel náramne prekvapen,
Qv duvody populárnosti
své knihy - tak velice

k
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se liší od toho, co mel na mysli, když ji psal. I po této
stránce docházíme tedy k tomu, že zákon Hennequinuv
je v dosavadní své formulaci neudržitelný. Spíše jsou
uvedené Rríklady zadostiucinením
zákonu Humboldtovu a Potebnovu. Ostatne bibliopsychologové, ackoliv
uznávají zákon Hennequinuv, na druhé strane takrka
jedním dechem mluví o zajímavém faktu, že chudí lidé
milují romány (a filmy, dodávám já) ze života šlechticLl
a težkých milionáru a naopak zase - ac, myslím, je
tento opak mnohem vzácnejší, protože bohatého bartipána nic netáhne dolu do bídy a hladu, zato však chudinu pritahuje lesk parket a oslnuje záre milionu.
I tyto postrehy jsou ve skutecnosti jen novými dukazy
pro mé tvrzení, že souzvucnosti hrají tu úlohu podradnou, pomocnou.
V této souvislosti se musím zmíniti o detektivkách
a podobné sensacní literature, o jejímž škodlivém vlivu vládne shodné mínení.' Mimochodem receno, sto~
tožnuji se s ním jen potud, pokucl nebeží o umelecké
dílo, jímž i cletektivka muž·e být; a jeneunušský
názor na umení naší literární mládeže, pestující bezkrev"
né fnukání a náladkarení, takovou velkovýrobu sladkých dortLl s revolucní polevou, šírí opovržení k bohate a kombinacne dumyslné epice (ostatne technicky
velmi nesnadné), které se 'teprve Karel Capek práve
y tomto liste právem ujal. Chci upozorniti, že zrovna
tahle literatura skýtá bibliopsychologum
znamenitou
príležitost k louskání hodne tvrdých oríšku. Mám na
mysli zároven nový doklad, že muže pusobiti velmi silne na ctenáre i kniha, jejíž spisovatel nemá s jeho duševním stavem nic, pranic spolecného ani podobného.
Úredníci universitn'ích knihov,en vedí, že nejpilnejší ctenári detektivek .a sensacních románu hodne napínav)'ch jsou - universitní profesori. A mohou vám
vypravovati anekdoty o tom, s jakými vysvetlivkami
si je pujcují - ten pró svou ženu, druhý pro své synátory, tretí dokonce tím pecuje o lektyru své služky
atd. Tam byste se také dovedeli, že žádná kniha se nestane tak casto na cas nezvestná jako práve detektivka,
jež tajemne zmizí ze skladište, aby za nekolik týdnu
se tam zase neméne tajemne objevila. To je totiž projev výpujcní metody tech, kdož se ponekud ostýchajíLtblanca, Lerou;ze, Hellera a j. VypLljcovati si ':.erejne,
úredne. A vím, že ti, kdož jich nectou, vynahrazují si
to v kinú, nebot film v tomto smyslu je vlastne jen
r.ový druh knihy. Mohli bychom se spolecne všichni
odvolati na Ibsena s jeho sklonem k sensacnÍ literature
nebo na Masaryka, kter)' tak rád chodil do kina uprostred vysilující práce zahranicní, kdybychom se snaL1
museli brániti proti verejnému opovržení filistrLl a vysušených pedantu. Bibliopsychologové meli by si však
tohoto úkazu všimnouti bedlive. Ale vec na první pohled prekvapující je tuším snadno vysvetlitelná. Clovek delší dobu bez prerušení intensivne pracující duševne sáhne s ohromnou chutí po lehké, napínavé cetbe, protože ho príjemne rozrušuje, rozptyluje n~jvíc~
sv)"m protikladem k predchozí cinnosti. Je to jak)"sl
clruh odpocinku, chcete-li duševního s~ortu, j,:ko ~.~,Y~
jcleme po práci na footbal nebo na tel1ls. Clovek, ZljlCl
celý rok v Praz·e, nejede na dovolenou clo Brna nebo
clo Berlína, aby tam pokracoval v témž zpusobu života, jaký vedl po celý rok, nýbrž se uchýlí d? hor, d~
lesu nebo okmori a žije nekolik týclnu docela JlI1ak, nez
je zvyklý. Clovek, který pracuje kolik mesícu na románe nebo na vedecké studii, neosvež'í svého vycerpaného ducha ctením Kanta nebo Dostojevského. ale tu
,.
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a tam si popreje volného výdechu nad »Dutou jehlou«.
Taková kniha nan pusobí proto tak silne a blahodárne,
že nemá s ní ani s jejím autorem pranic spolecného,
li pri cemž zase tu hraje nejduležitejší úlohu zvedavost,
jež se v nem roznítí do té míry, že všecko ostatní zatlací do pozadí, a zjedná tím mozku a duchu nutnou
úlevu. Zustanme u universitního profesora. Vedecká
kniha, kterou je nucen prostudovati, je v porovnání
s takovou »Dutou jehlou« mnohem pasivnejší. Nebot
v nem neroznecuje tak snadno a zejména tak trvale
zvedavost jako detektivní román. Vedecká kniha vyžaduje proto mnohem vetší aktivity se strany ctenáre,
který :se jí mus'í zmocnovati.
Naopak zase »Duté
jehle« se ctenár poddává sám, tu zmocnuje se kniha
jeho, roznecujíc jeho zvedav,ost na nejvyšší stupen a
dovedouc ji také na nem trvale až do konce udržeti.
