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Arne Laurin nám v rade clánkú v lonském rocníku Prí tom n o s t i jasne vyložil otázku novinárské anonymity. Je dobre mít na pameti, že novi·
ny, zvlášte noviny velké a moderní, js\)U z nejvetší cá··
sti dílem anonymního zpravodajství. Cím presneji a
objektivneji je konstatován fakt, at je to prejetý pes
nebo demise ministerstva, tím méne je treba, aby nesl
necí podpis; nikoho z nás ani nenapadne, aby lokálku
o prejetém psu nazval s mravním
opovržením anonymní lokálkou. O anonymní lokálce zacneme mluvit
teprve tehdy, je-li v ní zbytecne uražen dotycný pes
nebo dotycný automobilista. Ackoli bursovní ultim0
vychází v novinách obycejne bez podpisu, nevyvolá
u nás morálních úvah o anonymite; ale zajisté by se
u nás takové úvahy vynorily, kdyby recené ultimo
bylo okate falšováno, aby klamalo verejnost. Kdyby
noviny denne anonymne velebily dílo stvorení, necítil
by ani Arne Laurin ani já nutkání psát o této anonymite; ale protože se v našich vlastech zrejme vytvárí
typ novin a novináru, kterí ma ií z ostudv ušitý kabát
a jsou placeni za to, aby denne nekoho pómluvÚi, stalo
se z anonvmity ohcanské povolání a krom toho aktuální problém. Nejde o to, abychom vyjádrili své rozhorcení nad touto znacne špinavou a nedllstojnou živ··
ností: jde o to, jak se anonymum bránit - at jménem
verejné morálky neho jménem uražen~'ch. Nebot iakt
jest. že za stávajících pomeru jsme proti anonymum
skoro bezmocni. Probereme si to na nekolika prípadech.
I. Dejme tomu, že v anonymním útoku je kousek
pravdy; ale protože anonym je neodpovedný, pustí
péro na špacír a nalže toho kolem toho ubohého kousku pravdy, až pán Et'th brání. Dojde-li k žalobe. navrhne advokát žalované strany dllkaz pravdy;
a
i když dokáže jen to zrnícko, bude se ríkat: Tak vida,
ono na tom prece neco bylo. A dál jste bezmocni. Jediná odpomoc vzhledem k tomu, že každý pisatel krytý anonymitou má sklon zvelicovat a prekrucovat fakta, by byla tato:
)0 t i s k o v é u r á ž c e, s p á c han é a n 0nvmne
neho
ke které
se dódatecne
ne pri h 1á s í sám
p i s a tel,
ne n í p r ípustný
dukaz
pravdy.«
To by znamenalo tolik predem ztracen)'ch tiskových
procesu, že by se noviny bály anonymity jako cert
kríže.
2. Ovšem kdyby existovalo
takovéto ustanovení,
vznikla by v tech jistých novinách instituce nastrcených pisatelu, tak jako existuje instituce odpovedných
redaktoru. Najdete mezi odpovednými redaktory chudáky, na kterých byste radeji konali skutky milosrdenství, než abyste je nutili odríkávat pred tiskovým senátem, že )inkriminovaný clánek nepsali, nectli ani
do tisku nedali~. Tento paskvil odpovednosti, kdy za
delikty novin odpovídá špatne placený štroman, který
smí do obsahu listu mluvit asi tolik co roznašecka,
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dává ovšem zvláštní svedectví o tom, jak si naše nekteré noviny, mezi nimi i dost veliké. preustavují odptlvednost. Kdyhy ph tiskových un'tžkách na cti byla
anonymita - jak hy se samozrejme slušelo - okolností procesuálne a trestne priteiující, našly by žalované noviny vždycky nejakého redakcního nebi) ji·
ného chudáka, kter) by za pár korun podepsal clánek
nek~'m jiným napsan)'. Tomu by se do jisté míry dalo
celiti jen jedním zarízením:
»
lt k a z p r a v d y, p r a v d e pod o b n o s ti
nebo
verejného
zájmu
podává
obž a lov a n Ý p i s a tel pre d s o ude m o s o bne a úst n e.«
Totiž této osobní zkoušce inteligence a presvedi:ení
by si noviny netronfaly vystavit své podrízené ~,troman»; címž by byla náležite stí žena i anonymita krytá nastrceným pisatelem.
3. Tím by se ovšem vytvorila situace, že by si nekteré noviny vydržovaly nejakého šikovného a výmluvného cloveka, který by na sebe bral autorství
všech žalovateln~rch clánkll. Cemuž by se dalo celiti
vecí zcela jednoduchou:
»Novinár,
který
byl
trikrát
(nebo
petkrát, nebo kolikrát mu to chcete povolit) o ds o u z e n pro
u r á ž k u n a cti
s p á c h an o u t i s k e m, p o z b V á p r á vab
Ý t v eden j a k o rád n Ý ci e n r e d a k c e.«
Což znamená ztráta jistých materielních
výhod, na
které jsou anonymní duše zvlášte citlivé. Bába na
trhu, 'která prodává špatné a zkažené zboží, ztrácí
v tomto rádu sveta povolení prodávat; proc by se delaly vetší okolky se žurnalistou, který prodává špatné
a zkažené zboží a je tvor škodnejší než nejaká zelinárka?
)T

4. Ale protože v tomto prípade by si noviny, které
mají z ostudy 5it~· kabát, vydržovaly dotycného pisatele všech hlovatelných
clánku mimo redakcní štáb,
muselo by se na ne vyzrát jiným zpusobem:
». oviny,
které
se trikrát
(nebo kolikrát) do p u s t i I Y t r e s t n é u r á ž k y na
cti,
bud o u z r o z h o cln u t í s o u d 11 a
v z á jmu
v e r e j n é mor á I k y n a u r c it o u dob u z a s t a ven y.«
Nebot verte tomu: í sprostota se v tomto svete pase
jenom potud, pokud vynáší; jakmile hy se na ni mu-,
selo doplácet, ztratili by na ní výrobci ostud obchodní zájem.
5. Kdybychom temito a jinými drakonickými zarízeními byli jakž takž chráneni proti urážkám na cti,
docílilo by se jednoho: psalo by se opatrneji, ale ješte
podleji. Ono se totiž dá o bližním psát tak, aby mel
ostudu, ale aby se to nedalo zahlovat. Dejme tomu nemltžete žalovat pro urážku na cti list, který by o vás
napsal: ~Pan K. M. Baltazar má ve své prepychové
vile cesticky posypány indickými perlami. Není divu,
že se za techto pomertl naše menšinové školstv,í musí
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tísnit v prasecích chlívkách. Ale tážeme se, co tomu
ríká náš poplatník?« Tedy v takovémto prípade mt''tžete dotycnému listu poslat opravu podle § 19, ve které
prohlásíte, že nemáte ani vilu ani ·cesticky sypané indick:í'mi perlami; ale jak známo, § 19 je pro kocku.
Nebo mMete rozhorcene odpovedet v jiném liste, že
ona zpráva je ocividná lež; címž dáte útocícímu listu
príležitost. aby napsal: »Pan K. M. B. nás denuncuje,
že naše zpráva o jeho vile není pravdivá. Faktum však
je. že pan K. M. B. pred triceti lety se živil kondicemi, kdežto dnes má prepychove zarízený byt o trech
pokojích. Soudná verejnost
by ráda vedela« atd.
Zkrátka je tisíc a jeden zpusob, jak mužete být verejne popliván a zlehcen, aniž proti tomu mužete neco
rozumného podniknout.
Tady by jiného nepomohlo
než toto:
»Zlomyslná
lež
slrená
tiskem
je
s t e j.n e t r e s t n á j a k o u r á ž k a n a cti.«
6. Címž by byla do velké míry stí žena rtovinárská
živnost ostouzecství; bylo by potom treba skutecné formální dumyslnosti a talentu, aby bylo možno nekoho
ostouzet, ale pak by to aspon prestalo být srozumitelné pro naši verejnost, která to má ráda po lopate.

*

jít na ne s holí. S dnešní praxí tiskov:í'ch zákonu je
už dostatek zku~en(lsti; není na case dát hlavy dohromady a povedet si, v cem a jak zv:í'šit jejich úcinnost
a autoritu?
Karel Capek.
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Diktatura v Jugoslavli
je trestem za hríchy demokracie. A sice balkán~ky svárlivé a
špatné administrované demokracie. Jihoslovanská demokracie
je si patme vedoma svých hríchu, nebot prijímá trest mlcky a
bez odporu. Ani za hranicemi není král, kt~r.ý na sebe bere
úkol vyvésti neschopný parlament ze slepé ulicky, predmetem
llesympatií. Zahranicní publikum patrne soudí, že není možno
vycítati králi, zvo:i1-li se dvou zel menší. Najdou se sice ješte
dogmatikové, kterí budou vrcet, že demokratisch muss das,
Land zl1grunde gehen, ale vetšina pochopí, že j ihoslovanský
král zvolil no,ou methodu na problémy, s nimiž parlament nedovedl za deset let hnout a které uvedly stát do ~tavu vážné a
všude viditelné krise. Chceme (iemokracii, ale dobrou; neschopná demokracie se nedocká ani politování. Ze srbští demokrati
jsou si vedomi svých cetných vin, o tom svedci ta okoln6st,
že se s takovou lehkostí podekovali.
Prosímt' zároven, aby
z jugoslavského príkladu nekdo se nesnažil delat ani theoretické
závery na naše p,mery. Ackoliv se mnoho mluví o s:ovanské
príbuznosti, fakt je, že Jugoslavie patrí k Balkánu a my nikoliv.
Posice demokracie na Balkáne je stokrát obtížnejší než u nás,
a za to, co se snese v J ugoslavii, musili bychom se my do krve
stydet. Trochu vý~trahy by si naši politikové však i z Jugoslavie mohli vzít: v obžalovacím spise proti jugosbvskému parlamentarismu, který vydal král, se praví: »Dorozumení, ba dokonce nejprostší styky mezi stran,mi a jednotlivci se staiy naprosto
nemožnými«. Toho by si meli všimnout zejména ti pánové,
kterí k nám zacali zavádet módu prerušování spolecenlilkých
styku.
Ackoliv k evropským státum, v nichž se nevládne demokraticky. pribyl na nejakou dobu nový, prece naprosto neveríme
v krisi hlubokou evropské demokracie. Nejsme v predvecer
velkých událostí. Osud demokracie se rozhoduje v zemích nejvyspelejších, nikoliv na Balkáne.

Tedy rozumejte: toto není návrh na nejaký nový
tiskový zákon, n:í'brž jenom ilustrace, jak nesmírne
težké a prímo groteskne prísné by muselo být zákonodárství, které by chtelo v opravdovém zájmu verejné
mravnosti potlacit skandalisující tisk. Predevším bychom museli žít ve spolecnosti, které hy stejne záleželo
na porušené verejné slušnosti nebo osobní ct.i jako na
ukradeném kapesníku nebo polním pychu; ale v takové spolecnosti by skandalisující tisk nebyl vt"lbec
možn:í'. Skandální tisk nevzniká z toho, že máme špatné tiskové zákony, nýbrž z toho, že máme špatné, to
jest vulgární, plebejské, kleparské a neslušné publikum nebo cást publika. Proto nekterí lidé tvrdí, že
proti nízkému tisku se nemá bojovat jinak než zvyšováním obecné kulturní úrovne. To asi je, jako by nekdo chtel zamezit lichvu, kapsárství a jiné majetkové
delikty nikoliv zákony proti zlodejství, nýbrž mravní výchovou nejširších lidových vrstev. Ona by ta výchova sice byla v každém smeru dobrá, ale zlodeji by
Politická strana anebo výdelecná spolecnost?
pri ní kradli dál. Rovnež vyšší kulturní úroven by
Myslíme, že by prece jen nemel beze všeho povšimnutí prejít
byla vec krajne chvályhodná, ale šlo by to s ní strašne
zpusob, jakým agrární strana animuje k príspevkum na sVld
pomalu, zatím co nejnižší tisk nab:í'vá u nás plldy po- volební fond. Po celý prosinec otiskoval »Venkov« radu výzev,
vážlive rychle; dokonce vzhledem k zvláštním domáz nichž otiskujeme nejcharaktictejší:
cím podmínl'ám je hrubší a necistší než kdekoliv jinde.
Dobré úroky
Daleko úcinnejší cesta by ovšem byla, kdyby se
vám ponesou peníze, které venuj ete volebnímu fondu Rep.
o nápravu postarali sami novinári a z duvodu stavovstrany, která úspešne uháj ila životní potreby zemedelství a
ské cti se zbavili jakéhokoliv styku s vulgárním tikterá i nadále bude uskutecnovati svuj zemedelský program.
skem. Ale i tato cesta je u nás naprosto zavrena tím,
Prispívejte a sbírej te na volební fond strany, sami budete
že žlutý tisk je spojencem urcitých politických skutežiti
z úcelné investice.
pin a osob, kterým všelijak slouží. Mimo to mnoho
Jak
patrno,
rozdíl
mezi
tímto
a
inserátem
obchodní spolecnovin, které jinak aspirují na to být v<!Zn:í'mi politinosti
už
není
žádný.
Když
jsme
už
dríve
upozornovali
na tento
ck:í'mi orgány, nijak se ve vlastních sloupcích neštítí
mohutne
se
rozvíjející
charakter
agrární
strany,
dostali
jsme
methodskandalisujícího
tisku. I kdyby si. novinári
('všem od »Venkova« vynadáno. Nyní si to tedy tiskne» Venkov«
potrpeli na cest jako Cyrano, reknou asi na výzvu,
sám cerné na bílém. V politické strane, která se pocíná pok1ádat
aby Jocistili své rady", že na to jsou bohužel krátcí.
z~
výdelkový podnik a jejíž provolání se cím dál tím víc podobají
A skutecne jsou.
inserátum, skrývá se ovšem mnohé nebezpecí pro státní politiku.
Tož zbývá prece jen snad ta jediná cesta: vzít
Taková strana je cím dál tím méne ochotna delat kompromisy
v úvahu tiskové zákony a zmenit je tak, aby úcinne
v zájmu obecném. Myslíme, že stavovství agrární strany práve
a rychle postihovaly lživý a zlolajný tisk. Je sice nepopulární volat po náhubku; ale kde jsou podezrelí a nyní vrcholí. Necitelne staví na hlavu všechny pojmy, -které
jsme meli o politických stra'lách. t1celná i!1véltice a -dobré
kousaví psi. je lépe mít na ne náhubek než být nucen
2
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úroky - to je holá pod~tata agrární strany v jubilejním, tricátém roce svého trvání.
Diskuse o venkove zacíná.
Každou chvfli cteme nej aký nevrlý clánek lidovcu proti
agrárníkúm a za~e naopak. Nekdy to vypadá jako blýskání na
casy. Ale \'cc má hlubší koreny, a nevyreší se nekolika novinárskými putkami. Jde o boj obou stra:l. o ceský venkov. Lidová
,trana \1, že ve mestech nemuže již získati, že spíše muže pocítati s postupnými ztt-átami. 1festa se odcírkevnují daleko
rychleji ]Jež venkov. Lidová strana ríká o sobe nekdy, že jest
stranou konservativní; mesta nebývají spolehlivou oporou myšlenky konservativní, a když již, pak to není ten konservativism,
který má na mysli strana lidová. Církev má ve mestech daleko
vetší nesnáze než na venkove. A to platí také o po:itické strane,
která spolupracuje s církví. Zbývá tudíž jako nadeje venkoV'.
Ale tu prichází republikánská strana a ríká lidovcum: »marné
je vaše úsilí; boj o venkov mezi republikánskou stranou A. li·
dovci j'est již rozhodnut. Chcete-li spolupracovati, tedy dobre;
nechcete-li, vezmete laskave na vedomí, že naše pOllice jaou
pemé«. V t0111má republikánská strana pravdu; všímala ai hospodárl;kých otázek zemedelcových daleko více, než lidová stra·
na, která konec koncu to ani tak dukladne jako republikáni
delat nemohla; Jlení totiž jen stranou zemedelcu, má i delníky,
úredníky.. kneze, atd. 110hla se zemedelcum venovat jen z cásti.
Na Morave se jim venovala více než v Cechách. - Ale o venkov se interesl1jí nej en lidovci. 1 socialistické strany chtej í jít
daleko energicteji, než dosud, n:l venkov, mezi chudé zemedelce, mezi zemedelské delníky. Bechync to rekl jasne v »-Právu
Lidu«: až sociální demokracie se ješte více zotaví, pujde si pro
zemedel~ký'proletariát. A vedle sociálních demokratu jsou tu
i národní socialisté. A tu se nebudeme mýlit, když velkou cást
té útocivosti republikánského tisku proti csl. národním sodali,tum pricteme tomu, že republikánská strana si uvedomila, že
csl. ,lárodne sociální strana se svou chválou malého cloveka
ceského by ~e mohla dostati leckams do ceských vesnic a rolnických rodin. SocialisJn více než kdy jindy poznává, že by jehO'
politická základna nebyla úplná, kdyby ve svých radách nemel
ve znacnejším poctu i skupiny zemedelské. Socialistické strany
takové zemedelské organisace mají, ale jejich síla nedá se porovnati se silou organisací republikánské strany. Socialistické
. trany chtejí organisovat malorolníky, domkáre, zemedelské dellIictvo. Tato otázka bude státi v popredí vnitrostranických oUze1esocialistických stran. Nepujde to lehko: psychologie zemedelského delníka jest zcela jiná než mentalita delníka prumyslcvého. Již problém organisovati zemedelské delnictvo, vésti
jeho mzdové boje, jest neco jiného, než organisovati delnictvo
z továren; pracovní pomery a povaha námezdného pomeru ze·
mcdelského delníka se liší od podmínek, za nichž pracuje delník
i'rumyslový. Tím se stalo, že socialism organísacne podchytil
jcn malou cást tech, kterí zc zemedelských vrstev by patrili pod
j(ho prapor. Mohli bychom vyvoditi názor, že socialism muže
dm spíše vniknouti do vesnic, cím více ~e dovede zbaviti dogrnaticnosti. Dnes sociaJism vstoupil do období, kdy mus[ projevovati své síly konstruktivní. Komunisté jsou dnes školn[m
príkladem strany, která zachrání 100% dogmat a pri tom politicky upadá. V dobc nedogmatického socialismu bude snadnejší
cesta socialismu do vesnic. Boj o ceské vesnice bude jednou
z hlavních složek, které budou mít vlív na uáš vývoj politický.

