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i v cláncích, jež chtejí b),ti vedeckými, ctu stále o existencním minimu. l:'-lledal jsem ve všech možných ucebnicích, tázal se praktických politikú, kolik rocního dllchodu musí míti clovek, aby mel existencní minimum,
a~e odpovedi jsem nedostal. Našel-Ii jsem definici, byla
vzdy vybudována na pojmech relativních, které mohou
Milý strýce,
upokojiti cloveka jen se znacn)'m teoretick)'m vzdeláním a jen pro úcely spekulativní, ale které nemohou
dekuji Ti ~a Tv.új laskav)' dopis, *) který byl
prispeti nikomu ani halérem na dosažení existencního
o v~ne malym ,z)ev:ním. Vylícil jsi a ukázal
minima. Položil jsem si konkretne otázku, co clovek
p~l~lad~ch tak nas vs~s~ranný pokrok od prevratu,
vldnn, jak nespravedhve bylo moje stýskalství. Ze potrebuje nezbytne ke své existenci. Nebudu Te, milý
strýce, voditi po všech cestickách, kterými se ubírala
vla stal se ze mne Pavel, jenž bude horlive hlásat
moje úvaha. Stací, myslím, reknu-Ii, že jsem došel
vdu, kterou jsi ho naucil znáti.
k
presvedcení, že nejnižší životní úrovel1 dnešního nejVidí~ ,:šak také, mil)' strýce, že jsem se z pesimisty
méne honorovaného a prumerne zamestnaného delníka
optmmtou vetším, než jsi sám. Poturcenec horší
že se 11 nás je nepomerne vyšší, než byla kdysi životní úrorb. SVOl! prvou cást koncíš konstatováním
ven tech, kterí byli sociálne nejlépe postaveni. Je pravná; zje~ne ,vz:.náh~,blah?byt. Avšak hned potdm preda,
musila tu pomoci trochu fantasie, a zapadl jsem až
áZl Tva plsen z jasaveho dm do ponurého, srdcekamsi do šerého dávnoveku. Ale i když nechci maniOllcíh,omol. Vidíš, že bohatství se sice prestehovalo
pulovati zrovna s temito dvema krajnostmi zdá se mi
novych rukou, ale hromadí se stále více a více v ruže krivdíš naší dobe. Životní úroven lidstv; (s periodi~
u malého poctu lidí, zlomku národa; že cím více ro~k)·t?i úchylk~l-r:i nahoru i dolu) stále stoupá a s ní
hlahohvt vyvolených jedincú, tím více roste bída
I ;,;Istel~~ní ml11lmum. Je jiné pro horsk)' kraj, jiné pro
nožstvÍ, zejména nekterých stavú, úrednictva, zrízeIllZl11U,jl11é pro venkova jiné pro mesto, jiné pro vniva, cástecne i živnostnictva, ale hlavne nekvalifikotrozemí a jiné pro prímorí a vlastne rúzné pro každého
ného delnictva. Tito lidé nevidí podle Tebe dnes nicloveka dle telesné konstituce, rázu práce atd. Jím llruprímné snahy, aby jim bylo pomoženo, aby se recovati bídu nelze.
ociální otázka. Lituji, že pak najednou zarážíš tok
Než snad mi rekneš, že je to nedustojné kejklírství
h myšlenek. nechteje - jak pravíš - psáti o svých
slov
v príliš vážné veci, že konec koncú je tady
'ích sociálních. Ríkáš, že si je nechá~ pro sebe, a já
mnoho lidí, kterí žijí v postavení lepším snad, než
práve na tyto teorie byl nejzvedavejší. Je jiste ode
žila kdysi šlechta, ale které nemužeme dnes nazvati jie nezdvorilé, dovolím-Ii si ríci Ti uprímne, že jsi
nak,
než bídn)'m. K cemu by jinak byla práce tisícll get~1V'pllli ceste, když jsi se vyhnu I ríci mi, co mám
nerací lidstva, kdyby dnešní životní úroven cloveka nelati a jen konstatoval, že by t. zv. blahobyt i jedincú
mela býti vyšší než lidí, žijících ve stavu polozvírecím.
tátu nebyl nám nic platen, kdybychom co nejrychleji
tarali se o rešení sociálních otázek a hlavne o ó dA premýšlel jsem tedy znova, jak odstranit nejvetší
bídu. Udelal jsem pri tom tu chybu, že jsem se chopil
t ran e ní ne j vet š í b í d y.
napred otázky zdánlive lehcí, totiž otázky distribuce.
Prvá cást 'Tvého clánku, ve které neobycejne preponechav si otázku težší, jak totiž získat potrebné statedcive lícíš pokroky, docílené od prevratu, mne tak
ky, do druhé rady. Rekl jsem si, že bych si vybral dese:
vedcila a tak nadchla, že se mi zdálo, že musí být
tisíc lidí, kterí by dle mého presvedcení trpeli nejvetší
žno oclstranit i poslední prícinu Tvé nespokojenosti,
bídu.
Narazil jsem na ot5.zku, jak bych je vybíral? Mllpopaclla mne ctižádost prijít veci na kloub. Myslil
sil bych k tomu použíti rady tak zv. úredních orgánll,
, že nejlépe zacnu, vyhledám-Ii nejvetší bídu, abych
které by mely o té nejvetší bíde nejrllznejší názory.
redevším dobre poznal. Nebyl jsem k této práci neNásledkem toho nebylo by mezi mými desíti tisíci dopraven. Sám jsem zkusil bídy dost a mel jsem proto
cela Lllcite deset tisíc tech, kterí trpeli nejvetší bídu,
ni otevrený mozek i srdce.
naopak pomohl bych nekterým, kterí nepatrili do této
Postavil jsem si vedle sebe radu typických prípadú
kategorie,
ale bez pomoci zústali by práve ti, kterí do
é bídy. Ale tu jsem poznal, že je nemožné zjistit,
ní patrili. A zdálo se mi a zdá se mi, že není v lidské
rý z nich representuje bídu nejvetší. Narazil jsem na
moci vyvarovati se temto chybám. Tu j::;em poprvé viou velikou potíž: každý z mých vyvolencú urputne
del, že nelze odstranit nejvetší bídu.
dil, že bída jeho je nejvetší, ac tu byly zrejme znacPres to šel jsem dále. Rekl jsem si, že bych poskytl
rozdíly. Jak najíti, nerku-Ii odstranit nejvetší bídu,
temto deseti tisícum tolik prostredkll, aby se VY!'OvIla!i
i-li pro to objektivního merítka, hraje-li tu subjek(dúchody ci životní úrovní?) kategorii nejblíž nad
í moment tak význacnou roli?
nimi
stojící. A položil jsem si otázku, je-li nejvetší bída
kl jsem si, že takové merítko je, že je jím t. zv.,
odstranena. Videl jsem s hrúzou, že nikoliv, že naopak
tencní minimum. O tomto pojmu premýšlím, strýcprípadu nejvetší bídy je více než bylo pred tím, nebot
již od doby, co jsem se vúbec zacal zabývati vecmi
ji
nyní tvorilo nejen onech deset tisíc, ale i ti, kterí se
jnými. V novinách, v parlamente, na schúzích, ba
s nimi nyní vyrovnali. 'Ti všichni trpeli by nejvetší
bídu a volali by stejne intensivne, ba intensivneji, po je-
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jím odstranení. Vídel jsem, že kdyÍJych chtcl po kra covat i tímto zpusobem, ztratil bych pevnou pudu pod nohama. Byla tu neklamne druhá prícina, proc nelze odstraniti nejvetší bídu.
Ale ješte nejsme hotovi, milý strýce. Predstavuješ si,
alespon se mi tak zdá, že by duchody, plynoucí z národní práce, mely býti rovnomerne, anebo aspol1 rovnomerneji rozdeleny, a domníváš se patrne, že by v tom
prípade byla odstranena nejvetší bída. Mýlíš se. Pravdu
bys mel jen v tom prípade, kdyby všichni lidé stejne
pracovali a se svými duchody stejne zacházeli. Toho
však nelze dosíci. Ostatne stejné duchody nejsou ani
naším cílem. Byly bY' nejvetší nespravedlivostí, dokud
všichni stejne nepracují. Konecne jsou lidé, kterí nedovedou, a jiní, kterí nechtejí ríci, že mají bídu, lidé,
kterí jsou ve své bíde štastnejší, než by byli v zaopatrení, které by jim poskytl stát.
A tak, dospev sem, ani ne do poloviny cesty, poznal
jsem již, v cem je chyba ve Tvém dopise. Bídy, ale ani
nejvetší bídy nelze odstranit. Tvuj požadavek je utopistický, ale hlavne nejasnÝ. Lze uciniti mnoho opatrení,
jak lidem ulehciti živobytí. Lze zhátiti pracovní dobu,
lze se starati o práci pro ty, kdož pracovat chtejí, lze
podporovat, když práce není, lze chrániti práci proti
kapitálu, postarat se o opatrení v neschopnosti ku práci
nebo ve stárí, lze odstral1ovati kriklavé nerovnosti sociální vhodnými danemi a dávkami a j. Opatrení taková naše republika ucinila. Ucinila jich tolik, že ríkáme a ríkají to o nás i jiní, že po této stránce krácíme
docela v cele všech národu. Zdá se mi, že i tu mužeme
s klidným svedomím naladiti dur toninu, vedouce
ovšem, že zbývá mnohem více uciniti, než jsme ucinili,
ale že je k tomu potrebí mnoho casu a mnoho práce.
Nejtežší prací jest mysliti konkretne. Naproti tomu
jest velmi lehké poušteti do verejnosti fráze, které nemají obsahu, ale zato zapalují. Ovšem také nebezpecné a nezodpovedné.
Nejvetší bída je, milý
sti")'cku, proto na svete, ponevadž nedovedu konlo-etne myslit a ovšem proto ani mluvit. Ale nejen já,
nýbrž také ostatní moji spoluobcané. Proto si netroufám ríci, že je vinna vláda, parlament, buržoasie. Moje
vina je to. Kdybych vedel, jak pomoci, jiste by to
všichni rádi vyslechli a udelali. Ty máš ovšem nakonec
radu v tom smeru. tHkáš, že lidu dá se pomoci bud'
zvýšením jeho príjmu, nebo zlevnením životních potreb. Premýšlel jsem mnoho také o této Tvé rade. Vidím bohužel, že jsem ješte príliš nezkušený, že si s ní
nevím rady. Nezlob se na mne, prosím-li Te snažnc,
abys mi v príštím dopise konkretne naznacil, jak se to
má udelat. Na Tvtlj mil)' dopis se nesmírne teší Tvtlj
J oset Se hies:::l.

_
)}i {Ullta« jsou pak zakládány
specielne k tomu úcelu,
aby ten ci onen z otcu vlasti aspon ted dohonil, co zameškal uciniti dríve. Ochotní muži zde táhnou historii
domácího odboje do výše jako vzpírající se kozu.
Nekterí lidé nikdy neodpustí tem, kterí neco vykonali,
že sami nevykonali nic, zejména je-li jim to pripomínáno.
V tom už je dobrá polovina prícin dnešního boje proli
Masarykovi. Pan Viktor Dyk ve své nevinnosti napsal
tento epigram:

1917-1927.
Psychologie
bežná je to raba.
Pomstit se musí za to, že byl baba.

Kdybychom nevedeli, že je to naprosto vylouceno, pomyslili bychom si, že tentokráte v záchvatu objektivnosti
bás11lKvypálil do vlastních rad. Není pochyby, že mnohý prítel a spolubojovník p. Dykuv nad tímto epigramem
zbledne a s nevoh si pomyslí, jaké jsou to tu psány náramne nebezpecné veršiky, a ze by nejradeji poseptal básníkovl: uznávám vaši dobrou v uli, ale nikdy nestí"í1ejte
z puSky, o které nevIte, strííí-li do predu ci do zadu.
Ldrcující vetšina normálne informovaných lidí, precte-li
si tento epigram, bude zajisté daleko spíše hledat potrefcného v [úbore p. Dykove než v tom druhém tábore, prOti
nemuž byl pravdepodobne namíren. Obávám se, že náš
báS11lkbude míti pro ty dva veršlky dukladné nepríjemnosti už s monsignorem Srámkem a jeho stranou. Ale
I ve vlastní jeho strané jsou lide, nikoliv na místech nejnižších, kterí na básníka takových epigramu nemohou
pohlížet jinak, než s tou krajní nervositou, s níž sleduJeme díte se sirkami u sudu prachu.
Je velmi pochopitelno, že ctižádostiví muži, kter~'m
nebylo dopráno neco vykonati, nemají nic proti revisi
zásluh tech, kterí neco vykonali, a že s potleskem uvítají
každý nesmysl, který napíše p. Borský. Bylo by nespravedlivo lámat hul nad všemi, kterí nic nevykonali; je
pravda, že leckdy nemohli nic vykonat; pokud se týká
tcch, kterí byli doma, treba uznat, že by bylo bývalo
pošetilé, podstrkovat marné a zbytecné obeti pod rakouskou sekeru. Ale je nelibý pohled, Jak tito muži, kteÍ"Í
nckdy i z rozumnj'rch duvodu zustali ve stanu, stávají se
nyní krutými kritiky tech, kdož byli na bojišti. Pan Borský pocíná práve uverejnovat obsáhlou studii o chybách,
jichž se prý dopustili Masaryk a Beneš v zahranicním
odboji. Nepredstavíte si už kritika nemilosrdnejšího, ani
kibice hádavejšího; Proti všemu, co bylo udeláno, staví
svl!j náhled, jak to melo být udeláno. Nemužete než litovati, že nebylo dopráno, aby muž tak velkého dumyslu
byl už r. 1914 vyrazil za hranice a pocal tam pracovat.
Ptáte se, jaký neblahý osud zaviml, že p. Borský zltstal
kibicem a rozvíjí své theorie teprve po dávno skoncenc
partii. Ptáte se, jak to, že muž tak pronikavého intelektn
nevykonal nic, a proc tíha ítkolu spocinula na bedrech
Ferd. Peroutlw:
mužu dle jeho vlastních slov méne schopných. Nebo si to
rozmyslíte a reknete, že líná ílsta nikdy nebyla neštestím
p. Borského.
II.
Pan Viktor Dyl< v ílvodu k své knize »Vzpomínky a
komentáre« vyložil svúj úmysl prispcti k pochopení a
LegendiCka
o vysokém
postavení
28. ríjna v stupnici
vyzdvižení zásluh domácího odboje, jež prý jsou prehlízásluh o naše
osvobození
byla vynalezena
p. Borženy. V referátu o té knize zmínil jsem se liŽ o podivení,
ským v tom domnení, že leckterému muži bude velmi
príjemný tento bulík, kterého mu veší na nos. Není to které se musí zmocni ti ctemí re, shledá-Ii, že úmysl predem tak ostentativne v:hlášen~' byl nevykonán a že
práve nenápadná spekulace s antagonismem mezi domácími politiky a vudci zahranicní revoluce. Leckterý muž autor zásluhy domácí1lO odboje ani nevypocítal ani ne28. ríjna si rekne uspokojene: ano, tak se má psát, moc vyzdvihl. Každý muže porozumet. proc se tak stalo: bud
hezky to povedel ten Borský. Takové casopisy jako autor na predsevzetí zapomnel, nebo to pri nejlepší vúli
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nešlo. Hlavní odvaha ostatne cliytla p. Dyka až po vydání "Vzpomínek a komentáru«, a je nyní ve svých cláncích daleko rozhodnejší
proti Masarykovi
a Benešovi,
než byl ješte ve svých memoirech. Staré skutecnosti
se
ovšem zmenit nedají, vzpomínky zustávají tytéž, jen komentáre se znacne zmenily, povzbuzeny
vyhrocenou
politickou situací pred presidentskou
volbou.
Je ovšem velmi težko vésti zásluhy domácího odboje
do rozhodujícího zápasu proti zásluhám
odboje zahranicního. Na výsledek nevsadil by nikdo ani jednu proti
stu. Nepravím, že by všichni doma byli meli ruce v klíne
ze zbabelosti nebo z oportunismu.
Ale af nekdo má rnce
li klíne ze zbabelosti nebo proto, že mel na nicli pouta,
zustává pravdou, že rukou nezdvihl. Vezmeme si sama p.
Viktora Dyka: jeho memoiry z doby válecné nebezpecne
\'ypadají jako vzpomínky
pouhého soukromníka;
nikdo
n1ll nevezme, že byl nejakou dobu veznen; ale být veznen neznamená ješte delat revoluci;
ackoliv utrpení je
uctyhodné, pro revolllcionáre
je daleko lépe být na svobode než v kriminále. a lépe, trilkují-Ii mll nad hlavou
švýcarští skrivani než vznáší-Ii se nad ním stín rakouské sibenice. Jinak jedná celá kniha p. Dykova o jeho
myšlenkách a citech, ne o jeho cinech, pri cemž nepopírám, že mel myšlenky rozhodné a city bourlivé. Celá
revolucní cinnost p. Dykova je obsažena
v bibliografii
z té doby; p. Dyk (mimo episodll, kdy mel jet za hranice
a nejel) nemuže o sobe vyprávet
mnohem více než kdy
napsal tu nebo onu báseú a jaký byl vlastne její smysl.
Pri tom je pravda, že p. Dyk patril k nejrozhodnejším
z tcch, kdož 'zustali doma; on a p. Borský byli snad nejenergíctejší z tech, kterí nic nevykonali.
Zápas o svobodu nemohl se odehráti na pude domácí. Zde jsme byli
lako myš pred parním válcem. Vše, co bylo treba doma
vykonati, bylo ukázat svetu, že chceme býti osvobozeni.
Ani to se nepodarilo bezvadne a bez obcasného prohlašov,íní, že si neprejeme nic jiného než žíti pod otcovskou pécí Iiabsburské
dynastie. Teprve od poloviny r.
19[7, kdy vycerpané
Rakousko si už vážne prálo míru,
byla úredne povolena vetší svoboda mínení, a naši poslanci ve Vídni mohli pronésti nekolik tech recí, které
svetu sloužily za dukaz, že ani národ doma niceho si nepreje tak jako svobody.
Ve svých nynejších podráždených
cláncích neuvádí p.
Dyk proti vynikající revolucní roli Masarykove
celkem
nic mimo SVOllvuli neuznati toho; theoretická
práce s duvodovou zprávou k predloze návrhu, jímž se Masaryk
zbavuje revolucních zásluh, spocívá témer úplne na vynalézavosti p. Borského.
Ve své knize však uvádí p.
Dyk jeden argument: Masarykuv
odchod do ciziny nebyl
podnik jedincuv; predcházely
mu úmlllvy s jinými poslanci; o Masarykove
odjezdu vedelo dost lidí; pocítalo
se dokonce s tím, že nepujde za hranice sám; Masaryk
~ám zduraznoval, že k prevzetí zahranicního
úkolu je mll
treba legitimace, souhlasu
národa;
byl si vedom, že
!l.uže podniknout svou akci jen v dohode s predstaviteli
naší politiky. Pan Dyk, jak patrno, také cetl pohádky a
povesti a uvázla mll v pameti predstava
reka, který, níI ,lio se neptaje, vyjede k hore, potýká
se tam s drakem
\)svobodí mesto. Jinak nechápu, co by mel znamenati
Ito ar~ument. Tím méne, že Masaryk
sám vyzýval
I"azy do Cech ješte radll lidí k odjezdu. Byl by si p.
li: pr,íi, aby Masaryk
osvobozoval
národ proti jeho
\ II? Byly by Masarykovy
revolllcní
zásluhy stouply
\" jeho ocích, kdyby byl odjel, nemlllviv s nikým a nezajistiv si souhlas nicí? Závodník v behu také smlouvá