Tyto príklady rozširují
výše uvedenou
poucku
o vzájemném vztahu mezi ctenárem a knihou o další
soucinitele - vuli a poutavost. Mohli bychom tedy ríci, že pusobení knihy je v prímém pomeru k stupni
a trvalosti zvedavosti, již dovede v ctenári vzbuditi
a jež je podmínena její poutavostí, a k stupni fantasie
a vule, jíž ctenár disponuje, pri cemž hlavn'i úlohu
mají r,ozdíly mezi knihou, respektive myslí autorovou
a myslí ctenárovou, kdežto souzvucnosti mají pouze
funkci pomocnou.*
Prakticky s,e až dosud bibliopsychologie neJvlce pestuje v knihovnách, kde prit'ozene lze nejpohodlneji
sebrati hojne statistického materiálu.
Prof. Koutník
venuje temto praktickým otázkám ve své knize velkou
pozornost, líce metody, jimiž jest se ríditi pri porizování bibliopsychologické statistiky jednak ve velkých
knihovnách, jednak v malých knihovnách venkovských.
Z podstaty veci samé ovšem plyne, že nejvetší vyhlídky na úplnost, podrobnost a presnost statistického
materiálu mají jen knihovny malé, v nichž knihovník
muže býti dokonale seznámen jak s ,obsahem knih, jež
pujcuje, tak se životem, sklony, vzde'1áním, zamestnáním a prostredím ctenáre, jejž pozoruje. Ve velkých
knihovnách nemuže si statistika ciniti techto nároku
- zustane vždycky jen približná a bude se pohybovati
jen: ve velkých obrysech. Zde ctenáru jest príliš mnoho
a jejich styk s knihovníkem jen letmý a knihovník také
nemuže znáti dopodrobna tisíce knih, jež pujcuje. Ze
ovšem knihovník musí býti dobrý psycholog, jest conditio sine qua non a záwven nepreklenutelná prekážka, aby bylo možno bibliopsychologii
jaksi povinne
zavésti do všech knihoven. Dlužno toho litovati, protože by se mohlo srovnávací metodou dosáhnouti velmi poz,oruhodných a nových výhledtl na pusobení prostr,edí, zamestnání, výchovy, cetby a p. na lidi v ruzných krajích, mesta proti venkovu atd. Z dostatecného
materiálu bylo by možno odvozovati vš~obecnejší dedukce a techto zkušeností bylo by možno užíti pri zakoládání knihoven (zejména knihoven pro speciální
okruh ctenárstva jako jsou knihovny delnické, vojenské a p.) a v neposlední rade i škola mela by tu k disposici velmi cenný materiál
pro své pedagogické
úcely.
Prof. Koutn'ík ve své knize otiskuje tyto dve ukázky
bibliopsychologick)"'ch záznamtl jaromerského knihovníka L. Piazzy:
V -O j í n 22J.etý. Za rok 73 knih vesmes zábavných.
Nejoblíbenejší spisovatelé: Ohnet, Jókai, Dumas, May,
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Losswitz, Cooper, Belot, Greenová, Zahradník-Br
ský, H. Hloucha, Laurie, Boisgilbert, Flammari
Reid, Herloš. Nejvíce Ohnet a Jókai.
C ho t ú r ,e dní k a 25letá, 61 knih. Nejv'íce
stermann a Albieri. Pak Ebers, Šrámek, Herrm
Haggard, d Annunzi-o.
Tyto záznamy jsou ,ovšem tak neúplné, že steží
hou dostaciti. Chybí tu zejména jakýkoli bližší .
Q obou ctenárích, o jejich vzdelání školském, zam
nání, prostredí atd. Nicméne i tak lze si uciniti o
jistý, byt matný bibliopsychologický obraz. Jsou
predevším dost pilní ctenári (víc než I kniha týd
ale vkusu celkem prumerného - voj'ín proti c
úredníka rozhodne mnohem prumernejšího, což je
svetlitelné také j,eho mládím. Cetba vojínova jest
padne stejnorodejší - žena je zrejme typ duše
mnohem složitejší a tím i boqatší na protiklady. U
jína prevládá roma·ntická a dobrodružná cetba, na
není zajisté bez vlivu jeho V'ojancení, u ženy Iyri
lícení prírody a lehce pikantní príbehy; s tím však z
kontrastuje Herrmann se svou malomeštáckou rozV
ností, proti n'íž se opet tycí zcela protichiidný s
Annunziuv a Šrámkuv a na druhé strane konecne
tický Haggard a Ebers. Kdybychom znali bližší ú
!o obou subjektech, bylo by možno provésti mno
podrobnejší a zajímavejší diagnosu, zejména kter'
složkami svého obsahu jednotlivé skupiny knih tu
zvlášt silne pusobily.
Nekterí bibliopsychologové, kterí doufají ve všeo
né rozšírení této nové discipliny, vidí v ní nový
chovný prostredek, jímž, by knihovny mohly pris
škole a rodine. Myslím však, že vuci tomuto ideál
oprávnena veškerá skepse. Videli jsme, jak prero
nité a casto nevypocítatelné jest pusobení knihy na v
náre. Knihovna, jež jen zcela výjimecne se muže
stematicky venovati individuálnímu prípadu a nao
zpravidla muže si vš'ímati svého ctenárstva jen
madne nebo nejvýš skupinovite, ztrácí tím témer v
cky predpoklady nezbytné pro úspešnou pedagogicki
cinnost. Zato však mohou knihovny svým bibliopsyc
l,ogickým materiálem znamenite prospeti škole a
dine, kde aplikace na individuální prípady se muže'
diné setkati s úspechem.