V.

G.

Jak hájí politictí kneží náboženství.
•'edávno vyšlo v socialistickém tisku nekolik clánku o zro!rJtenínáboženského boje a o revisi materialistických základu IlOcialismu. Jak reagoval na tyto clánky klerikální tisk? Velmi
r,Ur,akteristicky: prohlásil, že i když socillli.té p.r~ ~n9u bo-

jpvat proti nábož~tví,
lidová strana nepadne ani proto a natluce socialistum tedy politicky. Takto tedy hájí lidová strana
ohrožené náboženství. Vzdá-li se nekdo protikatolického boje
po stránce náboženské, pokládá. to bojovný lidovecký orgán takrka za osobní urážku. Lidové Itrane nejde o to, aby se boj 'proti
r.áboženství mírnil, nýbrž naopak o to, aby byl co nejvetší,
nebo by prišla S chleba. Proto owem marne biskupové usilují
o Katolickou Akci, která se velmi težko srovnává se stanoviskem: »At jsem bit, jen když se peru!" Když Stríbrný dohrál
svou politickou roli, bylo mu jedním z jeho klerikálních prátel
doporucováno, aby ~e %a nic nevzdával protiklerikálního boje.
~,lo proste o rozdelení úlohy. Most obScaraly bunky ad hoc do
lidové strany vstoupivší. Nejhroznejší je pomýšlení,' že si toto
protiklerikální štvaní objednávali politictí kneží. Co na tom, že
Stríbrný štval nej více proti papežskému nunciovi? Cím je našim klerikálním kaplanum papežský nuncius? Jim je bližií svou
menta!itcu kaMý politický trosecník, jen když je proti Hradu.
Z.
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J. Kolárík:

Who'8 who in Econolnics.
I-

P r o f. Dr. Em

i I S c h oe n b a u m.

Panremprofesor
dr. Emil
prírodovedecké

Schoenbaum je sice profeso~
fakulty pražské university,
ale pres to patrí a hodne patrí do ceskoslovenského hospodárství. Nebot on nepátrá po ruzných malických
tvorech ve vodách a ve vzduchu, aniž sbírá mechy po
horoucích nejakých skalách, ani se nespecialisoval np'
studium mamutího chrupu. Zabývá se matematikou,
ale pri tom zvláštní odrudou matematiky, tak zvanou
matematikou užitou. Valná vetšina tech, jimž se dostalo stredoškolského vzdelání, se sice pozastaví nad
tím, že by se dalo matematiky k necemu užít, ale
názor o neužitecnosti matematiky je težkým omylem. Kdo tomu neverí, at se posadí s panem profesorem Schoenbaumem treba jen tak na hodinku ve Spolecenském klubu, nechá ho mluvit a uvidí.
Tak jako starý Pythagoras,
ríká i pan profesor
Schoenbaum, že všecko na svete závisí na císle. Zejména hospodárství. Nu konecne, rekneme si to uprímne, CO by byla na príklad Živnobanka bez císel? A co
by delali cukrovarníci, kdyby se nedalo vypocítat, kolik jim má slavná vláda slevit na daních? A jaká by to
byla demokracie bez volebního císla?
Ale ješte na svete je jedno prazvláštní odvetví mat~matiky, kterému se ríká arithmetika politická. O té
jsme se nicemu na strední škole neucili, ale to je práye
odvetví, ve kterém si pan profesor Schoenbaum hhuJe.
Je to neco takového, co bychom mohli nazvat promítnutím ve'rejného života do matematických
formulek.
Na presnejší definici si autor radeji netroufá, ponevadž tato puda není dost bezpecná.
Ale príklad to
osvetlí.
Pan profesor Schoenbaum sedí ve Spolku cs. matematiku a fysiktl. Je sice známo, že matematikové jsou
obycejne tvory nespolecenskými, ale mezi sebou se sne-sou. Tento sp'olek se vyznacuje zejména tím, že vyd:tvá
5poUStU ucebnic a vedeckých publikací. V~echny stre-
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doškolské u'cebnice, které jsme na strední škole' tak
málo ocenovali (ó Vojtechu, Vojtechu a Bydžovský,
Bydžovský!), vycházejí z jeho luna. Výnos z techto
4Hsllnic venuje Spolek na vydávání vysoce vedeck~'ch
ml;ll~ací,
které by
jinakctenáru
nemohly'nikdy
vyjít na svetlo
boží,
ponevadž
okruh
tohoto literárního
odvetví je velmi úzký. Nu a pan profesor Schoenbaum
sedí tak v tom spolku a pocítá, kolik jim ty ucebnice
v poslední školské sezone vynesly. Pocítá a pocítá a
najednou se zdesí. On ten poslední výnos už zase silne
klesl. Co to je? Uvedomuje si, že na strední školy se
nyní dostávají válecné rocníky; kluci, kterí se narodili
v roce 1915, jsou práve asi v tercii, deti z roku 1916
jsou snad v sekunde. Až už je doma: Na stredních školách se zacínají jevit populacní dusledky válecných let,
kdy velmi silne poklesl pocet nove narozených detí.
A z tohoto jednoduchého faktu se dostává pan profesor k úvaze o tom, co ceká ceskoslovenské hospodárství v nejbližších letech vúbec, už tak v roce 1929, ale
ješte více v letech následujících, až príliv nových výdelecných sil bude stále menší a menší, až se bude hlásit stále méne a méne ucedníkt'1 a mladistvých pracovníku vúbec. Zavolá do statistického úradu, opatrí si
data o poctu narozených detí za války a promítá léta
1929-1936 do matematických formulek. Pocítá a pocítá a dochází k výsledku, že dúsledky válecného úbytku budou možná nedozírné. Nebude dostatek pracovních sil, nebude 'však také dostatek odberate.llt pro ~boží, bude boj o mzdy, na štestí jsou zde ješte prirozené
reservy, které bude možno z cásti zavolat na ponlOC.
Bude se organisovat strojní práce, prijde zlatý vek racionalisace (dr. Verunác bude mít radost), starí lidé
budou moci sloužit do roztrhání. To jsou perspektivy
politické matematiky.
Touto politickou matematikou tvorí pan profesor
Schoenbaum také všechny naše zákony o sociálním pojištení. Nebot není malickostí vypocítat, jaké musí b),t
príspevky pracujících, aby se dostalo aspon ponekud
slušné podpory a v)'živy tem, kterí už pracovat nemohou. Kdyby to nebylo správne vypocteno, mohla by se
jednoho krásného dne celá financní budova pojištení
sesypat. Ale nesesype se, budte bez starosti, nebot ji
stavel profesor Schoenbaum. Leda že by vážená politika do ní nejak zaryla, což ovšem není vylouceno.
Monsignore Šrámek s~ce slíbil, že by na to v nejh\)rším prípade sehnal nejakou tu miliardu, ale kdo pak ví,
bude-Ii v rozhodném okamžiku práve ve vláde?
Nutno pro úplnost ješte podotknouti, že pan profesor Schoenbaum je z Benešova, kde spatril svetlo
sveta v roce 1882. Nelze také vynechati, že je jednímz vedoucích ve Všeobecném pensijním ústave. A když
vám zacne vyprávet o svých výpoctech a perspektivách, poslouchali byste ho do rána. Mohl by vás zavést, kam by chtel. Hotový Rattenfanger
von Hammeln. Jeho nejoblíbenejší obetí jsou redaktori týdeníku. Jeho impulsivní povaha ho nutí k stálému slibování clánkú. (Tahle veta je od Peroutky.) Nemine témer týdne, aby nekterého redaktora pražských týdeníkl'! nechytl do svých osidel. Vypravuje mu, vypravuje, redaktor je okouzlen, oslnen a jeho nadšení dostoupí vrcholu, když pan profesor mu slíbí, že mu
o themate práve probraném napíše clánek.
»Zítra po máte. Už je vlastne hotový. Jen ješte nejaké císlo tam zmením.«
4

Redaktor za týden po rozmluve volá: )}Pane profesore, ten slíbený clánek ješte nemám. «
»Pane redaktore, odpoledne si na to sednu. Už je to
hotové, jen to ješte prectu. «
Za ctrnáct dní sejde se pan profesor.s a-edaktorem
v klubu: )}Pane redaktore, já vím, že 'se na mne zlobíte. Ale nezlobte se. Napíši vám ten' slíbený clánek,
napíši vám ješte jeden. Pojdte, promluvíme si o tom.
»Ale prosím vás, pane profesore, neslibujte mi nic.
Já už vám neverím.«
)}Pane redaktore. což už jsem vám nekdy nesplnil
slib? Vždyt já ten clánek pro vás mám, už je napsaný.
Poj dte a nezlobte se. «
A obet zase poslouchá, zase je okouzlena a zase
znovu nabývá duvery.
Po pravde dlužno konstatovati, že nekdy se prece
jen nekterému redaktoru týdeníku podarí clánek pana
profesora Schoenbauma opravdu dostat. Toho si pak
váží víc, než kdyby vyhrál z trídní loterie. Nebot clánek profesora Schoenbauma, to je, jak se ríká, neco.
Ale jsou redaktori, kterí za nic na svete už neuverí.
že· ješte nekdy nejaký clánek od pana profesora Schoenbauma dostanou. Mezi ne patrí vážený redaktor tohoto
týdeníku.
<,
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Dr. K are 1 P o spí šil.
Pan dr. Karel Pospíšil je jeden ze serie našich The
Great Pospíšils, která je dost veliká. Ale málokdo neco ví o tomto nejvetším ceskoslovenském velkoobchodníkovi,
jehož cistý, docela cist.ý zisk za rok Je
L036,389.I44 Kc. Ovšem obchod pana dra Karla Pospíšila má monopol a jeho zisk jde do státní pokladny.
Nebot tento Pospíšil je ústredním reditelem tabákové
režie.
Když v roce 1891 mladický doktúrek z Hané se dostal do služeb generálního reditelství tabákové režie ve
Vídni, tázali se ho lidé doma s jakousi nedllVerou:
»A to jste zamestnán u nejaké trafiky nebo u ceho?«
O mnoho více, ba vlastne o nic více se nevedelo o tabákové režii u nás, když se pripravoval ceskoslovenský
stát. Ale bylo štestí, že ješte nekolik dní pred prevratem prišel k Rašínovi pán v nejlepších letech, tak asi
k padesátce, a upozornoval ho, že v tabákových továrnách ceských zemí je nejaký podezrelý ruch. Že se zásoby surovin k výrobe kuriva náhle dirigují do alpských zemí.
»A kdo jste?« tázal se Rašín.
»Dr. Pospíšil z tabákové režie, « byla odpoved.
»Tak sem prijdte a dejte na to pozor.«
Dr. Pospíšil se vrátil do Vídne, zažádal o preložení
k financnímu reditelství do Prahy. Vídelí.ský generální
reditel sice nad tou žádostí praktika, který od roku
1891 prolezl snad všechny rakouské továrny na tabák,
který se vyznal ve všech tajnostech tabákové kuchyne
tabákového obchodu a který najednou se hlásí do
služby k docela obycejným financím, kroutil hlavou,
ale povolení dal. 2. listopadu 1918 byl Pospíšil už
v Praze a z malé komúrky starého kláštera u Hybernu dirigoval celé tabákové hospodárství, ve kterém se
krome neho nikdo nevyznal. Prišel práve vcas, aby
ješte vubec zbylo co dirigovat. Delníci v továrnách
dostali vcas mzdu, národ dostal na tabácenky aspon
neco. Byly to dve duležité složky pro hladký prubeh
prevratu.
A dnes tedy rídí celý tabákový obchod ceskosloven-
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ský a celou tabákovou výrobu. A to je veda i umem.
Nutno pri tom znát všechny možné druhy tabáku i ta1..Jácku,nutno pri tom znát všechny nákupní prameny,
obchodní praktiky, nutno pri tom se také obcas míchat
do politiky. N ebof státy, které pestují tabák, mají Ceskoslovensko dobre v evidenci a dbají na to, aby nekupovalo od konkurentu víc než od nich. Nutno pri
tom bdít bedlive nad technickými pokroky tabákových strojll, u nás bylo nutno také budovat prtlm}'sl
pro tabákovou režii, bylo nutno ucit prúmysl výrobe
potreb pro ni. Treba však také býti koštérem. Nutno
vychutnat do poslední kapky horkos'ti ci sladkosti každý nový výrobek tabákové režie a bedlive zkoumat uosudky koštérského
poradního
sboru, je-li možno
s tímto v~Trobkem jít na trh. Nutno bedlive uvážit, nebylo-li by vhodno pridat do nové cigarety ješte kvintlík toho ci onoho tabáku. To všechno se musí »znaf.:<,
jak pan ústrední reditel verne po hanácku ríká.
Ale to n~ní zdaleko všechno. Když už ti taMkoví
koktailisté jsou hotovi a když už reknou. že »mišunk ~
je svrávný, nastává starost o balení. Cigareta musí
pekne vypadat, musí se bedlive odvažovat efekt její
vnejší úpravy. A u nás nad to podle možnosti nesmí
hýt lepená, ackoli už bude pomalu umením dostat na
svetovém trhu vroubkovací stroje, ježto nikde na svete už se vroubkované cigarety nedelají. A pak se musí
vyhrat pekná krabicka. pauírová ci kovová. To je
ovšem jen u tech lepších sort.
Treba mít v evidenci zásoby, aby nebyl malér. To
také není malickost, nebot ceskoslovenská
tabáková
režie už vyrábí rocne skoro 12 miliard cigaret. Je už
umení tohle množství spocítat. Nutno mít v evidenci
zvláštní speciality jednotlivých továren; nutno bedlive dhát na to, aby se casto menila jejich císla. Nebot
kuráci brzy vvcenicha jí. že egyptky oznacené císlem
74 jsou nejlepší, i kdvž nevedí, že jsou to z Tábora.
Také dobrá kuba podle císla poznají, i když nevectí,
že jsou ze Spišské Belé. Ale to u tabácního obchorlu
nejde. Kdyby továrny byly stále stejne císlovány, tripili by kuráci v trafikách a chteli by jen to a to císlo.
Tak se musí císlování stále a stále menit.
Je to zkrátka obrovská ...neprehledná mašina, jejíž
chod rídí dr. Karel Pospíšil. A rídí tak, že když kurák je nekde dlouho za hranicemi, teší se nejvíc na
tu vuni domova, kterou si koupí v Chebu nebo v Horním Dvorišti v nádražní trafice. To je pak jeho kour
Ithaky, na nemž poznává, že všude dobre, ale doma
nejlépe. A vy, kdož nekouríte, uvedomte si, že dr. Karel Pospíšil odvádí rocne státu pres miliardu ceskoslovenských korun. To byste se naplatili, kdyby této
miliardy ve státním rozpoctu nebylo!
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Dobrovského.