z<ivod s cetnými lidmi, od nichž žádá, aby zajistili na silnici porádek;
vyhraje-Ii,
pokládá se dosti pochopitelne
za víteze závodník, nikoliv ti, s nimiž smlouval podmínky. Ovšem že bylo nutno, aby si Masaryk zajistil pokud
možno souhlas predstavitelu
národa, jel-Ii agitovat pro
naši samostatnost;
ovšem že se obával desavé; ovšem
že se, snažil zajistit si, že desavé neprijde. Není však
patrno, co tím má býti receno proti nemu. Vypraví-Ii se
nekdo presvedcovat
Evropu o nutnosti naší svobody,
potrebuje
ovšem, aby v rozhodné chvíli národ nerekl:
ne, dekujeme, my svobody nepotrebujeme,
nám se žije
dobre i tak. Pan Dyk by patrne Masarykovy
zásluhy jen
tenkráte pokládal za úplné, kdyby národ byl býval do
poslední chvíle zapíral zahranicní revoluci a kdyby pak
prece od ní dostal svobodu na talíri. Pokud pak se tj'rká
toho, že prý také jiní meli jeti za hranice, mezi nimi p.
Dyk, bylo by snad lépe to vubec nepripomínat.
Drží-Ii se kdo v boji proti Masarykovi
domácího odboje, je to boj hned na první pohled beznadejný. Trochll
déle se muže hádat ten, kdo chce zmenšit Masarykrtv
podíl na revoluci zahranicní.
N~bot zde se muže llkazovat: lde, ten vykonal to a onen ono, a tato ci ona akce
mela také velký vliv, ne pouze akce Masarykovy.
Ponévadž pro politiku nebyl ješte vynalezen žádný silomer,
který by ukázal na stupnici význam té nebo oné akce,
je možno pi'ít se do nekonecna. Je jisto, že mimo Masaryka pracovalo ješte mnoho lidí, a že zahranicní revoluce nebyla solový výkon, nýbrž sbor. A rekneme také,
že akce Masaryka
samotného by ovšem nebyla stacila.
M.asaryk není a nemuže býti uctíván jako muž, který
všechno vykonal sám. To by byla nepravda. Je uctíván
jako vudce celého sboru lidí, kterí s ním meli stejnou
myšlenku" a stejnou dávku obetavosti. Za revoluce nikdo
nepochyboval,
že Masaryk byl tím vudcem a že sbor se
f'ídil podle jeho rozumu. l~eklo se o nem ješte v Rusku:
Masaryk je rozumem naši revoluce. Pan Borský se proti
Masarykovi
dovolává ruských legionáru. Tito ruští legionári vyrídili však hezkou radu lidí, kterí se k Masarykovi chovali nejak podobne jako p. Borský. Zjev p.
Borského není nic nového: už za revoluce tocilo se kolem Masaryka nekolik takových soptících satelitu, a byli
odmršteni
do ruzných
koutu. Také p. Borskému
bylo
dáno poznati, co je to sedeti v koute. Nalézá-Ii dnes více
sluchu, tedy nikoliv proto, že by jeho duvody byly náhle
nabyly na váze, ale proto, že se priživuje na vnitropolitické sitllaci. Podle politického klíce bylo u nás už rozhodnuto mnoho vecí. Nekterí lidé si rekli, že za obcanské vlády musí historie národního osvobození
vypadat
jinak než dríve.
Nemáme-li
predem
úmysl se dívat na všechno
zlomyslne, mužeme klidne a rádi uznat ten fakt, že nebyl to
ovšem Masaryk, jenž zahájil revoluci. Už pred nim se
za hranicemi zdvihali lidé, kterí agitovali a šli do boje
bez jeho pokynu. Zahranicní
revoluce byla zcela spontanní ve svých pocátcích. Zdá se, že není to treba obhajovat proti Masarykovi.
Praví prece sám, že na jeho
rozhodnutí pusobil nejvíce príklad prostých lidí, a že cítil
mravní závazek, aby politikové nezustali pozadll za lidem. Jeho spolupracovník
dr. Beneš charakterisuje
zahranicní
revoluci jako »demokratický
proud davovÝ«.
O vlas nesmí býti zmenšován význam lidí, kterí hned, na
nikoho necekajíce, se hlásili do vojska a byli ochotni zemrít, bude-Ii nutno. Když Masaryk prišel za hranice, nalezl tu už revolucní hnutí v pocátcích. Toto hnutí se mu
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dobrovolne podrídilo. Proc, o tom by mohl podat nejaké
si jako skutecný detina, práve pokud se tech mezinár0J.mformace sam P. Dyk, který ve své knize mluví o velké
ních a vojenských pomerLl týká. Musíme bohužel ríci,
autorite M.asarykové v nekterých kruzích anglických a že v našem »Civilním generálním štábll« (jak zní nadpls
jedné knížky p. Borského) sedí muž inteligence nespor{lamerických a o evropské povesti, kterou Sl získal v procesu liilsnerove a záhrebském. M.asaryk byl už tehdy
dané. Dejme tomu, že by Masaryk ihned, jakmile se donaším nejznámejším mužem, a bylo ovsem neskonale
stal za hranice, byl ve Francii a v Anglii vydupal ze zelépe míti v cele nekoho známého než neznámého. Masame naše vlastní vojsko; že by jednoho dne z nenadání
rykovo vudcovství v revoluci bylo pripraveno už jeho byly naše pluky v plné zbroji prošly hlavními trídami
celým životním dílem. Byl to clovek evropského, for- parížskými a londýnskými. Jaký by byl býval výsledek'!
mátu, a to bylo práve to, ceho nám bylo zapotrebí, a Zajisté žádnÝ jiný než ten, že by anglické a francouzské
proc vudcovství nemohl získat nekdo jiný. Pokud pak
vlády byly rychle poslaly na ta místa ješte více vojákú
jde specielne o tu otázku, proc práve Masaryk a nikoliv
a neslavne by internovaly naše vojsko nekde v bezpec-,
na pr. Kramár sbalil své veci a odejel, bylo to z toho, že
ném koutc. Pan Borský jaksi vubec nemyslí na to, že
Masarykova mysl vždy nejvíce byla naklonena cinu. Pan
hlavní vecí bylo dostati od spojeneckých vlád povoleni
80rský prišel nyní na to, že Masaryk vlastne svo,u akci
k tvorení vojska; tento odborník si myslí, že záleželo jen
zacal pozde, zejména pokud šlo o naše vlastní vojsko.
na nás. Sotva se najde ješte muž, který se odváží tak
Poslouchali bychom ho trochu vlídneji, kdyby sám byl .prezírat tehdejší pomery. Pan Borský porídil si pro soutehdy podal nejakou ukázku své vule zacíti dríve. Vi- kromou potrebu vlastní klasifikaci zásluh o naše osvodeli jsme však, že tento muž sedel nehybne jako sfínx
bození; na té tabulce dal první místo z našich cinitelu
na písku. Vše, co ucinil bylo, že o otázce vojska a všech
zahranicnímu vojsku a teprve ctvrtou cenu až za »prejiných otázkách popsal na jare 1915 kus papíru a dal to vratem« z 28. ríjna (ty uvozovky jsou od Machar.l)
poslati za Masarykem do Švýcar. Jakkoliv pozde podle
udelil zahranicní politické akci. Ale pravda je, že zahrajeho mínení zacal Masaryk s vážnou akcí, rozhodne se nicní politická akce musila nejdríve umožnit tvorení natak stalo daleko dríve, než by se bylo stalo, kdyby se šeho vojska, že pred vojákem musil prijít diplomat, a že
bylo cekalo na p. Borského a jeho slavných deset mužu,
za hranicemi bez našich politiku by našich vojáku vubec
kterí jediné prý v tomto národe nemají mentalitu podnebylo. Zrak p. Borského je tak uzpusoben, že ze všeho
daných.
nejlépe vidí vojáka s puškou na zádech. Ale než našim
vojákum vubec bylo dovoleno dát pušku na záda, musilo
Že by byl Masaryk potrebu vlastního vojska neuznábýti už mnoho vykonáno. Je známo, jaké obtíže pusobilo
val, není možno dobre tvrdit, nebot je zachováno
na zacátku dostati i jen nekolikarádkovou zmínku o cemnoho jeho recí a clánku, v nichž se vyjadruje nejrozskoslovenském národu do anglických a francouzských
hodneji o této potrebe. Tvrdí se tedy aspoi1, že prišel na
novin. Pan kibic patrne predpokládá, že v zemích, v nichž
tento nápad pozde. Nemohu ríci, kdy na to prišel, podle
celého jeho jednání nezdá se však, že by byl chtel delat
bylo obtížno prosadit i jen 10kálkj1 o nás do ilovin, bylo
by v té dobe bývalo nám beze všeho dovoleno postavit
revoluci pouhými recmi. Hned v prvních týdnech války
vlastní vojsko. Jinak by nemohl staveti tak proti sobe
udelal opatrení, aby naši zbehové byli v Rusku prijímáni
zásluhy vojska a zásluhy diplomatu, nýbrž by pamatos porozumením. Nejakou dobu za hranicemi ztrávil snaval,že vojsko bylo teprve následkem politické akce. Na
hou získat si orientaci o situaci a prehled o silách válcících stran. Nemužerile nikomu zabránit, kdo chce z to- jiném míste se p. Borský zapomíná a praví, že »spojenecké
vlády dlouho nechtely povolit tvorení ceskoslovenských
hoto zkoumání situace delat chybu, ale pokud se veci povojsk u vedomí, že vojsko nejsou diplomatické sliby,
suzují normálne a ne s vybranou zlomyslností, je právem
nýbrž že zavazuje teprve - vojsko.«
z tohoto citátu
i povinností každého, aby se presvedcil, o vyhlídkách
velmi jasne vyplývá, že nebylo možno zacít vojskem,
svého podniku, a aby uvážil, nehodlá-Ii lidi rozplamei1onýbrž bylo nutno zacít jinak; že spojenci musili býti nejvat k obetem marným. Je nutno venovati velmi mnoho
dríve získáni pro naše veci, že voják s puškou na zádech
pozornosti tomu faktu, že tehdy nikdo nemohl nic prebyl teprve z posledních clánku retezu. Masaryk nemohl
dem vedet o výsledku války. Dnes už veci· vypadají
ovšem daleko lehcí než tehdy byly.
ovšem zacít vojskem, jako se nezacíná dum od strechy.
Musil dríve rozvinout ceskou otázku pred evropským foPan Borský postavil tuto theorii: nutnost vlastního
vojska pochopili Masaryk a Beneš teprve po jednom a rem; musil jezdit a ukazovat na mape, kde Cechy leží.
Tak se dá vysvetlit ten rok a pul, na který žehrá p. Borpul roce svetové války; kdyby válka byla skoncila dríve,
ský.
nedosáhli bychom jejich vinou samostatnosti, nebof mezi
At se díváme po ceských lidech v kteroukoliv stranu,
samostatností a vlastním vojskem je pricinná souvislost.
Opakuji podle pravdy, že nevím, kdy tito dva nešfastní
nenajdeme muže, který by byl schopen ceskou otázku
rozvinout pred Evropou tak jako Masaryk. V té cinnosti
muži, stižení takovj"mto kibicem, pochopili tuto nutnost,
a soudím, že to p. Borský také neví. (Pan Borský tu práve byla nejvetší jeho zásluha. Ackoliv p. Borský byl
ovšem mimochodem pripouští, že všechno záleželo na nemírnou cetbou Nietzscheho priveden k tomu, že nad
nich; jinak by bylo možno vojsko budovati i bez nich.) všechny ostatní veci je puzen vyzdvihovati význam_ vojNevím, odkud vzal p. Borský cifru puldruhého roku. Už ~Ka, pfece jen i na své privátní tabulce zásluh je nucefl
v kvetnu 1915, tedy za trictvrte roku chtel Masaryk do- na první místo postavit »šfastnou konstelaci roku 1917
stati za hranice Scheinera, kterého jako vudce Sokolu a 1918". Tato šfastná konstelace byla v tom, že spojenci
pokládal za nejschopnejšího organisátora vojska. Myslím,
konecne se presvedcili o nutnosti rozbíti Rakousko. Cím
že kibic nevidel tenkrát dobre z Cech do Francie. Tu k tomu prispela propaganda vedená Masarykem, je znáchvíli. kdy Masaryk a Beneš skutecne zacali budovat
mo. Masaryk pochopil, že naší nejvetší úlohou je pokud
možno pripravovat onu »šfastnou konstelaci z roku 1917
vojsko, nelze ztotoži1ovat s chvílí, kdy se rozhodli tak
ucinit. Pan Borský, jenž se chová jako odporu nesnášející
a 1918«. Byl celým svým životním dílem pripraven k toodborník ve vecech mezinárodních a vojenských, pocíná
mu, aby vytýcil význam ceské otázky v Evrope. On je-
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dinÝ dovedl nalézti pravý tón vuci demokratickému
západu, jenž se na konec ukázal rozhodcím. On jediný mel
vážnou mezinárodní povest, aby mohl doufat, že bude
slyšen. Toho všeho bylo treba už pred vojskem. Bylo
nutno ríci, jak národ užije svobody. Ackoliv s p. Borským je nadmíru težko mluvit o t. zv. ideách humanitnich, prece i pred ním se osmeluji ríci, že ta souvislost,
kterou Masaryk postavil mezi ceskou otázkou a prav<Iou, právem, demokracií,
nebyla
v naší 'propagande
k zahození a mela úspechy. I kdyby mela význam jen
dobrého hesla. WilsonovSrch ctrnáct bodu bylo také jen
dobré heslo, a nezapomenuli
jsme ješte, jak rozhýbalo
ysli na celém svete. Není treba jen vojska. Je treba
vojska, které verí, že bojuje za právo; je podivuhod!1o,
že tato víra dovede zvýšit i jeho vojenské kvality. »Mec
ez theorie je jen kus železa«, napsal správne Iiavlícek.
Pan Borský tedy praví': kdyby byla válka skoncila po
dvou letech nebo po pultretím roce, nebyli bychom zÍkali svobody, ponevadž jsmQ do té doby ješte nemeli
lastní vojsko; jak by tu v takovém prípade stáli »vud"é" národa? Dukazy p. Borského zacínají obycejnc
luvkem kdy b y. Ponevadž
o výsledku samotném nelÍže pochybovat, pestuje ve svém kritickém
skleníku,
ytápeném žárem hnevu, samé predstavy.
co by bylo,
dyby. Tedy o tom, co by bylo, kdyby ... , nemužeme
šichni dohromady s p. Borským mnoho vedet. Bylo by
ožno odpovedet, že je jednou z dokázatelných
ved, že
asaryk hned od pocátku veril v dlouhé trvání války a
e jedním takovým vzkazem
udivil prátele doma. Ale
echme toho' a rekneme, že skutecne lze se domnívat,
e hychom nebyli nabyli svobody,
kdyby válka byla
oncila do dvou let. Ne však pro necí chyby, ale proto
by se do té doby situace nebyla vllbec rozvinula tak,
bylo treba, aby otázka naší samostatnosti
uzrála.
Borský a jeho skupina vynikají tím, že nekdy ríkají
avdu, ale dají ji do falešného
obalu. Behem prvních
ou let totiž vítezily spíše ílstrední mocnosti; k jejich
rážce bylo treba práve ne dvou, nýbrž ctyr let, a tak
ké spojenci nebyli by nám mohli dát už za dva roky
vohodu, i kdyby byli chteli a kdybychom
meli vojsko už
d 1. srpna 1914. Ponevadž
za dva roky nebylo Rakouko poraženo tak na kolena, aby si musilo dát všechno
jt, a ponevadž v té dobe bylo lze pomSršlet jen na
fr bez náhrad, kontribucí
a územních zmen, je lehko
. Borskému excelovat pravdou, že za dva roky války
chom svobody nezískali, a že muži, z nichž si udelal
rc, by tu stáli ponekud tragicky a opuštene. V té dobe
tatne by byla sotva orientace u dohodových
mocností
krocila tak daleko, aby pojali osvobození
Cechosloáku mezi válecné cíle. V Anglii a Francii melo Rakouo I1Inoho prátel, bylo treba delšího casu, aby se prealo dbát jejich rad. Nemysleme, že Dohode byla ceská
tázka tak hned jasnou. Z techto duvodu nebylo spojenm vubec milo do tech dvou let, které jsou jádrem hánky p. Borského, dívati se na nejaké ceskoslovenské
oisko. Vždyt sám pan kibic praví. že dovoliti tvorení
koslovenského vojska bylo by bývalo znamenalo priati závazky vuci Cechoslovákum.
V roce 1916 nebyli
'ellci v situaci, aby mohli prejímat nejaké takové záv. Nelze ríci, že by Masaryk v Rusku, kde nebyl,
lVal vojenské prupravy;
ale ani tam jsme roku 1916,
nemeli nic. Kritik ostatne nikde se nepokouší a:li
d h,z, že do tech dvou let by bylo bývalo vubec možpostaviti nejaké vojsko, které by stálo za rec. Tepr Ire
rok pozdeji bylo za hranicemi tolik uvedomelých
a

