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citem: nechutí ke všemu, co múže býti nazváno socialistickým. N.ebylo tedy realistické· precenovati rozpory
uvnitr této koalice: každá koalice má své rozpory, už
ollevaJž tento clánek musí jíti dríve do tisku než pánové z koalicní osmy dokoncí své porady, neznáme
proto, že je to koalice a nikoliv vláda jediné strany, a
budoucí vláda, dostanou-li se do ní socialisté, bude míti
finitivního výsledku jejich rozhodnutí a nevíme, cím
's \'e své moudrosti obdarí: zda nov}'mi volb:tmi ci patrne rozporú více. Cesko-nemecká obcanská vetšina
nikoliv zmatenou snúškou údú, které
ším prodloužením života této koalice. Fakt je. že predstavovala
huu bez nátlaku uciniti to i ono ,a že cokoliv uciní,
k sobe nepatrí, n)rbrž zcela vyhranený politický smer.
Mela onu prirozenou chut k vládnutí, jakou se vyznainÍ le svobodné vúle. Oposicní naléhání je bez
zhodujícíhovlivu v této snemovne, kde i jen dva necuje každý politický smer, který je presvedcen, že prišla jeho chvíle. Bylo naivností se domnívat, že koalice
ctyri hlasy ma jority stací k pohodlnému vládnutí
se rozejde bez nutnosti, na nej,aké domluvy nebo nánekoliklet. Jak veci zatím stojí, radili bychom ovšem
tlak z venCÍ. Živel trvalosti této vlády byl dán pomer'dému, aby radeji 'ázel na volby. Škoda, že tato rada
nou jednolitostí v konservativním
nazírání na radu
tane se clo nikol1 našich ctenárú pozde.
veci.
Nevím,
proc
spolecnost
konservativcll
mela by
Wn\'l1lesi, jak jsme zvyklí, i tentokrát uprímne. Od
být
pokládána
za
vratší
a
nestálejší
než
spolek
konch\Íle, co koalicní strany hodily volební bomhu mezi
servativcll
se
socialisty.
Cekali-li
jsme
pres
to,
že
se
blikum,cítíme, že v urcitém smyslu sedíme na lavici
koalice
rozejde
už
na
podzim
r.
1930
a
nikoliv
až
žalovan)'ch,a kdybychom to sami necítili. cetné 111r, 1931, kdy teprve vyprší zákonné volební období, vežky v novin~lch by nás presvedcily,
že tak máme cídla nás k tomu znalost dúkladnosti volebních nálad
i. Náš prerin: falešné proroctví. [-Iodláme navrhnout,
u nás: naše strany zacínají volebne agitovat radeji drív
ychombyli uznáni nevinnými. Dt"lvody ovšem uvedenež pozdeji; cím blíže k volbám, tím jsou nervosnejší
, Se své strany naopak ty lidi, kterí dnes se radují
a méne schopny vládnout; volební agitace rozloží u nás
rnzklaelukoalice a z toho, že to Prozretelnost tak Z,'1kúdou vládu dávno pred uplynutím volebního období;
díla.ahy na jejich slo'va došlo, obviníme z naprostého
pocítali jsme. že celý rok pred zákonnÝm termínem,
chopení situace.
tedy už na podzim r. 1930, budou vládní strany tak
. 't'zaprel1leani písmenu z toho. co jsme kdy napsali
zachváceny agitacní horeckou, že nebudou schopny
spolecne vládnout. K oal ice tedy predstihla tyto naše
tálosti této vlády; hlásíme se k tomu všemu i w
YÍli. kel)' se zdá, že tato vláda se chce rozejít. Dív~'pocty o rok a chystá se jít do voleb už letos. Snad
amese na to vše ovšem znacne jinak. než populární
proto, že se stala obetí vášní a že to už jedna strana
s druhou nemohla vydržet? Nikoliv proto. Vrchní
sicnÍ úvocl!Jíky. J~me presvedceni, že tato vláda se
hylujek volbám nikoliv proto. aby se rozešla. Nakoalicní chytráci shledali, že tento okamžik je pro
strany dnešní koaiice nejvýhodnejší a že za rok by už
k. vidíme v tom poslední pokus, který mt"lže ucinit,
bylo htlre.
y se nemusila rozejít a aby i po volbách mohla dále
ládnoutv této sestave. Možná. že je to zoufalý pokus,
e koalicipravice, pokud se chce udržet ve své dnešní
Jakoúvodník
vzorný »Leského
príklad slova«,
nechápání
vzíti
kde situace
v nedeli múžeme
úvodníkársi
totc, nezb5'vá více, než zoufalé pokusy.
byl zachvácen triumfujícími pocity víteze nade všemi.