Zrozen v Uhrích; bydlel v Cechách; spatril
Rusko, Polsko; zemrel v Morave,
aby tak náš celý národ sbratril.
Kollár, Slávy dcera, II., 132.

6. ledna jsme slavili sté výrocí smrti ~>patriarchy
slavistiky ~, tvurce soustavné vedy o Slovanech, J ose fa
Dob r o v s k é h o. Sto let vývoje dalo za pravdu Do-

brovskérim. Politicky nastalo osvobození veškerých
Slovanu (krome lužických Srbu) a apokalyptická vise
šíleného okamžiku,
snil o skutecnost:
budoucnosti -'Y.Bf~á'ti
sveRb
plemene,
se promenilav nemž
v radostnou
verolomný král pruský Slezsko, jež ku království ceskému náleželo...
Království ceské rozmnoží se nesmírne a vyvine se mohutne; Polska pokvete opet; ruské cárství se rozmnoží a rozšírí až k hranicím Persie
a Indie, t. j. slovanský národ zpetným chodem dotkne
s'e tech krajin, které puvodne obýval. ~ (List Durychovi z 24. listopadu 1795.) - A druhá velká pravda
slovenská, recená v dopise Kopitarovi z 22. února
181~ také se uskutecnila: »Non vincent nos Madyariv
wenn (auch?) t1ns, uns hier und nur dort, die poli··
tische Verbindung
fehlt.« - Spojení se uskutecnilo
a Madari »nás i vás« (t. j. Cechoslováky a Jihoslovany
nepremohli. »Dábelský 'princip germanisace« podlehl
víteznému úsilí malých národu stredoevropských a Víden, kam chtel Bartolomej Kopitar soustrediti slovanské vedy a slovanské snahy politické, ztratila nad
Slovany neoprávnenou moc: »My Ceši nemáme zapotrebí, aby nám tito lidé radili. Sami si stacíme, ponevadž stejnými vlastnostmi od Boha jsme nadáni« -napsal v témž liste k Fortunátu Durychovi Dobrovský, jenž císarské Vídni rekl stejne horké pravdy jako
práve skoro po stu letech Machar ve svých »Tristiích~.
Splnila se veškerá konkrétní a reálná prání osvícence XVIII. veku. Jeho maximální politický sen, koncipovaný v šíleném videní, nabyl ·konkrétních forem.
Historická kritika byla mu mnohem více, nežli veškerá metafysika a Kant i s Herderem, jehož slavnou
partii z »Idejí k filosofii' dejin lidstva« si ve Slavínu
(1806) otisk!. Prišla Kantovi kongeniální francouzská
revoluce, Napoleon, Fichte, Rousseauovo a Herderovo díte, nemecká romantika, a s ní velkolepý citov~'
zdvih nacionalismu, neseného u nás jmény Jungmanna,
Šafaríka, Palackého a Kollára. Nad program osvícencuv vystoupil plodný sen romantiku. Dobrovský podoben Goethovi - popírán a slaven - žehnal vycházejícím generacím. S ním však zustala pravda: Idea Slavie (KollárPalacký), nadeje v Rusko (Jungmann,
Hanka), tendence sjednocovací »národa« slovanského - projevily v prubehu jednoho sta let jen citovou nosnost.
Roznecovaly, dávaly nadeje, byly tvurcím elementem
básnickým a stimulantem historické vedy, ale neprinesly ovoce politického. Skepse k carskému Rusku se
ospravedlnila po stu letech. Víra v jednotu ceskoslovenskou prinesla spojení všech kmenu ceskoslovenských. Úsilovná pozornost k vecem a starostem jihoslovanským byla proroct"':1m úzkého sourucenství ceskoslovenského a srbo-chorvatského
v dobe svetové
války a po ní; presvedcení o právu všech Slovantl na
sebeurcení a samostatnost overila jako správné revolucní období, jehož desetiletí práve slavilo Ceskoslovensko, Polsko i Jugoslávie. - Víc se nestalo za sto
let nic. Nejsou sjednoceni slovanští národové Balkánu; není prekonán
náboženský a tradicne-kulturní
antagonism kmenu jugoslávských; není sbratreno Rusko s Polskem; není užšího pomeru mezi Ceskoslovenskem a ostatními Slovany, krome .politické vzájemné vernosti Ceskoslovenska
a království
Srbu,
Chorvatu a Slovincú. - Rusko prozatím ztratilo povedomí slovanské povinnosti politické, kterou si aspoi'i
pro pravoslavné sousedy Carihradu ukládalo Rusko
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carské. Pomer Poláku k ostatním Slovanum je platonicky laskavý a hlavním mestem ideove-politické Evropy je prece jen západnická Ženeva, kde se setkávají -(Rousseauovy deti) slovanští národové na bas i reálné
politiky evropského míru, který má vésti k moderním
Spojeným státl:m evropským.
Zdá se, že by dnes osvícený západní k a kritický myslitel Josef Dohrovský s radostí hledel na splnení
svého maxim:tlistického snu.
Dobrovsk~' nebyl politik. Jeho úmy~ly a snahy rozvíjely se však na poli, které bylo kolébkou obrození
Slovanll: na poli filologie. Jazykové a literární budi·
telství obnovilo základy národu slovanskÝch na území
habsburském a proto Dobrovský náleží k onem osobnostem, na než mohou vzpomínati hlavne Cechoslováci a Jihoslované v souvislosti s roketn 1918.
Slovanská vzájemnost byla Dobrovskému dukladná
znalost aspon nekolika slovanských jazyku, zájem o .literatury, dejiny, zvyky a mravy Slovanu a v dusledku
toho kulturní spolupráce. Ideje slovanské akademie,
kterou chtel Kopitar do Vídne a o které se tolik diskutuje v korespondenci obou slovanských buditelu,
nebyla ideou neplodnou a vtelila se oddelene v ruzné
ty slovanské akademie a ústavy, které pracují v nekolika hlavních mestech Evropy. Slovanství bylo Dobrovskému predevším težkou prací informacní, publicistickou, vedeckou a umeleckou. Jaké poucení jsme si vzali z Dobrovského? Zp.alosti
slovanských jazyktl jsou u nás po sto letech nepatrné.
- emáme v Praze doposud ani jihoslovanské strední
školy. Cinnost Slovanského institutu se doposud nemohla projeviti.
Po deseti letech svobody a po stu letech od smrti
Dobrovského nemáme pravého a skutecne veIkory·
sého pokracování jeho díla: není dokoncena historická
gramatika ceského jazyka; nemáme úplného slovníku
staroceského; nemáme etymologického
slovníku ceského jazyka; nemáme konecne veIkoryse koncipovan:)'ch a fundamentálních
dejin ceské (ceskoslovenské)
literatury, které by nesly pecet význacné a vedecky
tVllrcí osobnosti. Nemáme" vedecky moderních )Institutiones «, gramatiky staroslovenského
jazyka.
Nemáme literárních dejin ostatních Slovanu v monografickém osobnostním zpracování, jako to mají
Nemci (Bruckner a j.). Až na nekolik výjimek nemáme synthetické monografie o žádném ceském ani jiném slovanském básníku a spisovateli.
(Nemci mají
velikou monografickou
literaturu o ruských spisovatelích a j.)
Po Palackém nemáme dalšího velkého díla synthetického o celých ceských (ceskoslovenských) dejinách,
ackoli mitžeme zaznamenati radu význacných monografií a dejepisných prací o jednotlivých epochách. Ostatní slovanské dejiny v synthetick~'ch monografiích
neexistují. Postacují nám preklady.
Šafaríkovo dílo vyvrcholuje
nesporne Niederle a
vynikající veci koná škola archeologická
a národopisná. S písnemi byl ucinen slibný pocátek.
Ostatní Slované se starají podobne o nás, jako my
o ne. Ani tam není fundamentálních
del, která by se
vyznamenávala hucrto hloubkou a rozsahem ci - význacným vedeckým pojetím. I tu potvrzuje nekolik --
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pro období jednoho sta let - rídkých výjimek obecné
pravidlo.
Tato hilance, která není cinena poprvé, nedokazuje,
že bychom si bYli mv Ceši a Slované vubec vzali svého
Dob~ovského k srdci.
Slavistika s ptací perspektivy by kritika Dobrovského, jenž vždycky hledíval s horstev do údolí, príliš nepotešila. Žen je chatrná. I prostredky byly ch;ttrné a okolnosti nepríznivé. To nás však neomlouvá,
uvážíme-li situaci, ve které tvoril Dobrovský. - Ale
slovanství a slovanská vzájemnost se prece zdarí jen
na vzájemné dukladné znalosti.
A to je poucení z Dobrovského: Predek této veli~osti a tohoto významu zavazuje k té slovanské lásce,
která netvorí divy, nýbrž díl a.
J

oset Kopta:

Anketa o nejzajíma,'ejší knize.'
predvánocní
anketa Lid o v ý c h N o v i n na thema : K t e r () u n e j z a jím a vej š í k n i h
.i s tel
e t o s cet I i? byla již . zvážena a ocenena
s nekolika hledisek a mohla by býti ješte rozbírána
s mnoha jiných. Nikdo na príklad dosud nemluvil
o fiasku, s nímž vyšla z ankety krátká povídka, a také
se ješte neuvažovalo o tom, proc zllstala v takové menšine lyrika a poesie. Ale snad bylo upušteno od dalších úvah zejména proto, že žádné závery nemohou
býti dosti spolehlivé, nebot již ta okolnost. že nekomu
bylo odpovedHi takrka naráz, co jiný, dotázán písemne, odpovídal obšírneji, ukazuje k totnu, že nikoliv
všichni úcastníci' ankety se mohli vysloviti dosti zevrubne. Tak se stalo, že na otázku po nejzajímavejší
knize vyjmenovali mnozí knihy dve i"tri, ponevadž na
ne opravdu letos pt"tsobilo stejne mocne knih nekolik.
Ti druzí, kterí nemeli casu na rozm)'šlení, jmenovali
proste t11 poslední, jak se v nich ze vcerejška ješte
ozývala. Sám jsem jmenoval Ludwigova »Viléma II. «
jen proto, že sotva jsem pred ctyri dny docetl jeho poslední stránku, již jsem s tím silným dojmem padl do
rukou tazateli. Kdybych byl mohl iíti o dva, o tri mesíce nazpet, byl bych docela jiste uvedl Vancur·,)vll
~Nemocnou dívku,( nebo Poláckllv »Dum na predmestí«, nebo N ezvalova »Edisona«, at již zustanu
u domácí tvorby a o Fischerove »Villonovi se nezminuji. Zdá se mi tedy, že tato improvisovanost ankety,
byt namnoze práve proto zajímavé, nedá ješt;:; dosti spolehlivého podkladu pro presná merení a že je
lépe povšimnouti si jejLfunkce iniciativní.
Byl-Ii to André Maurois, kterému se dostalo nejvíce
hlasu, bylo i nebylo s podivem, jak šly po 8. prosinci
knihy tohoto autora takrka na dracku. Slyšel jsem, že
byl do vánoc skoro všude rozebrán. TentýŽ zvýšený
zájem zaznamenaly i jiné knihy, které se v ankete L id o v ý c h n o v i n casteji nebo vubec vyskytly, takže
bylo zrejmo, že knižní produkci pribyl cinitel, na nejž
by se chtelo mnoho ctenáril orientacne spolehnouti.
A není také divu. Tu nepromluvil ani nakladatelský inserát, ani ·knihkupecký leták, kter:)T, byt casto
právem, užije všemožných superlativu,
aby knihu
uvedl a doporucil, a který prece jen bude vždycky prijímán s jistou dávkou skepse, nebot je úzce spojen se
subjek,tivním .zájmem nakladatele-obchodníka.
Také
tJ.

«

PtítornnosL
tu nepromluvil literární kritik, generacne tak ci jinak
orientovaný, osobne ci jinak zamilovan)' nebo pohoršený, pri nejlepší vuli obcas náladový nebo snad dokonce nadšený pro knihu jen proto, že byla vydána
podnikatelem, clo jehož novin píše. Je také jisto, že
casto musí býti ctenár kritikami spíše zmaten než veden, myslíme-li na onu podstatnou
cást ctenárstv;].,
která sáhne po novinárském referátu jako po rychlé
a dostupné informaci a nemá ani casu ani zasvecenosti, aby pochopila, proc tutéž knihu jeden kritik vítá
a dnlh)' zavrhuje. A je neméne jisto, že casy prišly takové, kdy i politická príslušnost nebo jen odlišnost
svetového nazí rání m{'1že býti rozhodujícím meridlem
pro posouzení hásníkova díla, které proto bude až
štvave zlehcováno a pred nímž bude varována celá
vrstva lidí, jíž se radeji doporucí plody zarucen)'ch
straníku. A jak bychom konecne i z ankety Lid ov ý c h n o v in nevyslírlili, že jsou 11 nás básníci a
knihy, pres než se na té ci oné strane prechází mlcením nebo kterí pres nespornou sílu svého clíla dojdou
jen posudku velmi rozpacitého, casto pak prímo bezradného? l\:ení nám totiž pocítati jen s knihami, které
v té ankete jsou. n)'brž i s temi, jichž tam není. A tak
i na techto zcela zrejmých dusledcích kritického díla
bych chtel videti jeho nedostatek, pokud na nem ovšem
chceme, aby bylo také vlivnÝm a spolehlivým rádcem
v revu reklam, smeru, pocestných VýbOjLl i pustých
podfuku, sousedských panegyrik i nedutklivého skuhrání.