odhodlaných
ceskoslovenskSrch
zajatcu, aby mohli vytvoriti vojsko ponekud pozoruhodné.
O nekolik tisíc dobrovolníku,
rozstrkanýcl1
po celém svete, by Dohoda
ovš~m nebyla stála, a nelze také ríci, že by tak slabý
korpus mohl míti takový vJ'rznam, aby se spojenci cítili
jím zavázáni. Není následkem necího oPolllenutí, že objektivní situace pro naše vojenské podniky prišla teprve
roku 1917.
Je ostatne naprosto falešno povyšovati
takovým zpusobem akce našeho vojska nad naše akce politické. Nelze ty dve veci oddelovat;
patrily k sobe a doplnovaly
se. Vždyt, díváme-Ii se správne,
mely naše vojenské
ciny konec koncu také jen význam politické akce. Našim
!egiím nepodaril
se a nemohl se podariti
žádnÝ cin,
kterSr by bylo moino považovat
za bezprostrední
prícinu našeho osvobození.
Ony nikde nezvítezily
zpusobem rozhodujícím a naprosto nebylo v jejich silách osvoboditi nás vlastní mocí. Zborov je pro nás zajisté slav1l0U bitvou,
ale v rámci událostí byla to jen episoda,
která nijak nemohla zadržet konecný pád ruské fronty.
V Rusku dopadla historie tak, jakoby Zborova vubec nebylo. Stejne památná anabase nemela významu pro rozhodnutí na poli válecném. Mely všechny ty naše vojenské podniky nikoliv rozhodující význam válecný, nýbrž
opet jen propagacní
význam pro nás, práve jako ostatní
politické akce. Smysl našeho vojska. vystihl práve Masaryk: »Nestacilo se dovolávat našeho práva jen diplomaticky;
bylo nutno svetu dokázati, že svou svobodu
ceníme nad svuj život«. Legiím nebylo dáno vybojovat
nejaký rozhodující
boj; jejich bitvy byly v podstate
krvavými
manifestacemi.
Naše vítezství
nebylo vojenské, nýbrž morální. Legie manifestovaly
naši vuli, že
chceme být svobodni.
Není pochyby,
že Masarykova
akce musila býti podeprena
jejich ciny. tím spíše, že
národ doma svetu žádného rozhodného
svedectví nepodával. Pan Borský se na naše legie dívá skoro mysticky.
Mluví o tom, že se rozhodly dát se do boje s bolševiky
a osvobodit Rusko. Kde, pro boha, to vzal o tom osvobození Ruska? Tady zacíná pouhá fantasie, která koncí
strategickým
plánem p. Borského,
podle nehož naše
leg-ie mely se ne probít na východ, nýbrž ohrožovat
Persii, aby donutily
k povolnosti
Anglii. jež je prJ'r
lechtivá. pokud se Persie
týká. Tedy nikoliv pouze
boj proti
bolševikum
a osvobození
Ruska,
n~rbrz
ješte pokoušet Anglii a držet v šachu celý kontinent velmi prostý to úkol pro ctyricet tisíc mizerne ozbrojenJ'rch mužu. Pikantní jest, že p. Borský od nás durazne
žádá, aby jedine toto bylo uznáno za normální politiku;
všechno ostatní prý bylo nenormální;
kdo nechtel ohrožovat Anglii, je Ceský bratr, mlhavý pacifista a dopouští
se nejhrubší chyby. Jest to, jak zrejmo, velmi subjektivní pojetí normálnosti.
Žil prý v Anglii jeden lord, který
si zvykl bydleti v balone. Je zcela možno, že i on považoval za abnormální
ty lidi, kterí chodí po zemi, a že
na ne obcas krikl: hled. abys se vznesla, abnormito! Ti
z !egionáru, kterí si nepráli zemrít, mají všechnu prícinu
si gratulovat. že nebyli postaveni pod vedení tohoto normálního mozku. Já ostatne jsem presvedcen,
že p. Borsk~r je vskutku normální: on pouze abnormálním
zpusobem popisuje papír, což je jinak choroba rozšírená hlavne mezi literáty.
Pan Borský usuzuje, že Masaryk nabyl vynikající role
v zahranicním odboji náhodou, že mu proste prálo štestí:
tím totiž, že vsadil na západní kartu a ne na ruskou.
Uvedomíme-li
si, jak dlouho a vytrvale se Masaryk prel
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o to, že nesmíme sázet na ruskou kartu, nýbrž na 2<1padnÍ a že práve' to byla podstata jeho plánu, nemužeme
to ovšem považovat za pouhou náhodu, nýbrž za prozíravost. Zde práve osvedcil se býti rozumem naší revoluce. Pan dr. Kramár zustal pro naši revoluci bez významu práve proto, že se spoléhal na Rusko a že odmítl
jeti za hranice z toho duvodu, aby mohl v Praze vyckávat príchodu Rusu. Kdybychom byli, jak. si nekterí lidé
práli, se vší nadejí a vší cinností se upiali na to, že »zazáríme v paprscích koruny romanovské«, byla by s pádem Romanovcu padla i naše nadeje. Rozhodnutí Masarykovo, spoléhat na evropskou demokracii, bylo blahodárné. Jinak bychom se byli po pádu carismu octli na
holé zemi. Odpurci Masarykovi mají naprostou pravdu,
tvrdí-Ii. že carské Rusko se dívalo na Masaryka nepríznive. Ale zbývá se ptáti, co by bylo z toho, kdyby se na
neho bylo dívalo sebe prízniveji. Byl by se pak Masaryk
propadl i s carským Ruskem asi tak, jako se to stalo
Diirichovi. Masarykuv revolucní plán se osvedcil-v tom tedy jsou jeho zásluhy o osvobození, které nekterí
lidé hledají brýlemi tak zašpinenými, že jimi není skoro
videt.
Ve vývodech p. Borského je jeden bod, který on sám
ocividne pokládá za zlatý hreb: Masaryk málo jednal
osobne s vudcími státníky Dohody; mluvil jen jedenkrát
s Briandem a jedenkrát s Wi1sonem. Pokládal bych za.
vhodné, kdyby tuto vec a vubec celou methodu Masarykovy zahranicní práce vyložil nekdo povolaný. Nemohu
sám ríci, je-li výpocet p. Borského úplný. Ale je možno
bez obtíží zjistiti, že bylo predem v Masarykove plánu,
nezacínati s propagandou u státníku. nýbrž obraceti se
prednáškami
a publicisticky na verejné mínení zemí,
v nichž byl. a že to tedy nelze považovati za neco, co
se Masarykovi proti jeho vuli prihodilo. Byl to ovšem
jiný zpusob diplomatické práce, než ten, který pokládá
za nejlepší vtírati se do ministerských predsíní. Jisto jest.
že zejména v první dobe nebyly by se ty dvere ochotné
otvíraly a že bylo by nutno ztráceti mnoho casu s kloooukem v ruce pred nimi. Tehdy byla cesta pres verejné
mínení rozhodne lepší. Je konec koncu možno príti se
theoreticky o vhodnost této methody. ale prakticky vidíme z výsledku. že mela úspech. Pan Borský ovšem
7.a jedine normální politiku pokládá antišambrování;
každý normální národ antišamhruje. Pokud lze však soudit ze svedectví cizindl. pusobila práve dustojnost method naší propagandy. Sem spadá také krut1 boi. který
mel Masaryk se skuoinou Diirichovou o to. že na~e revoluce nesmí být vydržována ci7;ími vládami. že se musí
udržet z vlastních prostredku. Myslím. že Masaryk nejednal s vedoucími evropskÝmi státníkv casteji hlavne
z toho duvodu. že v rozhoduiících chvílích hvl v Ruskt
a v Americe. V té gobe vykonával oarížskoll práci v jeho
intencích dr. Reneš. Uvésti ceskon otá7,ku na evropské
forum bylo však rozhodne více než prosit soukrome toho
nebo onóho státníka.

jich osvobození není tak intimne spojeno s prací jednoho
muže, jako naše osvobození s prací Masarykovou. Naše
revoluce pod Masarykovým vedením se podarila. Jeho
nárok na jméno osvoboditele je v tom, že byl vudcem
a autoritou vítezné revoluce. Zajisté nebyl osvoboditelem sám, v té veci je lehko polemisovat. Ale ani ti, kdož
polemisují, neuvádejí nikoho jiného, kdo by mohl být
aspon približnc srovnáván s Masarykem. Dospcli a rozumní lidé nedívají se na osvoboditelskou roli mysticky;
vedí, že není v moci jednoho cloveka osvobodit národ,
a vcdí, že bylo treba zvláštní situace. aby se dílo podarilo. Ale prehlížejí práci Masarykovu a ptají se: máte
ješte nekoho takového? máte-li, pak nám ho ukažte!
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Karel Kríž:

