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Poroty nebo soud lidu ~
II.
eroutka myslí, že vzbourení
vídenskéhO' I i d u
proti výroku I i d o v é h o soudu jest »trpké poenI,pro ty,. kdož se snaží videti v lidu neco jakO' jedot~y org~111smusnadaný spolecným rozumem«. Za
;1.ta~o~eho bylo prý ma~no ~id pokládati, dakud byl
te. trebm stavem, ktery bOjoval za spolecnau vec
rot! monarchii, knežstvu a šlechte. Ale lid víteznÝ
zl~~ilse n.a skup.iny,. na ve~šin!, a menšiny, va,tak pr~
deJe,co Jsme vldelt ve V1dm: »Jedna
cast
liu vysl?,v~lasV~lj názor na schattendorfské
vraždy
vObOzuJ1c1m
vyrokem poraty, dr u h á c á s t lidu
povedela spálením justicníhO' paláce.« Za takavéha
vu vecí prý »u mír á v nás
a vše m i I u s e
.e b y par
a t y byl Y výr a zem j' e dno t n é h ~
1 d o ve hor
o z u m u«. TatO' antithesa lidu v porote
lidu obléhajícího justicní palác jest, zdá se, pro lid
líce kampromitující, ale ve skutecnasti jest predeím zbytecná. To prece už schattendorfská
vražda
a ukazuje, že lid muže na lid strílet. A to prece
požár justicního paláce i bez poroty ukazuje, že
uže býti v lidu nhné mínení o úcelnasti takavé dioké apelace k nejvyššímu soudu, když muže lid za'Ií.t a }idavý starosta prijet na první stríkacce, aby
.. 11,p.r~~vt0'ž:)es! vu~cem strany~ jejíž l~dé b!,li pati, a JeJlZnepratele bylI osvobozen!. To prece I v patní schattendorfské pri odporoOvali parotci, kterí
teli odsaudit, porotcum, kterí chteli osvabodit, hlasy
oti hlasum, jak už to chodí taky v každém obecním
stupitelstvu i v každé snemovne. Ta snad i když dav
ce nekoho na lucernu, najde se ten, který radí, aby
nevešela, nebo jiný, který navrhuje, aby se vešela
jiné lucerne, než kterou vybrala vetšina. Opravdu,
tom není sporu: KdO' má "ilusi, že lid se spravuje
otným lidovým razumem, jest velký ilusionista 1
nže takavý ilusionista jest i kritik porotního soudetví, který prisuzuje ten jednatný lidavý rozum trel! stavu, bojujícímu a svaje práva. Nemel ho ani
kventlík více, ani a kventlík méne, než tretí stav,
r~'si svá práva už vybojoval. Nebot není žádnéhO'
O\·éhorazumu, jest jen lidský razum, a lid se jím
d rídí nebO' nerídí.
Takovým událostem, jaké padl za abet vídenský
icní palác, ríká se rádo s o u d I i d u. A protože
rm jest s o u d I i d a v ý, kde o vine a nevine roz'jí, urceni losem a ne úredním a adborným povo1, mužové a ženy z lidu, pokouší se Peroutka
za. oba tytO' »saudy« v jakausi spolecnau kategorii.
í v tam sám. Právnická
i laická kritika porot ve
ejné diskusi ode dávna do nich bije z takavýchto
u a podnecuje verejné mínení, aby pohrdalo souv

dem lidu a t e d y t a k é porotním zrízením. Co Sl
myslet a soudu lidu? Jak soudí lid a soudí vubec?
ec~ci t:1 zn~va zaCÍnat staré thema, jak ohranicit
mlhavy paJem lIdu. Je zdastatek zrejma, že se v Pen;>utkove argumentaci mluví o I i d u a myslí se d a v.
Jiste i dav muže svými skutky abnažit a ukázat velikou pravdu. PozornÝ zrak se jí dobere nekdy i v jeho
nejztreštenejším nebo nejsurovejším kausku. Zustanerr:e--l~ u. ,:ídenský:h ~ourí, není nejvýznamnejší,
že
n~kaltk lIdI nebo nekolIk desítek lidí zapálí, snad podle
:Jednanéh? plá~~, justic.ní budovu. Jiste je významnejší,
ze <;lesettISI,ClId! bez Sjednaného plánu nedovolí pažár
haSit; Velky hpev nebo velké nadšení davLI jest i na
scestI hodno pazoru. Témer vždy, kdy se v davech
špatI~e jednal.o, jest možnO' ukázat, že se kdesi špatne
s.oudI1o.. Ale jak by mohl dav sám soudit, jak by mohl
ltd so~dlt? Saud je práce individuelníha nitra, práce
mr~:,m, a. rozumová: musí být pripraven cistotným
adhsenul} mtelektu od vt'He; saudce se neshání pa úsudk~I,.kt~reho by se mu chtela, naopak váže svau libo~ult, zakan~m správného poznávání a správného myslem, pr;avych faktu a presn)Tch záveru.
Kdyby byl
dav ?avem soudcLI, ukázal by to hned tím, že by nesaud~!:..pr?tože by vedel, že nemllže nijak procedovat
ke zJlstem skutecností a k porovnání úsudkLI. Svého
vlastního. soudu se nikdO' nedokricí, nedamyslí-li se ho,
ale velmi snadno muže každý sVLIj vlastní soud prechtí~, ,pr~lstít, premluvit, prekricet. Jak by mohl dav,
nabIty predsudky, nadšením, zlobou, zájmy, nadejemi
a strachy, prataže tím vším byl teprve sbubnován a
sbuntován, jak by mahl soudit? Dav nesoudí. Dav chce
a nechce. At si nikdo nemyslí, že je velmi snadné vést
dav, kam se mu nechce, nebo zdržet jej od necehO', ceho
se mu zachtelO'. Padívejte se na nekterou z našich
prumerných schuzí, z ijakých se ostatne nechodívá
ani strílet ani pálit. Štvaví recníci? Jen si je jdete paslec~~out a uvidíte, že štve víc schuze je, než ani
schuz!. Pan recník se tací jako vlcek bicavaný aplausem a aklamací a razpaluje se cizím krikem víc než
svým. Prumerná schuz\~ je se svým soudem hotova
~~~d pri zahájení a chte 00d své~o rec~íka je,nam, aby
JeJ1 soud formuloval a aduvodml. Schuze ma resaluci
~ r~cníka od, zacátku v kapse. Stací, aby padlo urcité
Jm~n~ a vola se hanba nebO' sláva, tleská se, píská se,
vstav~ ~e, a tak zvaný recnický výkan stává se pro jevem rec111kova souhlasu s mínením shramáždení.
N eskreslu jte organisaci poratníha
soudnictví tím
že je pro jeho lidav)T doplnovací kádr priravnávát~
k lynchi nebo k ·poulicnímli a schuzovému kravalu, a
predstavte si radeji, jaký obrovský pokrok by to byl,
kdyby obcan na schuzi a obcan u volební urny byl prinucen k pozornéva tiché, kontrale nejakéhO', byt i jedjakau
nostranneho, myslenkoveha procesu a záveru,
:?us~ p,orotce v klausure své lavice sledovat dialekticky
cleneny proces trestní, který se odborným rízením razvíjí pred jehO' ocima, než" smí prikrocit k záverecnému
úsu?ku 00 jeho. výsledcích. Jsau ta jen poroty, cO' se
u nas korumP3Jve »dukladnejšív novinárskau kampaní«?
Volby ne? Ucmte, aby se nasemu davu, našim schú<;

513

-

zím a našim volbám vtisklo aspon trochu podoby s porotou, s její zákonitou methodicností, s její neporušitelnou formální kázní a s tradicní obradností i autoritativností jejího rízení. Neha11te instituci, která povyšuje lidskou schopnost soudnosti na obcanskou povinnost.
z politického hlediska, - pamatujte na to, mlrží se demokracie, která ciní obcana spoluvladarem;
jen tehdá, dovede-Ii také ucinit obcana soudcem. Politický a sociální v)'znam poroty není v tom, že se obcanovi dává nad nek)'m nebo proti nekomu moc, nýbrž
v tom, že se mu sveruje s o u d, když se mu vnucuje
úrad, jehož soudní charakter jest zretelnejší, a jehož
výkon jest ukáznenejší, než u kteréhokoli jiného uplatnení vládních práva obcanských povinností. Beda vláde, od níž byl soud odnat. Z pochopiteln)'ch duvodll
se ve státech založen)'ch na hospodárské soustave soul(lomého majetku a soukromého podnikání soudnictví
v soukromých a v trestních prích ostre oddeluje od
správy a vlády, ale proto se nesmí zapomínat, že vláda a správa jest t a k é soud, a že se stane násilím
nel,o zmatkem, jakmile soudem být prestane. Vzpomeií.te si na rozsáhlou a mnohotvárnou
kompetenci
ruzn)'ch verejn~'ch svazktl, na pr. obcí, a hlavne na
všechnu nápln úkolLI sveren)'ch vláde, správe a legislative státu. ahy vám hylo jasno, co vVechno se sveruje
úsudku ohcanovu pri volbe zastupitelstev techto svazkLI, a co všechno se sveruje úsudku clen LIonech zastupitelstev, od nichž se prece také nežádá žádn)' prLlkaz
zpusobilosti.
Lid a dav v tom smyslu, v jakém o nem mluví Peroutka, ovšem nemúže dobre soudit, ale nemLlže také
dobre vládnout a dobre volit, neiJOl volba a vláda, opakuji, je také souc1. Komu je typem soudícího lidu clovek, kte,r)' \' porote oSvobozllje doznalého vraha, nebo
clovek, kter)' užije jako opravného prostredku proti
takové krivde žhárství, ten ovšem bude mít »stejne
nerad právo v rukou dvatúcti prost~'ch mužu, jako by
mcl nerad obed uvaren5' dvanácti prostými a ve varení
nezkušenými lldmi«, ten však bude dllsledný, nedá-Ii
tem prost5'm muHaTI a ženám ani hlasovací lístek, jehož inteligentní a opravcln svohodné užití predpokládá
bohatší zkušenost a složitejší myšlenkovou práci, než
jakou predpokládá odpoved na otázky, které se po
skonceném prllvodním rízení kladou porotcLlm.
Laictí soudci porot, kterí demokracii neodmítají, ale
poroty ano, nevedí, že laictí soudci v porotách neodpovídají na žádné otázky, na které nelze odpovedet bez
odborných znalostí. Soud o vine se skládá z poznání
skutecnosti a z logického poradení té skutecn<;>sti pod
zákon, který ji hodnotí (zavrhuje a trestá). V prvé
polovici tu tedy vLtbec nebeží o úsudek právnický. Pokud má porotce posoudit, zda se neco stalo nebo nestalo, a za jakých zevních a duševních znaku, má jeho
výrok být prostým svedectvím o zkušenosti z procesu,
který se pred jeho ocima za odborne právnického rízení rozvíjel. l>o této stránce není právnicky školený
clovek na lavici porotcu o nic »odborneji« vybaven, než
kterýkoli jiný porotce. Vetší nebo menší zpusobilost
správne zhodnotit výsledky urcitého pruvodního rízení mLlže naopak nekdy záviset na vetší nebo menší
zkušenosti a znalosti v oboru, ve kterém je horník
nebo hokynár nebo domkár zbehlejší než právník, nebo
ve kterém je žena zhehlejší, než muž. Subsumpce cinu,
k nemuž se obžalovaný priznal, nebo z nehož byl usvedcen, pod trestní normu jest sice úkon právnický, ale
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kdyhy se zpusobilost k nemu neprisuzovala každ
obcanu, nemohl by každý obcan býti volán ani k
povednosti pro porušení trestní normy jako obž
vaný. Z toho, že zákon tuto odpovednost každé
dospelému a duševne zdravému obcanu ukládá, jest
det, že mu prisuzuje zpusobilost rozeznat v každ
jednání znaky tre tn5'ch skutkových podstat, osta
velmi jednoduchých a opravdu obecne známých, a pr
zahájením porady porotcLl v odborném resumé pr
sedove znova pripomenutých
a vyložených. Vin
proste receno, mMe býti jen ten, kdo o vine m
usuzovat, a vice versa každý, kdo mlIže býti z vi
odpoveden, jest zpLlsobil~' k soudu o ní.
Neco jiného, namítne se mi, jest správne poznat
správne pDsoudit a opet neco jiného poznatek a
sudek pravdive vyrknout a nepodsunout místo ne
výrok rízený libovúJí, chutí nebo zájmem. Jisto je,
reformy porotního zrízení, které je stejne nezralé
stejne choré jako naše demokracie vLlbec, musí hled
nápravu hlavne po této stránce kvalit mravních,
intelektuelních, a že ji najde. Ale aby bylo zjišten
v cem a jak poroty reformovat, musí býti jasno, v
je jejich procesní, nepolitický v5'znam.
C

Ferd. Peroutka:

Bez hroší kuže do politil{y nele
J. S. Machar vydal nyní knižne své vzpomínky
dobu generálního
inspektorátu
ve vojsku pod '
zvem »Pet rokLI v kasárnách«.*) Ackoliv se snad aut
tomu bude vzpírat, jeví se to býti kniha cloveka zkl
maného a zhorklého, kterého pálí staré rány. Je t
taková móda, že prijdou 1idé a budou na neho vol
mistre, vy se stáváte skeptikem, pozor, abyste neb
k nepotrebe, dnešní dobe prísluší cin, nikoliv skep
To, obecne vzato, je ovšem pravda, ale není zvláš
spravedlivo ríkat tO muži, který se kdysi poctive
k disposici, ale kterému byla možnost práce vza
Odhodlal-Ii se básník státi se vojákem (velmi ne
pulární to premena zvlášte u nás), jest to, tuším, do
velký dLlkaz ochoty k CinL1l11.
Aby se mi rozumelo: nemám v sobe ani gram n'
klonnosti podporovat nekoho, kdo by chtel rozširov
znechucení. Po té stránce nové Macharovy verše »Tr
stium Praga« jsou knížka dost protivná, z které
neslušne mluví nechut a rozmrzelost z lidí, vecí a dej
Zdá se mi, že není treba básníka k tomu, aby hlásal, •
tlusté dámy se potí a pot že páchne, a ahy taková fa
povyšoval nad všechna ostatní. Na takové pravdy s
cí obycejný clovek se špatným žaludkem. Ale tako
nejaká je methoda Macharova v »Tristiul11 Praga
Ochota hledat špatné je tu daleko vetší než ochota hl
dat dobré. Rozmrzelost se má lépe držeti na uzde,
nemá se z ní delat síla básnická.
V knize »Pet roku v kasárnách« doctete se mno
o 'tom, jak na Machara prišla tato rozmrzelost, a
zaprete, že prišla oprávnene, i když byste si práli, a
neprišla s tak dokonalou úplností. »Pet roklI v kas'
nách« vypráví vernou historii, a musíme tu stát
Macharove strane. Neozývá se tu ani metafysic
ani nervový pessimismus, ale docela konkrétní pes
mistické zkušenosti s lidmi. Byl by težký trest, kdy
bylo cloveku, k nemuž se lidé zachovali špatne, u!ože
*) Nákl. Storcha-Mariena.

PHtomnost: clovek je dobrý. Je tu v celku zrekapitulován
d jedné krivdy, a hanebnasti jsou tu uvedeny
vislém vyprávení. Není tu jediného trpkého sloa než by autor nemel plné právo. Je to staré
o intrikách politiku a šp tnosti žurnalistiky.