• tálost této vlády zdá se nám h{,ti dostatecne orozejména nad koalicí, a tváril se, jakoby po vyhraném
boji s pocity zadostiucinení vešel mec opet na stenu.
• ána tím, že trv~la celé tri roky.' Krome první SvePravda je však ta, že tento hrdý a triumfující muž
ry vlády se to 11nás ješte žádné jiné vláde nepodamá hlavu ,'lŽ po krk v kornoutu s lepem, což pochází
o. Už tedy i trváním prokázala tato vláda, že naz toho, že jeho duch nedovede proniknouti
nektere
I ·to nehyh z nejvratších. Pravíme to bez radosti,
hlubiny koalicního chytráctví. Jeho situace vyznacuje
boi její smer nebyl smerem naším, ale jsme povinni
se onou mírnou komikou, jaká vždy stihá ty, kdož
statovat to jako {akt. a veríme, že politické výchove
c tak nenapomáhá, jako obcasné konstatování faktt"1. myslí. že vedou, a jsou zatím vedeni.
dybynáhle v koalici nebyly nabyly vrchu urcité takMám všechen obdiv k pevnosti a trvalosti uzdy, na
é motivy, byla by tato koalice klidne trvala do podkteré se vžely dovedl držet monsignore Šrámek. Veu príštího roku, jak jsme ocekávali, a oposice nerejnost je žádána, aby verila, že tato uzda práve nyní
la by proti tomu mohla nic delat. Povíme. pro{ jsme
praskla a že monsignore Šrámek, sl1'ld poprvé ve
'vali, že se koalice rozejde až na podzim r. 1930:
svém živote, uderil pestí na stuL DLlvod: jmenování
() koalice nikterak nebyla tak pestrou spolecností,
p. Viškovského ministrem národní obrany. V tuto
ji lícíval opo icní tisk:
naopak. v mnohém byla
theorii prasklé tlzdy proste neverím; pan zástupCe mi'trnc jednotnejší a 11celellejší než koalice všenárodní : nisterského predsedy má i nadále svou uzdicku docela
ti a nemectí agrárníci, ceští a nemectí katolíci mají
v porádku. Tvárí-Ii se bezuzdne vášnivým, tvárí se
dnešnísituace k sobe spíše blíže než dále než ceské
tak ve službách koalice. Režie nebyla špatná:
dva
nské a ceské socialistické strany; fronta pravice
agrární a dva klerikální vudcové, kterí se hádali o jmea nesporne svLij zákonodárný program, kter.Ý prednování p. Viškovského ministrem, byli vystaveni zr,1oTalnekolik krokLl nazad, a byla vázána i spolecným
kllm verejnosti tak jasne jako rybky v akvariu. Bylo
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PHtomnosL
nám dopráno pozorovati, kterak zástupci lidové strany
bách vždy energictejší než slavy ostatní. S volebníh
hlediska muže agrární st.rana krisi zemedelství jen \ í·
ríkají: nikoliv, k tomu my svoliti nemld~eme, radeji
chceme nové volby. Tikdy'ješte nebylo publikum tak
tat, a z ochoty, s níž se nedohodla s lidovci, je patrno,
ochotne zasvecováno do tajú koalicních pi'ttek, a nikdy
že to ocenuje.
ješte se nešlo s žádným km.licním konfliktem tak ryZ"1 dnešní situace je pro dve nejvetší koalicní strany
chle, ochotne a úplne do novin. Práve tato ochota jest
tak
príznivá volební situace, jako dlouho nebyla a dloupodezrelá. Podle oficielního vylícení máme tedy verit.
ho
nebude.
T~ stací. zcela, aby tyto dve strany se dože lidovci zacli si najednou pocínat, jakoby je vosa
hodly,
že
se
nedohodnou. Vedí, že k politickému umcni
píchla. Máme také verit, že monsignore Šrámek si popatrí
také
schopnost
vybrati si príznivý okamžik pro
cínal neobycejne vášnive a v návalÍ1 pobourených citlt
volby.