Pujdelne za hlaseul z Ženevy ~
Stoupencum
obchodu
prineslamnohá
Mezinárodní
hospodárskávolného
konference
ženevská
zadost i-

ucinenÍ. Zavolala do svcta hlasenl pomcrnc dosti zvucným: Uvolnete obchod! A ku pOllivu, to, cemu nevcrili
sami úcastníci konference se stalo, hlas tento byl na ml1ohém vlivném mís t e s I y š e n a n a šel d o k o n c e
i o z ven u.
Posice každého, kdo hlásal hospodárský liberalislllus,
byla po skoncení války beznadejná, a nebylo vyhlídky
na zmenu. Náš prumysl jako prumysl rady sousedních
i nesousedních státu si liboval v ochranárském skleníku.
Snížit cla, zrušit ruzná kuriosní »polovací« (lzení, prGs13
uvolnit obchod by bylo znamenalo vydat se ostrému, byt
zdravému vetru svetové konkurence. Vymlouvali jsme
se na vše možné, na to, že nám zbyly tri ctvrtiny prumyslu a ctvrtina odbytište, že musíme dát nekterému
prumyslu odumrít, že to druzí delají také a že my nemúžeme riskovat pokusy a být první atd. Továrníci by~i
namnoze tak šikovní, že za sebe posílali na ministerstva
orodovat delníky. A tak se chránila nejen domácí výroba,
ale i domácí práce a velmi casto domácí šlendrián podnikatelský a pohodlnost. Premýšlet bolí i továrníka. Náš
továrník znal a zná dosud hlavne dve výtecné cesty:
snížit dane a mzdy.
Za techto okolností jsme pochopitelne cekali s urcitým
napetím, co se bude doma ríkat výsledkum ženevské
konference. První prišel dr. r!odác, profesor nár. hospodárství na technice a generální tajemník Svazu cs!. pn1myslníku. Rekl, že prumysl ženevské resoluce v zásade
prijímá. Jako druhý o nekolik málo dní pozdeji ucinil
projev ministr zahranicí dr. Beneš prímo v Ženeve. Pravil k zástupcum svetového tisku, že ceskoslovenská vláda souhlasí se ženevskÝmi požadavky a bude provedení
resoluCÍ a návrhu podporovat. A konecne i ministerský
predseda Švehla prijal nedávno delegáty konference a
rekl jim, že vláda s jejich cinností souhlasila a názory žeMluví-li se o Masarykove osvoboditelské roli, mužeme
nevské prijímá.
se podívat na pr. do Polska a ptáti se, proc Poláci. ac
Tyto tri projevy jsou jiste velmi významné. Projev záta·ké. byli osvobozeni, nemají nikoho, koho by nazývali
stupce
prumyslníku, representanta vlády a zahranicn1ho
osvob'oditelem. Pan Borský vyslovil 'mínení, že my máme
ministra nemuže se považovati jen za benevolentní pl)postavu osvoboditele jen proto, že legenda osvoboditelchválení pilných ženevských konferencnÍku. Zde chceme
ská byla nám státní a psychologickou potrebou autority;
videt více: obr a t k n o v é h o s pod á r s k é p 01 iže jsme si ji proto proste vytvorili. Nuže, i Poláci jiste
ti
c e.
mají státní a psychologickou potrebu autority. Jsou-li
Musíme cekat, zda za temito potešitelnými slovy privšak prece bez postavy osvoboditele, tedy proto, že je422

PNtomnosL
dou také na pravém míste skutky. A tu je místo po
bavy, zda skutecnc kapitáni našeho prumyslu a ohchodu pujdou za hlasem ze Ženevy. Jít za ním není snadná vcc. To vyžaduje práci, práci a práci, ale nejen práci
dHníku a zamestnancu, jak se obycejne blahovo!'1e
myslí, nýbrž i práci zamestnavatelu. Jít za ženevským
hlasem znamená vymýšlet a premýšlet, jak nejlépe oo!;anisovat výrobu, co akceptovat z cizích method (ne vše,
co je americké, hodí se i pro nás) a last not 1cast, jak
také organisovat naši spotrebu, tentokráte zase jednou
bez pomoci cel a nízkých mezd, což je ovšem daleko
ežší než s nimi. K americkÝm methodám je treba poznaellat, že zhusta se ríká, že vše spraví vysoké mzdy.
To je omyl. Americký národohospodár Anderson vydai
prá"e o tom knížku, která zasluhuje odport1'::enL Ukazujetam, že je k tomu potreba rada jiných vecí a hlavne,
ve v A m e r i c e bylo
m á I o I i d s k é s í I y a ho dn c prí rod n í. Proto se vše mechanisovalo, nebot lidká síla byla drahá. Proto však také, jelikož je vše mehanisováno, e v Americe výrobek jako výrobek. Z toho
1~'l1eekonomisace, standardisace, Tayloruv systém a
rmalisacc. U nás je tomu práve naopak: mnoho lidské
,. a málo mechanické. Nemužeme tudíž kopírovat
tomto smeru Ameriku. My se musíme specialisovat 'na
lodukci, kde je potreba více lidské síly. Mr. Anderson
statnc výtecne poznamenává: ,Kdyby Spojené státy zaedly immigracní kontingenty již pred válkou, mohly už
est let mít dnešní vysokou životní míru:
Proto jít za ženevským hlasem neznamená ješte pustiti
e po hlavc do T. zv. amerikanisace. Znamená to hledat
prem~'šleta hlavne: mít dobrou vtHi.
Pokrokové hospodárské sourucenství, což je organice hospodárských pracovníku
sociálne-demokratiých, cs. socialistických, legionárských a nár. strany
áce, vydalo nedávno projev prá s vol á n í n á rod n í
()s pod á r s k é k o nf e r e n c e, která by tyto otázky
ela rešit. Tato konference se mine svým cílem a úcenebude-li peclive pripravena. Bez prípravy a práce
dá se nikde nic delaT.
irí II ejda:

Evropa na ú~tupu.
Záverecné
kapitoly jsou
velkého
díla Sombartova
o moderním kapitalismu
venovány
otázce, která
v poedních l~tech zdá se znacne znepokojovati národohopodáre starého sveta. Sombart ukazuje na príkladech,
budoucnost - rekneme príštích staletí - patrí jiným
mím a národum, než evropským, patrí Negrum, Asiani a Malajcum, kterí naši hospodárskou kulturu preori a vyvrcholí. Sombart poukazuje k tomu, že zásoby
Jí jsou blízky vycerpání - za nejakých 600 let; pri
ešní, tedy nestoupající spotrebe, nebude cím topit, nede z ceho vyrábeti koks a plyn, uhlí bude vzácným
rostem pro výrobu barev, vonavek, traskavin, léciv a
uhu. Také enegie tepelná, ukrytá ve vodních tocích,
epostací potrebe. Zacne nové stehování národu. Tak
o kdysi, když s množstvím zacal boj o chléb, pocalo
lidstvo stehovati od jihu, kde príroda sama vše dávala,
everu. kde bylo nutno se s ní o každé sousto rváti,
ie se lidstvo stehovati k jihu. Tak jako dávno byly
.. . racy vládnoucími, stanou se jimi opet, nebot budou
i pro sebe s 1u n c e. Žene-li se dnes již jedna továrna
úkolí Kahýry slunecním teplem, k)ncentrovaným cOmi na vodní potrubí, bude príšte prumysl celého sve-

ta soltstreden v rovníkovém pásmu. Vždyt podle sdelení
Gidova stací cocka o prumeru 1 km, aby byl vyroben
žár, postacitelný k hnaní vysoké peci. Kolik cocek lze
umístiti jenom na Sahare!
Kdo je na dán bohatou fantasií, muže v techto obrazech
pokracovati. Romanopisec ovšem muže se zmíniti ješte
o jiných vynálezech, které cekají na vynalezení a jichž
ani Sombardt ani Gide neuvádejí - na pr. o tom, že lze
páru vyrobiti hnaním vody do hloubek. kde je teplota
pres 100°. V hloubce nekolika málo kilometru pod povrchem je již temperatura elektrolythické peci. Nelze nevzpomenouti výroby elektriny využitím výškového rozdílu vody za prílivu a odlivu. Ostatne i vlnení more, prevedeno na rotacní pohyb, 'dává pomalý sice, ale jen výkonný stroj. A konecne tlettneruv rotor?
I když tedy mužeme zatím my i naše deti klidne spáti,
bez starosti, že zmrzneme a zahyneme ve tme, obava,
že Ev rop a ztratí jednou svoje vudcí postavení a že to
nepotrvá tak príliš dlouho, jak by se snad zdálo, byla
vyslovena nekoIikráte a lidmi velmi vážnými. Vetšinou
hledelo se s obavami na Ameriku - ale ukazuje se pri
bližším zlwumání, že je nutno sledovati také vývoj
c'statních kontinentu,
který
je nekde až nepríjemne rychlý. Nemusíme si nikterak tajiti, že byla to
svetová válka, která industrialisaci mimoevropskýGh státu uspíšila. V dobe, kdy nemecké lodi byly blokovány,
kdy anglické a francouzské vojsko a ostatní se bály ponorek, opanovaly japonské lodi, vozicí japonský tovar,
všechna more od Bombaye až po Sydney a trvalo pak
velmi dlouho, než se Evrope podarilo získati alespon kousícek toho, co ztratila. Nebýti japonské ledabylosti, jevící
se ve výrobe druhoradého zboží, možná že bychom ani
'dnes ješte neprodávali jablonecké zboží do Indie a Oceanie, ono zboží, které se u nás Japonci ucili delaT. Lec
toho si ješte všimneme pozdeji.
Lonského roku byla evropským tiskem velmi žive komentována brožura, vydaná v ríjnu národohospodárskou
sekcí Spolecnosti národu pod titulem »Mémorandum sur
la Production et le Commerce«. Tato studie je praci
zvláštní komise, složené z Dr. tlodáce, W. T. Laytona a
A. Founga a zjištuje výrobní index v létech 1923-1925
ve srovnání s výrobou v roce 1913
100) v jednotlivých dílech sveta. Podívejme se zbežne, co nám zmínení
tri pánové dokazují:
Výroba v roce 1925, vezmeme-li rok 1913 za základ,
cinila

(=

ve strední a vých. Evrope a Ruskem
v ostatní Evrope
. . . .
v celé Evrope . . . . . . . . .

103
108
105

v Sev. Americe
.
ve stred. Americe (s Mexikem a Antillami)
v jižní Americe .
v Africe
v Asii (bez Ruska)
v Oceanii

126

prumer v celém svete . . .
prumer v celém svete bez požívatin .

118
125

----_._._._------------------

- --------_._-----_.

169
]35

139
124
124

Co nám praví tato císla? Predevším tolik, že vzrust
prumyslové výroby v Evrope nepostupuje stejným krokem s ostatním svetem, nebot ciní jenom 5 bodu, kdežto
ve svete 18, resp: 25 bodu. Za druhé, že nejrychlejší
vzrust nezaznamenává Amerika severní, obávané Spojené Státy, nýbrž strední Amerika a Afrika a že i Ocea423
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nie je daleko pred námi. Ale ovšem: pribyde-li v Evrope
tucet závodu, neznamená
to zvýšení celkové výrobnosti
ani o malý zlomek, kdežto jedinÝ nový podnik ve strední
Americe muže znamenati vzrust buh ví o kolik procent.
Pres to však je možno se zde zamysliti, zejména také
nad císlicemi sev. Ameriky, kde tempo vzrustu je opravdu hrozivé. Hledme však dále, jak vzrustá výroba nekterých látek v roce 1925 proti roku 191.3:
.
132178
131
Evropa 138
.. 131
131
91
90

Textilie
Celulosa
Paliva
Kovy
Hnojivo a chemické
výrobky
. 130

sev.

161

Amerika
strední

Afrika

Asie

Oceal1.

jižní

113

158
1120

127
742
166
155

138

228

788

95

99

125

431
152

1022
427

200

95

110
135

Tato císla již mluví jasneji, nebot ukazují rychlý vzrust
težby surovin a prvovýroby
u ll1imoevropských
státu.
Nejjasnejší jsou pak císla o pod í I u n a s vet o v é
výr obe. Podíl Evropy na svetové výrobe cinil 43'4%
v roce 1913 a klesl v roce 1925 na 38'7%. Podíl Ameriky
severní v téže dobe vzrostl z 26'8% na 28'7%, strední
Ameriky z 1'5% na 2'2%, jižní Ameriky z 3'9%' na 4"4%,
Afriky z 2'1 %. na 2'5%, Asie z 20'7% na 21'9%, podíl
Oceanie zustal nezmenen.
Objektivní
pozorovatel
neluuže ovšem prehlédnouti
skutecnost,
že si v posledních
létech Evropa svoje postavení
znacnou merou dobývá
zpet, což souvisí jednak s rekonstrukcí
Nemeckou a jedllak s uklidnením
poválecné
hladové konjunktury.
Tak
podíl Evropy na svetové výrobe cinil v roce 1923 34'5 %,
v roce 1924 36'3% a v roce 1925 jak již receno 38'7%:
Pri tom lze míti za to, že se tato císla i dále zlepšila.
Stejne 's evropským
vzrustem ztrácela severní Amerika,
která z 31'7 % v roce 1923 klesla na 28'7 %.
Evropské pomery dávno ješte nejsou tak ustáleny, aby
bylo možno pokládati
kvotu Evropy na svetovém
hospodárství
za ustálenou. Ale lze duvodnc pochybovati,
že budoucnost
prinese zlepšení. Svetová válka zmenila
svet dukladneji, než si dosud dovedeme predstaviti.
Zdá
se, že se težište stále více presunuje;
pro zatím ze starého sveta do nového.
Stará koloniální politika, která
v zajetí merkantilistickÝch
hesel dovedla z celého sveta
uciniti služku evropských
panovnických
dvoru, politika
svetové ríše Španelské
v obou Indiích, politika Portugalska a Holandska,
jejíž zásadou bylo vyrabovati
prírodní bohatství
výmenou
za laciný výrobek
domácích
fa br i k (což je prastaré
slovo, bežné v 17. století), je
dávno pohrbena. Ale je také konec s moudrejší politikou
éll1glického manchestrismu,
charakterisující
pyšnou éru
]'oloniálního vzrustu viktoriánského,
s politikou prumyslové koncentrace
v Anglii. Politika celní svobody byla
odvážnou zbraní myšlenky, uciniti z Anglie továrnu celého sveta. V létech padesátých
a šedesátých
jí Anglie
také vskutku byla. Kolonie, nesmírné zámorské panství
\'c všcch dílech svcta, byly jen surovinovými
základnami této obdivuhodné
industrie
a složily ovšem až
znacne pozdeji - za odberatele
výrobku. Tuto politiku
prevzalo Nemecko i Prancie. Spojené Státy provozují ji
dosud vuci stredoamerickým
republikám.
Ale když v devadesátých
létech sesílil lity živel v jižní
Africe a v Australii, když pomery v Indii se po neštastném povstání uklidnily do té míry, že bylo možno pomýšleti na samostatný
život, zacaly anglické kolonie,
v té dobe již samostatné
správní celky a pozdeji dominia, naprosto nezávislá na matel~ské zemi, budovati také
424