Poznámky
Peníze Národní strany práce. V "Kriticc« rcagoval p, K.
Lauda na naše clánky o strední ceste. Nemáme v úmyslu
šteti se do debaty práve s p, K. M: Laudou; jde nám
o jedno konkrétní tvrzení z jeho clánku. Pan K. M. Lauda plši
» Jeto
prímo, odporné, jak národní strana práce vyt
do boje za ocistu veI"ejného života a sama prijala pe
z týchž rukou, odkud je berou strany ostatní. Ale Pf
tomnost
a Národní
práce
mají ješte tolik
nické smelosti, že útocí na jiné strany pro prijeti
od prumyslníku
a sama národní strana práce prijala
druhého milionu korun od týchž prumyslníkl1.«

Pan

K. M. Lauda

si v clánku

mimo

jiné stežuje,

že v

kritice ,>velmi casto vystupuj e na scénu osel«. Prectení j
clánku nepohnulo nás k tomu, abychom se své scény odstr
osla, ale k tomu, abychom na ni pridali ješte figuru
Tvrzení p. Laudy o pene.zích, které národní strana práce
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jala od prumyslníku, jest velmi ošklivá lež, což tímto prohlaujeme. S lhári se ovšem nedebatuje, lhárum se clovek proste
"hýbá, i když jsou to velmi svatouškovští
a moralistictí
lhári.

Dopisy
Lidé ci stroje?
Vážený

pa,ne redaktore!

Je dobre, že predkládáte k diskussi dopis p. Micana »Lidé ci
atroje«. V rámci rubriky »Dopisy« se tak dalekosáhlé problémy
projednati sice nedají, ale lze alespon naznaciti, v cem je zásadní omyl p. Micana:. Názor, že technické zdokonalování
výby a ustavicné pronikání stroju do všech obori\ prumyslové
Wmosti bude rozmnožovati
rady nezamesnaných
a povede proto
V konecných di'lsledcích ke katastrofe,
je bežným dnes, jak do8vedcívšichni, kdo jsou cinni v prumyslové výrobe, stejne jako
byl v pocátcích zavádení strojové výroby, kdy delníci rozbíjeli
troje, ponevadž je prý pripravují
o chleba.
V cem je chyba? Nesporným
faktem jest, že pokrok nebo
lIOvý vynález v urcitém
odvetví
výroby zbaví zamestnání
citý pocet delníku v onom oboru, ac nekdy jen docasne.
Obecnc se však prehlíží, že každé takové zdokonalení výrobního
1JOChodu
snižuje úhrn produkcních nák1adi'l, což dríve ci pozdeji
projeví snížením prodej ní ceny výrobku, které umožní, aby
onen výrobek byl konsumován
v širším kruhu spotrebitelu, než
bylo dosud. Vynálezy v oboru textilních
stroju
znicily sice
mnoho samostatných dobrých tkalcu, ale zpCisobily, že v tomto
úmyslovém odvetví našlo obživu nekolik tisíckrát
více lidí,
než v dobe nejvetšího rozkvetu výroby remeslné. Proc?
PoDeva.džtextilní výrobky, jež byly do té doby do jisté míry
predmctem prepychoV);m, staly se pri pronikavém
snížení cen
potrebním predmetem
nej širších
kruhu.
Samostatní
tkalci.
promcnili se ovšem v námezdníky.
Kdyby na pr. nový vynález
v témž oboru mel za následek snížení pracovních
sil na polovici, bude propuštena znacná cást delníku pri tom zamestnaIIÝch.Dusledek však budEl ten, že zlevnený výrobek najde daleko
íce spo~rebitelu, takže se výrobní výkonnost bude moci z,výlti. 1Iimo to usporí se kupováním
lacinejších
výrobku cást
ddchodu, které se utratí za jiné statky, po nichž se poptávka
zvýší.