Musíme
uznati,
že se jim to povedlo a že je to
rozbil" koalici na kusy. Nechce se od nás také, abychom
chytrý
tah.
N"1
tom
nic
nemení, domnívají-li se nai\'dokonce uverili, že monsignore Šrámek, jehož city jinak
nejší
duše
na
oposicní
strane.
že se koalice zborila jese mírne derou navenek jen cestou poloskryté ironie,
jich
krikem.
Tento
»rozklad
koalice«
je ve skutecnosti
v zárí r. 1929 divoce koulel ocima? Tomu všemu práve
jednou
z
nejnebezpecnejších
ran
proti
oposici.
neuveríme. Pan Šrámek je vycvicen na polykání vetších žalu, než jest jmenování p. Viškovského; vycvicil
Už proto, že oposice není na volby dobre priprase v onom, sebezapírání, jakým musil vynikat vudce,
vena. Kdyby bylo na její vuli, jiste by si tuto chvíli pro
který u nás po prevratu chtel po úzkém mustku prevolební utkání nevybraJa. Vrchol oposicní nálady v li·
vé~t katolicismus k lepší budoucnosti. Nikdo mi nenadu byl v dobe, kdy koalice se chystala pobourat sociální
mluví, že otázku jednoho ministra nedovedou ."1grár- pojištení: od té doby oposicní nálada znacne umdlela,
níci a klerikálové, kterí už se o tolika vecech dohodli,
a oposicní strany zrejme trpí nedostatkem úcinn)'ch
srovnat jinak než novými volbami.
politických hesel. Politický zájem verejnosti není v této
Pravda této situace jest jiná: nikoliv vášne, nýbrž
dobe práve ve1ikS' - a klid myslí vždy prospívá více
vláde. Oposice, chce-li dosáhnouti rozhodného víteztaktika a chytrý tah. Koalice (pokládáme-li za koalici
ství, potrebuje prirozené pobourenosti myslí. Ale tato
dve nejvetší ,"1rozhodující strany v ní) nejde práve
vláda se v poslední dobe jednak vlivem zkušenosti.
nyní do voleb proto, že musí a že jiného v)7chodisb
jednak stárím ,"1vlivem Udržalovým tak umírnila, že
nalézt nedovede, nýbrž proto, že chce jíti do nich práve
n::vzbuzuje príméhO' hnevu lidu. Objektivne nutno konnyní a že si z toho slibuje prospech. Kdyby agrárníci
statovat, že volební situace je prO' vládní vetšinu dne;
a lidovci nepovažovali tuto chvíli pro sebe za volebne
d"lleko príznivejší než za lonských zemských voleb.
velmi príhodnoll, dali by svetu zárivý príklad, jak
Jakmile si toto koalice uvedomila, byl k volbám jen
urovnávati rozpory. Že se pri tom malých koalicních
stran mnoho n"1 jejich mínení nevyptávali, to souvisí. krok, a nic jí nevadí, že bezprostrední záminka, kons pocitem prirozené prevahy, jakST mají velcí VllCi flikt o jedno ministerské kreslo, nemuže býti verejností
malým.
a i nekterými koalicními pozorovateli ocenován jinak
Pokud se lidovcu týká: už pred rokem ptali jsme se než jakO' frivolní a malicherný. Koalice ví dále, že až
dosud žila za príznivé hospodárské koo junktury, ccž
sami sebe, nedostanou-li snad lidovci nápad delat volby
v dobe svatovác1avskS'ch oslav. Nemuže nás tedy vel- vždy naladuje mysl lidu k vláde laskave, at už to je nel11
není její zásluhou; vedela také, že pro príští rok se
mi prekvapit, že takový náp"1d opravdu dostali. Nelze
ocekává zhoršení hospodárské konjunktury, což jiste
popírat, že svatováclavské oshvy pracují pro lidovou
bude mít za následek vzrust mrzutosti mezi lidem; li·
stranu v mnohém smyslu: nelze si predstavit velkoledová mrzutost pak opet - at právem nebo neprávem
pejší agitaci pro katolicism než jsou celostátní oslavy
- se obrací proti vláde. Majíc tedy na vybranou, má-Ii
tohoto svetce. V dohledné dobe nebude pro katolicijíti do voleb za dobré nebO' špatné hospodárské konsmus nikdy situace .príznivejší než nyní, kdy mohou
jí.mktury, vybrala si koalice - docela moudre pro
ukázati n"1 úzký vztah mezi katolictvím a ceskou hisebe - dobu konjunktury dobré, kdy kritické pudy
storií. Uvedomivše si to, neváhali lidovci ani okamžik
lidu jsou uspány.