A tak: V ankete Lid o v ý c h N o v i n promluvil
cte n á r a proto asi ta dúvera ostatních ctenáru, s níž
byla prijata a která tak sugestivne vedla v zápeti jejich ruce, aby sáhly po básnících, v nichž nejvíce lidí
našlo své zalíbení. I kritikové, kterí tu odpovídali,
promluvili zcela jiste ze svého spíše ctenáfského nežli
oficielne kritického srdce, a my jsme mohli poznali jejich lidskou tvár daleko bezpecneji nežli za tech chvil,
kdy pristupují ke knize casto jen proto, že vyšla a že
jim byla donesena na stul.
I nebyl jsem tedy zajisté sám, když jsem pom) slil,
že by tato anketa mohla býti jakousi pocátecní bunkou nové instituce, za níž by byla vdecm nejen dobrá
kniha, nýbrž i celá kulturní verejnost, informacne a
orientacne odkázaná na nekolik cinitellJ, jejichž spletitost nebo jen jednostrannost (casto nutnou a nezmenitelnou) jsem zhr1111anaznacil. Mnoho jsem vzpomínal
na nemecké »Kluby knihy«, které sdružují jakési vybrané .ctenáre a v nichž se pravidelne. volí kniha
uplynulého mesíce. Ostatní ctenárstvo na tuto volbu
velmi mnoho dá, majíc jistotu, že tolik sectelých a nezávislých hlav mllže dosti spolehlive onu nejlepší knihu
vyvoliti.
Nemyslím, že by postacilo, kdyby to byly Lid o v é
N o v i n y, které by onu anketu pravidelne opakovaly.
Mela by zajisté i tehdy svou cenu, ale nepronikla by
dále, nežli do ctenárského kruhu techto novin. A i kdybyste chteli její výsledky rozšíriti, byl by to ostatní
tisk, který by je z pouhé konkurencní malosti ci z obchodního zájmu nebo z prirozené souperské žárlivosti
a ze stranické averse umlcel. Jak to u nás chodí, stacilo by namnoze napsati: Lid o v é' N o v i n y, povestn}' orgán pana Stránského a pana Capka usporádaly anketu O nejlepší knize této sezony s tímto výsledkem, aby celé vrstvy, v tomto duchu štvané, okamžite smýšlely o vítezných knihách jako o jedl.! a je-

jich autory považovaly za nejvetší národní. zhoubu
a zlo.
Vždyt je u nás strana, jejíž vudce u príležitosti
brnenské výstavy volal po sblížení intelektuálu s lidem, a jejíž orgán, pronikající mezi tento lid, delá docela systematicky vše možné, aby znacnou cást techto
intelektuálu co den vylucoval z národa a na jejich
záda psal nejbulvárnejší sprostoty. A vzpomeneme-li
na to, jak byl v celém pravicovém tisku prímo umlcen
dopis Bernarda Shawa Karlu Capkovi jen z té hloupé
ceské malichernosti, která i ve chvíli triumfu
nás
všech byla ranena stranickou záští a slepotou, pak je
zrejmo, že nepreháníme, bojíme-li se stranické zavilosti i ve veci obecného kulturního' prospechu, který
by prinášela instituce, o níž hovoríme.
Hledá se tedy korporace, která by otázku, prvotne
položenou Lid o v Ý miN
o v i n a m i, nejak pravidelne. jistému (zajisté obšírnejšímu a casto radeji méne oficiálnímu) kruhu lidí predkládala a výsledek dávala k disposici novinám dobré vule, které mají cistou
snahu sloužiti národní kulture a duchovním potrebám
svého ctenárstva. 1 emohly by to asi býti nakladatelské svazy a kluby, ne1)ot je-li osud knihy také jejicij
podnikatelským osudem, mohli by se lidé pres nejvetší objektivnost režie domnívati, že té objektivnosti
prece jen nemt"lže b},ti dostatek. Myslím tedy na institu,i, která sice ješte svých plének neodložila a která
prece jen po krestním ohni, nepochybne prospešném,
zllstala neotresena ve své vuli k životu, jež se neomezí na obrnené protesty proti vecem, které již kulturu
škodlive postihly, ale která se musí vcleniti do národního organismu pracovními skutky a cilou, positivní
a tem škodám predcházející delností. Jsou sice bariéry
a šral1ky stranických i osobních vzdorll, za než U mélecká rada nikdy nepronikne, ale proc by nemohla
použíti letákú, 'verejných prednášek, lidovýchovných
ústredí a osvetových sboru, aby rozhodila výsledky
svých anket, s úzkostlivou vecností aranžovaných, a
opravdu pracovala k tomu, po cem ministr Hodža toužil a co by si umelci a intelektuálové provedli jaksi na
svou pest? Nebyly by to potom jen pravidelné a v sezonních údobích porádané ankety o nejlepší nebo nejzajímavejší knize, ale práve tak by to mohly býti ankety o knihflch nejhorších (nebo nejnudnejších), proti
nimž se zatím vykomlo méne nežli pro knihy dobré.
Nebot Umelecká rada vznikala zajisté také z vedomí,
že umení a kultura nechtejí býti -toliko chráneny, ale
že je také treba je propagovat a poucovati
jejich
kvalite, která múže b~,ti jako vše, co vytvoril clovek,
dobrá nebo špatná. Což pak ostatne nehrozí umení 'a
kulture nejvetší nebezpecí práve z nestejné míry kulturního uvedomcní a nestejne vyspelého ci jen .nestejne pouceného estetického názoru? Což pak se nekdo presvedcí pouhým protestem, že umelecké dílo,
které považuje za krásné, nestojí ve skutecnosti za nic
a dílo, o nemž praví, že je až k smíchu bláznivé nebo
až k uzardení nestoudné, je práve naopak nejpravdivejší a nejcndncjší? Stojí-li tedy Umelecká rada práve
pred otázkou: Jak pracovati? mohla by se ujmouti
podnetú, které prinesla anketa Lid o v ý c h N o v i n
a které by nemely zanikn'outi s císlem z 8. prosince,
v nemž jsme již 10. nesli od uzenáre svou veceri.
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ŽIVOT A INSTITUCE
Dr. Alfred

Fuchs:

Phlc žurna Hstiky cesl{é.
Kdo lých
by deset
sledoval
vývoj podle
ceské císel
žurnalistiky
za uplynulet jenom
a statistik,
byl by
jiste potešen nad kvantitativním rozmachem ceského
tisku. Kdo by posuzoval vývoj ceské žurnalistiky podle
technického zdokonalení, jehož se jí za tu dobu dostalo,
rovnež by smele mohl mluvit o pokroku. Ale vnitrní
hodnota ceského tisku znatelne upadla, o tom si nesmíme pripouštet žádnfrch ilusí. V žurnalistice deje se neco
podobného, jako ve vede. Cím více vysokých škol, cím
skveleji zarízené ústavy, tím méne skutecné produktivnosti. Neznamená to, že bychom toužili po idyllickém
podkroví a po bohémské veselé bíde. Víme všichni až
príliš dobre, že nebyla veselá. Ale cím dále tím více pozorujeme, že ceská žurnalistika stává se vdovou po duchu, který odešel, že tisk se mechanisuje nejenom DO
stránce technické, nýbrž i po stránce obsahové. Bývaly
v žurnalistice doby, kdy novinárství patrilo literature a
jejím dejinám. Dnes mnozí theoretikové ucí, že žurnalistika není literaturou, nýbrž zarízením komunikacním,
stykovým, že literát stává se v novinách cím dále tím
více externistou. Než zdá se, že dospíváme ke smutnénému faktu, že se stává externistou v novinách i žurnalista i publicista a ustupuje bud úredníku strany nebo
technicky vyucenému machrovi.
Umení psáti nejenom že prekotne mizí, ale prestalo
být už vubec problémem. Nastaly u nás takové pomcry.
že bude brzo možno psáti knihu: »Flám, jakožto »r0stredek vysoké politiky a žurnalistiky zvlášte«. Zatáhnout politického odpurce do baru,' tam jej príslušnÉ; alkoholisovat, vytáhnout z neho politické informace, druhfr
den je poslušne aportovat sekretariátu a dát z toho do
novin jenom to, co se práve hodí - to bude pokládáno
brzo za vrchol politické a zvlášte reporterské obratnosti. Dostati pak do postele sekretárku odpurcovu, to již
je sublimní umení novinárské. Brzo bude v politice a
v žurnalistice zvlášte nemožný ten, kdo neumí hrát ferbla. Kdyby se tato charakteristika týkala jenom bulvárního tisku, nemusili bychom lomit rukama. Cím více se
Praha metropolisuje, tím více na sebe pribírá také stínu
velkomesta, nejenom jeho svetel. Ale bohužel tyto mravy pusobí i na tisk veliký a snižují jeho úroven tak, že
se stává pouhou passivní hlásnou troubou, ne politických
protikladll, nýbrž docasnJ'rch osobních sporu. Zdá se, jakoby verejný život a žurnalistika zvlášte, upadaly do
druhého extrému, než byl extrém, v nemž vezela žurnalistika bezprostredne po prevrate. Tehdy noviny trpely
nadbytkem kázavosti a úvahy, jako: »Je-li realism svetovým názorem ci methodou«, nebo: »Co jest více, zda
dílo nebo osobnost«, ci »Zda lze uplatnovati demokratism
v manželství« a podobné dissertace nahrazovaly dlouho
úvodníky a clánky. Ten cas minul. Nastal vpád »reálních
politiku« do novin. Národ ceský prožívá vubec práve
toho casu svoje materialistické sebeklamy a dá se svádet
domnelou prakticností. Jest málo lidí u nás, kterí jsou
si vedomi i praktického významu duchovních a dušev-
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ních nezvažitelností, kterí vedí, že nic na svete není tak
silného, jako idea. U nás je málo smyslu pro to, cemu
Nemci ríkají Oeistespolitik, totiž pro onen zpusob myšlení, jenž si všímá tech idejí, které mohou míti vliv na dejiny a osudy lidí. Prekonání kázavého stadia neznamenalo bohužel prekonání provincialismu krajinského apoštola, nýbrž znamenalo to jenom provincialism v nové
forme a to ve forme povážlivejší a nebezpecnejší. Jest
málo tech, kdož se snaží poznati ony tajemné transmisse,
které vedou od hodnot ciste duchovních k uskutecnení
idejí, kterí se umejí vyrovnávati s politickými problémy,
jež se dotýkají sféry ducha, ci s duchovními problémy,
jež se dotýkají sféry politiky. Politictí sekretári, kterí
dovedou stylisovat nanejvýš letáky pro úroven »Ernestina«, chteli by dávat direktivy novinárum, a nejhorší
jest, že jsou novinári, kterí to pokládají za samozrejmé.
Že by noviny mohly spolutvorit na ideách stran, že redaktor znamená pro život myšlenky více, než poslanec,
to se zapomnelo úplne a velmi ochotne. Jest falešná svoboda, jako jest falešná kázen v žurnalistice politických
stran. Falešná svoboda spocívá v tom, že novinári mohou si vésti bez zakriknutí v listech svoje osobní kampane, je-li pro ne náhodou konjuktura. Jest falešná kázen, která zavazuje ke službe osobám místo ke službe
ideám a osobnostem.
Jest falešná kázen, jež ve
své krátkozrakosti
vede novináre k tomu, aby sdíleli slepe hnevy 'a nenávisti vzniklé na pude docela
jiné, než je puda žurnalistiky, a jest falešná svoboda, na jejímž základe si píše každý novinár co chce, ne
proto, že by byl elementem neukáznenÝm, nýbrž proto,
že mu nikdo informace nedá, leda potrebuje-li nekoho
zostudit nebo pochválit.
Za takových okolností se darí v žurnalistice individuím, jež by ješte pred deseti lety byla nemožná v živote soukromém, natož pak verejném. Dostáváme se
bohužel do takového sta.dia, v nemž verejná morálka
jest pod úrovní morálky soukromé. Jsou zfalšovány
ideje: není to ostatne jenom novinár st ví, jež trpí tímto
obecným zjevem. Receptu na návrat k Havlíckovi není:
jest jen ve všeobecném rozšírení smyslu pro noblessu a
morálku, a toto verejné mínení si musí vytvorit verejn05t sama. Slušná žurnalistika jí v tom musí pomahat.
Folitikové by udelali dobre, kdyby dávali méne informací pokoutních a více informací verejných a kdyby
více noviny cetli, kdyby jim ctení novin bylo kusem jejich povolání. Neprozrazuji žádného tajemství, cituji-li
jeden moudrý výrok ministra Šrámka, který mi kdysi
rekl: »Ríkají o mne, že jsem neprítelem tisku. Jest to
omyl. Myslím, že pomer politikuv k novinám by se nemel posuzovat podle jeho osobního pomeru k novinárum,
nýbrž podle toho, jak mnoho politik noviny cte a kolik
z nich bere iniciativy. A já mohu ríci, že náležím ku politikum, kterí ctou pomerne nejvíce.« - Jsou to slova
velmi moudrá: nebudeme posuzovat pomer verejne cinných lidí podle toho, jak dovedou žurnalisty hostit a svážet v autech, podle toho, jak je k tisku dovedou na nekoho naštvat, nýbrž podle toho, jak ctou, co píšeme.
Kdyby politikové a vedoucí cinitelé umeli lépe císti,
umeli by jejich novinári lépe psáti. Vidíme rádi, jsou-ii
novinári duverníky politiku a státníku, ale nevidíme rádi,
jsou-li jejich konfidenty.
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N. !lI eIMkhvá-Papc1ušková:

Objevení Evropy cili "Naši

za hranicemi.
1.

pred dvema sty lety nebo i pred stem roku byly do-

pravní prostredky tak nedokonalé, že každá cesta
hyla událostí v živ()te toho, kdo ji podnikal. Lidé hy Ji
tenkrát ovšem jaksi odvážnejší, a jízda sancmi na vzdá··
lenost dvou set verst nebyla' zvláštností. :r~a za epochy
kocáru, jak nazvala francouzská spisovatelka Clairmont-Tonnere údobí, jež predcházelo našemu, jezdilo
se v povozech z jednoho státu do druhého, aby se lidé
zúcastnili dvorských recepcí ve Vídni nebo v Paríži.
Ale prišly železnice a automobily, a my už nejezdíme
jako jezdívala kdysi madame de Stael, ale honíme se.
preplouváme a preskakujeme more i oceány.
Tecf se vyskytl tak ríkajíc hromadný cestovatel, kter)r se odlišuje oel drívejších poutníkLI a cestovatel LI
tím, že nemá poj sebou pevné pudy a casto ani cílepred sebou. Prostredek zmenil se v úcel. Cesta prestala
vésti nekam a stala se jízdou y. uzavreném kr~lhu. na.
které lidé vyvetrávají svou nudu. Ti, kdo se jezdí podívat na slavný oh raz a sochu nebo místo, precísti si rukopis nebo knihu, která se nemúže nalézti' doma, pre··
stali už míti název cestovatelu. Tohoto titulu nabyli ti.
kdo osamele, avšak casteji ve stádech, jezdí ze zeme do
zeme, pohlížejíce kysele na krajinu
a navštevujíce
z povinnosti historická místa, musea a divadla, podle
toho, co se musí videt. Deje se témer totéž, co se deje
také s literaturou, ve které jisté vrstvy ctou jen to, co
se musí precíst. protože to má dobré jméno.
Pred válkou a pred revolucí, kdy v Rusku stál pas
dvacet pet rtlblu a ne tri sta, jako nyní (rozdíl je znac··
ný i v tom prípade, nepocítáme-li nynejší, sice umelo~l,
ale prece zvý§enou cenu rublu), ruský cestovatel konkuroval v poctu s anglickým. Kvalitativne, nepocítáme-li pomerne nevelikou skupinu ucencu, spisovatelu
a umelcu, kterí se jezdili dívat, pracovat a ucit se, hyli
to lidé, kterí meli nejméne pLldy pod nohama a zacházeli daleko ve své cumivosti. Stací si vzpomenout tr bas na »Jarní vody« a »Dým« Turgeneva, abychom se
presvedcili, jak málo potrebovali všichni tito velkostatkári »vrídel« a Paríží, kde projídali selské dane.
O tomtéž, avšak už v pozdejších desítiletí, vypráví ve
svÝch satirách také Saltykov-Scedrin, zminuje se o nevy'lmutelném maitru d'hotel s nezbytným prstýnkem
\Jel»eine hochO'eehrte
russische Dame '<, který mu
dala
b
.
na znamení svých vrelých citLl. KlasickÝm splsovate ..
lem v tomto smern je však Lejkin. Múžeme se dívat
na neho jako na belletristu jakkoli, máme dokonce jisté
právo úplne ho zavrhovat v tomto smyslu, ale nemLIžeme neuznat, že; ac pri popisech života nešel hlnhoko,
absolutne presne zachytil typ ruského bludného cestovatele, cestujícího bez príciny. Lejkinovi hrdinovr jezdí, jakoby konali vojenskou povinnost, uprímne se 61,divujíce a upadajíce do nadšení jen nad tím, co stort
na úrovni jejich rozumu vývoje, na príklad nad pohybliv~'mi chodníky na mezinárodní parížské výstave. Až
prijedou domll,' budou vyprávet zrovna o tom s vychloubáním, proklínajíce zároven tempo a nesmyslnost