· tem vecem je nutno bojovati pri každé príleži· Nejde jen o Ma'charuv prípad. Roztahuje se ta
most na všech stranách. Nyní práve mela v práci
ryka a Beneše. Brodíme se blátem a ml lžeme být
že jeden z nás na to bláto porádne a v celé knize
ával.
char vypráví ve své 'knize, že mu dr. Alice Mavá jednou dala dva praporky, jeden husitský a
rudý s heslem: Pravda vítezÍ. Povesil oba ve
racovne, ale po case ten s heslem »pravda vítezí«
al a sbali!. Na jiném míste, vzpomínaje jakési inz r. 192a, praví: »Tehdy jsem se ješte divil, neI že prijdou doby, kdy se nebudu divit nicemu
, ale pranicemu.« A potvrzuje, že rekl Herbenovi
yrech letech úradování v republice: »Mám s cei lidmi takavé zkušenosti, že lituji svého nádo Cech. Sloužil jsem ve Vídni tricet let cizím
, tem židum, ale hledím na ta leta jako na ztraráj.« Nejsou-li to príznaky znechucení, nevím,
príznakem by to bylo. Všichni se musíme ptát,
že je vinen, jestliže clovek dobré vule a nikoliv
'znamný clovek udelá u nás za nejakou dobu ta• zkušenosti, že mluví tímto zpusobem. Priznávám
e mne nekdy prekvapovala u povahy tak bojovné.
težce nese príkorí a jak dlouho se podbírají její
. Ale jde-Ii nekdo nekam v pactivém úmyslu a
se mu predhazují ruzné špinavé veci, má nejlepší
o na svete b~'li pobouren, at už má povahu jaoliv. A lze predpokládat, že v stárí se to hure
í než dokud je clovek mlád.
char, jak vypráví, ujímal se vojenského úradu
dsevzetím: dovedl jsi borit, ted ukaž, že dovedeš
vet. V té dobe, r. 19T9, nebylo nám niceho tak
, jako práve mužu s takovýmto odhodláním. Livychovaní v negativismu, nejak se ost~'chali, když
moslatností prišla doba, kdy bylo nutno budovat.
Tání zdálo se jim zamestnáním, které nejlépe oddá (ll1stojnasti maderního cloveka; vše, cO' jest,
vady; oh, jsme unaveni nedokonalJ"mi vecmi;
. bycham neco absolutního; ponevadž to n'enalé, krilisujeme. Oposice proti Rakousku a neurcité
novéhO'sveta, které se rozšírily na konci války,
ily ty lidi negativismem ke všemu, cO' videli; pridemokracii zejména jako právo na nespokojenost.
deli, co všechno ješte má být sboreno, a ohlíželi
ráždene na všechny strany. Myslím, že p. prof.
lý je do dneška obetí této nálady. Stalo se mu,
ní zatvrd!. Také p. prof. Rádi dosti dlouho dilev mírnejším negativismu. Byla to doba bez peva stálosti v myslích.. Lidé, kterí meli pero v ruce,
nejpodráždenejší. Tato
negativní
atmosféra
tla v mysli nekolika mladých lidí, kterí ctvrt roku
m, co jsme nabyli samostatnosti, nabili revolver
zastrelit prvního ministerského predsedu, dra
lVe. Dríve ješte, než stát vubec mohl porádne
t svých pet švestek, dríve, než mohl ukázat, co
vlat. Stacilo, že je tu neco jako ministerský predJe-li dustojno svobodných lidí, aby byl ministerský
a? Mnozí hlupáci se domnívali, že stací popíy se stali šlechtici ducha. Do této nálady prišel

Macharuv generální inspektorát. Neco tak positivního
jako voják a dokonce vysoce postavený voják musilo
ovšem okamžite vzbuditi nelibost.
Nechci malovati nic jinak, než jak to je, a reknu,
že naše generace vllbec už má málo smyslu pro vojsko a že si patrne ani nepreje mít takový smysl. Jsme
díte, které se spálilo. Poznali jsme, že válka je nejstrašnejší ze všech chorob, a nedá se už asi s námi
mnoho delat po té stránce. Obávám se, že sám se nehodím k tomu, abych se vrele ujímal vojenských. záležitostí. Ale uvedomuji si, že se nemuže všechno rídit
podle této naší nálady. Pan profesor RádI se pred casem tázal verejnosti, jaký je smysl v tom, jsme-li pacifisty a prece udržujeme armádu. Myslím, že je v tom
asi takový smysl, jako je-li nemocen ten, kdo by nejradeji byl zdráv. Není v naší moci ríditi se pouze
vlastními úmysly; musíme dbáti také nutnosti. Jinak
se tomu ríká výti s vlky. Nebyl by to práve povznášející pohled, kdyby pacifisté byli vydáni na milost a
nemilost nepacifistum pouze proto, že tito mají vojsko
a oni ne. Jako pacifisté mužeme jíti v prvních radách
tech, kdož v Ženeve a jinde žádají, aby svet se zarizoval na odzbrojení. Ale provésti toto odzbrojení není
v moci Jednotlivého státu. Je to tak ~ezinárodne složitá vec jako celní sazby, a je to dílo, které mllže být
vykonáno jen celým svetem dohromady. Žádná theorie,
tedy ani pacifistická, nestojí za to, aby pro ni byl stát
vydán bezmocne útoku nekoho, kdO' tu theorii neuznává. At naše prání jdou jakýmkoliv smerem, nemužeme
být bez vojska, dokud je kolem nás ješte mají. Míti
vojsko znamená míti dela, vojáky, dustojníky, generály a také generálního inspektora. Tento úrad nebyl
ostatne myšlen nijak militaristicky: mel pecovati o duši
vojáku, o to, aby se s nim~ zacházelo jako s lidmi, ne
jako se stroji, o to, aby doba na vojne nebyla periodou snížení lidské dustojnosti a aby nebyla zcela ztracena pro budoucí obcanský živat vojákuv. Je-li již
vojsko nutno,
zasluhuje spíše vdeku než. nenávisti
úrad, který se má starat o lidské a obcanské dobro vojáku. Ale ponevadž Machar byl jako civilista mezi
vojáky nejlepším tercem pro všechny, kdož chteli ríci
neco proti instituci vojska, nezachránila ho ani mírumilovná povaha jeho úradu. Celá protivojenská nálada
proti jednomu muži - to je nerovný boj. Po Macharove odchodu z armády napsalo »Právo lidu«: »Plná
tíha absolutna dolehla na Machara, který na svém míste delal co mohl. Machar byl vlastne stihán za to, že
vojna je vojna.«' »Právo lidu« to reklo pekne. Treba
jen dodat, že to absolutno, které dolehlo na Machara,
melo nekdy národne sociální kníry a nekdy zase bylo
clenem sociálne demokratického klubu. Machar byl
práve tak pronásledaván za to, že vojna je vojna, jako
Rašín za to, že dane jsou dane a že stát mel málo penez.
Proti Macharovi stál dvojí druh kritiku: jedni byli
nespokojeni hlavne proto, že by byli rádi získali neco
sami pro sebe v ministerstvu národní obrany; jejich
kritický cit nemohl býti ukojen nicím jiným než zdarem osobní politiky; tito patrili ponejvíce k národn,ím
socialistum; druzí byli proti vojsku a všemu, co s ním
souviselo, tak ríka jíc z duvodu zásadních; to byli sociální demokraté a ti ostatní. Težko ríci, od kterých
Machar zkoušel více. Tolik je jisto, že nejvíce osobní
jedovatosti kapalo do poslední chvíle z »Ceského slova«. Proto muže Machar jako nejpodivnejší ze svých
dokumentu uvésti dopis chefredaktora
»Ceského slo515

námorníky do Nicaraguy. Americké sebevedomí ro
válkou, rostlo mírem, rostlo blahobytem. rostlo pot
Evropy, zvedající se pomalu z bláta a z krve. Už to n
byli jenom remeslní agitátori a dvacetiletí milionárš
synkové, kterí prohlašovali reportérLlm po návratu d
mLI, že Amerika je nejslavnejší zemí sveta a ostatní .
žebráky. Ríkali to niportérllm už i presidenti univ
sit, reverendi a filmoví režiséri, když se vraceli z
viery nebo z Paríže. »A m e r i c a f i r s t«, - Am
rika první - ostatní daleko za ní, stalo se oficiál
vírou Ameriky.
Nelze ríci, že toto tvrzení bylo ve všem všudy pr
hnáno. Americká technika, americká exaktní ved
americká obchodní organisace skutecne predbehla v'
chen ostatní svet. Jen umení musilo se dosud dováž
z Evropy. Prumyslová revoluce pokracující v Evro
pouze pomalu pod brzdou tradice a ustrnulého práv
ního zrízení, prorazila v Americe prehrady a rozli
se jako dravý proud - pro dobro i pro zlo. Prines
americkému lidu blahobyt, ale prinesla také prL'tme
nost a plochost. L:tou se jen noviny a noviny se vy r á
b e jí. Vyrábejí je trustovní organisace, stejne jak
vyrábejí kolejnice, konservy a mrakodrapy. Americ
Je verejnou povinností a v zájmu cistoty mravu ríci
tisk, at republikánský nebo demokratick)T, je hrobe
aspon nyní, po deji dávno skonceném, že Macharovi
myšlenky. Obcan dostane již rozkousanou stravu n
se stala krivda. Ale, jak se ríká, co se stalo, odestáti
falšovaného, syrového nacionalismu. Mluvte s Amen
se nemuže. Muž se nemá nicit ani pro j.ednu ženu ani
cany a poznáte, co je pýcha na svou zemi a zdvoril
pro jednu krivdu. Je otázka Macharovy budoucnosti.
pohrdání
všemi ostatními.
Nebylo by dobre, kdyby ze zatrpklosti propadl nejaAle dosud byla v Americe malá, nepatrná menši
k~mu podobn~u
negativismu, jaký se obracel proti
mys líc í c h. Dobr)Tch Americanu, hrci)'ch na pi
nemu. Zdá se k tomu míti sklony. Nelze upríti Machanýrské poslání své zeme, avšak pri tom lidí, kterí d
rovi ani coul z jeho práva na rozmrzelost. Ale nejvedli odhadovati distance. Literátu, filosofl\ žurna
lepší a nejvetší clovek je ten, který, maje právo na
stu, profesoru a mladých studentu. Jmenujeme Th
rozmrzelost, nevyužije ho úplne. Jde o Macharuv podora Dreisera, Sinclaira Lewise, Clarence Darrow
mer k verejnému životu, o to, bude-li ješte plodnou
M. van Dorena, Harveye
Fergussona,
Johna d
silou. K tomu je treba, aby bylo patrno, že z jeho liPassos
a
prvního
mezi
nimi
H.
L.
Men
c ke n
terární cinnosti nemluví podráždené nervy, nýbrž duch.
Byl
nazván
apoštolem
svobody.
Bojoval
proti
pre
Od pouhé rozmrzelosti by se na konec každý odvrátil.
sudku.
Bil
se
s
fundamentalisty,
se
starým
Bryane
Jeho starý statecný kritický pathos mel by býti zaz daytonského opicího procesu, s politickými kšefta
chován pro služby dobré veci. J. S. Machar má mnoa obchodními imperátory, s prohibicní »Anti-Sa!o
hou prícinu se nad sebou zamyslit.
League« a - predevším - se zaostalostí a zkažený
puritánstvím amerického Kocourkova. Pravda, neroi
Frant. Mttnk:
loval nikdy demokracii americké ulice. ilíkal o ní, •
jest vládou závidících, tech, kterí nechtejí pripu t
vyšší osobnosti. Že tak zvaní demokraté nenávidí k
dého, kdo se má líp než oni sami. Za jeho kritikou sl
Není
na celém kulatém svete cloveka, jako je náš
šíme
však touhu po lepší, vyšší demokracii. Nech
homo »Americanibus«, vykládá kocující propagásvobodu
jednotlivce obetovat davu. V »Poznámká
tor, zvaný Po cestný Jim, v Sinclair Lewisove »Hlavo
demokracii«:
»N ezabývám se therapeutikou, n)'b
ní uli'CÍ«. Vykládá to v zapadlíkove Gopher Prairie,
pathologií.«
hluboko uvnitr Ameriky, nekdy na zacátku války. Pak
O to všechno zde nejde. Jde o toto: Dne 14. srpu
t<;>zacalo ríkat víc lidí a už ne jenom v Gopher Praivyšel
jeho pravidelný nedelní clánek v »Chicago T
ne. »Hlasy ctyrminutových
recníku zvucely v tisíbune«.
Mencken se pustil do pacifistu. Pokládá je
cích síní, jako nekonecná ozvena, všechny ríkaly tutéž
nejhloupejší
ze všech agitátorll,
kterí chtejí sp
vec, jen s malými zmenami v modulaci.« - »Jediní
svet.
Prosím.
Mínení
mohou
být
všelijaká. Konecn
ciperové v Evrope jsou naši hoši, kterí tam ted botaké
americké
pacifisty
neznáme.
Vysmívá se vše
jují,« se tomu ríká v »Hlavní ulici«. Amerika skontem
receptum
na
zabránení
válkám.
All right. Ale
cila válku s vedomím, že ona ji vyhrála. Do urcité
píše
neco,
co
bychom
si
my
a
Anglicané
a Francou
míry mela pravdu. Evropa prijala Wilsonuv mír.
a všichni ostatní divoši meli slabikovat slL'tvko
Amerika shodila Wilsona, pohrdla však stejne EvroslLlvkem:
pou a ve Versailles nepodepsala. Evrope se vedlo špat»Mezinárodní
smlouvy trvají jen než se najde dobrá
ne. Amerika jí posílala mouku, kartácky na zuby a
mluva pro válku a pak vyletí do povetrí. V poslední svet
sekretáre Imky. Pak zacala Evropa posílat oplátkou
válce každý súcastnený stát, naprosto bez výjimky, po
delegace k jednání o dluzích. Amerika ochotne pujconejakou smlouvu; vetšina z nich porušila jich na tucty. I S
vala na úroky dvakrát vyšší než dostávala doma. Krojené Státy, které, jak známo, jsou neobycejne cnostllé, ú'
me toho posílala na výlety své turisty do Francie a

va«, kterým se tento hlásí o Macharovo spolupracovnictví, jakmile proskocily první zprávy o jeho demisi.
Není divu, dovede-li takovýto pohled na lidskou povahu naladit nevlídne.
Nevím, delal-li Machar ve svém úrade chyby. Ale
vím, že kdyby je byl nedelal, nezmenilo by to nic na
zaujetí proti nemu. HroznÝ je kverulant, dostane-li do
ruky pero. Spousta lidí cvicila na Macharovi svou
pok.n?ko,v~~t. La jdác.ký radik~lismus se tu ozÝval proti
POSltlVl1lcmnostl. LIsty pravych stran se k nemu chovaly celkem slušne. To proto, že byl funkcionárem armády, na které jim záleží. Kdyby byl místo toho treba
generálním inspektorem sociálního pojištení, byl by
zase zkoušel od listu pravice. Je u nás obzvlášte vyvinuta závistivost; to je podstatným rysem našeho verejného života. »Uctivé založení mysli«, na kterém na
pr. v Anglii se zakládá systém vudcovství, chybí u nás
témer úplne. Nejhure v Macharove prípadu'vypadá
»L:eské slovo«. To, co delal tento list, nebyla organisace, nýbrž balkanisace verejného mínení. Má mnoho
duv?du, aby se nyní snažil napravit hríchy své minulostl.

I ty, Ameriko1
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y se tohoto populárního

sportu. Mely smlouvu s Nemec, preckavší více než století, jež chránila obchodní lode
u vysokých smluvních stran pro prípad války mezi nimi.
jcné Státy roztrhaly tuto smlouvu, aby mohly shrábnout
mccké lodi, internované v amerických prístavech .... Ale
u íme mít války vecne? Velmi se obávám, že ano, Mel by
však omezit aspon jejich pocet a zmírnit jejich krutost.
ak: Podle patentu stejne jednoduchého
jako osvedceného.
rátcc, podle patentu P a x R o m a n a.
N echt Spojené
áty, které nyní jsou bohatší a silnejší než kterýkoliv jiný
. od a sMd bohatší a silnejší než všechny ostatní dohroady - pripravují tak velkou a hroznou ozbrojenou
moc,
aby byly nepolazitelné.
Pak at se pustí do Francie nebo neého jiného z chronických rušitclu pokoje a dukladne ho pocuchají. A pak at klidne oznámí, že válka je odložena
doa že další národ, který se na: ni bude pripravovat,
tane porádnou porci stejné medicíny.
. . ..