užíti milenia jako cásti své volební agitace. Takové
príležitosti by se sotva již dockali; celé ovzduší svatoNevím, jak velké nadeje chová koalice ve veci volebváclavských oslav bude prirozene smirlivé ke katoliních výsledku. Ac je pro ni situace príznivá a ac si
chvíli dobre vybrala, zdá se b),t nepatricným optimi·
cismu,
to' je Srámek
,práve to,
lidovážestr;ma
potrebuje.
Chytrý ataktik
si .ceho
uvedomil,
je tu znamenitá
smem verit, že koalice si udrží svou malou vetšinu.
príležitost; a veru není zvyklý zahazovat príležitosti.
Nevím, odkud by hradila ztráty ludové, živnostenské
Nejvetší obtíže nadelalo lidové strane vždy tvrzení, že a nemecké krestansko-sociální
strany, které prijdou.
katolicism je cizí teleso v národe; nuže, za svatováclavAle dve nejvetší strany koalice rozhodly, že specielne
ských oslav budou moci parádovati jako národní strana.
prO' ne je nyní situace nejpríznivejší,
a že v jakékoli
Agrární strana, pokud se agitacního materiálu týká,
konstelaci se jim tím méne muže stát, cím více mausi práve nyní také veru nemusí stežovat. Je rok nepodátú získají. Verí, že i když obcanskou koalici nebude
píratelné zemedelské krise - co jiného by cleny této
možno udržet, budou prece tak významnými ciniteli.
strany mohlo tak rozplamenit do volebního boje, a kdy
že se s nimi bude musit v každé kombinaci pocítat.
jindy by se agrární stran1. zdála pro zemedelské vrstvy
Nevíme, co nyní udeláme s tem.i mnohými poucetak pritažlivou jako nyní? Dokonale vštípila do myslí
ními, jimiž jsme od vládních stran byli tak štedre oblidí, jichž se to týká, že jen silná agrární strana muže
zem:edelství pomoci a že sedláci tak si lehnou, jak si darováváni, s pouceními o tom, že zákonné volební
údobí musí být dodržováno a že casté volby nejsou
ustelou. Zemedelská krise dala také agrární
strane
ku prospechu státu. Že jsme takto casto byli poucováni.
spoustu bojovných volebních hesel, což také nelze podnikdO' nemuže vyvrátit. Vyhledáme tedy si nyní nejaké
cenovat. Je známo, že stav, který trpí krisí, je ve vol594

ixIlehlémísto, kam tato vládní ponaucení s opovržením
zahodíllle.Stacila vyhlídka na zisk, aby všechna krásná
ponauceníbyla vlastními autory dokonale zapomenuta.
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Stríbrný.

Oskar Wilde vylícil rozkošne strašidlo na zámku canterwillké, které se marne pokoušelo
postrašit
rodinu obchodníka,
terý koupil zámek. Chudák strašidlo kreslilo rudé stopy, aby
postrašilo. Když docházela krvavá barva na palete, malovalo
inými barvami, zelenou aj. To strašidlo nemelo jiných barev
a strašit chtelo. - Takový je prípad tisku Jirího Stríbrného.
At je cokoliv, vždy najde tisk J. Stríbrného,
že je vinen
na palete docházejí;
munice
Beneš &: Masaryk. Ale barvy
n:umentu dochází;
tisk J. Stríbrného
je sice zásobován
kruhu pravicových; ale zásoby se rychlou spotrebou
prece
en tencí. - 1. Stríbrný v leccems Svou metodou je následovvdp. Horského z »Cecha«. Tam také odstavený
vudník
ce katolíki'l naríkával na pokracování;
ale vždy to dovedl
ložit tak, že vinu svedl na svobodné zednáre. - S Horským
zemrel u nás clovek, který všecko dovedl vysvetliti
podvratnou cinností freimaureru.