Evropant"t, kterí vypravují vlaky na minutu presne,
takže v nádražní restauraci bylo treu:t. uložit kotlety
s bramborovou kaší do kapesníku. Avšak povšechný
dojem je velkolepý a dokonce strašný, práve ta<, p:féo
tehdy, když stáli na vrcholu Eifelovy veže a vi-cteli
\l sv}'ch nohou nejen Paríž a Francii, ale celou Evropu, a když se clovek dobre podívá, pak i Afriku s Asií.
Byli ovšem také jiní cestovatelé, kterí se pooobaJi spíše
Belinskému, Granovskému a Stankevicovi a dychtive
hltali vedomosti, kterých ješte nemeli.
Na všechno to lehla minulost. Válka a revoluce zmenily dostatecne Rusko. Predevším t:íká se to kultury,
která ztratila právo na svobodný rozvoj, a za druhé
je to hrozná isolace zeme od všeho ostatního sveta po
komunistickém prevratu. V prLlbehu prvních dvou let
po revoluci možno sice priznat s jistými výhradami
onu VlIli odoeliti se od Ruska, ze které obvinují Evropu bolševici; ale toto údobí reservovanosti,
zvlášte
v kulturních kruzích, prešlo už dávno a na západe je
už témer zapomenuto. Pres to Rusko ztlstává stále za
onou cínskolt zdí. Jeho nynejší stav mí'lže se srovnávati jen s tím. který byl pred sedmnáct}'m stoletím a
který tak namáhave a násilne premáhala doba Petrova.
Jak težké ie cizinci dostat se do Ruska, to vedí mnozí.
Je zde otázka hrozné drahoty a umele do v~rše vyhnané
valuty, otázka dovolení príjezdu. která se dává velmi
neochotne, zvlášte v tom prípade, má-li dotycná osoba nezávislé názory a težce se podrobuje maršrute, jaká se obvykle dává cizincum. Ale všechny ty prekážky
jsou nicotné proti tem, které musí prekonávat Rus,
kter}' chce si zajet do Evropy. Obycejný obcan musí
predevším vyplnit nekonecný pocet dotazníkú, ve kter~rch se vysvetluje nejen úcel jeho cesty, ale celý rodokmen až do desátého kolena, a chran buh, aby se nekde mezi prababickami objevila Šlechticna. Pak. se vystavuje zahranicní pas, kter~r svou cenou mezl nekomunisty pohybuje se mezi 300 a 200 rublú, což se v na,~
šich penezích rovná 5.000 nebo 3.500 korunám. Kdy~
pak konecne je vystaven pas, na který se mnohdy mUSl
cekat rok, poplatky jsou zapraveny, tu se moho:l najednou n;].léLti príciny, aby se nedalo visum k OdleZ(lu,
takže cas, námaha
peníze byly promarneny. Predpokládejme nejlepší prípad, že všechno to je prekonán~
a clovek je pripraven ·k odjezdu: tu se mu dá dovolel11
vyvézti tak malou cástku penez v nejaké zahranicní 'Tal~te. že to stací sotva na týdenní cestu. Toto opatrení
vys~et1uje se prakticky tím, že Rusko dostává valuty
za drahé suroviny nebo za zlato, což jeho zásoby ciní
velmi omezenými a potrebn~TI1i pro nejneodkladnejší
státní .potreby, hlavne pro rúzué technické nákupy.
Musí se uvážit, že kulturní cást obyvatelstva je úplne
zterorisována a sama pokládá takovou cestu za jakousi
nedovolenou svévolnost. Na takového vzácného cestovatele pohlížejí s obavami nejen sousedi, ale i úrady,
obávajíce se, že tam za horami a doly nabere do sebe
volného ducha. Pri kterémkoli monstre procesu, o které v posledních letech nehyla v Rusku nouze, muže
b~,ti takov)' neprovinil)'
clovek volán k odpovednosti
za domnelé rozmluvy se zahranicními kapitalisty a
ostatními nepráteli sovetské vlasti, kterých neslyšel nIkdo než provokatér: Je prirozené, že po návratu každ}'
se snaží odcinit tento svuj hrích, jeden tím, že mlcí,
druhý tím. že mluví o nicemnosti
a prohnilosti
Evropy.
Všechny tyto podmínky napomáhají zuacnou merOlI
isolaci Ruska, které se skutecne dostává da sitltace,
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jaká byla za starého moskevského carstva. Zde jsou
dva citáty z Pipinových ~Dejin ruské literatury«, které mne prekvapily svou shodou s dnešními pomery:

ticky témer už po jedenáct let do hlavy, že sovetský
život vyniká nad život evropský. VeImi casto, trehas
proti své vlastní vuli, zacíná sovetský obcan nejprve
verit a pak také opakovat, že v SSSR. se žije svohl,ci»Od chvíle, kdy bylo za~ožcno moskevské carstvo, peclive
neji a lépe, než v jiných zemích. Nietzsche pravi!. že
~e chránilo jakéhokoli sblížení se zi::;adem, vuci kterému se
rekne-li
se dvakrát žene, že má v ústech med a v ocích
::\1oskva stavela do ostrého protik'iadu. Moskva - »Tretí
ráj, bude to po tretí sama opakovat. Pri mých posled:Rím« - chtela být prísnou ochránkyní pravo~laví a už
ních dvou cestách do Ruska naskytla se mi nekolikráte
proto ~e vzdalovala od západu, který jako katolický ci propríležitost setkat se s lidmi, kterí nejen nesympatisotestantský byl stejne kacíreký.«
vali s komunismem, uprímne se pokládali za jeho neTam úplne ovládal predstavy )tretí f~ím', zde je Ovlá- prátele, kterí však zároven s úplnou uprímností opakodá ~tretí internacionála c , tam stálo v ceste pokroku
vali fráze o hrozné bíde a drahote v Evrope, o jejím
ztrnulé pravoslaví, zde komunismus. Druhý úryvek
rozkladu a o gigantickém pokroku sovetské kultury.
prekvapuje ješte vke svou shodou.
Všechno to je ovšem pred cestou trebas do nejbližší
»Vláda cinila. veliké potíže každé ceete za hranice II bál/\
evropské zeme; když se tam dostanou, obdivují se stejkdyž
~e krome toho také nejakých politických úmyslu.
ne uprímne tomu, že v lázních každý návštevník dovypravovala potily, urcovala presne jejich povinnosti a zastane zvlášt pro sehe cisté a cerstvé prádlo. Totéž,
kazovala jim všeliké vedlejší rorl1O'vory, i bylo jim naríjako pri techto malickostech, opakuje se také pri vážzeno: »Panovníkovu práci delat, a to ve všem podle panovných a velkých vecech, mezi nimiž na prvé místo sluší
níkova príkazu, a etrfci ve všech opatreních pancvníkovy cti
se postaviti vlastenectví.
a o jiných vecech odpovídat uctive, ale zbytecných a nepoVlastenectví v onom obecne pochopitelném smyslu,
Hebných recí I nikým n~mluvit a o Ivé újme niceho nezase kterým se setkáváme ve Francii nebo u nás v Cecínat.«
chách, v Rusku proste nebylo. V prtlbehu dejin vzplá10 tu a tam, nejjasneji
a nejobecneji v dobe »vlasteA což pred našima ocima nemáme prípady, kdy komunistická Moskva kladla oficiálním osobám za vinu
necké války« roku 1812. Na zacátku dvacátého století
byla nálada taková. že mnozí si práli vítezství armády
prílišný styk s buržoasií jal$o kdysi s neverícími katojaponské nad rnskou. Uvádím prost:\" fakt a nepouštím
líky? Tak precházíme od ochrany obycejného bezparse do politických a psychologických prícin. Vlastenecká
tijního obyvatele pred evropskou nákazou ke stejným
nálada, která se projevila tak jasne na ~acátku svetové
oba-vám O komunisty. Formy jsou zde však ponekud
války, zmizela po dvou letech. To jsou ovšem jednotlijiné: pravoverného bolševika, zejména má-Ii odpovedvosti, povšechne však muže se ríci, že klidného a prironé místo, pustí za hranice rychleji, ale za to požadují
zeného vlastenectví v Rusku nebylo. Massy k nemu jeod neho více; jestliže ciní neco, co se prící moskevskému katechismu, tu se snaží zahladit za sebou co
šte nedozrály. Vyšší kruhy spokojovaly se oficiálním
ci správneji erárním vlastenectvím, kde se na stejnou
nejdt"l1dadneji stopy. Velmi typického cestovatele toúroven stavel vnejší i vnitrní neprítel (tento spocíval
hoto druhu nalézáme v Ehrenburgove »Rváci«, kde se
ve studentech, socialistech a Edech, pri cemž se sou~
popisuje obchodní cesta komunistu, doprovázéjících
dilo, že všem se má namlátit). Inteligence se ve své
profesora, který jel nakupovat vedeck)' materiál.
vetšine
dokonce jaksi stydela priznat k tomu, že miluje
Ale v posledních trech, ctyrech letech vypracoval se
vlast,
a
její príslušníci se pyšne nazývali svetoohcany.
ješte jeden nov~' typ cestovatelu do Evropy; myslím
Jistou výjimku tvorila slavjanofilská inteligence, která
spisovatele, publicisty a žurnalisty, kterí jedou do ruzných zemí bud na odpocinek, nebo aby studovali tu ci nalezla národl).í tradici a spojení s lidem, ale za to, stejne jako za náho7,enskost, dávaly jí levé a tak zvané
on tl otázku. Každá z techto osob pokládá za svou svapokrokové krnhy názvy reakcní.
tou povinnost napsat po návratu domll ne-li knihu,
Tato odbocka do minulosti byla potrebná, abychom
pak alespon nekolik clánkll, takže v revui ~Kras!1aja
Nov« byla zavedena dokonce zvláštní rubrika »Za 1'>ra- odstínili patricne nové vlastenectví, ktf:ré se zrodilo
nicemi --:v1usíme podotknout, že málokdo z velk~'ch
proti každé logice. Nejpodivnejší je, ~e komunisté, inspisovateltt zabývá se temito vecmi, a stránky žurnálu
ternacionalisté,
ne-li v,)7slovne, prec jen jasne mluví
o lá!"ce k vlasti a o národní proletárské hrdosti. Nejnái prehrady knihoven naplnují popisy prostredních
a
dokonce zcela neznámých spisovatelu a žurnalistu. ,Ti- padnejší je to, že sovetské vlastenectví, jež se podobá
zaujalo i širší
stou výjimku tvorí L. Sejfulina, Boris Pilnjak
1.. drívejšímu oficiálnímu patriotismu,
Reisnerová.
kruhy.
Ze všeho, co jsme rekli, je zrejmo, že prumerný ruLidem je velmi mucivé neznat príciny svého nešte·
Sk~7inteligentní clovek, a tudíž také prostrední spisostí, ale na druhé strane zavírají oci a schovávají hlavatel nemá prímého styku s ostatním svetem a nemt"IŽe. vy, když neštestím jsou vinni sami. Rusum se težce
srovnávat sovetský život s francouzským, nemeckým,
žije, ale priznat, že devet desetin této tíže zavinili saanglickým a jiným. Je sice ješte jeden prostredek stymi. je jim ješte težší. Považme jen, co jsou takoví roku, totiž kniha, ale i ten je omezen. VolnÝ prodej zahr::t- Zl1moví kejklíri, kterí dovedou i emigraci obvinovat
ze zostrení sovetského režimu. r\ le hlavní a stálé obvinicních knih a casopisll s výjimkou berlínsk,)Tch novin
a »Die Dame« v Rusku neexistuje; jejich objednávka
není vyslovuje se vLlci Evrope, která provádí blokádu,
je pro soukromníky omezena a podrobena kontrole.
podniká intervence a neplljcllje penez nebo proste nenávidí a vyckává chvíle, aby se vrhla na nevinné Rusko
Delají se preklady, ale prevážne z belfetrie. Jak hdelé
je oko censury, o tom svedcí na príklad fakt, že ruský- a roztrhala je,l'onevadž
nemá možnosti kontrolovat
ani .)sobne, arii pomocí tisku skutecný pomer Evropy,
preklad Masarykovy »Svetové revoluce«, který vyšel
v nakladatelství P 1a m j a v Praze, nebyl propušten
rw;;ký obyvatel volky nevolky naslouchá a pak zacíná
do Ruska. Vlastní tisk vtlouká všem obcanúm systema~
yerit. Tak vzniká nejprve neprízen k Evrope a potom
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z pocitu urážky vzniká ten druh vlastenectví, který
vychvaluje všechno vlastní a haní všechno cizí. Takové vlastenectví hranicí se šovinismem, který muže
být projevem nálad jak monarchistického,
tak komunistického režimu. U nynejších Rusu zvlášte takové
primitivní
vlastenectví
je dusledkem
ryze lidské
osamelosti, nemohoucnosti a bezradnosti, kdy clovek
lne k cloveku tak ríkajíc pro živocišné teplo. Mluvím
tu ovšem o massách a nikoli O panující skupine, která
potrebuje takových nálad pro sebeospravedlnení a jako
základu pro demagogii.
Ale clovek je, jak známo, sláb, a touha pohledet (byt
jen jedním ockem) na to buržoasní peklo, premáhá
prekážky. A tak jedou a pak píší.
Polsko je cizina jen na polovic;
o tom' vypráví
v cláncích i feuilletonech jen 1. Ehrenburg, žijící Íysicky v Paríži a jen v zásade se pokládající za sovetské- _
ho spisovatele. Pro Rusa všech dob je pravou Evropou
Nemecko, Francie, Anglie; v poslední dobe se k tomu
ješte pridružil0 Ceskoslovensko, se kterým se vetšin:>.
setkává nenadále a nechápave. Ale svou cestu vetšina
zacíná popisovat již vlakem; tak ciní Nikitin, Imberg,
Malyšev a jiní. Nekterí už predem mluví o svém odporu k západu a o tom, že jejich cesta je jakousi povinností. Tak Malyšev tvrdí na ctvrté stránce, že se
mu nekolikráte naskytla možnost »vypravit.se za hranice, ale nemelo to jaksi pritažlivosti «. Jestliže tento
typ lidí se dostává za hranice, tu se zaprisahá všcPli
bohy, že je mu to protivné a že celou duší tíhne domtl.
Tak v 7. císle revue »Krasnaja Nov« z roku 1928
nalézáme v Avraamove clánku »Hopla _. život« prímo klasické rádky:
»lleknu ~j: za ten, p~l roku za hranicemi bývaly dny,
týdny, kdy jedinou myšlenkou, která mohutne ovládala celou (dokonce fysickou) bytost, bylo -~ utéci, utéci bez ohlížení domu, do SS-SR, do Moskvy! K certu s »vymoženostmi mezinárodního vedeckého trhu«, a k samému dáblu se
všemi zázraky evropské techniky«, s koncerty »svetových
umelcu«, musey, svítilnami, archivy, ultraelektrofony, když
clovek nemá cím ,dýchat, když celý zpusob života, celý souhrn každodenních dojmu od architektonických »krás«, (empire - prusse) až po stránky novin vtéká do tebe jako nejaký pr~tredek ku ivracení, kterého nemuže prijmout
nejen uše, ale ani žaludek.«