Poukazuje-li se na to, že delba práce pn strojní výrobe do
krajnosti provedená zmechanisovab
pracovní výkony a. nedovoje rozvití pracovních
schopností
delníkových,
nutno také
uznati, že zbavila cloveka vysilující otrocké námahy, ponevadž
"echny težké, fysické práce prejaly stroje.
Hlavní námitkou však jest, že stupnování
výroby ve všech
oborech vyvolává nadvýrobu, vedoucí k nezaméstnanosti
a krisím ,,)'robním. To je skutecnost.
Nadvýroba
však neznamená,
e urcitého statku je takové množství, že pron není potreby.
Znamená jenom, že tak zv. úcinná poptávka není dostatecnou,
to je,t poptávka onech, kterí te11J statek nejen potrebují,
ale
také jej mohol1 zaplatiti. Krise v stavebním prumyslu nevzniká
proto, že jest nadbytek obytných domu, nýbrž z té príciny, že
, kdo domu potrebují,
pro nedostatecné
prostredky
staveti
Demohou, a stavební podnikatelé
tak neciní, nemajíce zajištený
lÝnos. Dan výtkou jest, že se vyrábí mnoho neužitecn\ých
zbytecných vccí. Podnikatelé je vyrábejí nebo opatrují, jelikož
úcelem podnikání je dosažení zisku. Drahé kožišiny prichá,zejl
do obchodu proto, že ta cást obyvatelstva, která je žádá, mi'lže
soke ceny platiti. Její poptávka
tedy rozhoduje.
:Patrnc.
dyby cást dí\chodi'1 tímto zpi'lsobcm vydaných dostala se nekte'm jiným, malým duchodcum, obrátila by se poptávka po boch a šatech nebo pod. Podnikatel,
obchoduj ící kožišinami,
ehyl by odpadnutím
poptávky znicen, nýbrž obchodoval
by
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jinými vecmi. Jde tudíž u nadvýroby a krisí o jiné problémy
než o technickou stránku výroby. O jejich rešení pokoušejí se
ode dávna politikové a národohospodári.
Vidí ovšem ruzné možnosti a cesty, které podle jejich názoru by mohly vésti k cíli.
Tím se zabÝvati nehodlám. Chtel jsem jenom naznaciti, že
technický
pokrok jest naprostou
nutností, ponevadž zvyšuje
hmotný blahobyt. Že ovšem príznivé jeho výsledky nejsou stejnomerne rozdeleny, nesouvisí se zvyšováním výkonnosti, nýbrž
s tím, že Organisace spolecenská nevyhovuje. V tom se shodují
všichni reformátori,
ale rozcházejí
se v názorech o úspešném
postupu. Ponevadž
vady systému nejtíže odnášejí hospodásky
slabí, mírní se alesPOll .nepríznivé dusledky opatreními sociálne
politickými, kter;á maj í tyto vrstvy chrániti.
S projevem

opravdové

úcty trvám
Ing. Fr. Kliment.

Sušice,

26. k~etna

1926.