Washinglonská konference
umožnila
Anglicanum,
aby
pokracovali ve snu, že jednou narežou tem proklatým
Americal1\',m,a tím otevrela dvere novým válkám. Kdyby byly
pojené Státy vystavely 20 nebo 30 bitevních lodí a pak je
užily k potopení všech anglických a japonských križníku,
k byl dnes ve svete mír ....
Mltj plán, pravda, znamená
použít násilí, a vydaU celý svet na milost a nemilost Spojeným Státllm. To by však nebylo nic nového. Svet je dnes
é dán na milost násilí a to je provádeno mocnostmi, které
podstate mají ješte horší povest než Spojené Státy. My se
roztahujeme v latinské Americe kde se nikdo neopováží pota"it palll na odpor. Ostatní berou co se kde dá a vecne
hrozí nckde válkou. Nezabráníme
jim v tom budeme-Ii je
prosit, aby laskave podepsali hromadu papírových nesmyslll,
pýbrž jedine budeme-li brousiti hrozný, pádný mec a zkufmc pak na nich jeho ostTí.«

pomel-li už nekdo úvod, tedy opakuji, že tohle
psal ani ministr války, ani president municní toy. n~'hrž kritický, literární žurnalista, známý svou
žnoslÍ ke všemu ofi'Ci'álnÍmu a bojujíCÍ proti
ohu!>él1luvlastenectví. Mr. Mencken ovšem nepokrížového tažení na umoudrení Evropy. On to
ani tak krve lacne nemyslí. Rozhodne by jeho mec
ménc ostrý než jeho psací stroj.
o zaráží, je nakažlivost amerického nacionalismu,
1 už amerického i m per i a 1i s m u. Už
ne jen
er Prairie. už i II. L. Mencken. Cervená skvrna
zit se po mape Ameriky. Dosud byli hlasateli
rica first« pensionovanÍ generálové, United Stateel Corporation a Standard Oil of New Jersey.
í i vydavatel »American Mercury«? Jak známá
• 1 V Evrope tahle stará
písnicka! Kolik národu
ušelo se již o Pax Romana, Pax Galica, Pax Bri. Pax Germanica? Tož Amerika nás dohánÍ. Ani
nehudeochránena pred imperialismem, touto paraOllchorobou nacionalismu. Nic se nenaucila. Oteoci aspoií.Evropa?

IVOT A INSTITUCE
W ellel~:

jsou

to anglické university ~

o se nás dosti o Uxtordu
a Cambric1gi. Ale
á se mne, že se obycej ne zachycovaly jen zcela
1 stránky toho života, které jsou ovšem pro nás
LI

samy o sobe dosti podivný·mi. Skoro každý již <;]yšd,
že v Oxfordu a v Cambridgi není universitních budov, nýbrž jenom rada (tak asi po 20) kolejí, starobylých to budov s velkými nádvorími a parky, s jídelnami, kaplemi a knihovm.mi, kde student mívá 2 pokoje a ucitel 3 až 4, kdežto universita je jenom jak:,i
neviditelným telesem. Každý snad :.lyšel o podivném
úboru, který studenti a profesori nosí: ctverhranou
cernou cepici a cerný dlouhý' talár. Slyšel. že studenti
mají býti v kolejích v 10 hodin vecer,
že po této
hodine zvláštní universitnÍ nrednÍci doprovázeni dvema profesionálními boxery, nazvanými neofieielne bulldogy, prohlížejí nocní místnosti atd. Kdo žil déle
v techto mestech, doví se " celé rade jiných prapoc1ivných zvyku. Napr. studenti bez .lkademieké hodnosti
nesmejí choditi po trávnících nádvorí, kdežto bakalár
a mistri ano. Pri slavnostn;l~'1 udelení hodností kleká
student pred kanclérem university. V noci po veslarských závodech rozbíjejí studenti beztrestne skla luceren na námestí atd. atd.
Ale to všechno je práve jenom povrch a z:l tím se
skrývá smysl a urcitá kulturní vltle. Je jenom dosti
težko se jí dopíditi, pon~'ndž oxfordskému
a c:'Ul1bridgskému studentovi jsou tytr) veci ta1( bežné :l prirozené, že si ani neuvedomuje, že neznáme jeho zrízenÍ. Ostatne jsem zpozorov:ll, že sami univer5itllí
hodnostári casto nevedí mnoho o vnitrní organisaci
své university, ponevadž práve _. jako celé anglické
právo - není úplne kodifikováno, nýbrž produkte~
dlouhé tradice, již moderní reformy jenom nekdy podstatne zmenily. Nemllžeme rOLumeti jejich orgacismu
systematicky, jen historické porozumení je možné. /\
dá se jenom historicky vylíciti, ponevadž máme tam
starý systém a nábehy k novému neorganicky vedle
sebe.
Ox'fordská a cambridgská
universita
se sice liší
v tradici, architektonickým
r:m.'al, ruznou povestí
v rl'1zných oborech i rllZt1ým akademickým žargonem
a sou stále ješte v konkurencním boji -- nejenom t1:J.
veslarských závodech v duhnu ---, ale v podstate jsou
si velmi podobny a je tedy možno o nich mluviti jako
o celku. Obe university pochá·~e.iÍ z druhé polovice ]3.
století (Cambridgská je trochu mladší) a hrály ve stredoveku i za renaissance duláit0t! 6lohu v duchovních
dejinách Anglie. Zde stací zmínka, že Wyclif byl clenem dxfordské koleje, že anglick)' huml1lismus vycházel z Oxfordu, že cambridgští studenti dali podnet
k velkému rozvoji alžbetinskéhL) dram,ltu a že Cambridge byl centrem puritanismu. Behem 17. st()letÍ zmenil se ráz obou universit: staly se to, cím byly asi do
polovice 19. století a cím jsou i dnes. i když již v zeslabené míre: baštami konservatinismll a anglikanismu.
(flÍm, že se žádalo podepsání 39 clánku, byli neánglikáni prakticky vylouceni a vysoké poplatky a elegantní
zpusob života vyhradil privileje universitního vzdelání
bohatším vrstvám. Universita lIebvla vlastne vedeckým ústavem
a nesloužih stitní kontwle predbežného vzdelání budoucích úredníkLl, :tdvokátJ"l, lékaru, duchovních a profesoru, j'lk tomu je 11nás. V Anglii se ješte dnes stát o to nezajímá. Kontrola kvalifikace je úplne v rukou odborných ollpnisací, které
mají samy na tom zájem, aby se mezi ne nedostal ignorant. Právníci ucí se své vede u harristrll (advokátu) zcela prakticky - konecne právnická teorie je
v Anglii skoro bezvýznamná -, medik()v~ se ~tali kdysi
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jediná veda, která v Anglii necpí odbornictvím. Taucni známejšího lékare a navštevují dnes praktické
kový studující nemusel po celý beh svých studií choditi
kursy v nemocnicích (které jsou o všem casto majetkem
k vlastním universitním profesort"tm: vedecké práce
universit), biskup jmenuje duchovním, koho pokládá
se na nem nežádalo. Byla to tri krásná léta ztrávená
za zpusobilého, a ustanovení stredoškolského
ucitele
v krásném prostredí ve spolecnosti stejných ideálú :l
závisí na rozhodnutí reditelove. ZáJné povolání nevystejné životosprávy. Dala tomu mladíkovi pevné nážaduje bezpodmínecne universitni prípravy a univerzory, sociální kodex, dobré chování, styky do dalšího
sita byla a z valné cásti ješte jest spíše vzdelávacím
ústavem bez vedeckých nárokt1.
života, sportovní zrucnost, urcité humanistické vzdelání, které v nem vzbudilo úctu k tradici a k nepoznané'
Ideál, podle kterého vychovává, je Ideálem šlechticvede a konecne vzpomínku na celý život.
kým, ideálem anglické gentry.
Tcnt') ideál /:vítezil
i proti prílivu studentu z nižších vrstev, nebot chudší
Tato puvodní idyla byla silne otresena reformou,
student napodobuje vyšší trídu zcel3. spontánne bez která sice nastala ve všech smerech, ale jenom pomalu
trídní nenávisti. Docela v kontrastu k našim pomerum,
pokracuje. Výsada bohatství byla velmi znacne omekde vývoj mladého cloveka jde obycejn~ z nejkrajnejší
zena. Ješte dnes pocítá se. že útraty za pul roku vyucolevice k mírnejším kompromi.~Cml, je mladý A.nglican
vání (mají tam tri termíny po 8 nedelích) obnášejí
konservativcem. Je jím v našem slova smyslu, i když
prumerne 300 :E
48.000 Kc), ale v posledním stose v Anglii prihlásí k liberáltun Ale není to náš maloletí bylo zakládáno nekolik levnejších kolejí (na pr.
mestský konservatism
se svými
mlhav)'mi
antiKeble College v Oxfordu) a bylo pripušteno i bydlení
marxistickými idejemi, za tn konservatismtls,
který
mimo kolej - za zrízení, které se vzmáhalo zvlášte pochce zachovati spolecenský rád, jenž u nás neexistuje
válecným preplnením, - a konecne existuje velká rada
a snad nikdy - mimo v docela líd,;:~'chkruzích - nestipendií a cen (at již kolejí. nebo stredních škol, mest,
existoval. Rozumí se, že tu ptlsobí hlavne okolí: stahrabství a po válce i státu),
které svými vysokými
robylé budovy obrostlé brectanem, které pocházejí cá- obnosy umožnují i chudším~l tento zpllsob života.
stpcne až z I4. století a jsall mnohdy skutecne velkými
Chudší studenti jsou dosud ve velké menšine a splýumeleck)'mi díly, tradice jednotlivé koleje, s níž je SPC>vají rychle s hlavním kádrem. 1 v)'sada anglikanismu
jena rada slavných jmen, jejichž obrazy se dívají se byla zlomena odstranením clánku (I87I). Ovšem ješte
sten jídelny, kroje, starobylé obrady, kI:t;terní discidnes jsou profesori a ucitelé z prevážné vetšiny Angliplina jako spolecná bohoslužba, spolecná jídla, celá konlány a teologické fakulty jsou anglikánské. 1 priputrola chování
a ovšem hlavne celá skutecnost toho
štení žen znamená revoluci,
na níž si mne nejenom
spolecného života v nejužším styku se staršími uciteli.
akademictí hodnostári,
nýbrž i mladší studenti (jež
A k tomu pristupuje ješte jiná - v Anglii konservanebylo možno podezrívat z neprátelství k ženskému potivní - síla: sport. Ovšem sport v anglickém slova
hlaví) trpce stežovali. Utrpel prý ráz mužského klubu
smyslu, sport teamový (atletiku pokládají za pouhou
(který podle nekterých antropologll, jako H. Schurtze,
hru [game]). Team vypestuje kolektivního ducha, ucí
byl i historicky základem spolecnosti), utrpela pr~' veúcte pred neprítelem a askesi. Kolej hraje proti koleji,
decká i sportovní úroven.
Pri tom jsou ženy ješte
universita proti universite.
dosud v malé menšine: v Cambridgi nemohou dosáh'nouti akademick)'ch hodností (ac dostávají vysvedcení)
Mladík prichází asi v I9 letech do toho prostredí
a v Oxfordu byl nedávno ješte t. zv. konvokací magiprosyceného tradicí a kolektivní vulí prímo z Public
stru podstatne omezen jejich pocet zavedením jakéhosi
School (což doslova znamená verejnou školu. ale ve
ženského »numerus c1ausus«! Ale skoro duležitejší
skutecnosti je pravý opak: internát bohatých detí),
než všechny tyto zmeny v složení studentstva jsou reskládá snadnou prijímací zkoušku do koleje (látka
formy ve vyucovací metode a látce, které aspon cáby asi z hruba odpovídala naší sexte) a hned na to
stecne vyhovely požadavku zvedectení. Do staré unina universitu, vybírá si ucitele z koleje, který mu
versity nastavela se v posledních desítiletích klidne
ukládá cetbu a úlohy, a po tretím roce skládá záverecnová, která svým rustem pomalu vytlacuje starší
nou zkoušku, na jejímž základe dostane titul B. A.
útvar. V Cambridgi ríkají ješte studentum, kterí stu(baccalaureus artium). Zaplatí-li urcitý obnos, muže
du'jí na obycejný B. A. »poll-men«, kterýžto název pose státi po 4 nebo 5 letech M. A. (magister artium),
chází zrejme z reckého 01 1t o A A o (spousta, dav).
což dává hlasovací právo v konvokaci. Obsah studijrfento název již není správn)': slyšel j. em, že asi 60%
ního behu není velmi odborný: Je-li v podstate klasická
studentu patrí k nové tríde, honour men, kterí si po
filologie a dejepis, humaniora tomu ríkají, - studium,
zpusobu našich universit vybírají predmety a pro ncž
které celkem má dobré výsledky. Z vlastní zkušenosti
vím, že skoro všichni studenti dovedli plynne císti la- se kladou dosti znacné vedecké požadavky. Tato reforma mohla se jenom podariti zesílením universitní
tinsky a recky, což by se nemohlo ríci i o našich nejmoci.
Universita byla chudá, koleje bohaté. I dnes je
lepších abiturientech, k tomu ješte pristupuje trochu
tomu tak ješte. Nejvyšším úredníkem universitním
matematiky a logiky. Mladík s P. A. na visitce vstumimo ciste dekorativního kanclére, kterým bývá vypuje bud do obchodu nebo prumyslu, nebo - po slosoká politická osobnost - vicekanclérem university
žení zvláštní státní zkoušky, která s universitou nemá
je stále ješte jeden z predstavených kolejí. Ale moc
'co delat - do koloniální služby, anebo jde k advokákolejí se víc a více omezuje težkými príspevky, které
tovi nebo do nemocnice,. aby teprve ted zacal ihned
platí do universitní pokladny a moc university - ac
v praksi své odborné vzdelání. Je to neco podobného
je ješte malá vedle bohatství kolejí - roste také nojako naše stará, »filosofie«, svobodná umení jako nutvou znacnou subvencí od státu, kterou dostává od r.
ná príprava k životu. ITak se stává, že najdeme mezi
I922. I »fellows« - clenové kolejí - obycejne graduoúredníky a dustojníky, mezi prumyslníky a velk)'mi
vaní studenti,' kterí žijí nadále v koleji, kde mívají 3
obchodníky spoustu lidí, kterí na universite nestudoaž 4 pokoje - prestali býti pouhými príživníky a
vali vlastne nic jiného než klasickou filologii. Je to
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es nejcast.eji zároveií. universitními lektory nebo
ory. Zrízením další trídy studentl'i-badatelu (rest.udents), na nichž se žádá po kontinentálním
bu disertace, približuje se stará anglická univerpomalu typu našemu: Vedeckému ústavu:
Ale
vnání s naším systémem uchoval si anglický typ
o dobr~'ch tradic a výhod, které i u nás - aspoií.
• e - by mohly b)/ti požadavkem budoucnosti.
edecký dorost je v Oxfordu a Cambridgi ideálne
áno. Oxfordsk)' a cambridgský student, který
clenem své nebo jiné koleje, je zaopatren na 6
let (ne-Ii doživotne): má cas ke klidné práci ve
ém prostredí. Tam je pro neho uskutecnen ideál
vedcll: svetsk)' klášter. O nem kdysi snil Jakob
a Nietzsche si vytvoril v Italii neco podobného.
Oxfordu a Cambridge žije se podle toho ideálu
taletí. Cítil jsem kouzlo toho života, když jsem
mnoho vecerLI v jídelne Fello\VLI - trebas pod
m Waltera Patera, který tu sedával - a pohal nebo sám mluvil ke kruhu vzdelaných a vychoh lidí, jež spojil spolecný životní cíl. Cítil jsem se
tí a s neurcitou touhou. že jsem tli jenom návštea krátk)' cas a že nemohu užít toho klidu a míru.
studovny mého hostitele se dívala na nádvorí
koleje, slunecní hodiny ukazovaly mlcenlivÝ pohodin, fontána šplouchala, za vecera· znely varz kaple a hrbety knih leskly se neurcite v pláposyitu krbového ohne. Tam rozumnel jsem. tratam jsem cít.il, že žije minulost a historie a tam se
zd;'t1o.že snad u lyším - jestli kdy - hlas prave miknu malými efemerními otázkami dne k velvecn~'mrealitám.
le to všechno je neco nenapodobitelného. jedinec, produkt jen toho prostredí a této tradice. Prak, v~'znam pro nás hy mohly míti jiné zvláštnosti
akademického provozu: na pr. komise pro jmenoprofesoru. Tam fakulty o tom samy nerozhodují.