Do cerné't,o trefil Nikitin ve své knížce »Nyní na zá.pade., když cituje úvahy pruvodcího Petky o Rusku
a Evrope. Zcela správne ríká, že »Petka byl nacionální
internacionalista«. Stav nepri rozen)', podivný a nepochopitelný, ale typický pro naši dobu. »Petkll je terl'
u nás mnoho. Jsou všude: jsou inženýry, advokáty,
velmi vynikajícími spisovateli, budícími komunistické
verejné mínení, prošli i stranickými útvary a o prostém lidu se ani nemusí mluvit.« Všechno to je velmi
pekne napsáno na trinácté stránce, ale na ctrnácté a
patnácté stránce si autor sám odporuje, upadá do téhož
citu a je proniknut vírou ve svetovou revoluci, kterou
prinese svetu jako spásu z Ruska.
Kdo s.i precte pet, šest cestopisu tohoto rázu (s jin)-m jsem se vubec nesetkala), dospeje k presvedcení,
že cesty se podnikají s predem zaujatými myšlenkami,
že totiž se na celý život pohlíží s ruského komunistického hlediska, že zájmy se umele soustredují na trídní boj a na delníky, že se všude vyhledávají nedostatky. Je podivné, že nikomu z techto osob neprišlo na
mysl, že psát jen o delnících je stejne nudné jako jen

o aristokratických
salonech té které zeme. Pokud jde
stinných stránek, tu t)'ž Nikitin dosnel
až k tomu, že v kapitole o tom, co se pokládá v Anglii
za neprípustné, staví na prvé místo: " Teslušné je pristoupiti na ulici k neznámé dáme a seznámit se s ní -tri mesíce vezení«. To, stejne jako mnoho jiného, má
ukázat celou hloubku šosáctví, ve kterém uvízla Evro-·
pa. Proto se s podivuhodnou lehkostí smešují n'lzné
vrstvy spolecnosti a ciní se celková obvinení. ~Tebudn
citovat, co je napsáno potom na stránce 87. a 8S.. to
by bylo príliš dlouhé, ale vezmu jen malick)' citát z 26.
stránky. Když popisuje Pilnjak žene živou Anglii.
ríká: »Prišel week-cnd - konec týdne, prázdno, a tu
jsme vkrocili do jedné pošetilosti: Com-house, nekolikaroschodové restaurace, sedí tam Anglicanky a Anglicanky, five o'cklock, nebot jen v klubech a restauracích v této dobe zacínají se schllzky - v rukou mají
tennisové rakety. Tam sedí v Com-house kokoty, prostitutky, švadleny, které dostaly v sobotu výplatu, a
pri jídle se kroutí docela jako naše kolpinské mešfacky. V sobotu flámují, to jest pijí kávu a jedí cukroví
vidlickami. Pri tom odstavují malícek _. podle velkosvetského tónu.« Z toho je videt, kterak ustálené patrony svádejí spisovatele a kterak s prekvapující lehkostí hází otrepanými formulemi o nábožné Anglii,
o anglickém
romantismu,
o šosáctví,
panujícím
v Evrope.
Ale rekord v bicování evropského šosáctví a tichého
velebení tak zvaného ruského rozmachu má ovšem Bezymenskij ve své básni »Parky«; název sám má b),t
vtipnou alegorií v poro"nání
s cesk~'m v~'znamem
"párl y,( a ruského názoru pro bohyne lidského osudu.
I) v"hledávání

"Ke mQg, ne mog povedat mne (Nemohl, nemohl povedet mi
Ni dalnyj ce10vek ni blizkii, ni vzdálený clovek, ni bHzký,
~to "Parki« v teoj vot strane že »Parki« v téhleté zemi cePo cešski znacily sosiski!
sky znamenaly párky! PárkySosiski - Parki! cha-cha-cha!
S:ova grozy i mysli žarki.
Sudba mešcanstva ne plocha.
Nu, Parki! Parki!
Vot tak parki!

Parky! cha - cha - cha ! Slova
bourky a horké mysli. Osud
mcštáctví není Zlý. Nu, Parky! Parky! Tak tedy párky!

Sosiski! - vot krasa krasy.
Sosiski- - vot duša periny.
V dali zaljali, kak psi,
Casy na ratuše starinnoj.«

Párk:\!:! - to je krása kra"..
Párky! - to je duše periny.
V dálce zaštekaly jako psi hodiny na starodávné radnici.«)

Zacátek je vyz~'Vavý vlici celé Evrope:
»Zdravstvuj, Evropa!
(Bud zdráva, Evropo r Tvá
Tvoj galstl1k - choroš, kravata je pekná, frak bájecfrak zamecatelen,
ný, vzhled, .. za nic nestojící.
Vid ... nikudyšen.
:::em že ty dyšiš
Cím pak dýšeš a jak žij eš?
i kak ty živješ? Tl1hle my nežijeme a nedýMy, vot, ne plocho
cháme špatne.)
Zivjem
I dyšim.«

Ponechme stranou zcela pochybnou svobodu života
a dýchání v Rusku a pohledme, jak a ve jménu ceho
obviií.uje se skrze Ceskoslovensko celá E "ropa. Bubákem rusk)'ch zvedu je šosáctví, v zájmu jehož vyhubení se v komsomolu strhávají s oken záclony. Šosáctví se spatruje ve všem - v cistote, ve zdvorilosti,
v neochote chodit na návštevy, ve skromnosti, v šetr-
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nos ti, v úcte ke starším, slovem ve všem, co se prící
romantismu lidí, zaujatých bezuzdnou touhou nicit,
co je mimo ne. Pro tyto oblíbené ideje Bezymenskij,
jenž píše o zemi, ve které byl tri dny, nerozpakuje se
podávat zcela falešná fakta. Tak v šesté hlave popisuje
rodinný skandál, jenž vznikl proto, že syn si zapálil
cigaretu zápalkou a nikoli od plynu, horícího v kuchyni; v hlave deváté vypráví, jak vdaná dcera prijde
na návštevu, políbí otci ruku a platí rodicLlm korunu
za vypitý koflík kávy. Jako jakousi malickou páralelu
k této básni mOžno citovati výnatek z povídky Alexeje Tolstého »Gadjuka« (Zmije). Tam se sice nemluví o Evrope, ale prece o cizincích, a to zase o Ceších,
tech, kterí se zúcastnili boju na volžské fronte. Když
se ctou tyto rádky, prestává se clovek divit, že Rus,
jenž se dostane za hranice, nemuže se v nicem vyznat,
upadá do rozpakLl a pak zacne vymýšlet. Zde je nekolik príkladu z této povídky: Ceši jsou obleceni jako cizinci. kdežto ceskoslovenská
dohrovolnická
armáda
v Rusku mela uniformy podle ruského vzoru. Pak prichází prímo pomluva - .že prý po príchodu do mesta
Ceši zacali tím, že postríleli lékare v nemocnicích.
Celá tato rozkošná povídka koncí se v:\'slechem devcete, p0dezrelého z holševictví:
»Tak tedy mlcíme? No tak dobrá ... « Uchopiv se operadel kresla, obrátil' se k Cechum (mluví se zde o ruském
dustoj níkovi).
- Bitte, prosím ...
Ceši priskocili, pozvedli Olgu Vjaceslavnu se židle, ohmat<J1iji boky, prsa, spokoj'ene hýbajíce kníry - hmatali, hledaJi pod podšívkou kapsy.«

Dovedu si predstavit kaši, kterou by udelali legionári
z takového ruského dLlstojníka, jim velícího, který hy
zacal mluvit s nimi nemecky, trebas by to byla nemcina A. Tolstého.
Dejme tomu, že Ceskoslovensko je zeme málo známá a že na ní lze bez nebezpecenství blamáže svalovat
všechno, z ceho se sluší obvinovat Evropu. Není to
ovšem duvodné nráve u Rusu, kterí pohrdají nekterými národy za to, že neznají zemepisu, a sami sehe
chválí pro nezaujatý internacionalismus.
Když však
clovek cte stále nové cestopisy, presvedcí se, že objednaný názor a nerozpacitost presahují všechny mez~:
V tom smeru prímo klasická je knížka -E. Zozul]!
»Z 'Moskvy na Korsiku a zpet«, která vyšla roku 1928
v Leningrade. Když vyšla, rozhorcili se i sovetští kritikové nad tou nerozpacitostí, se kterou autor bulíkuje
hezbranné ctenáre, Tel kvapem z Moskvy za hranice a
zpet, porádne nic nevidel a ješte méne pochopil a nyní
smele mluví s výše svého ignorantství
o evropské nicote. Uvedu alespotl jako príklad jeho popis a charakteristiku francouzských lidových zábav:
"Nejobycejnejší podívaná: kolotoc pri zvucích mechanického kolovrátku, pozlacené vozícky a kone, ozdobní draci,
ružoví veprí, velocipédky, automobilky...
A na vše to
usedá a tocí se zcela detinsky v rozkošnickém opojení milý
elegantní parížský ·divoch! Na techto ružových veprích a
kolotocových automobilcích tocí se nejen deti, ale casto
i dospelí lidé s mohutnými kníry a dokonce prošedívelí ..
A to je ve stredu Paríže, mestu svetové kultury ...
«

To je prec poburující! Hned je videt, kterak kapitalismus utiskuje proletariát.
12

P. Eisner:

Kompyné a kriminál.

K dyžsevrenspravedlnost,
tento hlas boží, jsa uzákonen a
do pevných norem justice, musí soudit
trojnásobného vraha, odsoudí jej sice, ale s jakýmsi.
pocitem lítosti; a není-li ani pro ni místa, aspon s vecnou spravedlivostí, témer kavalírsky, jako jedná gentleman s gentlemanem: »Oko za oko, zub za zub, tak,
múj milý, jsme si kvit a tím, že jsem te predal oprátce, vyrovnal jsi svuj dluh, jsi jaksi rehabilitován. Nic
za zlé, múj milý, udelal jsem to bez zloby, ze smutné
povinnosti, mužeš mi verit.« Nacež si ruka, patrící
k božímu hlasu, vyžádá již jen konecek oprátky na
památku. Je to poctivý a spravedlivý vzájemný pomer,
nicím nezkalený, v pravde sine ira et studio. S jed.nou podmínkou: s podmínkou, že hlas boží promlouvá k muž i.
'
Promlouvá-li k žene, pozbývá hlas boží zvuku xylofonu a nabývá mohutnosti šofaru a trub Posledního
soudu. Promlouvá-li k žene, mení se tribunál v místo
úctování ješte jiného. Promlouvá-li k žene, vyrizují
se úcty staré, starší a nejstarší, 40.000 let a víc, a
spravedlnost boží, odvracejíc se od oka.a zubu, vybíjí
se vášnive vzdutým výkrikem oprávneného mravního
rozhorcení:
A her báb n:\' k o m p y n é n o s i 1a, pot vor a!
Zkrátka, promlouvá-li hlas boží k žene, je z toho
prípad Hanikové a Lepeškové.
Co tu mluví -- od pochvalného uznání v auditoriu
»Ten náš strejda je ale na ni prísnej!« - do »bourlivých projevLl hustého davu« pred soudní budovou,
od atmosféry síne, naplnené vuní vurtu, potem rozhorcenosti, fosforeskující nenávistí, až do atmosféry komentáre k rozsudku v oblíbených denních listech, od
prokázaného daltonismu i lidí jinak inteligentních.
kterí na pr. v Písku nevideli zázrak, že kniha Heinricha Manna »Professor Unrat« ne snad se vtelila, ale
byla daleko prekonána skutecností, až do prímo fysické satisfakce nad ortelem - co tu mluví, je nenávist pohlaví.
•
Je, rozumí se, dvojí svými nositeli. Ta jedna je nezajímavá: Femina feminae archilupa, vec je stará,
nemenni, a slyším-li na pr. práve dnes, že ženský clen
jisté zkušební komise neobtežoval si napsat pred zkouškou mužským clenúm téže komise výstrahu pred morálními vlastnostmi nápadne hezké kandidátky, nedivím se tomu ·kombiné ani ve svatostánku Spravedlnosti.
Trochu zajímavejší je komplex hedvábného kombiné u mužu.
Spolecnost spoutala pohlaví do betonového koryta.
Je mu v nem úzko; rádo by se zase rozlilo do šíre,
do dálky, do hloubky. Nemuže. Nesmí. Tak narodil
se sexuální kverulant.
Je jich plno, plno tech, kterí nemohou, nesmejí, nebo
i nechtejí, ac by chteli. Je jich plno jako~much a není
na ne plácacky. Posílají ti vstríc drzé, nestoudné, mizerné pohledy, když s ženským tvorem možného vzhledu vstoupíš do verejné místnosti; vybíjí se to z nich
talírem prašteným o zem, protože polévka byla presolena, leze to z nich debatami o mravní úrovni mládeže a sycí to z nich jako z Papinova hrnce horováním pro mravnostní policii; hledá si to z nich výcho-
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disko všemi ventily. Jedni delají ze zoufalství kariéru,
druzí delají do spolku, tretí sbírají známky, ctvrtí si
zakládají obrazárnu a všichni, pokud jsou gramotní,
nadávají na Wedekinda. A všichni) všichni mají pohlavní mstivost vecného neúkoje, nevybitosti a nakvašenosti. Jsou to chlapíci, kterí žene nezapomenou, že
nebyli pri tom, že se na ne nedostalo v jejím prostopášném živote. A je to tak mocné, že jen silný, superiorní a ne již mužsk)" ale vprávde mužný duch dovede
se plne oprostit od té strašné mstivosti in sexualibus.
Kulturní historik, jenž prijde za dvacet let a spatrí
pred sebou akta prípadu Hanikové a Lepeškové, nerekne, že verejné mínení republiky v jejich zacátcích
bylo mužné, n)'brž rekne, že bylo jen mužské.
A snad dríve ješte než poucenejší budoucnost uciní
konec pitvornému mumraji spravedlnosti, jak se ve
svižné danse macahre tocí v instituci lidových porot;
než srazí jedinou ranou vaz hloupému, pseudo-demokratickému a vskutku neprícetnému domnení, že pp.
obchodník obilím Kacer, majitel realit Podleška, majitel závodu obuvnického Petržíla, respicient Straširyl)ka a industriální ucitelka sl. Knmlpánová
jsou
kloudnejšími nástroji pro zpytování srdcí lidských
a nestranný ortel nad nimi než »ucený« soudce -dríve ješte, než budoucnost shledá, že tomu hlasu božímu nedostává se trapne lahvicky Odolu, a než srazí
celý ten kšandovat)', dlouhé podvlékacky ukazujíci
hnus do propasti dobrodejného zapomenutí, vyloucí
z dosahu hlasu božího ospoi'í ty prípady, v nichž prokázane a prokazatelne jde o nejaké hedvábné kombiné.
lTebot kombiné a kriminál jsou aliterace osudná) príliš mužská, príliš ženská, málo mužná, málo lidská,
nelidská.
F· Tetalier:

Muž, který dobyl Árabie.
Plukovník
Lawrence,
hrdina polního tažení v Arabii, je poradcem krále
Ammanul1aha.
(Zpráva

denních

listu.)