vlastní, samostatný
hospodárský
život, v prvé rade pocaly se starati o vlastní prumysl. Emancipace od Evropy, kterou nejprve provedly
Spojené Státy a po nich
Kanada, byla heslem, za nímž prodelalo svetovou válku
Japonsko a které dnes ovládá Unii Jihoafrickou, Australii, NovÝ Zealand, Cínu, stredo- a jihoamerické republiky
- je hnutím opravdu svetovým.
Vlastne je to náramne jednoduché
a lze to vysvetliti
bez formulí: Predstavte
si, že jste farmárem v Australir,
pestujete bavlnu a každorocne se taháte s liverpoolskými
spekulanty - t. j. s manchesterskými
továrníky - o ceny. A každorocne
vydáváte velké peníze za látky, které
vám Anglie posílá - výrobky z vaší bavlny. Není treba
k tomu jiste velkého duvtipu, abychom si rekli: co dovedou v Anglii, dovedeme my také. Zarídíme si vlastní
továrnu, ušetríme si zlost se spekulací (nebo lépe receno,
budeme spekulovat
sami), ušetríme peníze na dopravu,
zamestnáme
svoje lidi, polepšíme si bilanci ....
Tak docela .iednoduché to ovšem není. Je známo, že
se plzenské pivo muže vyrábeti jenom v Plzni a kdyby
si rekneme v Kapském meste stokrát umíni1i, že je budou varit také, tedy to prece nepujde. Voda, sklepy, kvasinky, staletá zkušenost ve varení i ukládání - to vše
nelze jen tak z niceho prenést. Za deflacního období u nás
se pokusilo nekolik prostejovských
firem konfekcních,
zríditi závody v Rumunsku. tllavní delníci byli vzati sebou - a za nejaký cas se stehovala
konfekce opet do
Prostejova,
protože rumunský
krejcí naprosto neodpovídal našim predstavám
o v~konnosti.
Proc je práve
Paríž stredem dámské mody? Není-liž to vrozený smysl
pro barvy, linii, krásu ženského tela? A proc je tato Paríž tak nemožná v pánské mode, spocívající na vlnených
látkách neurcitých tonu, výrazných
konturách gentlemana - sportsmana?
Anglický vlnarský prumysl nikdy nebude dostižen, protože zvláštní vlhké klima umožnuJe
tkaní vláken, která by se u nás trepila a trhala, hanácký
slad nebude žádným sladem zatlacen .... Ale nejsou to
jen prirozené podmínky - je to i tradice. Tradice podnikatelská i delnická. A je to konecne klima. Ne každé
klima je príznivé rozvoji prumyslu.
Pro zatím se nemusíme obávati industrialisace
trópu a subtropického
pásu.
Tovární výroba - alespon taková, kde delník je nucen
rucne pracovati, je zde nemožná. Byla by ovšem možná
na prosto zmechanisovaná
výroba ..strojní.
Lec podívejme
se nyní, jak vypadá
industrialisace,
alespon nekterých zemí, kde ješte za našeho mládí Karel
May ve jménu božím strílel po cernoších, domorodcích,
Indiánech, lvech a jiné haveti, kde lidožrouti ohrožovali
deti kapitána Granta a Phileas Pogg zachranoval
vdovy
pred upálením. Nevím, mají-li dnešní deti ješte smysl
pro takové veci, jako jsou divoši. Pak-Ii ano, vedel bych
opravdu
rád, kam je umístují. My je videli - ocima
Maye a Vernea ovšem - proháneti se Australií, Afrikou,
Zealandem. Co s tím dnes? Mám pred sebou skvele vypravenou knihu o prumyslovém
vývoji jižní Afriky, knihu tištenou v Pretorii, s obrazy z »nejtemnejší Afriky«.
Jak vypadá nejtemnejší Afrika? Tento dvanáctiposchocfovÝ mrakodrap
v Johannesburgu
by mohl státi velmi
dobre kdekoli v Americe, práve tak jako tato elektrárna
u vodopádu Viktoria (Jen si vzpomente - Livingstone,
Stanley - divoši!) s nejmodernejšími
turbinami by se
vyjímala stylove u nekteré prehrady.
Lidožroutský
Nový Zealand?
Sociální politikové vám reknou, že je to
zeme nejdokonalejší
sociální soustavy, socialistictejší než
S. S. S. R., že má všeobécné
hlasovací
právo již od

roku 1889 a rovnoprávnost žen od roku 1893 - tedy
z doby. kdy ješte ani mis Panckhurstová
se neprala
s londýnskou policií o »votes for women«. Predstavte
si. že v zemi je 45.000 mil silnic, z tech 27.000 mil betonových.
Na wembleyské výstave jsem si opatril tolik specielního materiálu, že bych mohl ctenáre zasypati statistikami o vývoji prumyslu v jednotlivých zemích mimoevropských. Domnívám se však, že nemá významu poušteti se zde do podrobností, nebot není úcelem tohoto
clánku konati šetrení ve smyslu historickém, nýbrž zab)'vati se otázkou, jak dalece je Evropa na ústupu. Stárneme? Stíhá nás osud staré generace, jež vidí deti prerustati pres hlavu? Je opravdu nevyvratitelnou skutecností, že dnes je svet daleko méne odkázán na Evropu
než pred válkou. Myšlenka hospodárské sobestacnosti
pocíná ovládati i celky, do nedávna spojené s evropskou
materskou zemí témer nerozlucne. Anglická dominia nejcn že neodebírají již tolik anglického zboží, jako dríve,
ona sama zboží vyrábí, konsumuje však jen z cásti a
ostatek vyváží, takže anglické firmy se potkávají ve státech hospodársky slabších se souteží svých vlastních dominiLproti které ovšem z politických dí'tvodu dosti ostre
vystoupiti nemohou. Naopak, Anglie musí casto couvnouti. nechce-li rozbiti velký celek imperia.
Debaty
o preferencních clech na britských ríšských konferencích patrí rozhodne k rozhovorum toho druhu, pri nich
je nutno s napetím posledních sil se prívetive tváriti.
Ostatne ochranárská politika konservativní vlády je
lÍstupkem pred dominií na celé cáre.
Jižní a strední Amerika se emancipovala již dávno od
prímého hospodárského vlivu Evropy. Slabší státy podlehly zatím šírícímu se vlivu financního kapitálu amerického. velké státy jihoamerické, pravá to zeme budoucnosti. budují vlastní rpumysl promyšlene, stavejíce
na zdrojích vlastních surovin. S o t á z k o u s u r o v i n
St; setkáváme dnes velmi casto. Je jednou z tech, které
pusobí bezesné noci evropským národohospodárum. Nedovedeme si totiž ani dobre predstaviti, jak je náš 'hospodárský život závislý na mimo evropských zdrojích surovin. Náš textil nemuže existovati bez americké. indické, egyptské a australské bavlny, naše automobily hez
tropického kaucuku. náš potravinárský prumysl bez kakaa, kokosového orechu, korení, kávy. caje, bez amerických tuku a obilovin. Naši dodavatelé cínu, zlata, medi, zinku, hnojiv leŽÍ mimo Evropu. Podívejte se na svoje
šaty. Uvažujte o svém obede a spocítejte si sami, kolik
surovin dodala Evropa a kolik zámorí. Bilance dopadne
asi velmi blede.- Je na snade otázka, co se stane. odmítne-Ii nám zámorí dodávati surovinu? To není tak docela
fantastické. Velmi vážní národohospodári ukazují totiž,
že na pr. vlastní spotreha bavlny ve Spoj. Státech stoupá
tak rychle, že není daleka doba, kdy se bavlnená produkce z jižních státu zcela spotrebuje v zemi. takže ne?:byde pranic pro vývoz. Indie pri svých 300 milionech
obyvatelu a pri rostoucí industrialisaci rovnež bude v dohe snad nedaleké zásobovati nejprve vlastní podniky.
Že by svet nekdy sáhl k boykotu Evropy a aby si doI -I nezávislosti. zarazil dodávky surovin - i takovou
fa tasii jsem nedávno cetl - není dosti pravdepodobné.
Nt háme-li stranou politickou stránku takovéto »jednotn( ,lkce«. její hospodárská bezpodstatnost vysvitne okam ,te, uvážíme-li, že dodavatelé surovin se témer dusí
ve vlastní produkci, s níž si namnoze nevedí rady. Ješte
dnes je nutno provádeti valorisaci celÝCh žní, kávy, cu-

kru, bavlny, pšenice je spíše nadbytek než nedostatek a
pokud lze dohlédnouti, je nadeje spíše na zvýšení, než
na snížení kulturních ploch. I v samých Spojených Státech jsou dosud velké plochy pudy nekultivovány - natož v jiných dílech sveta! Ostatne nelze zapomínati, že
se i hospodárství sintensivnuje, že sice platí pri prvovýrobe pravidlo, že relativní zvýšení výnosu je možné
jen progressivní obetí práce a kapitálu, ale to neznamená
nic více, než že budeme surovinu platit tím dráže, cím
vetší bude její spotreba. Je tedy otázka surovin otázkou
snad ješte velmi daleké budoucnosti a hrozí-li nekde nebezpecí, je tojedine nebezpecí ovládnutí svetového trhu
monopolem - jako na pr. již dnes eXistuje monopol Standard Oil, který kontroluje petrolejovou težbu celého
sveta.
Zbývá otázka, co se stane s Evropou, s jejími tisíci
továrnami, prístavy, drahami, s miliony prumyslového
delnictva a úrednictva, až ostatní svet bude tak industrialisován, že evropského prumyslu nebude potrebovat. A
tu bych rád jednou vyvrátil omyl, který se stále a stále
objevuje i v naší hospodárské publicistice: s t o u p aj í c í i n d u str i a I i s a c e zem í d o s u dag
r á rn í c hne z n a m e n á o mez e n í ex: por t u z e s t ar Ý c h zem í p r u mys lov Ý c h. V tomto smyslu provedl šetrení pro mezinár. hospodárskou konferenci Svaz
ríšskonemeckých strojoven a podarilo se mu dokázati císelne, že styk mezi prumyslovými zememi je vetší, než
mezi zememi agrárními. IndustriaIisace znací totiž jednak zvýšení populacních možností a má za následek vždy
vzrust obyvatelstva (viz Anglie ]800-1850. Nemecko
1860-1890), ale soucasne ~aké zvýšení životní úrovne,
protože prumyslový delník více vydelá než zemedelský
a život ve spolecném stredisku, koncentrace mass, jak
to nazývá Marx, prináší sebou potrebu intensivnejšího
žití. Industrialisace znamená obohacení zeme a ježto výtežek práce neputuje do puncochy, nýbrž - at již pres
banku a sporitelnu, nebo ve forme akcií ci prímo - prelévá se opet do hospodárského života, znací industrialisace vetší podíl na svetovém hospodárství. Žádná zeme
dnes nemí'tže žíti isolovane. Plná sobestacnost, právo na
domácí trh - tato hesla, jimiž pravidelne operuje tuzemská výroba. neschopná brániti se cizí souteží, jsou
falešná ve svetle svetového hospodárství. Statistiky csl.
zahranicního obchodu ukazují. že obchod s prumyslovými státy je vetší, než se státy agrárními, zkušenost
ucí, že vlastní prí'tmysl neznamená ješte vyloucení cizího
prumyslu. Pres to, že máme vlastní mydlárny. které vyvážejí za hranice, kupujeme na mnoze cizí mýdla. Pres
to, že máme vlastní vína. pijeme i cizí. nosíme šaty
z domácí i z cizí látky ... Industrialisované zámorí znací
vzrust obyvatelstva, vzrust potreb.
A nezapomínejme ješte neceho: také E v rop a s a m a
ne n í d o s u dna s e s tup u! Strední Evrona. Balkán.
Polsko. Rusko musí ješte dlouho pracovati. aby dosáhly toho stupne vývoie. na nemž stojí dnes Anglie neho západní Nemecko. Životní úroven evropského obyvatelstva je velmi nízká proti úrovni bílého cloveka
v zámorí. Industrialisace. sintensivnení hospodárského
života ve v:vchodnÍ polovine Evropy musí znamenati nový prumyslový rozmach starého sveta. nráve tak jako
industrialisace zámorí mu jen pujde k duhu. Nadepsali
jsme tento clánek: Evropa na ústupu. Je Evropa na
ústupu? Ano. Beze sporu. Na ústupu na tolik, že zeme,
jež dosud byly jejími vasaly, vymanují se z jejího hospodárského podrucí a organisují vlastní hospodárskÝ ži425
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vot tempem, kterému my zde nestacíme. Svet jde ku
predu; stará jeho pulka ponekud unavene. Ale to platí
jen po nekolik desíti1etí. Protože nemitžeme nikdo ani
približne odhadnou ti hospodárské formy bucloucnosti.
Tak jako naše clnešní hospodárství by se zdálo asi fantasií pozorovateli z roku 1827.

LITERATURA A UMENÍ
Z nové cizí beletrie.
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Hobert Keable.'
s v i t na šit e m not u. (Lighlen
Our Darkness.)*)
Pri nové knize Keablovc nebude od místa ucinit nekolik povšechl1}'ch poznámek o soudobé anrrIické a ameb
rické lilerature.
V obou zemích se již dávno podává v krásné literature kritika puritanismu
a vlastne boj proti nemu.
V d~be 1?oválecné se tento smer zesiluje. Snad je název
»puntamsm« úzk},; nebeží toliko o asketiclá element
anglosaského purita!1ismu, n)'brž o otázku l1ál~ožellskou
a církevní, klerá se kriticky pretrásá.
Predne tedy autorove pojednávají o podstate náhoženství a církví; v definicích vyniká prvek mravní. A
mravnost se pojímá jinak, než jak ji traktují rozlicné
církve. Mravní zákon moderní žádá ve všem pravdivost a cestnost; to platí zejména o pomeru obou pohlaví v manželství, o pomeru rodicu a detí a o rodine
vtlbec. Kritika se obrací proti názorum a zvyktlm, udržovan}"m církvemi, státem a t. zv. spolecností. Žádá se
láska a manželství uprímné, nespocívající na stavovských, hospodárských a jin~'ch spekulacích; žádá se
rozchod manželt'1, kde není opravdové lásky, a proto se
ani neprisuzuje žádná cena církevním obradtlm pri
snatku, nebot církev schvaluje každé spojení, i které
Buh neustanovil. Ideálem moderní ženy je žena energická, aktivní, vzdelaná, uvedomelá, muži rovná. Dívky
moderního románu velmi casto necekají na mužovo vyznání lásky, vyznání je obapolné, soucasné, nekdy žena
vyznává svou lásku dríve než muž. Ostatne »cherchez
la femme« je staré, a stejne anekdoty o muži, dokazujícím žene .svou superioritu - pod postelí! - Nové je,
že se prirozené vlastnosti a charaktery pohlavní uznávají a že demokratická rovnost platí také v rodine.
Stejne se dotýká tato moderní kritika státu a celé
organi ace spolecenské. Jako církve tak i starý zdedenÝ
stát je zastaralý a neodpovídá potrebám doby. Mnozí
kritikové se již obracejí také proti socialismu, pokud
se jako strana stal príliš stranickým a netvurcím. Analysuje se pojem masy a ukazuje se, že socialistické
ucení o mase naproti individuu nestací.
ejen soci alism, ale zvlášte komunism podléhá kritice i tech autoru) kterí komunism pojímají jako ideál budoucnosti
anebo jako radikálnejší socialism. V podrobnostech se
obrací nový smer proti mestum a mestské - buržoasní
- kulture. Že parlament a rozmanité skupiny poslanecké se neukazují v príznivém svetle, rozumí se samo
sebou.
Také žurnalistika a tak zvané verejné mínení se nešetrí a odkdvají se jejich vady a jejich závislost na kapitalismu.
*) Constable,
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Sloh moderního románu je volnejší než sloh starší,
prirozenejší;
nekterí autori i autorky mluví na pr.
() pohlavních vztazích výrazy prímo hiblickými. Ir de
vhodno, užívá se dialektu a t. zv. »slangu«.

*

Keahle proslul svým románem »Šimon, kterÝ slove
Petr«, vyšlým 1921, rok po tom, když se al1to~'vzdal
svého postavení jako duchovní. Kniha se rozšírila hned
v prvém roce bezmála v milionu v},tiscích. Keable reší
problém náhožensk}', v tom rozsahu, jak úvodem bylo
naznaceno. Zkušenosti spisovatelovy, získané ve Francii, kde za války zastával úrad plukovního duchovního,
t}"kají se krise verícího krestana a prímo duchovního
v praktických situacích, daných válkou.
Ve sv~'ch pozdejších románech Keable pokracuje ve
své kritice a analysi oficiálního církevnictví a jeho morálky.
V letošním svém románe volí si duchovního katolického, pracujícího misionársky v Africe. Vidíme, jak Dick
ztrácí svou víru, až konecne opouští svou církev a je
c.'komunikován. Vrátiv se do Anglie ke svému príteli
i\ubry, seznámil se s Ann, manželkoll lorda Carew<l.
1\nn hyla soudne rozvedena pro neveru. Proces ZPlISOhil v t. zv. vyšší spolecnosti ohromný skandál, protože
Ann svou vinu hez obalu a bez pretvárky pripouštela.
Ovšem vyšlo procesem na jevo. že lord Carew byl sice
lordem. ale clovekem naprosto nemožným. Dick a Ann
se spojí. odcestuií do Francie, Recka atd.: vracejí se
do Anglie aeroplánem, nedaleko bydlište prítele Aubrvho létadlo utmí havarii, pri níž Dick je tak poranen, že
za krátko umírá.
.
V rámci této fabule Keable probírá všecky hlavní životní problémy - víru a ;ejí ztrátu, lásku, manželství,
rozvod atd. Je mnoho zajímavých podrobností; na pr.
Ann se dostala do nebezpecí stát se Dickovi nevernou,
když Dick v Recku všecku svou pozornost venoval vykopávkám a star}rm sochám, ponecháva;e Ann ve spolecnosti muže, kterého náhodou potkáli. To souvisí
s tím, že se Dick svého knežství zbavuje povlovne a ne
l)ez obtíží; to práve cítí Ann a cítí v tom neprirozenost. Kclyž Dick umírá, privolá jeho prítel Aubry katolického kneze. ale Dick ho propouští, nebot nemtlže mu
duchovne ni jak vyhovet.
Vtlbec analyse a kritika duchovního a mravního života poválecné spolecnosti se podává v konkrétních životních situacích; jen na pocátku románu cteme úvahY
více abstraktní, theologické. když se práve pochvbnosti
Dickovy probouzely. Te v knize dost zajímavých postrehtl na pr. o katolicismu a ;eho pomeru k protestantismu, o theismu, o druzích lásky muže k žene, o tom,
proc není treba oficiálního snatku atd.
Kniha Keablova je živá, uprímná. ale není v ní ješte
dost ;asnosti a urovnanosti: vadí dávka uceno. ti theologické. Diek se notácí mezi agnosticismem a atheismem. na konec, však. umíra ;e, pochopí, že pravá osobnost clovekova smrtí neumírá.