ž komise, jejichž cleny naprosto
nejsou jenom
mikové: profesora italštiny volí na pr. také italvy lanec, teologa canterbursk)' arcibiskup,
histoumení reditel Národní Obrazárny atd. Tím df)se do volby profesoru cerstvý vzduch praktic'
života a klikarení našich fakult je z vainé cást.i
ceno. Ale hlavní klad postavení oxfordsk) ch a
ridgských profesorLl je jejich pomerný: nadbysu. Nejsou uštváni jako našinci prednáskami,
ári, zkouškami a administrativními
pracemi.
or má cas, aby se venoval vedeckýrn pracím :l
s pro nekolik málo studentu,
kterí
skutecne
í poznat SVLljobor. Ostatní studenti, ~terí se ;lcí
rehleclu a zaC;ÍtkLlmvedy, chodí k niž~ím ucitejichž je tam hojn)' pocet. U nás je to práve na. profe ar je nucen ríditi proseminár pro krvavé
cníky, kde casto nem{He než opakovati látku
ní školy. A k lektorllm a docentum - i kdyby
'Ii andelsk)'mi jazyky - málo kdo chodí, pO:1epráve nezkoušejí a jsou tedy pro prumcrného
O studenta, kter)' chce co možná nejrychleji
slooušky, zbytecny. Anglick)' profesor pracuje jero mal~'kruh vyspelých .studentL!. A je tomu tak
eho!'náš systém (ostatne pllvodu nemeckého),
pokusí vydupávat vedecké práce z nevedecky
ých príštích stredoškolsk)'ch uciteh\ neprospeje
e ani žúkt''tm.Vede zLlstanou z valné cásti bezdi ertace (které, ponevadž namnoze nejsou nic

jiného než školními úlohami,
di kreditovaly na pr.
nemeckou vedu) a u žákLI vzbuzuje se mylné zdání l)
vlastní ucenosti a vedeckosti: Celkem se u nás snížuje rapidne hodnota akademick)'ch hodností a zvyšuje se pocet intelektuálního proletariátu.
ení možno, aby 8000 studentLI Karlovy university se stalo
vcdci: anglická predstava, že veda je produktem malé
vrstvy, je bližší neúprosné skutecnosti; že jen malý
pocet lidí je predurcen sv)'m nadáním k tomu povolání.
1 intensivní styk mezi ucitelem a žákem (vždy!' bydlí
casto v témže dome a jedí u téhož stolu), celý postup
yyucovánÍ, lder)' nezná skoro našich prednášek ex
cathedra bez ohledu na prípravu a zájem posluchacu,
n)'brž pracuje skoro výlucne v mal)'ch kroužcích rozhovorem, ukazuje smer, jakým se i naše university
budou muset reformovat, mají-li plnit.i nadále své pedagogické a vedecké úkoly. Každ)', kdo zná pomery n:l
našich universitách, žasne nad nedostatkem vedeckého
dorostu: a to málo, co tu je, nemá naprosto souvislosti se SV)'111ucitelem; kter)' nemá vlivu a není vzorem. U nás panuje práve naprostý nedostatek tradiCe
- ovšem že nejenom vedecké.
Rada výborných oxfordsk;"ch
a cambridgsk)'ch
knihoven,
jejichž rychlá obsluha se príznive liší od
úžasné pomalosti naší universitní knihovny, tvorí precIpoklady každé vyšší vedecké pr6ce. Jen v Oxfordu
je jiste na 20 kolejnÍch knihoven, je tam velká knihovna
hodleyanská a jsou tam ruzné knihovny vedeckých
ústavu (na pr. skvelá knihovna Taylorova úst.avu moderních recí). Zac mMe státi náš celý vecleck)' provoz,
když v Praze nedostanete ani nejobycejnejší cizojazycné publikace, ponevadž tu není ani penez na jejich zakoupení ani referentu, kterí by na ne upozolJl.ovali. Za
každou prací. která se prímo net)'ká L:eskoslovenska,
musí náš vedecký pracovník jezdit do ciziny.
Mimo to líbila se mne v Anglii velká decentralisace
vedecké práce, která není omezena na university. Soukromé spolecnosti, soukromé ústavy a laboratore
a
jednotliví »diletanti« - kterí jsou jinak úredníky nebo
advokáty atd, - vykonávají velký kus hodnotné práce.
I staré anglické university
nestojí tak mimo denní
život jako naše. Plní i jiné než akademické funkce:
j80u neco podobného jako naše školní rady, nebot dozíra jí na velkou cást stredního školství, které chce dosáhnouti urcitých privilegií pro své absolventy, vykonávají kontrolu novejších universit vysíláním examinátoru a výberem zkušebních otázek, vydržují sociální
mise ve v)'chodním Londýne a vytvorily ohromnou
sí t universitnÍch extensí,
které se dobre osvedcu jí.
U nás už dávno není tajemstvím, že extense naší university vykazuje (až na výjimky) malou a nepravidelnou návštevu. což nemuže b)/ti jenom vina posluchacli .
Konecne vypli'íují oxfordská a cambridgská universita
i ciste anglické povinnosti, pestením StykLI s clominiemi
a koloniemi. Je tu urcitá souvislost s indickými universitami, které umožiluje nekterým
Indllm studium
v tomto ciste anglickém prostredí a jsou tu známá st.ipendia zakladatele anglické moci v Jižní Africe Cecila
Rhodése. která umoži'íují Kanadanllm, Jihoafricanum a
AustraIcum pobyt v Oxfordu.
Tyto kladné stránky
Oxfordu a Cambridga jsou - aspoií. z cásti i v našich
pomerech hodny následování. Namítne se, že je to
financní otázka, že nejnižší lektor v Oxforde mívá
500 ji;
80.000 Kc) rocne a že koleje a knihovny
mají královské príjmy. Je tomu jiste tak a musíme se
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uskromniti (i když bychom se snad mohli spíše uskromniti v jiných oborech), ale en miniature by se dalo
jiste leccos provésti, co dosud je ješte snem budoucnos ti: starost o vedecký dorost, zmena provozu vyucování, zvýšení standardu požadavku, náležité vybavení knihoven atd.
Nechci zamlcovati, že v Oxfordu a Cambridgi je
také hodne príležitosti ke kritice. Je to hlavne ne docela zlomená výsada bohatství, která jiste není správným principem výberu (i když výber i u nás byl by
nutný), je to snad prílišná prevaha klasických studií,
jež ješte dnes - ac od r. 1920 rectina prestala býti
povinným predmetem pro prijímací zkoušku - svým
vyšším poctem stipendií a svým privilegovaným postavením v složitém systému klasifikace
láká na své
pole studenty, kterí by se snad radeji venovali jinému
predmetu.
Je to konecne naprostý nedostatek naší
»Lehr- und Lernfreiheit«, která - pres všechny vady
- je prece jenom urcitým ideálem.
V Oxfordu a
v Cambridgi není soukromých docentu, kterí mohou
prednášeti, co znají a není našeho systému zkoušek,
který dovoluje uplatnení i velmi ruznorodých vedomostí. Tím souvisí nemožnost stehování z jedné anglické university na druhou. I celý systém zkušební zdá
se mne velmi pochybným. Zakládá se úplne na konkurenci podle systému písemných otázek, které - cteš-li
je v tišteném seznamu - vypadají velmi úctyhodne
a za rekou má hrište, skoro každá kolej má starý park
ve skutecnosti se zakládají na pomerne malé predepsané cetbe. Je v tom málo místa pro nešablonovitou
originalitu. Novou trídou studentu-badatelu podaril se
ovšem v poslední dobe prulom do toho systému. Ale
to je ješte v pocátcích.
Nejkladnejší
stránkou je - rekl bych skoro pouhé faktum životní. Život profesoru je príjemný:
mají cas na svou práci a maií všechny pomucky a materielní podmínky k tomu. Zijí ve své koleji jako ve
vyšším Rotary Clubu: najdou tam zástupce skoro
v v ech ostatních ved a málokdy množství docela úzkých
kolegu a to dává rozhovorum úroven a živost. Není to
odborná debata - myslím zvlášte na vecery v,kuráckém salóne anebo v jídelne - a není to také pouhá
spolecenská zábava. A dobre vede se také studentum.
Ti, kterí se nechtejí venovati vede, mají všechny príležitosti k zábave, k sociálnímu životu i k vzdelání:
každá kolej má na rece svuj plovoucí domek na cluny,
a za rekou má hríšte, skoro každá kolej má starý park
nebo lesík mimo mesto a co je teprve spolecností,
kroužku, klubu a prátelských schuzí uvnitr kolejí! Labužník muže hojne jísti a píti: nekteré koleje varí ješte
dnes své pivo a mívají sklepy plné starých, výborných
vín, politický interesent (a tím je skoro každý Anglican) chodí do »Unie«, kde jsou každý týden miniaturní
schuze parlamentu.
»MluvcÍ« predsedá presne podle
pravidel parlamentu ve Westminsteru, posluchacstvo je
rozdeleno na tri strany jako v parlamente a recnické
výkony a hlasování jsou neméne vážným napodobením parlamentních zvyklostí. Je to zcela úcinná pruprava na parlamentní kariéru, jíž se jiste znacná cást
skutecne venuje. Novinár a básník píše do kolejních
nebo universitních casopisu,
recligovaných studenty,
kterí zachovávají hodne slušnou úroven,
hudebník
mlIže se cinne zúcastniti kolejních koncertu a nejnovejší anglické módy: Commnuity singing, spolecného
zpevu a divadelní amatén najde volné pole cinnosti
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v akademických spolecnostech.
Videl jsem v Cam
bridgi rozkošné predstavení Haendlovy opery: S
mel e a videl jsem v obou mestech vzácné alžbetin
ské kusy a v Oxfordu dokonce recky hranou Madeu
Euripidovu. Ženské úlohy hrají muži jako za Alžbety
tato zásada byla - nevím, jak je to v Cambridgi
prolomena v Oxfordu teprve letos. Jaksi náhradou
jsem videl v ženské koleji oxfordské predstavení Shakespearovy Zimní pohádky hrané výlucne ženami, psychologicky zajímavý a zábavný experiment, na pr. napodobení mužské žárlivosti atd.
A konecne, studenti, kterí chtejí opravdu bádati,
najdou povzbuzení v úzkém styku s vedci, kterí mají
casto svetový význam, v prostredí prosyceném tradicí
a historickými vzpomínkami, ve velkých a hojn)'ch
pomllckách a v príjemném klidu malomesta, jenž jeonm
v posledních letech ruší vzmáhající se automobilismus,
jemuž i studenti klasické filologie vášnive holdují.
Pravidla a predpisy, které tu jsou, nejsou pocitovány
nepríjemne. Kontrast k tuhé kázni internátu cítí jako
svobodu. A jediný nám nepríjemný predpis: zavírací
hodina není tak hrozný, jak vypadá, když si uvedomujeme, že vecer je v kolejích nejkrásneji a že mesto
kolem je malé a nudné .. Není pochyby: vyrešiti si
problém mládí krásne v etickém i estetickém slova
smyslu. Ríkají sami, že je to ráj mládí. A ti starší,
kterí mezi nimi žijí, spojili podmínku vedy: vita contemplativa s radostným aktivním životem mezi mladými. I oni znají ráz.

PSYCHOLOGIE
Robert Saudek (Londýn):

Ceští spisovatelé v zrcadle
grafologie.
(VIII.

K are

I C a pe k.)

písmo
Capkovo je pozoruhodno
hlavne tím, že se
na první pohled zdá býti prirozeným, ba dokonce
i nedbalým, kdežto pri pozornejším zkoumání poznáváme, že témer každý detail je tvoren umele, vedome
a se sebekázní.
Tak asi psal Jindrich Heine své básne. Ctou se jako
nedbale zachycené nálady básníka, prožívajícího tak
hluboce otrásající dojmy, že sotva dbá veci tak malicherné jakou je poetická forma, že jen jaksi mane pod
dojmem do zvuku svých vidin nacrtává ony verše, jež
pusobí tím puvodneji, cím zanedbanejší je jejich forma. Skutecne však ona »Idérnost« byla »tric«; Heineovy verše byly casto puvodne napsány formou dokonalejší a byly teprve pozdeji bedlivým ciselováním prepracovány na »improvisaci«.
KterÝ pak vrstevník HeineLlv by byl podobne neuveritelný kumšt mohl vytušiti? Dnes ovšem jsme již takovým trikum již zvykli. V Nemecku žije pLIItuctu
nejmodernejších básníku, kterí tímto Zpllsobem tvorí
novou rec. Vezmete na príklad Karla Sternheima. Píše
dvojí nemcjnou, totiž dvojím slovo skladem a dvojí
mluvnicí. Ty normální, kterým se ucil ve škole, jsou mu
porád ješte prirozenejší a pohodlnejší.
Napíše tedy
puvodne vetu obvyklou nemcinou a pak vyškrtává

PNtontnosL
de r - di e - d a s a prehazuje porad slov.
Kaiser má též trik, ale jinou metodu; vyškrtává
z ptivodního rukopisu co možná nejvíce slov, žáod herce, aby prízvukem, gestem a pausami nail vynechaná prídavná jména a slovesa.
pek je chytrejší než nemectí jeho kolegové a také
založenÝ než byl Heine. V Heineove písme se
dlí pres jeho nacvicenou a umelou ležérnost hlué lyrické- založení, kdežto
v Capkove prevládá
ím-li užíti terminologie z doby biedermeieru) téjen »rozum« a není' tu už témer vubec »srdce«.
~ímnete si na pr. tretího slova první rádky »ja\«.

ení v nem jediné smycky, je psáno suše, jakoby se
dním zamítnutím jakékoliv ornamentace a jakéhov zbarvení. Je pocato kolmo a koncí úhlem asi 1250
o ackoliv se Capek ucil psáti písmem nakloneným),
sáno malými písmenkami, tedy se sporivostí nejen

litativní (pro nedostatek

smycek),

nýbrž i kvanti-

ní.

nad byste proto hádali na cloveka krajne strízli. A pravdepodobne byste tímto odhadem nebyli
i skutecnosti.
enže - a tu se již blížíme rozluštení psycholoé své hádanky jenže spatrujeme v tomto písme
aj n e s trí z 1i v é m soucasne radu znaku s i Iv y v i n u t é fa n t a s i e, tedy opak strízlivosti.
nete si zpusobu, jak spojuje (ve slove »jakými«)
nku a s Ý a jak tímto preklenutím soucasne tvoriginelní variaci písmenky k. Je treba silné pohoti kombinacní, aby clovek psal tímto zpusobem.
Je. žel, tento pro Capka tou merou typický sloh
Ý lze sledovati asi v každém
tretím slove) mu není
rak prirozený, ac jím píše zdánlive bez obtíží. Že
to zpusob psaní prisvojil vedome a se sebekázní,
dukazem je, že píše úzce, malými písmenkami,
vrne pomalu, hranatými formami a úhlem ostene tupým.
okusme se rozrešiti význam jednotlivých techto
a jejich vnitrní psychologickou protibežnost.
mo je pomalé,*) což je u spisovatele urcite dLlPredpokládám, že ctenári drívejších
mých rozboru poznaky pomalosti a rychlosti písma již do té míry, že si
bez obtíží sestaví znaky na základe kterých
stanovuji
II rychlosti tohoto písma. - Kdo by si prál mé "Tabule
ti - pomalosti«,
obdrží je bezplatne,
dopíše-li l1akl.
ls u v Praze.

kazem, že se nedá unésti rozmachem náhlých fantasií,
nýbrž že své nápady peclive opatruje, že je prehledne
roztriduje a že si uvedomuje konecné následky puvodní své inspirace, než se dá do prace.