Svetová
válka,
jen šedivý,

z níž jsme my uzavrení ve vnitrozemí zažili
bolavý a hladový rub, mela i svoje stránky
pathetické, romantické, ac jiste tech všiv.Ých a bolestných bylo
víc. Válecná literatura, at bezprostrední,
at odvozená, zamlcuje
jiste víc než povídá, a nelze jinak. Ti, co umejí vyprávet, neprožili vždy okamžiky nejzajímavejší,
a ti, co nechali kus kuže
anebo nervu ve chvílích nejdramatictejších,
nejcasteji
umejí'
tuto vzrušenou minulost vyvolat jen pro sebe v duchu a mlcky.
Tím podivuhodnejší
je. dílo hrdinsky prostého a houževnatého, pri tom básnicky vnímavého, ostre fysiologicky cijícího,
mocne a dramaticky vyprávejícího
Anglosasa T. E. L a w r e nV
poušti".
Moderní príbeh z »Tisíce a
Ce »Vzpoura
jedné noci«, prožitý a vyprávený charakterem
typu Julia Caesara ze »Zápisku o válce gal1ské«.
Nenajde se hned tak analogie ke knize tak mnohostranné
a
pri tom tak jednotné a ucelené jako je tato. Na cestopis je tu

.

jednak
Orientu, a jednak
zrete1ll, prespríliš
ua románbásnického
chybí tu pretv~.í
ob'l""':'.iá
citovost
jakákoli politickýCh
zápletka,
nebot není tu solových hrdinll (a vubec ne hrdinek),
nýbrž
jen více a méne významuí herci kolektivniho
dramatu, z nichž
autor sám, ac nejduležitejší,
jeví se nejskromneji:
chce-li kdo
videt, co to je naprosté plnení Pascalovy zásady, že v literature

já je treba odvrhnouti, at se jde ucit k Lawrencovi.
Na raport
voják!. je to príliš protiimperialistické,
príliš dílo neodvislého
ducha, individualistického
myšlení a cítení. Na po1iticko sociologický dokument
je to príliš výsledek fysiologického
zrení
a duchovní záiiby v predmetu.
T. E. Lawrence,
syn staré, ale nebohaté
anglické rodiny,
kterého je možno pocítat do malé galerie opravdových, a nikoli
bezdecných, válecných hrdinu, zajímal se o Orient už v dobe
studií. Vypráví se o nem, že ješte, jako oxfordský student podnikl sám a v domorodém šate dvourocní cestu mezi arabskými
kmeny v Syrii, shledávaje materiál pro svou dissertaci o válecných dejinách Krížových výpr:J.v. V roce 1914 byl zamestnán
(jako po'dradná vedecká síla) pri vykopávkách,
provádených
Britským museem v Carchemish
na Eufratu.
Anglictí turisté,
kterí ho tam zastali, vypráveli pozdej i, že umel zacházet s domorodým delnictvem,
s pozoruhodným
,traktem, a že ociv1dne
harmonie, v níž žil s domorodci,
upevnila Anglicany v prenárodopisného
a zesvedcení O' dobré a bezpecné budoucnosti
mepisného ka1eidoskopu britské ríše. V tomto detailu je už
možno spatrovat budoucího» El-Orense«, který, ac krestan a cizinec, patrí v arabských srdcích do národního Pantheonu.
Hned po vypuknutí války hlásil se še.-;tadvacetiletý Lawrence k vojenské službe - a byl odmítnut, a sice pro fysickou
slabost - on, clovek, který zakrátko utahal celé arabské kmeny neúnavným
tempem svých vycerpávajících
cest pouští. Pri
tom však není pochyby, že odvodní lékari rozumeli své veci;
nikdo nemohl na nich žáciat, aby diagnostikovali
také Lawrencovu vllíi. Záhy po tomto nezdaru sloužil už Lawrence, díky
dokonalé znalosti arabštiny a arabských kmenu, jako podrízený
zatím úredník Výzvedné služby pri britském v itelství v Kahýre. To, co potom následovalo, nebylo snad vykonávání rozkazu
nadrízených,
nýbrž cílevedomá vzpoura proti prosté úrední mechanicnosti,
proste napoleonská
kampan neobycejného
cloveka,
v nemz se sešel »archeo1og a filosof a diplomat a vedecký odborník ve vojenství
s nevyrovnate1ným
vudcem nepravidelné
kavalerie«. Jako dustojník. zustal Lawrence filosofem, s okem
jednak vedeckým a jednak básnickým, a pri tom clovekem neobycejné a mužné citlivosti, nedbající ani o své nadrízené, ani
(> osobní
vyniknutí. Bránil se pros1avenosti a potlacoval všecko
vnej škove. Na j eho mužno~
je neco antického.
V letech 1914-1916
Lawrence,
který na svých drívejších
cestách, díky své chudobe, poznal s dostatek mínení arabského
lidu a uvedomil si úpadek tureckého panství, spolu s nekolika
vedeckými
práteli užil svého vlivu k vyvolání polooficielní
tajné korespondence
mezi Sil' Henry Me Mahonem, britským
zástupcem v Kahýre, a Hussejnem, velikým emirem posvátného
mesta Meccy, kterému byla slíbena britská pomoc ke vzpoure
proti Turkum. Sil' Hcnry nedelal obtíží: tajné poštívání Arabu
proti Turkum byl kus tradicní britské politiky, která se velmi
obávala o ~uezský pruplav. S pccátku vyhlídky byly chabé.
Turci uhájili Dardane1y a Anglicani
byli poraženi u Kut-elAmara. Ale v cervnu 1916 Hussejn prohlásii slavnostne Svatou
válku proti Turkum
(s britskou podporou a penezi). Mínení
Arabu nebylo však nijak jednomyslné
a mnozí velmi pochybovali, zda vec Spojencll proti Centrálním
mocnostem je totožná
s vecí Arabu proti Turkum.
Mnozí pochybovali o nezištnosti
Anglicanu (na mírové konferenci se ukázalo, že právem), a tak
velmi mnoho arabských
nácelníku
zustalo na turecké strane
až do konce války, Nicméne v léte 1916 vzpoura zacala úspešne.
Hussejn dobyl rázem posvátné Mekky a prístavní Jiddy. Útok
jeho syua Feisala na Medinu, silnou pomerne pevnost v tureckém
držení, ztroskotal
a revolta oslabovala,
zvlášte když i Cairo
ochladlo, pochybujíc
o zdaru. Sil' Henry, naklonený
vzpoure
a jejím iniciátorum,
byl odvolán do Anglie, a Hussejnovy
ne-

13

pravidelné sbory, vedené jeho ctyrmi syny Feisalem, Alim,
Abdullahem a ,Zeiclem, byly bez rady a .bez pomoci. Kritický
okamžik.
l.awrence, ethnologický expert z povolání, jemuž bylo tehdy
dvacet0sm let, nikdy se do té doby za vojáka nepovažoval. Mel
zálibu v kreslení :llap a zabýval se potajmu vydáváním a psaním tajného arabského -casopisu. Ale nyní jeho arabská vzpoura
byhLv nebezpecí. Turci vyslali pravidelnou kolonu proti Hussejnovi a vzbourilí Arabové meli pred sebou nevábnou vyhlídku:
dát se rozstrLet pred branami Svatého mesta - místo aby užili
své rychlosti a pohyblivosti v soustavné gueril1e v poušti, kde
se jim nikdo nevyrovnal. Lawrence krome toho si práve ja.sne
uv~.domn, že kožení oficíri a úradové v Kairu by ~e ho rádi
zbavili i s jeho nesmyslným plánem arabské vzpoury. Okamžite
žádal o dovolenou. Obdržel ji ihned a vstoupil s prítelem na
lod, která jela do Jiddy. Na první pohled »výlet pro zábavu«
- ve skutecnosti, cesta s vážným úmyslem pomoci· arabské
vzpoure, jejíž vudce Feisal byl ve vnitrozemí, a k nemuž, jS:1
krestanem, Lawrence se vlastne nemohl dostati. Nicméne jel,
sám zvedav, co dokáže napolo propuštený britský štábní kapitán
pro rozptýlené a bezradné arabské síly. Príjezdem do Jiddy
zacíná také vlastní Lawrcncovo neobycejné vyprávení.
P1:ístav s prítelem Storrsem, rovnež stoupencem plá.nu arabské vzpouh~ v Jidde, malém, žhavém orientálním prístave,
pohádkove zavešeném mezi nebem tak modrým, že až zranovalo
zrak, a vlastním odrazem, mihotajícím se na hladine zátoky,
Lawrence setkal se v ·dome britského zástupce u nového arab·
skéJlO státu s AhJuLou, jedním ze synu velikého. emira Hussejna. Úcel této první cesty Lawrencovy byl duležitý: arabski
vzpoura zkomírala v nehybnosti a Lawrcnce cítil, že chybí duch,
který by vzbudil nadšení v Arabech. Niko,)iv tedy intelekt ci
politická moudrost, nýbrž sugesti'll1í osobnost, jež by plamenem
své víry a úsilí zapálila POUŠf, obývanou národem tak vznetlivým. Humorný a rozvážný Abdulla tím hledaným vLldcem nehyl. Storrs však už to tak zarídil, že velký emir Hussejn telefonicky, podmíne.cne ovšem, svolil, aby Lawrence v dobrém
pruvodu se vydal do tábora druhéhO' jeho syna, "Feisala, který
táboril v okolí Meddiny, pripraven bránit útokum Turku na
dobyté prístavy i na Svaté mesto. Lawrence víc prozatfm nechtel a víc ani nemohl dokázat v tomto mestecku, které se
vyznacovalo pi'-cdevším atmosférou, která byla jako stálá parní
lázen, veky neprovetraná a pak už nicím. Premýšleje o vyhlídkách arabské vzpoury, vzpoury lidu, který podle dobrého
Lawrencova p;esvcdcení vždy byl ochoten vášnive se rozbehnout za nejakou ideou, aby ji, nebylo-li mu bráneno, brzo
opustil pro jinou, Lawrence nemohl se dockat druhého dne,
kdy mel vyrazit. J edi-né vyrušení byl telefon z paláce v Mecce,
kterým emir 'Hussejn, zval britské hosty svého syna, ~by
poslechli hudbu tllreckého vojenského orchestru, zajatého pri
dobytí Meccy, která vyhrávala, jak bylo telefonem dobre slyšet,
}>Deutschbnd, Deutschland i.iber al1es«.

tak první z nekonecných a ~oustavných cest pouští, na nichž
mel stráviti následuiící dva roky ,(1916-1918) až do konce
války. Jízda na velbloudu nebyla Lawrencovi novinkou, a pouští
také nejel poprvé, ale tato cesta byla první po dvou letech kancelárského života v Caim, kde sebylo príležitQ~ti k fysickÝm
uámahám - naopak. Není tím, že Lawrence byl prso unaven,
neumeje proste vyhovet kroku skvoetného zvírete,' které' mu
dal Ali na cestu. Po krátkém spánku na poušti, mezi pulnocí
a prvním rozbreskem, slunce se rozhorelo do plnéhO' žáru a
Lawrence byl oslepen, leskem písecných úlomku. Zastávky u
dvou studní a ve dvou oasách byly príjemnou zmenou na ceste
krajinou žhoucího písku a pálících kopcu.
Zmíníl-li Je tu
Lawrence o únave, bylo to poprvé a napnsled, nebot pak už si
zvykl a brzo byl to on, jenž vysiloval pruvodce a arab.ké bojovníky nevycerpatelnou energií své vule, která pracovala v rekordech: vzdálenosti, vytrvalosti, dumyslu a odvahy.
Když po dvoudenní ceste dosáhl oasy ve Wadi Safra, kde byl
hlavní stan Feisaluv, a když spatril Feisala samého, etepilého
jako sloup, s knížecím postojem a s maskou tváre prorocké
vznešenosti, ale i odvahy fanatického Allahova verícího, byl lii
rázem jist, že našel svého cloveka; muže, jenž olvobodí Arabii,
jak si to predstavoval mozek Lawrencuv.
Ve tmavé síni, kde nebylo lze nic rozeznat, tbal ie ho
Feisal:
»Jak se vám líbí ve Wadi 5afrll.?«
»Dobre; ale od Damašku je to daleko.«
Pohnutí, které zavládlo síní, svedcilo s dostatek, že odpoved
sedela »jako rána mecem«, a že se dotkla všech srdcí Feisalovy rany, vybraných bojovníku Arabie, kterí ledeli v ieru
kolem sten.
»Díky bohu, Turci j"sou blíž než pamašek,« usmiÍ.l se Feisal,
zvedají zrak k Lawrencovi, který videl, že nejen našel muže
pro svou ideu, a že tato idea chytla hned a. zapálila. Potvrdilo
se tak jeho presvedcení, že Arabové jsou vášniví stupenci abstraktních hodnot, že pujdou za ideou jako privádní.

Všecko, cO' následovalo, bylo jen praktické provádení tohoto
strucného, spíše naznaceného n.ež vyjádreného dorozumení a
v prvmm setkání na první pohled. Proti uchvatitelským TurkLIl11
, vedeným nemeckými dustojníky a vyzbrojeným nemeckými a lakouskými. zbranemi, pos.tavil se tu v celo vášnivého,
polonáboženského národního odboje vudce s evropskou inteligenci, s vuii a nadšením cloveka bojujícího za ideu. Ponevadž
na štestí tento vudce by! s to postupne dosáhnouti materiálního
doplnení své ci.1esarské individuality anglickými zbranemi a
silami, hmotný výsledek nezklama.l ocekávání.
Prohlédnuv si dilkladne Fcisaluv tábor a seznámivše se ~ ná.ladou jak Vildcu, tak mužstva, vrátil se Li.1wrence pres Yenho
do Jiddy a odtud se preplavil do Kartumu, kde bylo velitelství
anglických sil. Vyloa<il tam, že kabo'Vé potrebují predevším
zbranI, a to prirozene hlavne del a kulometu, o potom nekolik
Druhý den ráno odjel Lawrencc lodí do Rabegh, severnejšího
~nglických instruktoru, kterí by zprostredkovali mezi arabrJ-lstavu hodžaského, kde byl stan Aliho, druhého syna Hussejským vedením a britským velite'stvím. Získav souhlas lidí,
kterí mohli žádalilé poskytnout, 'Odebral se do Caira. Nepoby!
nova. Ali precetl »rozkaz« otcuv (který byl telefonován jako
tam však dlouho, nebot zakrátko bylo mu 0zn;l.meno, že on
doporucení, ale zmenen pod nátlakem Storrsovým od Abdullaha
v prikazovací formu) a ac všecek užaslý nad tím, že má prijmout.
sám byl vybrán, k úloze spojujícího dustojníka .. Lawreoce nekrestana a Anglicana, zapujcil Ltwrencoví svou velbloudici
hyl nijak nadšen. Jeho záliby byly spíše vedecké! než "prakticky
k jízde a prlivode.m mu dal dva bojovníky ze svého kmene,
vojenské. Byl národop'Ísný odborník a orientalist,a, nikol.iv
otce a syna. Nepreje si, aby odjezd zvláštní výpravy do V11iÍtro- J'ádný dustojník. Mimo to byl fisicky neschopným k voj.eIlllké
zemí vzbudíl pozornost, Ki nedovolil, aby vyrazili dríve než
službe. Pres ta prese všecko vša1<konec koncu prijal a záhy je
za soumraku, a opatril Lawrence ara.bským plJáštem, ~{Íerý už petne v tábore Feiialove na druhém brehu Rudého more.
Od té chvíle zaca:o jeho skutecné polní (vlastne ponejvíce
ukryl jeho khaki uniformu. Za techto romantických podmínek,
pouštní) arabské tažení. Vidíme ho, jak zacíná uplatnovat predza vecerního chládku, který se zdál rajským po pekelné výhni
nosti ari/.bských bojovníku, které byly do té doby nevyužity,
dne, 0pultil Lawrence se svými prLlvodci tábor Aliho, a nastoupil

'PHtomnosL
S pomocí Feisalovou, který byl n~jel1 knížetem prorocké dustojnosti a moudrosti, nýbrž i školeným diplomatem tureckého dvors!,ého vychování a výtecným prirozeným psychologem, po~ari1o
se La",rencovi pomalu zí!kati váhající kmeny. Pocátecní nevýhoda špatného vyzbrojení !e zlepšila na tolik, že Arabové
byli s to ce1iti tureckým dalekonosným kulometll111 a horékým
houfnicím pomerne dobrými zbranemi anglickými. J ákmile
videli, že neprítel už nemá ve zbraních prevahu kvalitativní,
lIýbrž už jen kvantitativní, Arabové byli rázem zmeneni. Jejich
pHrozená odvaha a bojovnost !e projevila, a Lawrence dostal
z nich témer vše, ceho potreboval.
Jeho plán na pocátku byl znepokojovat turecké pevno!ti na
dráte Damašek-Medina, získávat 3ever.nejší arabské kmeny
~lovel1li príkladem, a zniciti nebo alesvon poškoditi fronty na
hedža!ké železnici, jediné, která obstarávala spojení opevnených
tureckých uzlisek s vla!tní zemí a Carihradem.
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vyjíždí na nepravidelné »raids«, zájezdy s malou družinou
!polehlivých Arabu, opatrených nekolika metrickými centy výbušné želatiny, dostacuj íel k znicení rady železnicních mostu.
Krajinou poloneprátelskou, ve dne odpocívající v úkrytu a za
noci urážejíce rekordní vzdálenosti, prerazili Lawrence a jeho
družina hedžaskou železnici, zncpokojujíce turecké posádky a
ziskávajice nových arabských !il.
La",rence a jeho prllvodci znamenali po mnohé !tránce pro
Fei!ala tclik, co mythologický Roland pro císare Karla Velikého.
Jako vecná prední stráž proniká Lawrence výše a hloubeji
sl•.erem k Damašku. Feisal s pomocí anglického rudomorského
lodstva dcbývá prístavu, drže se zatím pri pobreží. Z prístavu
Weih vyráží Lawrence na d!ouhou nepr~tržitou cestu delší
tisíce kilometru nej istým územím na sever hedžalkou železnici smerem k vnitrozemllkému Janfu, odkud pak k Palestýne
až do Bairu, a pak se vrací na j ih, ve vzdálenosti padesáti kilometru od turecké pevnosti Maan, preráží znovu hedžaskou železr.ici a pak se už sráží s prvními pravidelnými tureckymi kolonami v poli, a uchyluje le do sinajského prístavu Akaby. Z Akaby
závodním tempem jede pres Sinai do Suezu se zprávami, a aby
získal potrebných posil. Zatím už arabská vzpoura vypadá
zretelne úspešne a proto britské velení poskytne potrebnou
velb~oudí brigádu (J. C. C.), tanky a letadla. Soucasne Feisal
dospívá Akaby a pravidelné britské vojsko (anglické i koloniální) objevi se zakrátko a zasáhne ze své strany do boje! Turecké
pevnosti jsou dobývány jedna za druhou, spojení hedžaské železnice prerušeno. Ndprudší boje jsou v okolí Ammanu. Tam také
turecká armáda je na hlavu poražena a vítezné arabské kmeny
táhnou otevrenou cestou na Damašek. Po úporných bojích
s TUrky v cele Arabu dostává se Lawrencovi cti, aby vešel do
mesta s prvními nácelníky, je svedkem prvního dramatického
konfliktu mezi dvema stranami novc utvorené národní vlády a
popisem horecného nadšení a vzrušení obcanu Damašku. Za
toho !la,-nostního dne, arab!lkého ~8. r1jn;l., vyprávení Lawrencovo koncí.