*
Warwick Iieeping.' 1. S o r r e 11 a syn. (Sorrell
nd Son.)*) 2. S o u d n Ý den. (Doomsday.)**)
Deeping patrí k pomerne starším spisovatelum a napsal cetné romány a novely. Román »Sorre11 and Son«,
*) Knopf, N. York, 1926.
**) Cassel, London, 1927.
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vyšlý minulého roku, je v nglii mnoho cten a znova
dotiskován; je charakteristický pro dnešn í generaci lidí
t. zv. moderních. Sorrell, jenž ve svctové válce se stal
kapitánem, je po 'válce bez místa, a aby uživil a slušnc
vychoval svého synka Christophera,
odhodlá ~e po
lI1arn~"Chpokusech o práci jemu primerenou, stát se
v hotelu podomkem; jeho hlavním zamestnáním je noit nejen malé, ale i velké a velmi težké kufry a bedny.
Majitel hotelu, štastnou náhodou clovek vzdelan}"' a
lu~ný,poznává blíže Sorrella, sprátelí se 'S ním, až se
:orreH postupne stává podílníkem v hotelových akciích
a spolumajitelem. Christopher postupne prochází rozmanitými školami nižšími a vyšším1 až se kon~cne stane doktorem mediciny. Do tohoto všedního rámce zapadá vnitrní život otce i syna. Otce, ovšem i synka,
opustila matka, toužící po bohatství a po tom, co bohatství umožnuje. Sorrell po rozchodu se venuje úplne
svému díteti. Matka jednou prišla se svým druhým
mužem do hotelu; Sorrell tím nezmenil svuj odsuzující
názor o své bývalé manželce. Dovolil synovi pozcléji,
ahy svou matku navštívil, když o to žádala, ale matka
.}'na nezískala; volil otce a vedome ji odmítl. Oduvodnení tohoto postupu - mnozí by rekli tvrdého a necitelného - tvorí cást románu. O žene a vztahu pohlaví vt"tbec jedná se vetšinou v rozhovorech otce :l
·yna. Otec postupne, jak syn dorustá, mluví o pohlaví
a jeho nebezpecích. Syn se mu ve svých težkostech sveruje: má, jako ohromná vetšina mladíku, ruzné po\TChnejší a intimnejší pomery k ženám, až konecne
poznává Molly, ženu, jak se sama zove, veskrze moderní. Je spisovatelkou, a aby se mohla venovat spiso'atelství, má krám s modním zbožím, který jí hodne
'ynáší, protože jej vede vpravde umelecky. Molly, vyhi'hajíc se »pohlavnímu otroctví«, po dlouhých vnitrních bojích prijímá Christophera
a svoluje dokonce
k formálnímu snatku.
Sonell otec je hlavním charakterem v knize. Je filosofickým pragmatistou, všecky jeho názory a celá jeho
metoda myšlení a života mají ráz utilitární, ale není
v nich nic malicherného, ani ve vecech malých. Má své
názory o všech dobových problémech, nejen o pohlaví
a manželství, nýbrž také o socialismu, jímž prekonává
cgoism, a také o státu, jejž prijímá proti uprílišenému
individualismu. Ale nepodléhá prijatým názort'1m, jak
videt z celého života. Koncí predcasnou smrtí rakovinou, kterou pred synem a práteli skrývá, aby nevyrušil
Christophera a Molly. Umírá s klidem jako pravý filosof anebo jako starý Ríman podle slov Mollyiných.
Pri své dusledné modernosti Deeping nám predvádí
syna a jeho ženu, že uspíšili jistou smrt otcovu, aby ho
zhavili nesnesitelných bolestí; Christopher dal otci silnejší dosi morfia. Cin je vysvetlen a zmírnen tím, že si
nemocný ve sv~'ch bolestech sám prál silnejší dose.
Christopher a Molly jsou si vedomi odpovednosti z takového cinu, ale pokládají jej za ospravedlnený.

*

n novejší knize Deepingove »Doomsday« referuji na
rllhém míste. protože ji pok1:ídám za slabší než
~orrel1a«. Již proto, že román je psán a koncipován
J 1. silným vlivem
Hardyho (zejména románu »Far
lm the Madding Crowd«); konstrukce je šablonovitá,
závisí príliš na štastném zasahování osudu. - Farmár Arnold Furz a Mary se zamilují a chystají již
svatbu, ale Mary utece ku provdané sestre do mesta bojí se chudobného života na Arnoldove farme; že

i

i\rnold má piano a hrá Schuberta, není dostatecným
argumentem proti touze po bohatství, meste atd. Otec
je dustojník na pensi - odtud velkopanské choutky
Maryiny. Mary brzy získá financníka (nevadí jí, že byl
rozveden od své ženy) a Arnold se spojil se slušnou,
venkovsky zdravou a zachovalou cíšnicí. Mary je neštastná, ale dobrotivý osud špatne zahrá financím mužovým, a ten se proto zastrelí. TýŽ osud, trebaže v tomto prípade brutálneji, znicí Rosu Arnoldovu autem.
Arnold a Mary jsou tedy volni; aby se mohli a musili
znova sejít, osud odklidí i rodice volné Mary (jsou
ovšem starí), ta tedy mt'1že a musí být na zdedeném
statecku rodicovském.
Poprvé se Mary a Arnold setkávají po smrti otcove;
Arnold ji odpuzuje svým chladem' a zlobivou nedlIvcrou; pri tretí schuzce Arnold ze msty si ji podmanuje
a ona se mu oddává po krátkém a slahém odporu (»0,
Arnolde - nemohu - jsem vdaná -«). Když se pak
Mary po smrti mužove a matcine pristehovala nadobro
na venek, navazuje s Arnoldem sousedské styky hospodárské; ale Arnold mekne a jednoho krásného dne
prestehuje se Mary k Arnoldovi, aby byla jeho hospodyní. Alespoi'í na šest mesísu na zkušenou; Mary si
totiž rozmyslila celou vec a rozhodla se prímo filosoficky, že by bylo nesmyslem nicit dva životy, a proto
se odhodlala ke kroku tak odvážnému. Ví, prece, jak se
hude celé okolí na ni dívat. Arnold trpí Mary v domc,
ale zustává chladn}'m a odmítavým. až konecne zmekne
? jednoho casného rána prijde zkroušene
k Mary;
Marv ješte spala, ale byla horící svíckou probuzena a
román ukoncen a la Hardy: »Arnolde - co se stalo?
- opozdila jsem se?« Postavil svícku na židli vedle
postele a poklekl: »0, mo,je drahá, ty jsi vetší než já.«
Objavši jeho hlavu. poohrátila se a vyhasla svícku. Podle Bardy totiž kreslen charakter Maryin; pojímání
ženy v c~lé knize je hardyovské, podle Hardyho jsou
pojaty i detaily a základní myšlenka. Autor sám na
jednom míste vzpomíná charakterll Hardyových.

*

Ethel Knight Kellv: Proc
se sfinga
smeje.
(Why the Sphinx smiles.)*)
Román Mrs. Kelly by nestál za zmínku, ale je charakteristický prO' to, co žena dnes v Anglii smí psát.
Ormonde, bohatý American. star~' 65 let, vzal si mladickou Moniku; chtel mít deti, dedice, ale nedostal jich
od ní. V Egypte se manželé seznámí s mladým svežím
anglickým dlIstojníkem Victorem. Ormonde pozoruje.
že Victor jeho žene není lhostejný, i dovol u je jí lásku
a je šfasten v ocekávání, že bude mít díte. Victor z pocátku nechápe Moniky, až konecne ona sama i Ormonde ho prímo musejí premluvit. že ji smí milovat. Victor
je totiž anglický gentleman a nechce se prohrešit l)roti
Ormondovi. Za nekolik let Monika porodí ješte holcicku Moniku. Synek Bili dorustá a chce ve' válce 00
pole. Rodice mu to nedovolí. on všal{ pres to se dá odvést a dostane se do Egvpta. Tam brzy zemrel na úolavici v rukou Austrálanky Steliv. ženy Victorovy. Vietor totiž prerušil SVlIj styk ~ Monikou, oženiv se se
Stel1ou. ale manželství nebvlo štastné, rozešli <;e.Kdvž
se Stella po válce vracela ~a lodi do Austra1ie. seznámila se s Monikou a Ormondem, jedoucim taktéž do
Anstralie. Když se dostali do Aústra1ie, Stella a malá
*)

Lane, London

1925.
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Monika byly zabity autem. Ormonde slábne a blíží se
jeho konec. Lékar ho na rychlo posílá domu, ale Ormond se nedostane dále než práve do Egypta a tam
také umírá. Na smrtelném loži spojuje pro další život
Moniku s Victorem. - Jak vidno, fabule velmi prostá,
ne-li sprostá; ale stojí za zaznamenání, že se taková
kniha dnes v Anglii cte a že je psána ženou.
Letos vyšel nový román Mrs. Kelly »Zara<c obycejné aventury velkomestských bohatých lidí a mnoho
obycejného povídání; diplomatický úredník se ožení se
Zarou, sám neví, proc a zac. Ona ho má ráda, on ji asi
také, ale na ceste po svatbe nedostali se blíže k sobe,
hotely nemely pro dva svetnic(!), a tak si rekli (jeji
plán!), že se na 14 dní rozejdou, setkají se v Benátkách
a podle toho, jak si vec promyslili, budou spolu dále
žít, po prípade jen pro forma. Zara má na ceste nekteré
aventury s muži, ne zlé; ,?n pocíná toužit po žene, a tak
se štastne sejdou v dome hrabenky, jejíž synovec se Zarou flirtoval. Rozumí se atd.
'*

H. T.: Jak to bylo.
(As it was.)*)
Lící se láska dvou inteligentL1, kterí se spojují· pro
život, nedbajíce mínení dobré spolecnosti. Dívka je
v tomto prípade zkušenejší a odhodlanejší než mladík;
dokonce je to ona, která milence vybízí ke spolužití.
Novelka je úmyslne držena témer suše, není v ní nic
pikantního, mluví se o prirozených vecech docela prirozene a bez pruderie. Londýnská kritika vyzdvihla cistotu novelky. Ale mel bych výhradu: nezdá se mi, že
by normální dívka pred svým milencem užívala tak
ochotne slunecních lázní, protože tento, jak jí rekl, ješte nikdy nevidel nahého ženského tela. Novelka je referátem dívky, jak to vlastne bylo; zdá se mi, že máme
knížku autora, ne autorky.
1

*

D. H. Lawrence:
Veselí
duchové.
(Glad
Ghosts.) **)
Malá novelka je psychoanalytickým výkladem strašidel, o nichž se mluví v panském dome bohaté staré
rodiny. Jak známo, Lawrence napsal ,psycho-analytickou studii. Ve svých románech se pridržuje Freuda,
leckdy až nesmyslne.
V této novelce duchové jsou
z masa a krve - ženy a manželky, vyhledávající v hodinách duchu své mužské hosty.

*

Grace Rhys: P o v z nes e n í E 1i nor i n o. (Eleanor in the loft.)***)
Mrs. Rhys podala již cetné romány a novely. Román
»Eleanor« vyšel 1923; nová vydání svedcÍ, že se ctenárum líbí. Pekný popis dívcí naivnosti a nevinnosti,
jevící se prímo poeticky v lásce k Americanovi Arm~~
rovi. Irská revoluce a její nekteré osudy obohacuji
chudý jinak obsah.

*

Percival Christopher
snake and the sword.)t)

Wren:

P 1a z a mec.

(The

W ren napsal už mnoho podobných románL1. P~vodne
voják, slouživší doma v Anglii, ve fr~nc?uzsk~ch legiích a v armáde v Indii, píše fantasttcke romany ze
života evropských príslušníku koloniálních voj sk, Ara*) Heinemann-London 1926.
**) Benn, London, 1926.
***) Cape, London, 1923.

t)

Murray. Londou.

bu atd. Román vyšel pred válkou, ale tiskne se stále
v novém vydání. Vyslovený nerealism W renltv je také
charakteristický pro anglickou soudobou tvorbu; poesie, jak to formuloval asi na pocátku století známý kritik, je u d i ven í m. Romány W renovy jsou bezohlednou romantikou.

*

E. Barrington:
C u d n á D i a n a. (The chaste
Diana.)
Kanadanka Mrs. Barrington specialisovala se na romány životopisné; známy jsou její knihy o Byronovi,
o Lady Hamiltonové a jiné. V tomto románe, vyšlém
od r. 1923 v nekolika vydáních, dovídáme se o živote
populární herecky a zpevacky na konci XVIII. století.
Zajímavé jsou cetné detaily životopisné a kulturní z té
doby.

*

Theodore Drciser: Americká
tragedie.
(An
American Tragedy.)*)
Dreiser je známý spisovatel a žurnalista americký,
známý nám svou nedávnou návštevou i u nás. Patrí
k rade spisovatelu, kritisujících ostre a dost zlobne starou, zejména puritánskou Ameriku. Nar:sal ~aké
dii a vyelal i filosofické essaye. Posledl11 kl11ha hCI ZIvot hocha, pocházejícího z misionárské rodiny; otec
i matka živi se totiž poulicním misionárstvím. Clyde,
jako i ostatní sourozenci, je špatne vychován; remeslné
církevnictví rodicL1 ho odpuzuje, touží po bohatství.
Má bohatého strýce, do jehož obchodu a rodiny se dostane dost náhodne; má pomer s delnicí, zároven však
se uchází o bohatou dívku ze spolecnosti.
áhodou cte
o utopení na jezere, tím vznikne id~,: zbavit, se milen~y,
ocekávající díte. Rozhodne se, že JI usmrtt, ale na Je~
zde ho témer opouští vule; ale obet Clydeova n~hodou
v lodce upadne a pomáhá takto svému vrahovI. Ps~chologie vraždy upomíná na Dostojevskéh<;>. Román Je
velmi rozvlácný (2 svazky), preplnen detal1y. [dea sama není americká, americké jsou detaily.