Cla a mzdy.
V ážený pane redaktore.
V cís. 18. píše Dl'. Jirí Hej d a o clech a mzdách. Ježto sám
chce aplikovati svou poznámku ne pouze na zmínený problem,
ale na »vetšinu našich debat a anket národohospodárských«,
mám nekolik poznámek:
Pan J. H. konstatuje
»nckolik zásadních chyb, jichž se dopouštejí i ti nejvýznacnejší«,
a sice tím: al) že myslí stále v pojilllech »národního«
hospodárství,
ac tato doba jest dávno za
námi. bj že smešuji otázky hospodárské
politiky se zásadami
hospodárské teorie. Pan J. II. z'toho vyvozuje, že jako výklad
\'Ýše mzdy jest jediný správný a nezvratitelný
argument, že
»výše mzdy jest otázkou moci«, že minimální mzda jest urcena
existencním
minimem
delníka a ma.ximální mzda jest dána
hranicní obetí kapitálu, t. j. tou, pri které se ješte rentuje
výroba. V techto mezích minimální a maximální mzdy bude se
pohybovati mzda a v techto mezích bude urcena mocenskými
pomery. Autor clánku pravi, že i výše ruzných cel jest urcena
mocenskými pomery v státu. Dále konstatuje,
že Evropa ztratila své konsllmenty za války a že Amerika je získala. To dolcazuje statistikou dovozu a vývozu. Dovozuje z toho, že· máme
reorganisovati
predevším administrativu,
bankovnictví,
soustrediti pri'llnysl: typisovati a specialisovati výrobu - a potom mužeme pri dobrých mzdách otevríti hranice.
Se závery pana J. H. úplne souhlasím.
Nesouhlasím
však
celkem s jeho argumentací.
Autor clánku vytýká, že se myslí
v pojmech
»národnÍho«
hospodárství
a že dnes lze mluviti
jedine o hospodárství svetovém. Tomu však tak není. Je to tale,
jako kdyby soudce soudil de lege ferenda. Máme dnes národní
(státní) hospodárství a budeme je míti do té doby, dokud nedosáhneme ješte dalšího stupne civilisace. Celá otázka tocí se práve
okolo pomeru
státního
hospodárství
urcité územní jednotky
k svet()vému hospodárství.
Pojednáváme-li
tedy o' otázkách cla
a mzdy, musíme se zabývati hospodárstvím
»státním« v pojmech »státního« hospodárství,
a musíme práve vyšetriti tyto
pojmy se vztahem k podobným problémi'lm a skutki'lm v státech bližších a vzdelanejších.
E x i s t u jet e d y dne s hospodárství »státní«, jak autor to jmenuje
»hospodárství národní«,'
a existuje hospodárství
svetové. Lze mluviti o obou isolovane
a soucasne.
Podle druhé námitky smesuJI se otázky hospodárské politiky
se zásadami hospodárské
teorie. Jest to ovšem chyba subjektivní, kterou však ani pro konkretní debatu cla a mzdy ani
všeobecnc aplikovati nelze na každého recníka. Správne zdi'lraziíuje p. J. H. z ri'lzných okolností otázku moci, prikládá jí však
príliš velký význam a pojednává o ní jako o faktoru osamoceném, co práve jiným rokujícím metodologicky
vytýká. V dnešním státním a hospodárském
živote vyvinují moc ruzné orga-
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nisované, politické a hospodárské skupiny. V normálních pomerech vedoucí techto skupin vynasnažují
se používati tuto moc
v rámci možnosti, ne že by smýšleli altruisticky, ale proto, že by
ztratili moc nad masami, kdyby toho velmi jednotného prostredku
nepoužívali v rámci možnosti. Moc sama jest pouze odlišnou
manifestací urcitých smcru. Moc tedy sama pi'tsobí jen jako
zbraií, skutecne pusobí ruzné ideové smery. Novejší
sociologická literatura
zabývala se touto otázkou. Poukazuji
jen na
nové dílo vViesera a na vývody Maxe \;Yebera ve velkolepém
díle »Wirtschaft\ und Gesellschaft«.
V praxi není správné, že by minimální hranice mezd byla
existencním
minimem. Predne existuje celá rada délníktt, kterí
~i vedlejším
zamestnáním
(mají doma pole) dOjllií.ují plat, za
druhé žije mnoho delníku pod existencním
minimem,
takže
existencního
minima dosáhn.ou jen tím, že jejich rodina pracuje, že mají ncjaký malý majetek,
jehož výnosem doplnují
svuj plat, konecne, že se rádne nestravují
cl neoblékají
a že ani
náležitého
bytu nemaj í. Totéž lze ríci o maximální
hranici
mezd v urcitých oborech. Zamestnavatel,
aby neztratil své odberate~e anebo i z duvodl't jiných, udržuje provoz se zrejmou
ztrátou. Casto po mnoho let platí zamestnance
jen proto, aby
je pro sebe udržel. Socialistická
these, že kapitalista
prestane
vyrábeti, jakmile jiné upotrebení kapitálu stane se vÝhodnejší,
nedá se v praxi bezpodmínecne aplikovati. Nikdo sice ve volném
hospodárství nenutí podnikatele ku práci se, ztrátou, prece však
velký pocet podniku, alespon v našich pomerech, tak pracuje.
Jiné je to v Americe; tímto problémem se však v rámci dopisu zabývati nechci.
esouhlasím s názorem pana J. H., že mzda jest pouze cástí
--- a mnohdy ne velikou -- výrobního nákladu, v nemž další
položky ciní surovina, stroje, amortisace budov, risková kvota,
danc, cla a sociální poplatky. To se vztahuje pouze na konkretní
kalkulaci, ale nikoliv na debatu všeobecnou. Suroviny pozustávají z velké cásti také z mezd" rovnež tak stroje a na vetšinu
daní má též valný vliv otázka mzdové soustavy. Výška mzdy
nepusobí tedy ve výrobe
pouze v konkretních
vyplacených
mzdách, ale i v ruzných jiných složkách kalkulace, v kterých
se jeví neprímo. Není správné, že nám Amerika vzala všechna
odbytište, ježto se urcitá odbytište ztratila
predbežne i abso··
lutne následkem politických krisí. Stací snad poukázati na Rusko
a na bližší Orient.
Souhlasím plne s autorem, že hospodárské
a politicJ<é boje
a anarchie ve výrobe snižlljí životní úroven obyvatelstva. Vysoké
životní úrovni Ameriky lze velmi jednoduchým
zptlsobem porozumeti. Výhody toho, že Amerika nemá politiku minulosti,
nemMeme ani dolstatecne oceniti. U nás jde prímo o politickou
degeneraci. (To se nevztahuje na politický život Ceskoslovenské
republiky specielne" ale na politické smýšlení státu Evropy a
Asie vubec). V Americe musíme však pocítati ješte s dvema
složkami velmi duležitými. Jednou složkou jest územne ohromne
velká jednotka
a druhou neporovnatelné
prírodní
bohatství,
spojené výbornou dopravne technickou situací.
A tu navázal bych na úvod clánku pana J. H. Sám jsem
právníkem pracujícim v živote hospodárském.
Hledám-li právní
normu v obchodním zákone, prekvapuje mne, že nejjednodušší
zákony jsou zastaralé, nejasné a že ohromný' aparát právnický
po léta a léta interpretuje
nej'lsné predpisy urcitých zákonitých
ustanovení, která vubec nemají smyslu anebo ho ztratily. Ústavní listina Ceskoslovenské
republiky neuznává zvykové právo za
prvotní pramen práva. Pres to na Slovensku a v Podkarpat~ké Rusi nejsou upraveny
positivními
zákonitými
normami
duležité terény právního života. Náš obchodní zákon jest 50
roku stary a v ríhných
otázkách ptlsobí ještc staré, nejasné
a neznámé "Hofdekrety«.
Dají se vypocítati škody hospodárské
plynoucí z tohoto systemu? Na Slovensku a v Podkarpatské