Písmo je úzké, kolmé, nekdy i psáno úhlem tupým;
oba znaky sesilují dojem sebekázne.
Písmo je malé; právem grafologové už pred padesáti lety soudili z písma malého na náklonnost k práci
vedecké, na sberatele dojmLl, na klidného pozorovatele.
Písmo je hranaté, což je dukazem reservovanosti a
silné prevahy rozumu a rozvahy nad impulsy citovými.
Písmo je ochuzené, nikde se nesetkáváme s ornamentacemi a se smyckami; poznáváme tudíž povahu
krajne strízlivou a výhradne vecne založenou.
Za techto primérních predpokladu lze dojíti pouze
k jedinému psychologicky možnému záveru:

Capek je clovek mnohých nápadu, má však tolik
sebekriticnosti, že se nedá strhnouti inspirací a že své
nápady sbírá asi tak jako jiní lidé sbírají vzácné a
cenné predmety. Dává si je nejdríve jaksi na led. Pak
pocíná s jejich rozborem, jako by nebyly cástí a výsledkem vlastní jeho tvurcí síly, nýbrž jako by byl dítetem, jež tyto podivuhodné predmety nalezlo nekde
v lese anebo na brehu morském a ted o tom premýšlí,
co by s nimi mohlo pocíti. Má nadobycejnc vyvinutý
kombinacní talent a má klid, rozvahu a prehled. Postaví se tedy pred tu svou lednici, prohlíží si sbírku
svých nápadu a kombinuje s klidnou pílí hrave nové
mosaiky.
Jsa sebekriticky založen, je si vedom nejen svých
mimorádných vloh, nýbrž i sv)'ch nedostatku. Cítí asi,
že se mu nedostává toho, cemu se ríká »srdce«.
Je bezvadnÝ karakter, altruista a filantrop, ale spíše
rozumem; je slušný z presvedcení a ne následkem citu.
Umí si uvedomiti myšlenky lidí, jež pozoruje chytrýma svýma ocima a ušima, ale jejich cítení vlastním
citem nechápe. (Z tohoto stanoviska je psychologicky
Heineov)'m protinožcem.) Žije mezi lidmi jako Gulliver mezi obry a mezi trpaslíky; oba svety mu jsou
cizí. Nevnímá je citove a proto je taky neumí prenésti
perem. (Není expresivnosti,
nepredchází-li jí impresivnost.) Kdyby mel psáti dialogy mezi lidmi vrstevníky, selhalo by jeho básnické nadání. Utíká tedy z prítomnosti do minulosti a budoucnosti. K o m b i n u j e
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si postavy; z nápadll myšlenkov)'ch si tvorí figurýnky
a figur}'nky zase oživuje ve figury, krme je fantastickými myšlenkami,
Capkova síla spocívá v tom, že si jasne uvedomil
hranice svého nadání a že s nevšední chytrostí svou
citovou chudobu umel promeniti v myšlenkové bohatství a ve fantastické, široké obzory otvírající vidiny,
Uchvacuje nás technickým trikem tou merou dokonalým, že pouhá kombinace myšlenková na nás pusobí jako básnická sublimace skutecného života. Je
carodejník, jehož duševní vlastí je Delphi, mezi tamejšími veštci žili jeho predci, až se náhodou narodil
nekdo na území ceskoslovenském.
Pro citovou svou chudobu se stal prebohatým fabulátorem. Kdyby se byl narodil o pár století dríve, byl
by se stal predcht"tdcem Daniele De Foea; za našich
dob se hledá romantika v oDvodu techniky a mys ticismu, Capkovi, rozenému komhinátorovi, se podarilo
slíti i tyto dva protiklady a užíti této podivuhodné
slitiny jako hlíny Stvoritelovy,

,
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POVOLANI A ZALIBY
Delnpsey-Sharl{ey.

D

empsey
zvítezil! dlouholetý hrdina Ameriky, "Manassa- TiJack Dempsey,
ger« zdrtil poslední prekážku, stojící mu v ceste k znovu dobytí nejvetší trofeje boxerské a sice cltcl.npionátu sveta všech
kategorií, kterou loni ztratil v boji s Genem Tunneyem, když ji
byl pred tím vítezne držel po sedm let, vyrvav jí roku 1919 velkému bílému championovi,
Jess WiIlardovi,
který shroutil se
pod prívalem jeho úderu již ve ctvrtém
kole.
Po sedm let hájil vítezne tuto trofeL odrážeje vítezne útoky
všech nejlepších své doby.
Prišel Bili Brenan, který prohlásil, že pomstí svého druha
WiIlarda a porazí Dempseye.
Dochází tedy k boji, ale Jack
drtí jej po strašlivém
boji ve dvanáctém
kole knock-out. Stále
vítezný Brenan, známý obr drtícího úderu marne pokouší se
ohroziti Jacka a po zoufalém a vysilujícím
boji padá konecne
k zemi.
Další dráha Dempseyova
je plna jedinecných
triumfu, které
z neho delají nejslavnejšího
boxera, který kdy vstoupil mezi
provazy,
ale prinášejí
mu i nesmírné
bohatství.
Každý jeho
match znamená rekordní návštevu
a rekordní príjem.
Dempsey poráží vše, co mu prijde v cestu. Prijímá výzvu
milácka Francouzu,
mistra sveta
lehkotcžké
váhy,
George
Carpentiera,
a k žalu Francie a :k radosti Nového Sveta poútok velkého amerického
ráží ho již ve ctvrtém kole. Odráží
vedeckého boxera Gibbonse a prijímá boj s velkou, náhle zazárivší hvezdou. "býkem
pamp«, argentinským
Louis Angel
firpem. porážejícím
bleskurychle
všecky své soupere velkých
jmen, kterí mu byli postaveni v cestu. Nezbývá již nikdo jiný,
než Dempsey. Amerika ja hrozne zvedava,
kdo z nich bude
lepším. Verí sice ve svého Jacka, ale prece jen má o neho
obavy. Ale Dempseye
zdolati, znamená býti lepší než on, a
velká jihoamerická
tehdy nebylo
takového
muže. A tak
hvezda shasíná. Firpo klesá již v druhém kole, zasažen dvema
údery.
Nyní již není soupere, který by 1110hl stanouti proti Dempseyovi. A tu J ack, jehož bohatství
zatím vzrostlo
do velké
výše, zanedbává
ring a hledí si bursovních
spekulací a hraní
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do filmu, zanedbávaje
nutný training. Ale zatím vyrustá mu
souper, který má se mu státi osudným. Je to Gene Tunney,
který puvodne mel v úmyslu státi se knezem, ale válka zmenili
tento jeho úmysl a naucila ho poznati mužný sport rohovnický,
Americany a Anglicany nazývaný
"the nobJe art of selfdefen·
ce«, ušlechtilý zpusob sebeobrany.
Brzy vypracuje
se ve veli·
kého rohovníka,
který poráží všecky své soupere a dostává
se až k Dempseyovi.
Tomuto nezbývá
nic jiného než zápa
prijmouti. Dochází k nemu v srpnu minulého roku, v rámci
velké svetové výstavy ve Filadelfii, ve zvláštní, k tomu úceln
postavené
anme, preplnené 140.000 diváky. A tam stane se to,
co dalo se ocekávati.
Jack, nedostatecne
pripravený,
nastupuje proti velkému souperi, jsoucímu v plné forme a podléhá
mu tesne na body, ztráceje svuj mistrovský
titul, po sedm !et
tak slavne obhajovaný.
Nejprve roznáší se zpráva, že J ack již nevstoupí mezi prú·
vazy. Dlouho nedává o sobe vedetí, až náhle pricházf zvés~.
že zahájil training a podepsál smlouvu na match se Sharkeyem,
velikou nadejí amerického
ringu 'a vítezem vylucovacích boju,
majících urciti soupere Tunneyova.
Pozornost
celé Ameriky je
znovu obrácena k Dempseyovi.
Celé pluky reporteru vyhledá·
vají jeho trainingový
tábor, sledují jeho zpusob, posuzují jeho
telesnou kondici a odhadují jeho chance. 'Úsudky shodnií se
v tom smeru, že je již témer ve forme svých velkých jnu.
Denne jsou noviny plny úvah o nastávajícím
boji k nemuž lé·
mer týden napred jsou již všecky lístky vyprodány.
Každý ví,
že Dempsey musí zvítezit, aby mohl se znovu pokusiti o df)·
bytí svetového
championátu.
Kdyby odešel z tohoto boje po·
ražen, nikdy již nebude míti této možnosti. Každý však vi. žr
porazí-li Dempsey Sharkeye, má proti Tunneyovi velké chJncc.
ponevadž
Sharkey
je mužem, kterého nepodarilo
se za ]ll)slední dva roky nikomu poraziti.
V den utkání bylo od casných hodín raních rušno v celém
New Yorku. Hned
rozbresknuvším
se dnem nastalo se všech
stran New Yorku úplné stehování národu, mající za cíl obrovo
ské Yankee-Stadion.
Celý New York, ba možno ríci celá Ame·
rika je dnes jen ve znamení tohoto utkání. Nikdo nemluví o ni·
cem jiném. Uzavírají se sázky. Noviny zapomnely na politiku
a venují celé stránky jen tomuto utkání. Tisíce lidí táborí již
pres poledne kolem arény. Celé desítky vzdálených
dokonce
2ide prespali, nemohouce
se dockati vstupu, ac zacátek utkání
je stanoven až na devátou hodinu vecerní. NekoJ,ik hodin pred
matchem mení se celé daleké okolí arény v rdravenište. TisÍl'e
vozidel všemožného
druhu, v douhých radách, jako plazi, p~tIdírá si cestu. Hodinu pred matchem zvláštní vlak priváží cleny
parlamentu
a vlády. Jiný zvláštní vlak prijíždí z t1011ywoodu.
prívážeje veškerý vznešený
filmový svet. Ovšem že nechybi
ani Fairbanks, :který chce prý v brzku vytvoriti film, v nemž
bude boxovati. Nechybí ani p,remožitelé oceanu Lindbergh a
Chamberline.
Ovšem, ti jsou dnes zcela zapomenuti.
Pred arenou je nepopsatelný
zmatek a tlacenicé. Nekonecné
proudy lidí hrnou se do nescetných
vchodu, které je pohlcují,
ne však tak rychle, aby nedocházelo
k tlacenicím, sporum
i k rvackám.
Celý pluk policistu mlusí se zoufale namáhati,
aby udržel jen tak tak porádek.
Uvnitr 3600 uvádecu hledr
zmoci strašlivý príval. Ovšem, i zde dochází k celé rade kolisL
Policie má plné ruce práce s velkým množstvím
kapesních
·!Jodeiu. kterí si zde dali dostavenícko.
Bookmakeri
mají rovnež plné ruce, práce, nebo! sázky se mení každou chvíli. Stoi!
sice stále pm Dempseye,
ale již znacne méne, než byly ne·
kolik dnu pred bojem.
Cím více se blíží hodina matche, tím vetší je chaus. Náhle
dav propuká v ohlušující rev. To Dempsey prijíždí 'k:boji v pre·
pychovém
bílém autu. Dav, který jej poznal, provo1é'<v;í mu
slávu a preje mu vítezství. Nekterí nadšenci vrhají s~ dokonce

_______

t. chtejíce z nej Dempseye vyzvednouti a odnésti na rau. Tomu se však J ack divoce brání, neboi ví, že taková
davu je m'nobdy horši, než deset kol nejtežšího boje. Sto
tu ocbranuje Dempseye pred nadšenim.
lim v arene 48 obrovských reflektoru uprelo své pronikavé
malý ring, kolem nehož v prvých radách je shr<lmážden
ený svet new-yorský. Bursovní magnáti, oceloví královp,
'ri s elegantne a prepychove
odenými dámami, filmový
vyslancové a diplomati. Byl zde ovšem i Dempseyúv
Ožitel Tunney, evropský champion Paolino, dále pak starí
vé ringu, Jim Jeffries, Jim Corbett a Tom Sharkey.
kabinách obou rohovníku je udržován klid. O Dempseye
Leo P. flynn, jeho nový manager,
Bud Gorman
a
er Guss Wilson, dávajíce mu pOslední rady a povzbua rnasírujíce lebce jeho svalstvo. Prede dvermi sto,jí na
Jeffries, nepoušteje nikoho dovnitr.
je konecne
ukojena
a
ckavost 90 tisícu prítomných
množství pro puká v nesmírný jásot - Sharkey prichází.
ej jeho je zamracen. Odpoví na bouri pozdravu jen lehuklonením a ihned usedá do svébo rohu, nevšimaje
<;i
, Sotvaže boure ovací jen ponekud utichla, propuká naI ale telltokráte s mnohem vetší silou. Dempsey
prichází.
rá se ulickou nadšencu.
Konecne dostává
se k ringu.
ntním skokem prenese se pres provazy a stane uprostred
, odpovÍdaje davu srdecným
máváním rukou. Nato ihned
m krokem odcház.í do rohu Sharkeyova,
aby tomuto
ne potrásl ruko II. Pak odchází
do svého rohu. Sekunnavinuií mli pozorne bandáže. Následuje nezbytné losorukavic, nacež oba souperi odcházejí do stredu ringu, aby
zachyceni nekolika sty dychtivých
fotografli a filmových
atéril. Konecne nekolik obvyklých napomenutí soudcových
peri odcházejí do svých rohli. Ohromné množství sleduje
í prípravné práce s ohromnou
nedockavostí
a s témer
echým napjetím, Vrava, která pred tím zmítala touto maztichla nyní [Iplne, takže úder gongu, oznamující zapocetí
ie slyšeti až v posledních radách.
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kolo. Oba souperi krácejí zvolna proti sobe a setkávají se
fedu ringu. Sharkey plíží se Dpatrne po špickách, péruje
svuj krok k nenadálému
skoku a úderu. Dempsey, jako
kle sklonen v uzavrené posici, má levici namírenou smeku svému souperi. Jeho krok je rovnež pružný a svalstvo
napjato, cekajíc na príležitost,
aby se vypjalo k náporu.
e Dempsey predstírá útok na hlavu, bleskurychle
se sklání
e pravicí na žaludek souperuv. Tím je dán signál k ofenSharkey odpovídá pohotovým
úderem na hlavu soupe. Dempsey stahuje ihned levici k obrane, ale prece ne
rychle, aby zachytil druhý m!ocný úder na hlavu. Presice ihned do útoku a zasahuje znDVU Sharkeye
na žaI ale tento odpovídá
na tento úder dvojitým úderem do
·e. To strašne pobourí Dempseye; vrhá se zurive na svépere, aby ho zahrnul prívalem úderli. Jest však prudce
It'en protilJtokem do ,obliceje a uchyluje se tedy do clinharkey nyní sám mocne zaútocí, míre stále na oblicej,
se soupere zatlaciti do rohu, aby ho tam zahrnul nOvÝm
em ran. Demspeyovi podarí se uniknouti a vrhá se do
, aby se trochu zotavil. Soudce rDztrhuje soupere. Sotk jsou oddeleni, již vrhá se Sharkey
znovu na Dempa za ahuje ho pravicí do brady. Nový clinch, z nehož
se soudci oba soupere jen s krajní námahou roztrhnouti.
tygr vrhá se Sharkey znDVU na svého soupere a zasakolik háku do obliceje. Kolo toto patrí Sharkeyovi,
který
nut ovacemi. Diváci jsou nesmírne
prekvapeni
malou
sti Dempseyovou,
nebDi se všeobecne
ocekávalo,
že
y vrhne se hned od pocátku na svého sDupere, sázeje

í

_

vše na jednu kartu, aby jen ucinil boji co nejdríve konec. Ale
je toniu obrácene. Jeto
Sharkey,
který ~asypává
Dempseye
prívalem úderu. Dempsey omezuje se na obranu. Tisíce diváku
je zaraženo.
Oblicej Dempseyuv,
který se málo kryl, hodne
krvácí.