!:~~:-

*

Fmnfois Mauriac: T h é r c seDe s q u e y r o u x.**)
Tereza udelala pokus zbavit se svého brutálního
manžela dávkou opia; dávka neúcinkovala, muž a rodina se rozhodli zachránit dobré jméno rodinné, a proto
Tereza, postavená pred soud, byla v~povedmi své ro~
diny osvobozena. Román patrne vZ111klpod suggescI
Dostojevského, jak také vide.t z Tere~in'y ~rgumenta~e.
Pokus o vraždu je psychologIcky podavan Jako konfltkt
nerozhodné vule mezi touhou po osvobození a zbytkem
príchylnosti, snad zvyklosti k otci vla~tního ydí~ete. Tt,;reza, vracející se <:,~ SO~l?Uv ~lavl11m ~est~ dO~yl:,
doufá že když mUZl sVUJ pravy stav dusevl11 vyhcl.
tento Jí odpustí a že budou štastni. Avšak muž zustává
dL1s1ednebrutálním, Tereza ho opouští a zustaveno ctenári si domyslit, jaká bude její budoucnost. Asi že na
parížské ulici ... Po strán~e umeleckyé autor velmi pe~ne lící duševní stav TereZin na ceste od soudu domu;
predchozí život je podávyán v :eflexíc}1 neštastné ,ž~n!,.
vyvolaných hroznou zkusenostt. Roman pr<;>to,:vadl lil
medias res: vidíme Terezu pred soudem, Jak Je osvobozena a odjíždí domu; ješte doufá v štastnou budoucnost, uvažujíc o smutné minulosti.
B. L.
*) Bruiand Liveright, New York, 1925.
**) Grasset, Paris, 1927.
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Zarrúril k rokline a zapískl. Ctyri lovectí kuliové se vynorili
z trávy, vlekouce buvola. fernand
MilIet už nebyl fernandem
Milletem. Vstoupil do neho druhý clovek - lovec. Pozoroval
svou roklinu chtive. Pak se shýbl: "Stopa! A kde je druhý?"
rek!' "Tento otisk pochází od mladého.«

Hodiny zurnalisticlrých kariér.
~
II.

(A. Londres, autor knih "Na galejích« a »Dantc nevidel nic.,
dosáhl co reportér
nejskvelejšího
úspechu. Tyto dve knihy,
sestavené z reportáží, pohnuly na jare v roce 1924 francouzskou vládu, aby zastavila
deportaci
na Guyanu a ustanovila
komisi pro vyšetrení a zlepšení tamejších pomeru; v prosinci
téhož roku predkládá ministr války návrh, aby byly zrušeny
i trestní vojenské stanice v Africe. (Biribi.) Ony Londresovy,
v~kutku hluboce lidsky vzrušující kapitoly, se prece vyznacují,
\' nejlepším smyslu, touž typickou reportérskostí
jako zde preložená veselá vzpomínka
z jeho života dobrodružného
novináre.)
Albert Londres:

Konha

na

tj'gl'l1 \' indocínské

džungli.

onen vecer mne rozrazila
zima, jakmile se ohlásila noc.
&:1 kolem doktor z Delat.
Vyplázl jsem na neho jazyk.
- Schvátila vás lovecká horecka, rekl.
Je to delatská nemoc. Musel jsem stuj co stuj odPravit tygra.
Vzal jsem šedý klobouk a cernou hul a šel jsem.
Zde to je. Zde bydlí nejproslulejší
lovec dáJného východu,
vládce indocínských roklin v hang-Bian:
sklál padesát sedm
tygru, krome toho slony, par dály, hroznýše
i kobry. O jelenech a náhodné zveri se ani nezm'inujme. Jeho jméno: fernand
MilIet.Vešel jsem.
Král roklin, hubený, vyholený, roztržitého
pohledu, sedel na
nízké židli.
- Dobrý den, pane! rekl jsem,.
- DobrÝ den!
- Chtel bych odpravit tygra.
- V který den? pravil nežným hlasem.
- V sobotu.
V kolik hodin?
- Po polední sieste, pet hodin, ctyricet minut.
- V pet hodin, ctyricet minut, dobrá! Samce nebo samici?
Radeji samce.
- Kupte buvola na vnadidlo.
Jakou máte pušku?
- Nemám pušky.
- Jakou zbran tedy?
V

-

Hul!

- Hul? pravil mírne, dal bych prednost
lednu. Jste si svou ranou jist?
Já? Ani trochu!
- Ach!
- A vy? Pane, vy jste si svojí jist?
- Ano.
- Nuže, to mi stací!
- Tedy na shledanou!
. - Na shledanou!
*

pušce.

Pujcím

vám

- Je to trochu daleko, pravil MilIet fernand,
když jsme se
rozjeli: je to na pet kilometru
odtud.
Na míste zvaném "Bosquet«
auto stanulo. Král roklin: se
ustil pres pole.
Stanul, zamíril.
Ve smeru hlavne pelášilo 'kuzle. MilIet vystrelil.
Ve vzdálenosti dvou set metru nalezl honec zvíre mrtvé.
- Dobre, rekl MilIet. Nevidím rád v okrsku vnadidla kuzle.
Odvádí od neho.

Zde, na témže míste ve své nejmilejší rokli, lovil pred dvema
týdny v 6'45 m. Nejprve usmrtil s v é h o tygra, malého, osmnáctimesícního,
60kilového. Sestoupil ke zvíreti. Prohlížel si je'.
když ho !Vzprímila tragická
výzva
zurivé
zaskucení.
Tygrice!
Zarvala.
Nevidel ji. Váhala, skryta džunglí, neodvažujíc
se
prebehnout
tech jedenáct metru nízké trávy,
která ji delila
od vraha jejího syna.
- Otevri nuž! vzkrikl na honce.
Vykrocil k houštine. aby dodal šelme odvahy. Vedel, co cin!.
Tygrice
vyrazila.
MilIet, nehybný
jako strom, vyslal
kuli.
Tygrice nezasáhla
fernanda
MilIeta. fernand
MilIet nezasáhl
tygrici. Zvíre se vrhlo do džungle, zastrašeno
ranou. Ponorilo
se do ní, rvaní utuchalo stále víc a více. MilIet se ješte dnes
táže, proc ji netrefil.
- Snad jste ji prece zabil. Snad šla umrít hloub do džungle.
:- Ne! praví tónem plným výcitek sobe samému, usmrtil
jsem ji teprve o tri dny pozdeji. -

•

- Tady jej uvažte, rekl kulium. Kuliové uvázali buvola.
- Trináct metru odtud v houštine, dobrá! Budeme mít cas,
abychom videli jeho príchod.
Vynal browning - trikráte vetší než ostatní browningy z pouzdra na pravém bO'ku a bez upozornení prostrelil s matematickou
jistotou
lebku mého buvola,
který
se okamžite
skácel.
- Tohle je nápad! Proc jste zabil mého buvola?
Millet ani neodpovedel.
Kuliové vytáhli z nuše ocelový drát a pridrátovali
buvola
k tretímu stromu "Rokle peti šelem«.
- Tak ne! Na záda! Zadní nohy do vzduchu.
"Je to praštenec, pomyslil jsem si, jaký to muže mít význam,
aby muj ubohý buvol trcel nohama do v~duchu?«
Tri slova kuJium, a oni, ozbrojeni noži s dlouhými strenkami,
se pustili jeden za druhým do džungle, klestíce stezku. Pustil
jsem se za ,nimi. Padesát metru od pokraje jsem se ponoril ve
stín temné stromové katedrály,
a zde mne navštívilo netušené
tajemno.
Tech padesát
metru džunglí je nejdálnejší
cestou,
kterou jsem kdy podnikl neznámým
svetem. Po deset minut
jsem žil mimo zemi lidI.
- Usmrtil
jsem buvola, vysvetloval
Millet, protože
živé
vnadidlo je dobré v loveckých
knihách, ne však na lovu. Kdybychom meli pred sebou šest mesícu, byli bychom
nechali
buvola na živu. A stezku jsem dal prosekat,
abych privedl
tygra
k vnadidlu.
Zkušenost!
Ted pojdme!
Na shledanou
v sobotu!

•

Hrál jsem ne'jmírumilovnejší
hru, mah-jong, cínské domino,
a to ve spolecnosti ctihodného otce misionáre, když mi domo-.
rodec prinesl blede fialový dopis:
"Tygr jedl tuto noc. Prijdu pro vás za hodinu. MilIet.« Byla
sobota, tygr dostál slovu.
MilIet prišel.
- Nemáte jiné vesty? Tato praská.
- Kde? Pod paždím?
- Míním, že ie tuhá, a že delá hluk. Vezmete si plátené
strevíce.
- Jaký podivin, pomyslil jsem sl.
- Jste pripraven?
- Ano', pravím, chápaje se holi.
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Taky

-

Tot pravda,

si musíte vzít, llejIépe moji.
odpustte!
Misionár se pomodlil za duši tygrovu. ~li jsme.
Auto zastavilo. Millet šel napred.
- A jestli tygr neprijde?
Millet zas ani neodpovedel.
Dva metry od pokraje
obrátil a rekl:
starý

pušku

l:l'. Neznatelný
život dokonával v bocích zvírete. Jeho drápy
se tichonce vynorovaly
a zatahovaly.
Byly to reflexy. Snad se tlama také ješte otevre? Neotevrela se. Veliký samec mel prostrelenou
krcní tepnu.
Hle, cemu ríkám: »zabil jsem tygra«.
rokle

Chcete-Ii hledat neco po kapsách, ucinte tak ihned.
Nechci hledat po kapsách.
Dobrá. Krácejte jako po skle!
Tento clovek je nesnesitelný,
rekl jsem si, doufám,
mládenec.

se

ŽIVOT A INSTITUCE
že je

Na pokraji rokle zahvízdal
jako pták v lese. Honec se vynoril z vysokých
travin a priplížil se bez jediného zaharašení!
Skloneni, vymenovali
si pohaslým
hlasem tajemné
výroky.
Millet se ke mne obrátil a položil si prst na ústa. Aby mi Vštípi! rozkaz, že nesmím ani postoupit ani ustoupit a ani pípnout.
- Smím dýchat?
Mlcení. Millet a honec se sklonili nad stezkou. Stopa tygrova - cerný kvet o ctyrech lupíncích - prozrazovala
cestu,
kterou se zvíre ubíralo. To tygrí hovado nesledovalo
cestu,
která mu byla naznacena.
Ne! ~el námi v týle.
- Jeto
samotár, rekl Millet velmi tiše k honci.
- Samotár,
nesamotár,
rekl jsem si, je nám v týle.
*
- Jetu,
rekl Millet, ukazuje na dno rokle, své rokle nejmiIc,vanejší. Na míše buvola hodovali supové. Zmizeli pri našem
príchodu. Naše zástena z vetvoví a listoví byla umístena u šestého stromu, tricet metru od vnadidla. Pouze dve úzké štcrbillY, pripravené
pro oko a pušku, ji protrhávaly.
MilIet mi
rácil ríci do ucha:
- Vrátí-li se supové na buvola, uslyšíme tygra drív, než jej
uvidíme; zafuní, aby je zaplašil. Až bude zvíre na vnadidle,
nechte jej žrát. Na mé znamení vypálíte ránu do krku.
- Nebo taky jinam:! pomyslil jsem si.
Ticho se znovu sneslo. Bylo 5 hodin vecer. Rokle byla temná. R.ozedraná
zdechlina
buvola propujcovala
dekoraci
nádech vraždy. Vítr nám donášel v závanech puch mršiny. Cekali
jsme bok po boku, hodinu, beze slova, bez pohybu. Požíraci
zdeehliny se vrátili k velkým hodum.
Náhle položil mi MilIet prst na rameno. Uzrel! Já nikoli.
TÝmž prstem dával znamení:
tam! Mocné oddechování,
pricházející odtamtud, vedlo muj zrak. Jedenáct
požíracu zdechliny vzlétlo zmatene. Iilava tygrova, pouze hlava, se vynorila
z houštiny. Zamrazilo mne v srdci.
Pozoroval,
naslouchal.
Po ctyri minuty pátral v roklinc a
pak vyšel. Byli prede mnou dva tygri: MilIet, nehybný,
nespouštel druhého s oka. Tygr, veliký samec, se blížil nedbalým
krokem. Dva metry od vnadidla
se zastavil;
ješte zapátral.
Zastávka
trvala
déle než minutu. Pak, uklidnen, se vydal
k buvolovi.
Obrátil ho trochu a pustil se do zadní cásti. R.val maso mocným škubánim. Mouchy masarky, které ho obtežovaly,
mu na
maso usedaly. A tu trásl hlavou jako veliká kocka, aby se jich
zbavil. Jeho desivé celisti vydávaly
mekký lomoz. Pak ustal.
Ohon pocal tepat nízké traviny. Zíval. MilIet dal znamení.
- J eštc trošku, šeptnul jsem, je to tak hezké! Zabijeme-li
jej, je konec.
Tygr obrátil oci k zástene. Uslyšel! V téže chvíli vypálil
.Fernand MilIct ránu.
- Odpustte,
rekl mi, ale na tygra se clovek dívá jen na
mrtvého, nikdy na živého.
Pak uvolnil úsmev ústa lovcova.
Sestoupili
jsme. Millet;
browni'11g v pesti, honec núž pohotovc, a já, kule ješte v puš430
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Capek:

Také kulturní
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ajisté mi mllžete vycíst, že tímto zpusobem vyrizuji
své soukromé vášne; ale naproti tomu mohu uvést
sto pádných duvodt\ pocínajíc poesií života a koncíc
urbanismem, pro než stojí za to dovolávat se vaší pozornosti. Jde totiž o zahrádky u domu. Pred nejakÝmi
dvaceti léty pocal se u nás boj. o bytovou kulturu;
i když není ješte tak docela skoncen, jeho výsledky jsou
patrné a témer obecné. Domy a domky, které se pro
nás staví, jsou z velké cásti už docela snesitelné; abychom užili slova pana predsedy Švehly, je tu pokrok.
Rodinné domky rostou jako houhy po dešti a ukládají
nrtm vyšší úroveií. bydlení i života .. \ když už jsme
u rodinn)'ch domku, jsme také u zahrádek, které mají
ty domky rámovat; a tím jsme také na kulturním poli,
které dosud je - byl bych málem rekl »panenskou pudou«; nuže, není sice panenskou pudou, ale p~ldou
špatne obdelanou a ješte hure osázenou, porostlou spatn)'m trávníkem, kapustou, malvami, pejravkou, angreštem, liliemi, slívami a karafiáty dohromady. Ríkám
vám, pro cloveka s trochou zahradnického svedomí je
to hrozn)'pohled.
Bylo by namnoze krivdou ríci, že ceský a speciálne
pražský clovek nemá svou zahrádku - pokud nejakou
má - rád. Naopak má ji tuze rád; má ji tak rád, že si
ji chce udelat sám a že v ní chce mít všechno, co ho
teší. Nenapadne ho, aby si udelal sám své židle nebo
sám si vymaloval pokoje; vÍ, že by to dopadlo špatne,
a ,proto tyto veci svcrí povolaným rukoum. Rovnež ho
nenapadne dát si do jídelny chrámový oltár, má-li náhodou chrámové oltáre rád. Rozumný clovck si dá do
jídelny, co do jídelny náleží, a nedá si tam ani kolovrat
ani sbírku zbraní, i kdyby mel v techto vecech zvláštní
osobní zálibu. Za to do své zahrádky vrazí všechno,
k cemu, jak se domnÍvú, má citový pomer; jsou to
zvlášte: 1. kedlubny, 2. altánky, 3. jehlicnaté stromy.
4· jahody, 5· ovocné stromy, 6. rllže, 7. kapusta, 8.
záhony kvetin, 9, orechy, -10. kameninoví trpaslíci,
Ir. melouny, 12. lilie, 13. fazole, 14. pergoly, 15. kompost. 16. rybíz. 17. retkvicky, 18, jiriny, jakož i bez
poctu jin)'ch vecí, z. nichž každá o sobe mllže h)·t
k necemu dobrá, ale které dohromady pomíchúny a
naštouchány clo plHly pt''lsohí asi tím dojmem, jako
když vedle sehe stojí piano, necky, papuce, váza a motocykl. Další znak amatéra zahradníka je nejen to, že
chce mít na zahr;tdce všechno možné,n)'hrž
že to
musejí b),t co možná laciné sazenice, nehot jednak tech
ostatních nezná, jednak se bojí pracovat s dražšími
kulturami; následkem ;toho jsou zahrúclky obycejne
precpány neušlechtilým, nepor[LCJným a plevelícím se
rostlinn)'m materiálem, prerCtsta jí, zdivocují a za p[tr
let prest;'tvají být kulturou v zahradnickém i tom ohec-