Od té doby, co J. Stríbrný
prestal být vildcem velké strany,
co prestal
být minitrcm a poslancem, zacal hlása t thesi: vším je vinen Masayk a Beneš. - V zápalu,
s nímž J. Stríbrný
hájil tuto
he.i, byl zatlacen (»docasne«, jak rekl jeho list) do prava,;
n:án slovanského socialisty
J. Stríbrného
stal se nevycerpatelnou studnicí pro pravicový
tisk. Cokoliv se u nás stalo,
posoudil tisk J. Stríbrného
a rekl: Beneš (Masaryk)
vinen.
t1ádají se agrárníci s lidovci? Beneš (Hrad) je vinen! Vyházely v "Slováku« ostré clánky proti koalici? Hrad (Beneš)
ie Yiucu! - Když J. Stríbrný si umínil, že ceskému lidu musí
Iipit svoji thesi: Beneš (Masaryk,
Hrad) je vinen, hledal
také historické památky, o které by se mohl oprít. Mají-li židé
vdp. Horského, podle názorú fašistú a
a zeduári podle víry
nektcrýeh katolíkú své tajné protokoly, pak prišel J. Stríbrný
s nccÍm podobným. Prišel s r e a I s ti c kým i pro t o k o I y,
kterými chtel dokázat, že spiknu tí Beneš &: Masaryk zapocalo
e drívc, než J. Stríbrný svým instinktem pochopil. - Je zaímal'o, že s touto svou thesí prichází J. Stríbrný teprve tehdy,
dy z poslance stává se majitel "Expresu«,
z ministra majitel
jdrem«, z vúdce velké strany predseda strany velmi malé.
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Jirí Stríbrný, kdysi vudce socialistu, stal se persona grata
ezi nejpravejšími v pravici. Chce-li v Praze Hlinka mluvit
U interYiewu, zvolí »Cecha«, nebo »Pol. List«. Je-li nebezpecí,
e by národní demokraté se trochu mírnili, vysloví se v "Pol.
te príslušné podivení. A zjistí-li se, že nekdo z koalice mluVIl s uekým z »Hradu«, vede se to v evidenci.
Když agrárníci
nekterí - prerušili spolecenské
styky s csl. mir. soc. potiky, byl to tisk J. Stríbrného,
který bdel nad tím, aby se
dodržovalo. Vtip, že na agrárním sjezdu se jednalo o to,
by 'Pol. List« stal se orgánem agrární strany,
charakterival situaci 1. Stríbrného.

i

Dosti dlouho již 1. Stríbrný hlásá své credo: Beneš je vien. Ale lid nevenoval pozornosti volání J. Stríbrného.
WildoO strašidlo nepostrašilo,
ac vycerpalo
všecky barvy. J. Strírný se nedovedl udržeti; ba: nedovedl ani padnouti. Straší,
e nepostraší.
K. T.

Populární
slovenský spisovatel p. Martin
Rázlli> poslal nám tento clánek jako odpoved na naši nedávnou úvahu. Otiskujeme jej
velmi rádi pres to, že v mnohem obrací se
proti nám. Jsme presvedceni,
že takovými
prmými diskusemi
mezi Cechy a Slováky
nejvíce muže býti získáno. Pan Rázus v poslední dobe pocal platit v Praze za velkého
;,utonomistu,
skoro
separatistu.
Doufáme.
že z tohoto jeho projevu
vysvitne,
že to
není autonomismus
neprekonatelný
a že z:t
urcitých, nikterak
nedosažitelný;:h
okolností
i p. Rázus pripouští vyhynutí separatismu.
Cteme-li clánek p. Rázusuv pozorne, máme
duvody býti spíše poteš~ni než zarmouceni.

Úvahy
O soucasnom
probleme, uverejnené v »P r ítom n O s t i«, dostaly Se' mi len teraz dO' ruky.
Predmet je však, a ta nielen se stanoviska spisovnej
reci, stále aktuálny. Objasnit ho so všetkých strán
je vážnym záujmom ceskoslovenskéha spolužiti'i. Preto
sa ho i dotýkam., Azda i sám pisatel' a ceská verejnost
príjmu to vdacne.
Peroutka píše úprimne a otvorene o ceskom ideále
úplnej národnej jednoty sL'ihajúcej až do jednoty spisovného jazyka. ,Cechové doufají, že Slováci prestanou psát slovensky, ,'i že nastane konec slovenské literatury.. Samozrejme znamená to i koniec osobitnosti
s'lqvenského národa v prospech národa jednotného
s ceskau literárnou recou. Ta sa však nesmie stat násilím, hoci je tu suhlasné presvedcenie všetkých univerzitných fakult v Ceskoslovensku, že slovencina nie
je viac, než ceský dialekt. To jej nevezme charakter
národného jazyka, nebudú-li chciet sami Slováci. Podob ne je i so slovenskÝm národam. Proti tvrdeniu univerzitných profesor ov o jednatnam národe vždy može
stát tvrdošijné tvrdenie Slovákov, že sme národy dva.