2. kolo. SlIarke:,:, kterého jeho sekundanti
mohutne povzbuzují, jde okamžite vpred, aby pokracoval
v útoku, který se mu
v prvém kole tak daril. Dempsey zase poloodkrytý
ceká na príležitost, aby mohl zasaditi
nekterý
ze svých rozhodujících
úderu. Ustupuje
opatrne
pred svým sDuperem,
který však
náhle vypadne levicí, jež zasahuje exmistra na oku. Bezprostredne na to prechází do boje z blízka, kde zasahuje svého
soupere nekolikráte
na žaludek. Po odtržení Dempsey
posllá
na bradu svého soupere mocný pravý hák, který však mine se
cíle, a on sám musí prijmouti dva nové údery do obliceje. Na
to oba souperi vrhají se zase do boje z blízka, kde Dempsey
hledí nabýti prevahy,
ale marne. Sharkey
je i zde na výši
situace a zpracovává
žaludek soupenlv
celou serií úderu, na
než tento zlistává odpoved dlužen. Jdou pak od sebe a tu podarí se náhle zasaditi Sharkeyovi
strašný úder na bradu Dempseyovu, který pod ní zakolísá. Celým shromáždeným
množstvím projelo to jako jiskra. :hroutí
se? Dompsey však vrhá
se takticky do clinche, aby se zotavil. Kolo pak koncí bojem
zblízka, v nemž jsou oba souperi vyrovnaní.
Kolo toto patri
zase Sharkeyovi,
který je nyní všeobecne
již tipován za vísám Dempsey je prekvapen
bojovností,
houž.evnatostí
tcze.
a živelnou silou SharkeY{)\'~'ch
útoku. Sharkey
nejen že je
dosud takticky
a technicky
lepši, ale má zrejmou prevahu
v bojovnosti.
poslední zbran Dempseyova
selhává - toti7je110 jedinecná práce v boji zblízka. TaM zde je mu Sharkey
více než rovnocenným
souperem. Dempseyovi
sekundanti hucí
do svého chránence.
Ten však nedbá príliš jejich rad. Pozoruje svého soupere, který pO úspechu prvých dvou kol pocíná
nabÝvati znacne sebeduvery.
Vždyt až dosud Dempsey nebyl
mu nebezpecným
a Dempseyovi
prece jindy vždy patrí hned
první kola!
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3. kolo zacíná. K všeobecnému
prekvapení vrhá se Dempsey
náhle na svého soupere a zasahuje ho levicí do Dbliceje a bezprostredne
nato pravicí do hlavy. Bostonský
champion rychle
ustupuje a když Dempsey
znovu zaútocí, zaráží jeho nápol'
dvema protiúdery
do obliceje. Dempsey krvácí silne z nosu a
oka. Nastává
boj zblízka, v nemž za kriku diváku zahrne
Sharkey
Dempseye
celou serií kratkých
ran na ústa. Tento
hledí se mu revanchovati
údery do žaludku,
ale s malým
úspechem.
Také v otevreném
boji postrádají
Dempseyovy
rány jistoty a úcinnosti.
Naproti
tomu Sharkey
bije velmi
tretí kolo patrí Sharkeyovi,
jiste a tvrde, ale Dempsey vše držÍ,
který je nyní zahrnován
ympatiemi
davu, který vždy klor.í
se k lepšímu. Ale celé množství lidí je zaraženo. Nechápe, že
jejich nadeje, Jack je tak bezmDcný, a prece nechce zároven
veriti, že bude pOražen. Guss Wilson také horecne mluví do
J acka, dávaje mu celou radu rad a povzbuzuje
jej k boji.
Sekundanti
umývají zkrvacený
oblicej Dempseyliv
a ošetrují
jeho O'ko. Málokdo ceká Hi nejaký vetší obrat k jeho prospechu.
Zacíná 4. kolo a to zase útokem Dempseyovým,
kter:" poslouchá rady svého trainera a usiluje o nabytí prev:lhy . .r~hG
levice sedí jiste na obliceji bojovného hrdiny z Bostonll.;~n
odpovídá bojem zblízka, v nemž zasahuje žaludek Jackuv. Ale
ten Dpet útocí a uderí Sharkeye
znovu jedním mocným úderem pravicí do brady a hned nato levicí na telo. S"arkey
ztrácí klid a bije zurive a nejiste. snaže se Dempseye z~<;áhnouti tvrde na obliceji. Tento však se dobre kryje a uderí iei
znovu dvema háky do hlavy. Sharkey
chce prejíti do "boje
zblízka, ale je zadržen novým úderem levicí do obliceje .. Pak
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ješte rychle dva levé háky <do obliceje. Shal1key teprve ke
konci kola nckolikráte
zasahuje svého soupere. Nemuže však
zabrá.niti, aby toto kolo nepatrilo
Dempseyovi,
který je za
svuj skvelý
boj zahrnut
nadšením,
které
trvá celou prestávku.
Po zahájení 5. kola rozbourené
množství ztichá v ocekávání
dalšího prubehu. Kolo to možno nazvati "tichem pred bourÍ«.
Oba souperi, znaveni
p'redchozími
zurivými
útoky, hledí si
odpocinouti
a nabrati nových sil. Zádný z nich nic neriskuJ'~.
Spokojují se jen lehkou výmenou nekolika ran. Celé kolo je vedeno stále v boji z blízka. Teprve ke konci Dempsey zasazuje dva háky na bradu. Kolo toto je otevrené. Napjetí ie vystupnováno
do krajnosti. Každý vidí, že boj vezme asi zcela
jiný konec, než se puvodne ocekávalo.
Dempsey se již úplne
zotavil a nabyl potrebného
klidu. Jedine jeho oblicej je silne
zkrvácen a levé oko silne poraneno.
6. kolo. Dempsey prechází k slovu. Sharkey
hned po úderu
gongu vrhá se slepe na Dempseye,
ale ten uhýbá a zasahuje
ho bleskurychle
šesN tvrdými údery na ústa. Sharkey je jimi
silne otresen a hledí za každou cenu najíti zotavení v c1inchi,
cemuž však Dempsey
zabrání mocným spodním úderem
na
bradu. Následuje nový útok, který pokouší se Sharkey
zaraziti dvema údery do obliceje, ale marne. Z Dempseye
stal se
opet starý nezadržitelný
stroj. Príval jeho útoku snáší se na
tclo i hlavu Sharkeyovu,
který silne ochabuje a jen steží se
brání. Ani gong nemuže J acka zaraziti v jeho ofensive. Sharkey jen steží se dovlece do svého rohu. Desetitisíce
vidí zase
svého milácka velikého, jako v dobe jeho velkých dnu. Rev
již neprestává.
7. kolo. Na Shar:keyovi je zrejme videti, že jest otresen. Jen
steží zvedá se ze svého rohu. Vzchopí se ješte jednou, aby vrhl
se na svého soupere, ale v jeho svalech není již síly. Telo jeho
sotva již drží se na nohou, které r.ovnež chvejí se slabostí. Zasazuje ješte jednu ránu do obliceje silne krvácejícího
Dempseye, ale ten jako by ji ani nepozoroval
posílá jeden strašlivý
úder na srdce souperovo. Je videti, že již chce udelati konec.
Nasazuje nový útok a nový úder zasahuje bra<du Sharkeyovu,
sledován bleskurychle
levým hákem na oblicej. Sharkey
zakolísá. Jack vidí, že jeho chvíle nadešla. Jako blesk vrhá se
na svého soka a se strašlivou
silou a divokostí uderí tohoto
dvakráte
na žaludek'. Ten shroutí se bolestí a zvedá ruku
k protestu, pro nízký úder. Soudce však neuznává. Dempsey
je znovu rychle jak blesk na svém souperi a jeho pravice dopadne drtive na bradu bostonského
boxera, který zhroutí se
k zemi. Soudce zacíná pocítati za nepOpsatelného
šílení publika. Pri devíti pokusí se Sharkey
kleknouti,
ale zhroutí se
znovu na oblicej. Dempsey je vyzvednut
na ramena a donesen
až do šatny, zatím co Sharkey
je tam donesen sekundanty
v bezvedomí.

NARODNI

HOSPODAR

Jak roste bohatství.

V

ynikající
vlastenec aa obcan
velký
financník
filantrop,nedostižného
'obdivuhodnýnárodního
vudce cítení,
prumyslu, ochránce
sociálních institucí, prítel králu a král mezi
muži - to jsou slova, jimiž býval zahrnut "Morgan nedostižný«. Avšak uvažme! Divoký jest seznam toho, co vše ovládá:
banky, železnice, prumyslové
závody, doly, celé zeme pozemku, lodstva,
sklady, casopisy - vše úplne nebo jak0' spoluvlastník.
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Vetšina
americkÝch
multímilionáru
pocínala
karieru jak
chudí hoši. To nelze ríci o Johnu Pierpontu
Morganovi. Jeh
otec byl milionárem,
a spolecníkem
banky George Peabod
&. Co. Když zemrel, zdedil syn, tehdy již sám multimilionár
jmení, odhadované
na 10 milionu dolaru.
Morgan byl r. 1861 zdravým, silným, ctyriadvacítiletým
mužem. "Zdedil pO rodicích,« píše jeho biograf, "cestnost povahy
a nadprumerné
schopnosti.«
Nelze ríci, že by prve uvedená
vlastnost vynikala v jeho povaze. V kritické dobe, kdy vláda
Unie potrebovala
velmi nutne vojáky, nejenom že Morgan zustal "doma«, nýbrž težil z prodeje bezcenných
pušek k ozbrojení mužu, kterí konali vlasteneckou
povinnost.
Velká je Morganova
moc, vetší v mnohém ohledu moci mnohého presidenta nebo krále. Nad všechny právní formy a úredníky, nad nejvyšší zastupitelstva
lidu a nejvyšší soudní dvory,
nad zákony a ústavy nad 115 miliony amerického
národa vycnívá daleko tento muž, pevne ovládající moc, která jest ne·
smírná práve tak; jako pochybná.
Železnice Abhany a SusQuehama
byla vybudována
z penez
státu Newyorského.
Hlavní význam trate spocíval v prímém
spojení s uhelnými doly v Pennsylvanií.
Jakmile železnice byla
zbudována, vrhly se dve skupiny kapitalistu,
aby ji dostaly do
své moci. Jedna byla vedena Gouldem a Pirkem, druhá Mor·
ganem. Starí kapitalistictí
dravci prihlíželi s údivem, jak tito
mladí muži smele bojovali o získání duležité železnicní križovatky, na jejiž vybudování
neprispeli
dolarem ani jedni ani
dl uzí. Starý Vanderbilt prihlížel s pocitem podivu a sympatie.
Gould byl 33 let, Morgan 31 let stár. Každá skupina koupila
tolik akcií, kolik mohla. Gould z výnosu podvodu, a Morl(an
možná z výnosu podniku, jako byl prodej pušek státu. V nastalém bajt o prosazování
vlastního
predstavenstva
obvinovala jedna strana druhou z podvodu a v souvislosti s tímto
bojem bylo projednáváno
31 nejruznejších
procesu. Nenadále
zasáhl však stát New, Vork a uvalil - na obe se zápalem bojující strany - proces pro nezákonnou,
nepravidelnou
a neplatnou volbu predstavenstva,
pro pripocítávání
falešnÝch hlasu a radu dalších deliktu. Prípad dostal se r. 1869 pred nejvyšší
sou v Rochesteru.
Gould a Pirk byli v tísnivé situaci: v New
Vorku, kde meli k disposici podplacené
soudce, mohli pripraviti rozhodnutí,
avšak Rochester
byl v oblasti, kde vliv od·
purcí skupiny byl silne upevnen. Rozsudek dopadl príznive ve
prospecH skupiny Morganovy,
a železnice Abhany prešla do
jejího vlastnictvÍ.
To zdá se býti prvý krok Mor~anuv do
oboru železnic, kde mel v budoucnosti
hráti tak duležitou roli.
Nejpozoruhodnejším
ze zákonu, inspirovaných
bankéri a skupinou veritelu vubec po obcanské válce, byl zákon z r. 1873
o odstranení
stríbra jako platidla. Zákon byl odhlasován týmž
kongresem,
který byl podplacen
milionem dolaru, aby propusti! zákon 0' další podpore 5 milionu dolaru Pacifické do·
pravní spolecnosti.
Teprve když predloha byla prijata, pocali
nekterí chápati tajemná ustanovení.
Zástupci stredních stavil
v kongresu pocali agitaci, trvající nekolik let. Obvinili Johna
Shermana
a další 'VÝznacné' cleny kongresu, že znehodnoceni
stríbra jest výsledkem jejich spiknutí s financníky Wall-Strcetu
a Evropy. (Na této al1;itaci byli nejvíce súcastneni a interesování majitelé stríbrných
dolu.) Zákon pres to zustal, a stred·
ních stavu se nejvíce dotklo, že John Sherman, který byl obv!·
naválll jako zrádce a zakoupenec
bankéru, byl jmenován o ne·
kolik let p0'zdeji financním ministrem Spojených
státu. Od té
doby vystupovali
národní
a mezinárodní
bankéri stále nezahaleneji jako diktátori
ve financním zákonodárství
a politice
Spojených státu.
Jako spolecník banky Drexel, Morgan &. Co. súcastnil se
Morgan emise státních p·apíru v 'obnosu 260 mil. dolaru. Stac!
pripOmenouti, že tato emise byla považována
všeobecne a ne

duvodu za jednu z nejhorších
vubec, jimiž obyvatelstvo
zrazeno a podvedeno. Z celkového zisku syndikátu 10 mil.
ru shrábli Drexel &. Morgan podle odhadu cistý zisk 5 mil.
organ nepotreboval teprve získávati
"duveru« kohokoliv;
I ukrutný, útocný financník, panovacné
a vášnivé povahy a
é moci ve vlastním oboru - v bankovnictví.
Jeho povaha
z druhu onech despotických,
rozhodných
povah, jež odjí iakékoliv prekážky. Jeho chování nevyznacovalo
se nežtf. .Zpusob jeho jednání jest drastický,«
píše jeden z jeho
grafu, "a držitelé cenných papÍrlt casto meli príležitost
se
lom presvedciti. Avšak jeho jednání zdá se býti úcinné.
Ilony dolaru jest považováno
obvykle za komisionelní
potky, jež dum) Morganuv obdržel, že rozumel reorganisaci
ji provedl.«
Mnozíkapitalisté nebývají - jak jsou obvykle líceni - muži
ážné povahy, vystupující muž proti muži. Úlisnost, lacnost,
ezrívavost, zrada, jimiž jest obchodní život prosycen, vyUejí jak fysickou, tak mravní zbabelost,
kapitalisté
jsou
hopni dáti vybojovati svoje boje právníky,
ale vetšine jích
ostává se zpltsobilosti vykonávati
na ostatní silný, prímý,
bní možný vliv, jak jej vykonávali
bojující vudcové námorch lupicu v drívejších letech. Morgan tvoril jednu z mála
iimek. Spojenou s bohatstvím
nacházíme
u neho rilOhutnou
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jovnou osobnost nesmírné životní síly. Byl mužem, který
vedl svoji vuli prosaditi zrovna tak brutální silou jako rozvými duvody a který svého protivníka
- bylo-li to nut- dovedl uvésti v hruzu.
Takové spojení, sdružené
s bohatstvím,
výchovou
(nebOt
vštevoval vysoké školy) a úplnou znalostí všech obchodních
ratu a lstí muselo se projeviti jako neprekonatelné
nebo téer jako neprekonatelné.
Ba dokonce neštastným
znetvorenfm
Iiceje vyvolaný vnejší výraz zesílil mohutný
dojem, jímž
sobi!. Ne nevhodne nazýval svoji jachtu "Korsár«.
2. ledna 1889 poslán byl skupinou Morganovýeh
bank obežlk velkým železnicním magnátum a zároven pozváni ke konenci o "uzavreni pevného paktu, jimž by byla vyloucena
onkurence mezi urcitými železnicemi
a jich zájmy jednotne
zeny«. To neznamenalo nic jiného než nechat národ ješte sileji krvácet. Pro prípad, že by neco proniklo do verejnosti,
bylo pripraveno prohlášení, že se jednalo o "lidové, rozumné,
rovnomerné a pevné udržení cen«. Onen cirkulár jest historickým dokumentem a zaslouží pozornosti
vetší než narízení
kongresu a rozhodnuti nejvyšších soudu. Veškeré americké zákony lpely na udržení konkurence.