n OS t

3. cervna

Rusi trvá obycejný spor pred soudem mnpho let. Naše admi·
nistrativní
rízení jest nejednotné,
zastaralé, není žádným vý.
j imecnym zj evem, nevyrizuj e-li ministerstvo
akt 6-8 mesícu.
Nedá se popírati, že takovými vecmi se snižuje životní úroveíí. obcana, ponevadž se nehospodarí s energií. Bylo by správné
vypocítati hospodárské
škody plynoucí z toho, že náš nejvyššl
správní soud tribunál vzorný vynáší rozhodnutí quasi
ilusorní, ježto takové rozhodnutí
potrvá u neho 18 mesícu,
což v praxi prímo nicí hospodársk)' život. Ci by se nevyplatilo
investicí vyjmenovati
ješte 30 radu k nejvyššímu
správnímu
soudu (náklad asi 3,000.000 Kc), cimž by se nejvyšší správní soud
stal tribunálem
rychle pracujícím?
Hledím na naše soudnictvl.
administrativu
a na práci našeho parlamentu v otázkách hos]lO-'
dárských jako na ohromný luxus, který si stát exportní vlastne
dovoliti nemuže. Úvahy tyto vedly by ke kritice parlamentárního
života vu bec, do které !!e však pri této príležitosti poušteti
nechci.
Váš v úcte oddaný
Bra.tislava, dne 25. kvetna

E. JI.
1926.

Nové knihy.

i

Milena Nováková:
Ti'lem
dttŠí. Prósy. Obsah: Smyslná.
Trešne a maliny.
Cuor a cuore. Trojdohoda.
Anina ruská
fronta.
Pohreb.
Rodice.
N ákl. A. Krále,
Praha-Smíchov
Stran 144.
H. G. Wells: Dejíny sveta. Nákladem
Oto Štorcha-1Iariena,
v preklade Zdenka Franty. Vychází v ilustrovaných
14denních
32 str. sešitech. po Kc 4"-. Wells praví v úvodu o cíli své kni·
hy: »Tyto dej iny sveta jsou pokusem, vylíciti pravdive a jasne
v jediném souvislém vypravování
celé dejiny života a lidstva.
lek treba
Byly
napsány
podávati
predevším
šíre proto,
a pochopitelneji,
aby ukázaly, nežže jak
dejiny
se podáva1t
jako c1"
dejiny jednotlivých
národu a dob. Predvádejí
veky, plemena
a národy, kdy obvyklý dejepis predvádí pa.novníky, rodokmeny
a válecné v)rpravy; nebudou napechovány tolika jmény a letopocty a budou prístupnejší
a pochopitelnejší.
Mnoho vecí pod·
statného významu pro lidstvo, jako na pr. jak vzniklo a rostl
vedecké myšlení a jaký melo vliv na lidský život, jak lidstvo
dospelo k užívání penez a jak se vyvinul úver, nebo jak se p0calo a šírilo, i jaký melo vliv krestanství
- veci t(Ji,o nichž
se v dejinách jednotlivých
národft musí jednati úryvkove a ve
zdlouhavých
odbockách, vynoruje
se a_ plyne souvisle a pri·
rozene v jediném všeobecném proudu událostí tohoto sveta, ve
kterém žijeme.«
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je dokonalé,

nápodobené,

n kdy

i

mnohdy

neprekonané

zlaté ulnicí uéro.;
K dostáni

ve všech dobrých od- j
bor. závodech po Kc 120'-, 130'-,
150'·, 185'·, 200'· a 220'- za kus.
Tam kde nejsou na'sklade dodám'
prímo na
a provedu

šest mes(cn(ch splátek
také opravy všeoh Boustav.