*
Výctem techto dat bylo ovšem receno o Lawrencovi ve:ice
m:llo. Nebo! jeho význam nebyl v nejaké vojenské taktice a
v dobýváni pevnosti, jako spíše v pripravování toho všeho,
v oživován! ducha národa, v neustálé aktivite, která využila
nejlepších v1<lStnostíarabského lidu k praktickému dosažení ideje
arabské národní sarnostatnolti.
Kusým prehledem vojentkého postupu bylo receno o Lawrencovi to, co je konec kOnCtlpodružné, hledíme-li rta jeno knihu jako na dílo literární a jako na dokument kulturní. Nebot
politická etránka veci, jak už bylo receno, by sama napFosto
neetac.ilak tomu, llIby bYlo nutnO te k Lawrenoovu dHu vt~.ti.

Jsou to práve ostatní stránky, které ciní ze »Vzpoury V pouští«
~nihu zájmu mimorádného.
Už prostá< !\kutecnost, jak se Lawrence umel sžít s Araby
ukazuje, že jeho vztah k veci byl vztahem, abychom tak rekli,
osudovým. Nesmí se sice podcenovat mužne sportovní duch,
kterým byly neseny všecky úžasné námahy celého tažení, pres
to však nejduležitejší fakt je ten, že tento skvele harmonický
a úžasne se ovládající, realistický muž súcastJni! se arabského
osvobozCl!í srdcem.
Nejde naprosto o nejaké srovnání, nanejvyš o velmi vzdálenou
analogii: ale zdaž nepripomíná tento praktický anglický idealistický orientalista Lawrence v historii Arabie theoretického
idea'istického historika Denise v historii naší? Byl by v tom
jen doklad k ilustrací Masarykovy these, že svetová válka
byla na mnoha frontách bojem proti cizím nadvládám, pres to,
že v Arabii mel tento osvobozovací boj ráz hodne !tredoveký a
feudalistický.
To, co na vyprávení Lawrencove ne.jvíce" poutá, je docela
mimo jakoukoli ideologii. Lícer..í života mezi arabskými kmeny,
plastická kresba charakteru, básnická reprodukce života syntl poušte, dobrodružné zkušenosti ze spousty drobných tažení. Ve vyprávení tohoto jemného psychologa a mocného malíre orientálního
ovzduší vystupují podstatné znaky života hrdé a nezktotné arabské rasy, rasy bez civilisace, ale se starou orientální kulturou,
v níž se spoj uj e pathetická vznešenost dedicu Mohamedových
! mnohými rysy pro Evropana neprijatelné necivilisovanollti. Heroické postavy nácelníku poušte VY!'ltupujítu zretelne a odrážejí
se na pozadí, které by mnohými svými stránkamI vyhnalo prumerného Evropana. Lawrencovy smysly reprodukují tu cerstve
všecky sensace, kterými mu bylo projíti v tomto polobarbarském a polopohádkovém ovzduší. Vyprávejí nejen jeho oci
o krásách a užasných pi"'ekva~ních krajil1y a lidí, vypráví jeho
sluch o sensacích zvukových; vypráví se nám tu o orientální
~mesici vlmí zahrad a vetru, ale i o zápachu tel prošlých sta
kilometru obtížným terénem. Lawrencuv cich na konec rozpoznává bezpecne a zretelne celou škálu zápachu války: zápach
ušlého Araba poušte od zápachu uschlého propoceného Khaki
brit~kých vojáku. Orgie vuní a zápachu, barev, svetel a Iltínu,
ZVUkila všech možných fysiologických sensaCÍ.
Ackoliv záver vyprávení vyznívá svými víteznými tóny llejpusobivej i, slávou celé historie zustane stred vyprávení. Doba
nejistých podniku dobrodružných výprav na ve1blou<lech od
kmenu ke kmeni. (s malebnými hostinami a návštevami), a
vysilujících cest pouští od oasy k oase, kdy casto vycerpaná
družina Lawrencoya, už, u konce se svými silami, dorazila k nejaké studni, která znamenala život anebo smrt, a nalezla ji
bud poborenou dynamitem. anebo otrávenou mrtvolou velblouda,
kterou tam Turci hodili, bránice se proti pronikání Lawrencových stráží. Anebo závodní jízdy za nocí k železnicním mostum,
jež mely býti vyhozeny do povetrí, a kdy celý namahavý podnik zkazilo neštastné uklouznutí plížícího se Araba, které vyburcovalo tureckou posádku a donutilo odvážlivce k prekotnému
úprku pred bubnovou palbou nemeckých kulometu. A jindy
Za! vítezné dobytí obrneného vlaku, ztecení pevnllstky, obchvácení posice a získání nekolika dobrých houfnic znacky »Skoda«,
plzenskéhu výrobku, jehož strely pred tím zle rádily melli Feisalovou nepravidelnou jízdou.
At !e už vykládá. Lawrencov01 pochopení kompHkoval1<Jsti
arabské povahy jakk~li, zámerností anebo sympatií, jisto je,
že bylo práve toho porozumcní orientální duší synu poušte,
které spolu .• výjimecn);mi vlalltJlostmi olobními, dopomohlo
mu k tak neobycejným výiiledkum. Lawrence chápe na príklad,
že Arabové potrebují, jsou-li v pevné posici, neceho na zpusob
stre<iovekýcn valu, aby .0 cítili b~éCni. Ro2JUmí jejich <lit-
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PNtomnostskému nazírání na dela, j\ež jsou jimi ocenována v pomeru
k hluku, kterým je doprovázen výstrel. Jemne rozvazuje uzle
konfliktu mezi mohamedány ruzného náboženského zabarvení,
urovnává rozmíšky rodové a kmenové. pokud se vyskytnou.
Pri tom je geniálním postr,~hem a plastickým prepisem odhaluje a podává charakterové zvláštnosti skvelých exemplárll
arabského národa ve chvílích nejvetšího vypetí i nejhlubší skleslosti.
S prekvapující podrobnosti a ostrostí postrehu zmii'íuje se
o všech stránkách fysických i duševních lidí, kterí žili ko'em
neho. Vyloží delikátnost nevycerpatelné Feisalovy shovívavé
moudrosti. Vysvetlí prirozený vznik sexuálního prátelství mezi
dvema mlad)'mi Araby ve své družine .. Se zájmem hodným
psychoanalytika a fysiologa soucasne oduvodní nevyhnutelnost
techto zvláštních vztahu v potulném živote Arabu poušte, kterí
zrídka kdy uvidí ženu. Se stejnou objektivitou popíše, jak povahové vášne arabských bojovníku odpovídají na mechanické
popudy, a jak snadno bylo psychologu druhu Lawrencova využít
jejich fanatické hrdosti a statecnosti.
Není snad žádné podstatnejší stránky, kterou by Lawrence
vynechal. Každý najde v jeho knize neco velmi podstatného,
co ho zaujme. Kniha zkrátka p1olsobíjako zviáštní druh svérazné encyklopedie: jsou tu pasáže, které psal básník, jiné zas
vedec, jiné aktivní muž cinu, psycholog, dobrodruh, politik,
vojevudce, pozorovatel prírody, romanopisec a clovek s posláním. To však neznamená, že by toto výjimecné dílo byl nejaký
literární slepenec. Opak je pravda. Kniha je vzácne ucelená,
psaná mužným charakterem a rafinovanou inteligencí, a pusohí
od pocátku až do konce jako sveží, nesi.rojené vyprávení urcené
nekomu blízkému, který umí s autorem domýšlet, a který se
umí stejne pohroužit do ostre živých evokací a prožívat je jako
vyprávec sám.
Tuto štastnou povahu knihy, práce to. kterou mohl napsat
jenom syn národa se starou a moderní pri tom, hlubokou kultm-ou, vysvetluje prostá skutecnost, že celé díle>nebylo zamýšleIlO pro verejnost. Autor nemcl ani literární ani jiné ctižádosti
a kruhu napsal jen pro své prátele, z nichž s jedním j'sme se v
tomto prehledu setkali: se Sir Roland Storrsem, štastným aran"érem první Lawrencovy jízdy k Feisalovi.
S rukopisem mel Lawrence smulu. Ztratil se mu brzo po
napsání, za jízdy ve vlaku i s mnoha cennými fotografiemi.
Tehdy se ríkalo, že dílo bylO' ukradeno na popud vojenských"
politických úradll, protože obsahovalo celou zpovecTidea:istického hrdiny i s výrazem jeho zklamání Ilad necharakterností
britské koloniální politiky. Nebot po dobytí Damašku -- to
byl už konec války - ocitl se L:twrence jako neoficielní zástupce Arabie na Mírové konferenci ve Versailles, o tom byl svedkem toho, jak sliby dané Hussejnovi byly zapomenuty. Od té
doby znalci Arabie ríkají, že v príští válce v okolí Suezu Arabové nebudou bojovati na strane Anglicanu: naopak.
Uvedomiv si ztrátu rukopisu Lawrence s charakteristickou
rozhodností a nezlomností udelal, co bylo možno od neho cekat:
sedl a napsal celou odyseu znovu. S leccím však v této druhé
versi nebyl spokojen. Na nátlak prátel došlo pak k soukromému tisku. Vyšlo - s bohatými pllvodními barevnými ilustracemi - celkem 7 exempláril, z nichž pozdeji Lawrence ješte,
v záchvatu priznacné nechuti k prozrazenosti vlastní osoby,
:3
znicil. Toto pllvodní (vydání (»Sedm sloupu moudrosti«)
vyšlo prirozene za vysokou cenu. Výtežek však pres to neztacil,
aby autor mohl zaplatit umelcum, kterí byli spoluautory knihy
po stránce výtvarné.
prodal publikacní právo na podstatný
výtah puvodního díla, který mel býti redigován jedním »prítelem-literátem«, londýnskému nakladateli. A v tomto zkráceném
vydání (asi polovina pllvodního díla) seznámila se s Lawrencem
anglická a americká verejnost.
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Zbývá se ješte zmíniti o dalších osudech Lawrencových po
Mírové konferenCÍ. Ji:sto je, že britské ministerstvo vojenství nevedelo si s Lawrencem dobre' rady . .T eho napoleonská (ale bez napoleons!<é ctižádosti) individualita, príznacná pri tom renesancní všestranností, vypadala z rámce normální 3lužhy. Jedinou
hodnost, kterou La",rence prijal behem s 'ých prekv:lj ujících
úspechu od své vlády, byla válecná hodnost plukovníka (Liuteuant-Colonel) - a tu ješte prijal jen proto, ponevadž to vyžadovalo jeho postavení mezi Araby. V Arabii mu ríkali krome »ElOreus« ješte »Rozbíjec stroju« a videli v n~m jednoho z vlldcll
své revoluce. Neprekvapí, že po válce cítil se Lawrence ponekud
bez zamestnání. Genius však není nikdy mimo službu, Pf)' pokusu vstoupiti pod prijatým jménem do královského letectva,
který se prozradil a obnovil jen nežádoucí popularitu, ztratil
se Lawrence v indické armáde, kam prý ',stoupil jako prostý
vo·jín. Od té doby nebylo o nem slyšeti až zas u príležitosti
dganské vzpoury, kde se objevil jako vojenský poradce reformujícího krále Ammanullaha.
M~lo kdy spojí se v praksí vlastnosti obycejne spolu nesouvisející, jako v prípade T. E. Lawrence. J~ho kulturní jemnost
s tvrdou praksí válecníka, jeho vcdeckost s cítením básník1.
Hledajíce obdobu k mužnosti a vecné hrdinskosti jeho zjevu.
zmínili jsme se tu o gal1ských komentárích Julia Caesara. Toto
srovnání priléhá však jen na vojenské rysy Lawrencovy. Jinak
není nikterak možno pripodob,íovat vojemký, zemepisne-dejepisný traktát rímského vojevudce se skvelým barevným, živým
a všestranným dílem idealistického dobyvatele anglického.
T a rozdíl
snad od všech vojenských hrdinu, kterí zanechali
literární zprávy o svých cinech, T. E. La",rence vyniká až
zarážejícím nezájmem o svoji osobu. Na 330 stránkách velikého formátu, nenajde ctenár více než nejakých deset rádek
venoval,ých autorove vlastní osobe. Jediná vlastne zmínka toho
druhu je pred koncem, kde autor nekolika slovy popisuje svuj
arabský odev pred vjezdem do Damašku. A kolik by tam bývalo
príležitostí k hrdinskému opevání! Misto toho cteme kdesi jen
strucnou zmínku o tom, jak porídla Lawrencova osobní stráž
behem boju s Turky, ale neméne díky rekordním jizdám velitelovým: z pul druhého sta vybraných bújovníldl proslaveného
kmene zbylo jich ku konci na živu kolem poloviny.
N" a ducha knihy se nezapomíná. Tato
serie romantických
dobrodružství byb prožita clovekem, který nikterak nešel za
dobrodružstvím. Clovekem, který byl opravdovost sama, a jenž
se ~ždy vyhnul' povrchnostem. Do Arabie privedl ho jeho orientalistický enthusiasm (možno-li o Lawrencovi užíti tohoto slova) a idealism clovcka, který porozumel duši jiné rasy a tím
jejím touhám a rozhodl se, že je pomuže uskutecnit.
Celý duch toho všeho pak se jeví v záverecné vete autorova
kratického úvodu k tomuto neobycejnému dílu literárnímu:
»Když se me ptají, proc jsem zkrátil neuspokojující knihu,
namísto, abych ji vybudoval znovu ja!<:odílo dejepisecké, jsem
nucen se hájiti, že vykonání takové práce v kasámách, které
jsou mým domovem od roku 1922, vyžadovalo by takové soustredenosti, která by se u letce (Lawrence sloužil práve v královském letectvu) rovnala morouství; jakož i takového zájmu
o celou historii, který byl už dávno vycerpán behem doby, kdy
jsem to vše prožíval«.
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