Magnáti však došli k preedcenÍ, že starý systém konkurence
zacíná rychle zastará.ati a že nastala doba systematické
organisace
prumyslu.
'A zatím co se zákonodárné
sbory usnášely o jednom zákonu
za druhým, lIaslalo nekolik magnátu cirkulár, který skutecne
byl úcinnejší než svazky zákonu.
Avšak názory národa všeobecne
a vlastní zájem stredních
tffd byl proti zrušeni systému
konkurence.
Na podnet stredIch tríd vydán zákon, který byl namíren proti hrozivé moci
agnátu. Pokorení delnické trídy provedeno
v r. 1886 snadno
za pomocí stredních vrstev. Pokoreni strednlch vrstev mLlselo
se díti opatrneji, nebot jinak by byly ohmženy - pro úzkou
souvislost - též zájmy magnátu.
Na uvedené schuzi predsedal
Morgan a prešel s obvyklou
vrcností prímo k veci. Ustanovená
organisace
nazvána "Instate COlll!merce Railway Association«
a jejím hlavním úkolil bylo odstranení konkurence
mezi cleny. Avšak jak zabránit
notlivému magnátu, aby nekonkuroval
s druhým, nebo zaJ~ti ho pred vpádem do oblasti jiného? K tomu byla zde
disposici moc úcinnejší zákona - moc žoku penez. Ostatne
organ žádnou z prítomných
spolecností
(nehlasoval
Gould,
brž železnice Missouri Pacific etc.) nenechal o tom na po-

chybách:
"Jsem oprávnen,
jak doufám s ohledem na zastoupení bankovních
domu, k prohlášení,
že tato organisace,
vybavená výkonným výborem, utvoreným
za spoluúcasti bankéru,
jež má upravovatt
a prosazovati
požadavky
bankéru - má
možnost onem bankám, jichž stavby 'paralelnfch trati neb rozšírení linií, jež oním výborem nebudou schváleny,
neposkytovati žádných obchodu s cennými papíry a že vynalož! vše nacházející se v jeH moci k tomu, aby temto obchodum
zabránila. Myslim, že jest tomu jasne rozumeno.«
Opríti se této
hrozbe znamenalo
poštvat na sebe zlobu kliky národních
a
mezinárodních
bankéru, jejichž peníze mohly vyvolati
hrozné
úcinky. Žádný kapitalistický
neprítel, žádná vláda nemohli se
postaviti
proti: této moci. Jak daleko mohli jíti v úspešném
provádeni svých plánu a v odstranování
prekážek, ukázalo se
typicky ve známém obligacním obchodu z r. 1895, kdy vláda
Spojených
státu
byla
podporována
syndikátem
bankéru
s Morganem v cele a donucena vydati - v podstate - dar
mnoha milionu dolarlt za privilegium nominálniho
a prechodného nároku na zásotlu zlata, jež pred krátkou
dobou titíž
bankéri vytáhli ze státní pokladny Spojených státu.
Jest nesporné,
že Morgan byl intensivne
nenáviden
vetšf
cástí finacníku. Ale byla to nenávist,
jež nevycházela
z odporu proti jeho methodám,
nýbrž z toho, že daleko predcil
v brutalite
nebo jemností svých method methody ostatních.
Všichni jej kritisující
bankéri meli v podstate nejaký osobní
duvod ke stížnosti. Kdyby jim dal príležitost,
objímali by ho
a klamali. Ale vynikal nade všechny vyjma Carnegieho a premoht je a mnohým zanechal horkou vzpomínku
na styk se
sebou. Nemohl nikdy upadnouti v podezrení,
že patrí k lidem,
jež jsou plni lichotek a nežností. Byl spíše rvácem ve financnl
oblasti, válecný a nemilosrdný,
hrubého, panovacného
druhu,
bezohledný
k citum tech, kterí jakýmkoliv
zpltsobem
krlžili
jeho vuli. Byl nenáviden
pro svou moc a obáván pro bezohledné vymáhání
pohledávek.
Jeho politika spocívala v tom,
že dovedl, nalézti "slabý bod« na kterékoliv
spolecnosti.
Jeho
oblíbená, fráze, když se ho nekdo ptal po jeho podnicích, byia:
.K vuli zdraví ve Wall-Streetu
nebydlím.«
V r. 1898 nastalo ono epochálnl hnutí ve vývoji Ameriky,
jež jest vyznaceno
tvorením trllstlt. Mc Kinleyho volba za presidenta Spojených
státu a zvolením kongresu,
jehož vetšina
souhlasila
s jeho politikou, bylo znamením, že strední vrstvy
s poltikou plutokracie
souhlasí; a dále vedeli magnáti, že nastává doba plného rozvití trustu. Byl tvoren jeden trust za
druhým. Strední trídy prihlížely
bezmocne,
jak továrny,
železnice, plynárny,
elektrárny.
poulicní doprava, telefonní centrály, doly etc. byly organisovány
ve forme trustu, jež se staly
vlastnictvím
velkých korporacl
s ohromuHclmi
sumami kapitálu a neomezenou vládou nad nesmírnými
zástupy delnictva.
Pri tomto revolucním
díle' byl Morgan jedním z nejprednejších velitelu. Nikdo nemuže popríti, že tito kapitalisté
byli
podnecováni
jedine touhou po moci. Ale konecne byli prece
revolucionári,
aniž by to vedeli, a práve tím druhem kapitalistických revolucionáru,
kterí v oné zvláštni dobe byli nu tni.
Silní, krutí muži, neohrožení ve lsti a lstivl v neohroženosti,
byli nutni ke znicenj starého Iichvárského,
libovolného,
individualistického
konkurencního
systému.
Ona težkopádná,
ješitná, nicotne myslicí spolecnost
strední trída -, úplne
zaujata starostmi o žaludek postavila svoje osobnl zájmy proti
požadavku
pokroku. Odmítla se pohnouti. Schovala se za zed
zákonu. Za techto okolností byli' Morgan a jeho prátelé mužové úkolu: silní, panovacní
mužové, neuvažující
dlouho jak
dosáhnout
cíle, dostatecne
opovrhuHcl zákonem, stojíclm v ceste. Byli velmi zkušení niciteli starého. Ale byli též tvurci nového. Rozbíjeli, aby znovu budovali. Rozpadávajícl
se zastaralý, prumyslový
systém nahradili široce systemisovaným
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rádkem, i?redchudcem budoucích lepších systému. Pokrok pracuje mnohdy se zvláštními nástroji.
Ke konci roku 1902 zdál se Morgan státi mezi americkÝmi
magnáty prvý v poradí. Ve verejném hodnocení považován za
nadprirozene
vynikající
osobnost, vyznacující
se nesmírnou a
obzvláštní príjemností.
V cem konecne spocíval výsledek jeho
paciltení po penezích?
O jeho ostatních
majetcích
lze težko
souditi, ale ovládal podle Moodyho v r. 1902' 55.000 mil 2eleznic (1. j. 83.800 km; Csl. má 14.500 km železnic). Avšak Jeho
železnicní
podniky,
jakkoliv
byly nesmirné,
byly zastíncny
vytvorením
ruzných trustll. "Morganisace
prumyslu«
vzbuzovala poplach. Avšak zmínky zasluhuje aspon nejhlavnejší z tru~tu 1. j. "United States Steel Corporation«,
který vstoupil do
života s více jak miliardou dolaru kapitálu. Byla k nemu pripojena rada duležitých
podniku:
že!ezárny,
ocelárny
všeho
druhu a rozsahu. Nepodarilo se jí soustrediti všechny ve Spujených Státech existující továrny,
avšak z tech závodu, jel
stály mimo, sloužily mnohé k tomu, aby vzbuzoval\"
aspon
dobre uvážený stín "konkurence«.
V dalším krkolomném
vývoji narazil Morgan na - Carnegieho, když chtel vyrábet
pro svoji potrebu polotovary,
vyrábené Carnegiem. Tento byl v boji již tak "ostrílený«, že nepo"
treboval dlouho uvažovati.
Dal rozhlásit, že hodlá vyl)udovati
továrnu
na výrobu rour (vyrábených
Morganovým
t,ustern)
a že bude stavet železnici z Pittsburgu
k mori na západ. takže
by vznikla konkurencní
linka Morganove Pennsylvansk~
dráze.
To pusobilo. Možná, že to byly pouze strašáky,
ale Crlrnegie
je mohl uskutecniti.
Pro Morgana byl zde jediný východ. -vykoupit Carnegieho
a organisovat
trust. Získání objektí'l Carnegieho spolecnosti
stálo Morganuv
syndi,kát 447 mil. dolaru.
Ocelový trust soustredil
nyní v sobe predpoklady
zdárného
vývoje: byl dobre organisován
v oblasti výroby, provozu. a
opatrování
surovin, a primát mu náležel též v tom, l.e tyto
tri faktory podrídil vedecké kontrole.
Dí'tležitou roli ve financním souperení hrálo ovládnutí ústavu,
disponujících
vysokými
obnosy hotových
penez.
V tomto
ohledu nejduležitejší
rolí hrály pojišfovny,
predev<';ím ),New
York«, "EQuHable« a "Mutuai«.
Ve správe nad kolo~{tlními
kapitály "New Yorku« stál Morgan na špici vedo1cich cinitelu
a totéž místo
zaujímal
prostrednictvím
nastrce!1\"ch
osob
v "EQuitable«. Morgan, Harriman
a ostatní magnáti ovládali
výdej akcií.
Trochu svetla vnesl,l do cinnosti techto iÍStd'I,1 vládní komise. jmenovaná
u príležitosti
obžalob pro podvod~/, krád('že
etc., jimiž po sobe házeli' magnáti, kterí se nemohli shodnouti
na klidném rozdelení koristi v pojištovne
"EQuitable« (:'famman pozdeji priznal, že zákonod;írné
sbory, iel. narídily vyšetrování,
poslouchaly
jeho pokyní'l). Komisí bylo' zjišten",
že poji;tovny
rozdelily si stát na sféry zájmu
a dokonce ž~
v j}odplácení byl vytvoren celý systém. Zaznamenávati
v hlavních knihách j}odplácení jako výdaje na korupci, bylo by nevkusné a též ne príliš bezpecné.
Proto ved~ny pod titulem
»právnické výdaje«. »Mutual« mela v r. 1904 365.000 dol. »právnických výdaju«, Morganova
"New York« 294.000. Tyto ,"ýdaje urceny pro podplácení
vládních
sboru, správních
úredníku, casopisu a presahovaly
sumy, nutné na rádné vydaie.
Bylo zjišteno, že všechny
velké pojišfovny
;Jrispív:.I:V na volební fond republikánské
strany.
V nastavším
procesu nastaly
temné dny vudcum národa.
Z docasného porouchání
dobré povesti si z ni:1 žádn~' ni;; nedelal. Vedeli dobre, že zástupy kneží, žurnálu, profesoru
napraví nejhorší povest. SIo o neco. horšího: - .lby np-byli zavreni, nebof celá Amerika volala po" odsouzení a zavrení. Byla
to podívaná pro bohy: kdyby jenom cást vinníkú byla uve;~nena, pak by byl národ zbaven nejpríjemnejších
mnv.nátu, Dlj-
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vetších filantropu, vzorných vlastencu a hlavne b'~lPodll!ínecnt
nutných vudcu k vedení správy a prltmyslu zeme. A OSla!
- prestáli již šfastne tolik vyšetrovacích
komisí! Proces hlav.
ního cinitele aféry dopadl tak, že byl osvobozen v dusledku
toho, že i kdyby byl spáchal velké krádeže, stalo se tak bez
»zlocinnÝch zámeru«. Jaký byl výsledek celého šetrení? Ne·
kolik právníku
dosáhlo politického povi'šení,
jiní obohatili se
radou ,p'rocesu,
rada ménecenných
zákonu vy~ána a jedna
skupina kapitalistu svržena, aby ucinila místo druhé. A to byl
konec velkého
vyšetrování,
jež melo prinésti
blahodárné
opravy.
Pri studiu Morganovy
životní dráhy setkáváme
se u neho
se zlovolnou ctností: vytrvalostí.
Zpusob jeho vlastenectví a
hrdinství nezmenil se od jeho vstupu do verejného života. Onen
prodej bezcennÝch
pušek bojující vlasti
tvoril prvý projev
jeho intensivního vlastenectví.
V r. 1894 projevila se jeho dusledne patriotická
povaha tím, když s.polu se svojí klikou vy·
nutil od vlády v dobe bídy zisk nejméne 10 mil. dolaru. V panice z r. 1907 projevil se jeho patriotism prímo názorným zpu·
sobem. Tato panika dala jako drívejší podobné události velkým
magnátum
priležitost
zniciti malé magnáty
a jich vlastnictvl
strhnouti na sebe.
Jest jisto, že Morgan byl súcastnen
na rade podniku, jichž
jednotlivosti
nebudou nikdy známy. Ovládal nebo OvlivrlOval
kapitál, který podle odhadu cinil nejménc 22.250,000.000 dolaru, když byl tento penežní trust uskutecnen,
byl pozdraven
jako penežní monarcha
a jeho nesmírná
držba byla oznacována jako v~"razný a bezohlednÝ projev moci jedinéllO cloveka, ackoliv tento krok znamenal skutecne pouze další nevyhnutelný
mezník v centralisaci' výroby. Pouze ti, kterí byli
slepí pro tento vývoj, byli jím ohromeni. Ovšem, chteli-Ii bychom doplniti obraz jeho moci, musili bychom pricísti hodnotu
900-2000
milionu dolaru, jimiž jest oceiíováno vyvlastnení Aljašky.
Morg;an, který svoji životní dráhu pocal za obcanské vlád~'
prodejem bezcennÝch pušek armáde, postupoval
úspešne dále,
až konecne jako financní kolos a skutecný vládce zeme vynikl
nade vše. :Lil ve skvelém paláci na Madison Avenue v New
Yorku a vybudoval
pri nem k vlastnímu
požitku krásnou, prostornou, mramorovou
umeleckou galerii, jež jest plna nejdražších umeleckÝch
del.
Projevil
vášen pro literaturu a jeho
knihovna jest velmi rozsáhlá.
Chtcl ovládat dokonce morálku
ostatních lidí, jak ukazuje prerušení opery "Salome« pri prvém
provedení v Metropolitan
Opera House, jejímž patronem a riditelem byl. Peníze, velikost, vážnost, moc - vše mu náleS.
želo. I moc nad temi, kterí zavírali zlodeje.
(Podle Myersovy
knihy »tIistorie
velkých americkÝch majetku •.)

•

OTAZKY

v

A ODPOVEDI

Konlu pati'í
Pane

V

Rusku puda ~

redaktore!

Prosím
zdvorile
o odpoved
na následující
otázku: Patri
veškerá puda v Rusku státu? Nedávno totiž. mel senátor Jirásek prednášku
v radiorozhlasu,
kde výslovnc
pravil, že veškerá puda patrí v Rusku státu. Mám o tom pochybnosti. Mužete-li, odpovezte
strucne v "Prítomnosti".
S úctou
V á c I a v Myš á k,
sladovník, Ceská Trebová.