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo

nám. 4/-19.

znac. "Penko".

Nápodobenlny odmítejte!
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osepíše o našich knihách
Prof. dr. Antonín T r Ý b: Choroby sexuální a venerické.
n I. Sexuální funkce muže a její úchylky. Výchova sexuální.
mo 1925. (Fr. Borový, Praha, Jindrišská 13.) Cena 60 Kc.
Kniha urcena jest nejen lékarum a studujícím mediciny,
brž i ucitelstvu (paedagogum) a inteligentnímu ctenárstvu.
roto v ní právem kapitoly therapeutické jsou velice krátké,
tatne lékar dovede císt therapii i v prícinosloví a laik-ctenár
trebllje mnoho vedet práve z tohoto oddílu knihy. (Jedná se
to o psychický vliv lékaruv.) Jednotlivé kapitoly a jich skvelé
racováníukazují moderní pojetí v nejkrásnejším slova smyslu.
O úvode vypisujícím zkrátka
ale úplne anatomické pomery a
kce pohlavních orgánu muže, jakoito jedine správný základ
šení každé otázky medicinské, venována jest celá kapitola
'trní sekreci pohlavních žláz. Nato následuje studie o pudu
lavním, dále pohlavní uzrání, formy ukojení pohlavního a
iena styku sexuálních. Na podklade dukladného studia norlního následuje cást pathologická, probírající ruzné formy

Kaidá kniha
KARLA 'fOMANA
TOT LITERÁRNí UDÁLOST
Práve vydána jeho nová
básnická sbírka:

STOLETÝ

KALENDÁR
VERŠE pOMíCHANÉ
Tišteno dvoubarevne na hollandu
s 22 kresbami A. Chlebecka
v Prumyslové tiskárne.
Subskripcní cena Kc 48'platí jen do 30. cervna 1926.
Subskribovati možno v každém knihkupectví a v nakladatelství fy.

FR. BOROVY V PRAZE 11.,
Jindrišská 13.

orob, jež zahrnujeme v celkový systém chorob sexuálních.
'verecná kapitola o sexuální výchove a problémech, které s ní
visí, je prímo nádherná. Ji by meli císti rodicové a skoro
bylo dobre ji vydat pro tento úcel zvlášte, nebot mnohý
ctenáru knihy by mohl býti odstrašen vedeckostí celé knihy
nedocísti to, co je vlastne v knize nejduležitejší pro širší
enstvo. Meska, Bratislavské lékarske listy seš. 6., 1926.
; Fr~llce: His~orie ~ašich dnu. Nakl. Fr. Borový, Praha,
. Kc 50.-, vaz. Kc 60.-.
ctyrdí1né »Historii našich dnu({, jejichž první cápt jsou
i1ilY»Pod jilmem({ a »Proutená panna({, poznáváme Franti nevšední schopnost psycho,logickou. Samotné romány nejen výrazem umeleckého zachycení skutecnosti, ale také
tume významným zobrazením tolika typu, kolik jich jen
moderním spolecenském živote se objevuje. Starý profesor
eret, utešující se jen, že nekdy spatrí své zamilované Recko