ném smyslu. Posláe
takový ·domácÍ zahradník vy- da bolševická, má býti svobodno, kdo chce pristoupiti
chází z predstavy, že ta ci ona kytka je pekná, ale ne- a kdo nikoliv.
Dobre, milý pane. Svoboda je krásná vec. Ale cim více
myslí na to, že zahrádka má být pekná; neprijde mu
hd! je svobodno, tím více mení se pojem svobody a je
vubec na mysl, že zahrádka, i kdyby byla jako dlan,
musí být nejak clenena i vázána v celek, že se má
podrobován omezenÍ, Jedno z techto omezení jmenuje se
pojit k domku a z každého místa poskytovat pekný
v z á j e m n o s t, a na nem vybudováno je sociální pojištení.
pohled, že ohranicuje ulici a dotýká se jiných zahrad.
Precpanost, neušlechtilost a bezplánovitost, to jsou tak
Když se pojistíte u nejaké životní pojišfovny na život,
zhruba ty nejbežnejšÍ ze smrtelných hríchu zahradnistane se vám, že zaplatíte, budete-li žíti dlouho, s úroky
cícího meštáka.
hodne více, než kolik pojišfovna pak vyplatí. Snášíte to
Budiž na jeho omluvu receno, že Praha nemá své
bez reptání a dobrovolne, protože víte, že platíte risiko,
zahradnické tradice. Už v Brne jsou zahrádky u domll
které má pojišfovna, která musí zaplatiti celý obnos
rešeny ušlechtileji, patrne pod starým vlivem Vídne;
i tenkráte, když zemrete za rok a zaplatil jste nepatrný
v severních Cechách je videt vliv zahradníku ze Saska;
zlomek. Jinými slovy - ti, kdož žijí déle, platí na ty,
v Praze to bylo ponecháno tak ríkajíc pánubohu a kdož lImírají dríve. Podobne v pojištení požárním platí
krom toho tak zvaným koštálníkllm, to jest pestiteklidne ti, kdo nevyhoreli, aby mohli dostati náhradu ti,
hlln kytek ve velkém. Verejné sady jsou dílem tuze
kdož vyhoreli. - Považte ješte, že pri tomto a podobném
nevalné, dílem staveny jako park, tak že v nich majipojištení platíte krom risika také ješte zisk pojištovny;
tel nekolika desítek ctverecních metrll zahrádky nena~ tyto ústavy - vetšinou akciové - jsou výdelecné podJdevubecprÍkladu a poucení. Konecne je tu ta okolnost,
niky, výši vaší prémie urcuje jen konkurence mezi nimi,
Zl' se u nás sice zarízení
bytu považuje za kulturní
a protože se shodly a jsou tiše zkartelovány, platíte jim
projev, ale že se zarízení zahrádky považuje za soudaleko více, než kolik vyžaduje risiko. A nejste proti
krumého konícka. Pro mnoho lidí zahrádka není roztomu nijak chráneni zákony nebo narízeními, práve tak,
írením bytu, nýbrž rozšírením sklepa. Lidé by se
jako vás nikdo nechrání, když preplácíte automobil sto
tydeli za chatrn)' koberec, ale nestydí se za chatrn)'
procenty.
trúmík. Mnozí pracují na zahrádce, protože to povaLid delný, lid chudý, široký národ také by chtel a mel
žují za tak zdravé jako kopat brambory; bude težko je býti pojišten na život, na stárí, pro prípad úrazu a nepresvedcovat, že nad to by to mohlo být tak hluboké
moci. Ale nelze ho ponechati výdelecným pojištovnám.
jako malovat obraz.
Všichni by nemohli platiti vysoké prémie; ale hlavne by
Tato otázka se stejne týká nejintimnejší životní po- . n e c lt tel i, a vetšina z nich je na takovém nízkém stupie jako verejné v)7stavby mest; po této druhé stránce
ni hospodárské rozvahy, že musí býti nu cen i k tomu,
y snad nekdo volal po verejných
predpisech a verejné
aby za lepších casu, za výdelku svého mládí a mužného
ontrole, jak mají zahrádky vypadat asp011 vzhledem
veku ukládali cást mzdy pro pojištení. Pocit vzájemnosti
ulici; ale snad by bylo úcinnejší dovolávat se té prvje širokému národu cizí; zabezpecení pro stári videlo se
í stránky a fechtovat pro vyšší životní kulturu
tam,
posud jenom v ukládání penez do sporitelen, které jiste
de clovek spolupracuje s prírodou. Mluví-li k nám
je chvályhodná vec, ale beze vší stopy vzájemnosti a
úroven života prllcelÍmi domú, mluví k nám nežneji
bez výhod pojištení. Ale nucenost pojištení nese v zátím, co uciníme z pudy; nežneji, ale zároven výrazneji,
petí povinnost toho, kdo k pojištení nutí, aby se postaral
nebot nemllžeme za dum, ve kterém žijeme, ale muo rádnou správu sverených penez, bezvýdelecnost ústažemeza zahrádku, kterou obdeláváme.
vu je spravujícího, a aby zarídil verejnou kotrolu hospodarení temito penezi a po demokraticku spolusprávu poji$tencu. Proto je tu treba zákonité úpravy a peclivé orDr. Ladislav P. Procházka:
ganisace.
<úcelem zákona je docíliti, aby každému pracujícímu
sociál11'm
cloveku bylo zabezpeceno ošetrení v nemoci a podpora
penežní po dobu, kdy pro nemoc je neschopen práce;
pojištenÍ1n.
ošetrení nemocných clenu jeho rodiny; duchod dožiI.
votní v tom prípade, že stane se chorobou neb úrazem
trvale neb cástecne práce neschopným; duchod dožirl.dúštení,
se mi,
že zásady,
nichž
poji- votní pro stárí. Cili, proste receno, chce se zabrániti, aby
Jj
se posud
málo na
vžily.
Ba,spocívá
že jsou sociální
velice málo
z lidí pracujících stávali se pouze pro chorobu neb stárí
známy. Všecko, co se udelalo pro popularisaci, má typicky pražsko-ceskou chybu: rozvleklost a ucený bala~t. žebráci odkázaní na milosrdenství.
Proto je sociální pojištení strašne vážná vec; je to
Bylo by zapotrebí ríci na jedné stránce, co to je sociální
pojištení,proc to je, jak se má vyvinouti, jaké budou jeho první krok na ceste k spravedlivejšímu rozdelení životuslcdkya proc tolik stojí. A ríci to prostými, neucenými
ních nezbytností, zákonité uznání práva na život, práva
na ochranu v neštestí. Je to uzákonená, nucená vzájemlo\'y tak, aby miliony prostých pojištencu tomu hned
Host, humanita prenesená z theorie do praxe, je to veliký
rozumely.
slib lepšího príští, je to jeden z nejvetších kulturních poAle zdá se mi, že i tech nekolik tisíc inteligentu, kterí
kroku a jedno z nemnoha opravdových dobrodiní civi·šinoudnes, také pod pojištení sociální bud docela nebo
(ecnc spadají, nemá o tom, nac platí, pravý obraz a lisace.
Jako nikoho nemuže napadnouti, zavádeti znovu ro;m. Mluvil jsem nedávno s jedním vysokým pensiobotu a osobní poddanství, tak nikdy už nebude možno
':ln]'rmúredníkem, který nemohl prijíti na jméno léceb1!1l1
fondu: platí prý clo neho na 600 Kc rocne, jakživ
rušiti sociální pojištení nemocenské, ílrazové, invalidní a
starobní. Je to pevný a spravedlivý krok o stupen výše.
ho nepotrebuje ani on ani jeho rodina, protože si vždy
Zásada je nedotknutclna: o jejím provádení a metho(l:icll
kare svého zaplatí i léky koupí - to prý je násilí, kriv-
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dá se po nekolikaletých zkušenostech a bedlivém zkoumání jednati. Ale každé lehkomyslné zahrávání s tak
vážnou vecí by byla hrozne nebezpecná vec. Je dobre
pripomenouti, že sociální pojištení není politihm. Je-Ji
treba zmen v jeho strukture, musí to vyplynouti z jeho
praxe a zkušeností, a zmeny mohou delati jen lidé dobre
zapracovaní v sociálním pojištení, nejenom lidé zapracovaní v politice.

II.
Tato úvaha chce ponekud hloubeii jíti na kloub jedné
duležité stránce sociálního pojištení - t. zv. lécebné
péci.
Rádné hospodarení sverenými penezi - z 90 %, težce
vydreným a od úst utrženým grošem - vyžaduje veliké
šetrnosti. Na cloveku nemocném nesmí se šetriti: naopak,
rozvoj lécebné péce bude vyžadovati, aby se kaiclél11u
pojištenci bez rozdílu dostalo všemožne nejlepšího ošetrení - to znamená, že náklady lécebné budou stále
stoupati. Ale velikých úspor dá se docíliti, bude-li nemocných c o n e j m é n e. Cíli, bude-li se lécebná péce
starati nejenom o to, aby nemocné lécila, ale také o to,
aby nemocem zabránila. Proto sociální pojištení má
ohromný zájem na tom, aby verejná služba zdravotní
fungovala co nejlépe.
Cím lépe bude úcinkovati služba chorobám zabranující, tím více ubude výdaju pojištení nemocenskému a
invalidnímu a tím více nákladu prevalí se na pojištení
starobní. A prevalení nákladu sociálního pojištení na ja• kési dosažitelné maximum pojištení starobního - populárne receno, co nejvetší prodloužení prumerného lidského veku - musí býti cílem sociálního pojištení.
A v této snaze setkává se se stejnými cíli verejného
zdravotnictví - musí mu proto podati ruku - radeji obe
- a použíti jeho spolupráce co nejvydatneji.
Všimnete si velikého prevratu, který tu pusobí sociální
pojištení: verejné zdravotnictví, posavad u nás více méne hlas volajícího na poušti, dostává tu docela nové
perspektivy, a hlavne nové základy. Stává se duležitou
složkou národohospodárskou,
jež muže nutnost svého
rozvoje a prospešnost úcinku své cinnosti doložiti i financtlími úspechy. Iiumanita dostává pevnou základnu.
Zabránení nemocem je pole široké a vdecné. Predpokládá predevším cílevedomou propagaci zásad zdravotnických a pozvednutí hygienické kultury. Péce musí zacíti tehotnou matkou. Životosp'ráva musí zacíti s narozením decka - co se zmešká v útlém veku, nenahradí se
už po celý život. Péce o deti musí tvoriti základ péce
zabranovací. Statné, dobre živené deti, mající dostatek
svetla a vzduchu, vychované na hríštích a v telocvicnách, pod stálÝm rozumným lékarskÝm dozorem, vyrostou ve statné zdravé pracovníky, kterí budou málo
stonat a budou déle živi. Zabranovacími opatreními dá
se snížiti o polovicku i více nemocnost tuberkulosou,
pohlavními chorobami, rheumatismem a srdecními chorobami, ruznými otravami a nemocemi z povolání. Propagace rozumné výživy, boj proti alkoholismu a nikotinismu pomohou také; péce o byty, péce o dobrou vodu
a kanalisaci, o verejné lázne a hrište a sta jiných dávno
dobre propracovaných opatrení pomohou znamenite.

III.
Zástupci naší republiky žádali v Ženéve, aby Spolecnost národu ujala se iniciativy na poli spolupráce mezi
službou zdravotní a sociálním pojištením. Podnet byl
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vdecne prijat. Utvorili jsme u nás komitét, který práve.
dokoncil pro Ženévu referát o šesti bodech, které byly
zatím ke zpracování urceny: propagace zdravotnictví,
péce o matky a kojence, péce o deti školní, boj proti tuberkulose, proti pohlavním nemocem, proti rheumatismu
a chorobám srdecním.
Ale bylo by málo, kdybychom zustali pri pouhém referátu. Mohli bychom vykonati více.
Práve byl odhlasován zákon o fondu silnicním, jenž
poroucí sociální pojišfovne, aby venovala jednu miliardu
na správku silnic. Melo by být vecí bedlivé úvahy, proc
se neporucí bankám, sporitelnám a záložnám, v nichž leží
dnes 30 miliard, aby pujcily tu miliardu pro silnice, a
proq se to poroucí sociální pojišfovne, která prece spravuje delnické peníze, nemá jich tolik, jako tamty ústavy,
a mela by je venovati na úcely bližší svému cíli, než jsou
silnice. Je dále vecí zvláštní úvahy, není-Ii to nebezpecné
praecedens, a nevejde-li v modu, že každá docasná vetšina parlamentní dá odhlasovati rozkaz, aby sociální pojišfovna dala peníze 'na ten úcel, který se jí líbí. Je sice
pravda, že fondy, jež se casem u sociální pojišfovny nahromadí, nesmí býti odnaty hospodárskému životu a
musí býti uvedeny v obeh: ale je také jiste pravda, že
prednost mají míti investice a náklady, které jsou sociálnímu pojištení blízké a jeho práci a úcel podporují. Mne
se zdá, že když musela sociální pojišfovna svými penezi
založiti fond silnicní, že by daleko spíše mohla založiti
f o n d n á rod n í h o z d r a v í. Doba je zralá pro práci
na tomto projektu. Za takovou miliardu dalo by se naše
zdravotnictví uvésti ve slušnou evropskou úroven, a
ušetrilo se tolik životu, tolika bed a tolika ošetrovného
v nemocech a duchodu v invalidite, že by se vynaložený
peníz nejen zúrokoval, ale v nekolika desítiletích vrátil.
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Bernhard Kellermann: Bratr! Schellenbergcvé, Preložili Ba M. Prikrylovi. Za 42 Kc. Vydal »Cin« v Praze 11., Vojtešská
4, »Bratri Schellenbergové« jsou predstaviteli dvou mocných
~il v poválecném rozvráceném Nemecku, které pusobí protichudne, Jedna je typ konstruktivního tvurcího genia, který
usiluje velkorysou akcí o pozdvižení lidu, válkou ožebraceného,
Román vyznívá apotheosou nového spolecenského rádu, založeného na rovnosti, bratrství a práci všech.
A, S. Serafimovic: Zelezný potok, Epopej z ruské revoluce,
Hruza revolucního hrdinství i chuligánství. NejVýznacnejší klad
t.bhoto díla: není tu osudu jednotlivcova, individuum úplne mizí
v táborech plných žen, deti, dobytka a zboží v bojích, na prechodech a na nocní stepi pOkryté porubanými. Antonín Slavícek,
který dílo ilustroval, poznal celou revoluci ruskou z osobního
prožití. Vydalo nakladatelství »Drušžstevní práce« v Praze-Dejvicích, Starodružiníku 505. Stran 264, Cena 18' Kc. Preložil AnI.
Polácek.
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K tomuto císlu jsou priloženy složenky
pošt. úradu šekového. Prosíme pány odberatele, aby jimi predplatili III. kvarrtál
a vy'rovnali event. nedoplatky.
Administrace.