tnietvÍ pudy je na Rusi práve dosud velmi nejisté. V resedláci násilím a bez formalit ješte za
isorníeh vlád, bolševici pak hned prvním svým vládním
elCnjv noci ze dne 7. na 8. listopad tyto akty jaksi legalii. Zásadav nem vyslovená je však velmi neurcitá a vyje píše faktickému stavu a politické potrebe nežli komukému programu. Nacionalisace opisuje se zde heslem:
patrí tem, kdož na ní pracují. Každý má nárok na tolik
y. kolik jí dovede obdelati. Od té doby stala se rada poformulovali situaci právne a primereneji principum sotickým, ale na veci se nic nezmenilo. Bylo prohlášeno, že
erá pilda patrí všelidovému pozemkovému fondu, jehož
ávaje v ,každé obci v rukou místního zemedelského sovetu,
byla však rozdelena a užívána témer úplne individualisti. Proces rozdelování zabrané plldy statkárské byl v celku
ncen již r. 1919. Do rukou mužických prešlo 94%1 a jen
zustalav rukou kolektivních sovetských hospodárství. Det o tvorení sovetských, tedy socialistickÝch,
hospodárstvi
el v únoru 1919 a definitivní úprava techto vzorných promovýehstatkll spocívá na zákonu z 23. srpna 1923. V tomto
udává se jejich celkový pocet na 1670 ve výmere 750
desjatin. Pracuje se zde bud' prímo pod státní správou,
ve sdružení delníku. liospodárství
(beží vetšinou O veltatk)' kulturního významu, nerozdelitelné) mohou však býtí
é pronajata, af verejným institucím, at soukromníkum, jen
b}'valým majitelum. Všechna ostatní pozemková držba má
vni IlOvahu »pracovního užívání Plldy«, jak se vyjadruje
et z 22. kvetna 1922. De facto stává se tu zemedelec
}'m pánem své plldy, po zaplacení naturálních daní z výu !!ynÍ ostatne vybírané v penezích, muže volnc nakládati
fehrtky výroby. Zciziti plldu povoluje se však jen ve zviáštprípadech. Pronájem jiné osobe na nejvýše na šest let.
eSlnávat delníky, jen když síly rodiny nestací. Lec i tato
Itrení zilstávají na papíre: Vesnice je valnc neodvislá a vyje si uvnitr boj mezi kulakem (velkým sedlákem), stredním
Venkovskouchudinou.

i zmocnili se jí

bližší informaci
ha. Orbis.) ,

(K

doporucuji:

Š r o m, Sovetské

Rusko.

R. P.

,

OZNAMKY
.
tudelltská diplomacie. V cervenci konal se v Anglii
rt5' výrocní kongres mezinárodní studentské orgace, která si vytkla za úkol studium a propagaci
Ylenkysvetového míru a mezinárodní spolupráce
pouklade Spolecnosti N árodll. Jest prímo trapné
Iti obraz intelektuální a ideové chudoby, jejž poskyala letos tato mezinárodní studentská organisace.
kongresu meli studenti vedle prací organisacr~ích
t v ciste ideové diskusi o hospodárských a sociálzákladech svetového míru názory své a svých ko• na nejduležitejší mírové problémy dnešní doby.
míste toho nezájem a neúcast na nekolika sekretatem ledabyle pripravených
prednáškách. Tu ovšem
déhonapadá otázka: Co tam tedy ti studenti vlastdelali, nepokládáme-li rllzné ty tea-party, recepce,
hromadubezduch)'ch, frásovit)'ch oficielních recí za
ci? Odpoved není, jak by se zdálo, tak jednoduchá,
staciloríci pouhé slúvko nic. Receno dvema slovy
to »st ude n t s k á di P lom a c i e«, která jim
la v hlavách a na srdcích. ';Tento pojem, širší veosti zajisté nový a podivný, je treba blíže osvetlit.
ironií osudu, že organisace mladých lidí, kterí

mají propagovat ideje Spolecnosti Národu, jež dle
intencí sv,)'ch zakladatelll má vnášeli do mezinárodní
politiky nového ducha verejnosti,
prísné vecnosti a
uprímnosti v jednání, uplatnují i v tom malém okruhu,
jenž jest jim vyhrazen, methody tajnustkárství, v nemž
ne jLibožejší osobní a nacionální tužbicky, jako na príklad b),ti zastoupen ve v)'boru, jsou kryty predstíráním búhví jakého ideového úpalu. A tu jsme práve
u podstaty krise nejenom oné mezinárodní organisace.
n:í-brž dle našeho zdání krise studentstva vllbec, nebo
alespon té jeho cásti, jež se zab)'vá otázkami verejného žiyota. »Studentská diplomacie« jest zjev, kter,)'
stejne jako v mezinárodních studentských orKanisacích
mužete pozorovat na príklad i ve fakultních spolcích,
Ústredním Svazu studentstva atd. Patrí k typickjm
vlastnostem poválecného studentstva·. Vzpomenme idylicnosti pm.é naivního, ale uprímného nadšení predv;'tlecných studentu a srovnávejme. Nelze ríci, že hy c;nešní student byl méne vzdelanÝ, chytr:\' a pricinlivý než
student predválecný-. Naopak, prevrat otevre! studentúm nové možnosti vzdelání, uplatnení, cinnosti. S nutným príchodem svetovosti prišlo však i svetáctví. Nic
tak rychle neoclkoukal náš politicky cinn)' student od
Vlldcll naší politiky, jako methody koalicního p0litlckého obchodu a ideového smenárnictvÍ nebožky »petky«. Vznik ~tudentské diplomacie jest tÍUl zajÍm;l1.'ejší.
že není nikterak jen místní, náš, n)hrž, jak j',me videli,
svetov,)·. J\. tak chodí dnes po svét; mladí lidé. uhlazeného zevnejšku, duchaplne mluvki :l cíl/tre, af Ilcclím
mazane jednající, kterí však nej,.;ou vúhtc schopn i jakkoliv prispeti k tomi.1. aby hyl svet vytažen z vleklé
krise ideí, programú a politiri<-_\Thmethorl, v níž se ]JO
válce nalézá_ .\ prece víme. ;...'. jest to) mládež, v jejichž ruká.ch leŽÍ budoucnosl. Mlad~l generace pomaiu
dohrává svou úlohu mladé gencI'IC'= a s prizpúsohivostí jí vlastní prechází do rad >.~tar:\·ch P;11lLI«.J\ajdou
se v radách stl.ldentstva 1idt~, kterí postaví pro sehe
i pro druhé hráz této nemoci dohy, kterou tak vhodne
nazval nedávno francollzsk::- soc:ialistick~' c;enník :>vekem kretenismu«?
k. b.

o

D

p

o nejvetší bíde
Milý

strýce

I

s y

v žaludku ci v srdci?

J ene,

predevším dovol, abych Ti, ac neznámému, tykal. Jednak jsem
také lékar, jako Ty, trebas proti Tobe mladší, a tykání mezi
lékari je tarým zvykem, kter~' by nemel být opoušten. Jednak proto, ŽC uprímné bratrské tykání je také cástí utopie uskutecnujme tedy utopie.
1. Milý strýce, dohaduješ se s panem doktorem Schieszlem
o existencní minimum; ale myslím že se nedohodnete ani vy
dva, natož aby se dohodl svet! Píšeš: moje existencní minimum
bude velice sporé a bude málo lidí, kterí se s ním spokojí.
Dovol, abych nesouhlasil. J akmilc to bude skutecné, opravdické existencní minimum, takové, že jak píšeš dále - »bude
lidem volno (po urcité predpokládané práci) nic nedelati« pak nebude tech lidí, kterí se s tím minimem spokojí málo, ale
bllde jich mnoho!
Ty bys chtel nejaký pokrok, neco lepšího na svete, neco
protí bíde delat sám a nutit lieli, aby dclali, pracovali a bereš
spolecnosti z ruky jedinou moc, kterou je možno lidi nutit
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PNtomnosL
k práci?! Chceš, aby se pracovalo
k vyrešení sociální otázky
tím, aby byla všem lidem dána možnost eventuelne
nedelati
nic a tak zustávati na velice sporém sic, ale prec jen existencním minimu. Milý strýce, myslím, že Tvuj dohovor o existencním minimu musel by skoncit bezvýsledne.
Co myslíš, nebylo
by lépe dohovorovat
se o »minimu povinné práce pro obcana
od x-let do x-let?«
2. Ríká se sice, že clovek je nejdokonalejší
boží tvor, ale
myslím, že ani ten pojem není dost presný. Rekl bych, že ka'ždý clovek je, i toho nejlepšího nevyjímaje,
takový nejaký »potvor«. Myslím že to slovo »potvor« je pro cloveka výstižnejší.
.Krestanské
ucení na tuhle pravdu naráží a snaží se ji vyjádrit
tím, že ríká, že clovek je tvor »hríšný«. Je sice boží stvorení,
ale není dokonalý, je hríšný, potrebuje
zlepšení. Vím ovšem,
že dnešní spolecnost techle slov se zro:vna bojí, ale vždyt nejde jen o slova, jde o to, jak píše pan dr. Sch., snažit se
myslit konkrétne, a tam mne tu nebeží o slovo, o literu »hrích«,
ale o to, co se za tím pojmem i dnes muže skrÝVat a skrývá.
Neverím tohž, že by sebe delší »vÝVoj« zmenil nejak príliš
lidské srdce a lidský žaludek! Tady myslím ani neja:kých deset tisíc let nebude hrát nejakou roli. Milý strýce, pocítáš-li
se svou utopií na tuhle tu zemskou zem, pak musíš prijmout
podle mého skromného mínení do své Utopie cloveka jaký je,
cloveka-potvora,
a musíš být na tohoto cloveka prísný tak,
jak toho ten »potvor« zasluhuje. Proto:
3. Ani tehda, odbyl-li jsem svoji minimální »Nithrpflicht«,
nesmí mi »býti volno nedelati
nic«, nebot clovek-pOtvor
je
nátura taková, že bude-li mu volno »nedelati nic«, bude vyvádet jen samé hlouposti a nezbedností.
S tím Tvým existencním minimem nadelal bys jen celou spoustu »mladých
pensistu«, a to jiste není ideálem; Utopie. Rekl bych, že by bylo
dobre nejak moderneji vyjádrit tu starou pravdu nebo ten starý
zákon o tom, že je nutno, aby clovek »v potu tvári chléb svuj
jedk Bylo by dobre stanovit, jak dalece se má který clovek
- podle jeho telesného
a duševního stavu »zapotit«, aby mu
»chutnalo«, aby byl udržen ve zdraví a ve spokojenosti.
Opustíš-li, milý st rýce tuhle zásadu a budeš-li dávat zdravým lidem existencní
minimum
bez té nutnosti
denne se
aSpOií trochu zapotit, pak privedeš na svet mnoho všelijakých
nemocí z necinnosti. »Bez potu tváre jísti chléb« není zdravá
zásada pro cloveka, který je zdráv. Není to zdrávo ·ani starým lidem na pensi nic nedelati!
Nouzové zajištení
není - zas podle mého skromného
mínení nejaké existencní
minimum,
zavánející
tak trochu
tím pOjmem »podpora v nezamestnanosti«,
nouzové zajištení
muže být podle mého mínení jen »príležitost
k práci«. Príležitost k tomu »zapocení«, mám-li hlad! A tahle príležitost
by
tu mela být dána ne jako dosud jednotlivci,
ale spolecností
docela oficielne a verejne.
4. Milý strÝce, chtel bys, aby všecky deti, pricházející
na
svet, dostaly se do stejných
pOdmínek. Teoreticky
bych se
s Tebou srovnal, ale pra:kticky to myslím nepújde ani dnes
ani zítra.
Vezmi dedictví
a vezmeš
tisícllm a tisícum lidí vzpruhu
k vetší a lepší práci! A to ani nehledím k tomu, že bys nejakými socialistickými
internáty rozbil rodinu!
Strýcku,
dej si pozor na socialisty,
já jsem jim také veril
a dnes už nemohu, ac se stále s nimi stýkám a vím, že v podstate ,jsou to poctiví lidé. Jdou na všecko se shora, s teorie,
a kdyby se dostali k vláde a vládli treba deset let, ver mi
že ani boty nedovedou pak udelat levneji než Báta!
Milý strýce, teoreticky
jsou si všecky deti pricházející
na
svet rovny, ale prakticky
ne! To prec musíš znát ze své lékarské praxe, že dosud platí ten biblický zákon, že »nepravost
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otcu je trestána
na synech do tretího až ctvrtého pokolení.!
Vždyt je to jen vyjádrení
prírodního
zákona, prírodní zkuše·
nosti, faktu () dedicných syfilis! Ci ne?
Ano, strýce,
snad najdeme my lékari 11ejakou tu »therapii
magnu sterilisans«,
o jakou se pokoušel Ehrlicb se svým sal·
varsallem
,ale - bude to soucasne lék na tu »ne - pravost,?
Bude ta »ne - pravost« pOdobným nejakým lékem zmenšena
ci zvetšena?
5. Máš pravdu, »nemužeme strkati hlavy do písku, my 10
všichni cítíme, že ve skladu spolecnosti lidské není vše v po·
rádku, že dozrává
doba, kdy bude treba velikých a hluboko
zarezávajících
oprav«. Ano. Ale co není v porádku?
Socialisté
ríkají, že nejsou v porádku
»pomery«, že nen!
v porádku »kapHalistický
systém«, že není v porádku »bur·
žoasie« a cO' vím všeoko jak to ríkají! Celé jejich noviny
jsou toho plny. Porád se chtejí zlepšovat
»pomery«. Jako by
vše viselo jen na »pomerech«.
Co lidé? Co »clovek«?
Jak zlepšit pomery, když nezlepšujeme
cloveka?
Zlepší-li se cl·ovek tím, že dostane lepší jídlo do žaludku?
Zlepší se tím nitro lidské, zlepší se tím to, cemu ríká se v širo·
kém pojm u »srdce lidské«?
Zlepšit cloveka, zlepšit cloveka tak jak je, cloveka - del·
níka a cloveka - milionáre, to by byla ta správná cesta. Jenže
je to cesta težká, to nepujde nejakým »kolektivním ocková·
ním« nebo »kolektivními injekcemi nejakého ;kolektivního sera,.
6. Milý strýce, s odstranením
té »nejvetší bídy« je to »bídné•.
Není všecko v porádku, musí se neco delat, aby se pomery
i lidé zlepšili, ale kdo má zacít? Kde zacít lécbu? Zacít chi·
rurgicky, když jde o chorobu vnitrní? Položit do obkladu cloveka, který patrí na operacní stul? Vypadá to dnes, jako by
se celý svet delil na socialisty a nesocialisty
a pripadá mne to
tak, jako by se lékari chteli delit na chirurgy a internisty, necliirurgy.
Jedni ríkají že to jde zlepšit jen »socialistickými.
metodami a druzí zas že to jde jen »nesocialistickými.
me·
todami.
Neverím dnes ani jednem ani druhým, bude se to m>usd
delat jinak než to chtejí »buržoové«,
ale také docela jinak,
než to chtejí »socialisté« se svými tisíci rltznými socialismy.
Bude se muset vyjít od cloveka
a nikoli od nejakého isty! Od konkrétní choroby a nikoli od nejakého »stavu cho·
robného«. A lék musí být také konkrétní a žádný - ismus!
Podívej se už na slova: na príklad slovo »demokracie, je
ta,k: jasné, že by se tak mohla jmenovat docela presne neiaká
krásná
místní choroba!
Klinický
obraz úplne jasný, takže
i lécba je pak jasná a urcitá. A vedle toho si vezmi nejaké
slovo, koncící na ,ismus!
Vždyt
to zní docela stejne
jako nejaký »alkoholismus«
nebo »meteorismus«
nebo »nikoti·
nismus« a pro lécbu urcitého
prípadu ti to neríká mnoho.
Musíš lécit ne »nejaký alkoholismus«, ale docela urcité pijáky a
ochlasty a každého jinaik!
Milý strýce, považuji bídu za nemoc lidskou a myslím, že
dokud lidé lidmi musí být i nemoce nemocemi. Zkrátka dokud
jsou lidé, musí být i nemocí;
nemusí jich být snad porád
stejne, snad jich má ubývat, tak jako má ubývat i bídy, ale
úplne prosti. bídy a nemocí my lidé už nikdy nebudeme.
Tak jako lidstvo nikdy nebylo a nebude bez nás - lékaru.
Nevím, jak prijmeš m{)je predchozí
body, doufám však, že
v tomhle posledním se mnou jako starý, zkušený lékar muslš
souhlasit! Jeto zlé st{)J1at s lékarem, jak zlé by to bylo .kdyby
lidé stonali bez nás!
Se srdecným

kolegiálním

pozdravem

Tvl'1Í uprímný
V Praze,

dne 17. srpna

1927.

synovec
MUDr. A.