a z klasiku mu milou ltalii, je typem dobrého filooofa, jemuž
utrpení je pouze produktem vnitrních procesu, takže na jeho
vytvorení vliv zvencí nikdy nemuže pusobiti. Clovek zlomených
vzdoru, topící se v chaosu všedních starostí a odpouštející i zneuznání své práce, jest ústrední postavou deje a je doplilován
oblíbeným Rouxem, jenž neverí ve válecné hrdinství, ale je
presvedcen o jediném, že »bratrství národu bude dílem vítezného socialismu({. Románový soubor, jenž ponekud trpí nekterými mnohomluvnými místy, jimiž úcinek je zeslabován, dobre
se cte a možno jej doporuciti.
F. C. v Del. Osvete XII-4·
O ženské neplodnosti. Napsal Dr. l'r. Pa c hne r. (Frant.
Borový, 'Praha. Stran 528, cena !OO Kc).
Pachnerova kniha, zasahující ve dve velIké oblasti lékarského
vedení: gynaekologii a sexuologii dojde jiste ješte po stránce
gynaekologické zaslouženého ocenení povolaným odborníkem
Složka její sexuolgická, která mne zvlášte zajímá už pro úzkou
spríznenost s knihou mojí, dootacila by témer sama, aby utvorila
jedinecnou práci v našem jazyku - nejen pocetne, ale i kvalitativne.
Sexuální život ženy je záhadou nejen vedcum - mužum,
snažícím se pochopiti a objasniti vztahy hormonálne-psychické, je však zcela nevyjasneným problémem i ženám samým.
Studium jeho stežuje neobycejne nemožnost práce na mezinárodním foru, což v jiných oborech není. Zde ruznost plemene,
rasové i národní príslušnosti, spolu s tradicními zvyky a ruznQstmi kultury a civilisace utvárí temperament a jeho projevo·
vání se u ženy tak velmi ruzne, že sama podstata sexuální u žen
ruzných národu vykazuje znacné úchylky. Pochopíme tudíž, že
je nemožné ciniti podle vedeckých poznatku jednoho národa
závery obecne platné i pro rasy jiné. Nemci, kterí mají 'snad
nejlepší a nejobsáhlejší sexuologickou literaturu, nemohou nám
býti vzorem, ponevadž Nemka a Slovanka jsou ženy podstatne
ruzné. Markuse ostatne, podrobiv literaturu sexuologickou o ženách peclivé kritice, prišel k presvedcení, že nemecká literatura
sexuologická o ženách má cetne nedQstatku a špatných záveru,
ponevadž psychologicky a povahove je nemecká žena nemeckému muži tak vzdálena, že je mu skoro nemožno proniknouti
a pravdy se dopíditi v sexuálním cítení ženském.
Pachner neucinil ovšem tento problém centrem knihy. To by
ani neodpovídalo jeho' programu, který velmi cílevedome soustreduje všechny, momenty potrebné k vyjasnení prícin, podstaty
a event. odstranení ženské neplodnosti. Nejen svcdomitost a
neobycejná dukladnost a zkušený bystrý výber, kterÝ dovedl
v prítomné literature voliti jen dobré - ale ješte jiná okolnost priblížila mi knihu Pachnerovu, kterou jsem znal už
v rukopise. Zde totiž nenajdeme nikde suchý »ma,teriál« nebo
jen »prípady« - j~ou to všude trpící lidé, kterí tu nejsou
zkoumáni jen školeným zrakem a mozkem, ale které autor také
citove váží, proniká v jejich drobná tajemství a tiché, skrývané
tragedie - ne jako soudce, ale jako dobrý, pomoci ochotný
a schopný clovek. To vycísti možno všude v knize, zvlášte však
v kapitole o funkcionálních poruchách zabranujících koncepci
a V· cásti o umelém oplozování. Vážím si této lidské stránky
ve vcdecké literature zvlášte - ponevadž ovládání látky považuji
za podmínku samozrejmou. Kniha Pachnerova i po této stránce
podivuhodná, stane se nepostrádatelnou každému praktikovi
i odborníku, vzdelaný laik nalezne v ní na cetných místech
hojne prístupne podaného poucení.
Vážím-li si knihy Pachnerovy pro její absolutní vedeckou
cenu, vážím si dvojnásob práce, která tu byla vykonána ne
nekým, kdo má po ruce bohatou ústavní knihovnu a všechny
prístupné prameny - ale primárem nemocnice venkovského
mesta, ústavu, který na svoji velikou výkonnost je pomeru
znacne stesnaných v každém smeru. Projev vedecký takového
rázu z rad našich primáru je hoden srdecného privítání a hojného následování.
Prof. Dr. Ant. Trýb, Ceská Dermatologie C. 8. Roc. VIII.
J. V. Daneš: Tri léta pri Tichém oceáne. Fr. Borový, Praha,
seš. Kc 4.80.
Prof. J. V. Daneš navštívil Australii již pred válkou, po
prevratu byl vyslán jako generální konsul do Sydney, odkudž
po skoncení své funkce se odebral na Nový ZéJand, zdržel se
na nekterých souostrovích tichomorských, procestoval Japonsko
a cást severní Cíny, nacež z Vancouveru kanadskou tichomorskou
železnicí odjel k východu a vrátil se do vlasti. Spisovatel mel
možnost vykonati mnoho pro naše styky s Australií, mohl poznati tamní pomery politicko-hospodárské, studovati pomery prírodní a to bude obsahem prvního dílu jeho spisu. Druhý svazek
bude obsahovati vylícení dojmu a poznatku z více než pul1eté
cesty po ostrovech i<t zemích priléhajících k Tichému oceánu.
Není treba zduraznovati seriosnost a vedecky hluboký základ
Danešova cestopisu. Autor má smysl pro všechny zajímavosti
a duležitost zemí, kterými prošel a podává je zajímavou formou,
jež každého ctenáre upoutá. Množství fotografií, pekne reprodukovaných, doplnuje text. ctenárum Vesmíru cestopis Danešuv
Vesmír, c. 4, 1925.
vrele doporucujeme.
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