Nemožeme zo znakov národa vylúcit vol'u byt národom. Tu je však Hlinkov dualizmus, tu slovenský
separtizmus! Co je to pýta se pisatel' - jeden
tvrdohlavý starec, alebo je to vzpurný inštinkt celého
kmena? Slovenský separatizmus nemá za sebou viac
než neurcitý cit, všetky. argumenty hovoria proti nemu. »Desat mili0110v je vi.'ic, než sedem, a kto prehlas~je Slovákav za púhu menšinu, siaha po hrdle repubhky. « Zata podrobit Slovensko uniformovanému centralizmu nie je správne. Ide a mieru autonomie co
neruší jednotu. Ideál jednoty uskutocní sa bez ná~ili'i
prÍcinením Slovákov samých. I recovú jednotu uskutocnia raz mladí slovenskí spisovatelia sami až pochopia, že plný literárny život kynie im len ~ nárucí
literatury vacšej. Slovensky budú písat len slabší duchom a schopnostou.
Tol'ko vyberám z clánkov a dovolím si co to k tomu
poznamenat:
~án Peroutka obratne teoretizuje, ale len teoretizUJe! - to bol moj prvý dojem pa precítaní jeho úvah.
!deálom: jeho je co do reci - ceský spisavný jazyk
1 pre SlovákO'v. Tedy nie nijaká, vývajom vytvorená
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Jeskoslovencina,
ale ceština. Z toho však dasledne na- , vlastnej
pode, ktorá univerzita,
alebo aspon, fakulta
sleduje,i-e
ani nijaký ceskoslovensk)'
národ, ale proste
jeho nároc1né bytie proste neguje? Vyžaduje
to azd1
- ceský národ, lebo desat milionov je viac než sedem.
veda? Ozaj aká? To je dokaz na všetko iné, len nie na
Pre nás Sl0'vákov malo by to zniet tak, že desat je
galantné
- »jen toužebné prání «. Ualej - máme 'reCOV)' zákon, tid zvláštny, akého azda ani niet na S\"ete
viac než trio Clara pacta, boni amici I O davody nikdy
nebolo nudze. 1 tu - obstatJ"ch nepriatel'mi
viac. ('o je tu boj'! za upla tnenie tuhto zákona v IJr()- separatizmus
nás oslabuje,
jednota
posill'í.uje. Dobre ~ Že
spech slovenciny
v škole, v úradoch,
pri vojsku auL
liyt len túžobného želania - tak boja niet, vec]' ho !ltje však takéto
riešenie
ceskoslovenskéh0'
problemu
jednostranné
a na Slovensku
i mnohým oddaným
vytreba. To je jasné --- nie?
znavacom ceskoslovenskej
jednoty najmenej prijatel'né,
Dobré úcty ,- dobrí priatelia I
netreba mi pripomínat.
Keby se to malo nanútit -- t:lk
vyzdvihujl'm
Len ž e j e r e C o v á o t á z k a je po všetkom. Ale prave preto spraví pisatel zdanlivo
neraz a vie to iste i pán Per0'utka - nic
na j h I '1 vvelmi zrucný tah: nijaké násilie ... to je len tužobné
s k é h o p r (Jn e j š Í m p r e dme t a 111 s loven
želanie!
Pium
desiderium!
O t á z k a jel
en
b 1emu,
ho c i o s t áv a
p r a v cl a u, Ž Ci v r cm o ž not
a k é taž
e I a n i e u I o žit
s i, a c ec i s voj e j žij e n á rod.
K e d s m e r az pri
I e j v e r e j n o s t i d o d u š e b e. z t o h o, a I) y
s e par a t z m e a d u a
z m e, t II e x i, t e !lsa to v celom
n,'lšom
verejnom
živote
C n é-h o s P o ci á r s k e
a v tom t a s ú v i s e i
ne v y b Í j a I o a n ,a s t a I o t o s vat é, p o k o jk II I t ú r n e
o tá zk y
r e c O' v Ú
p r e h Iu š a,
n é vy c k á van
e?
Ne mys I í ml Pán u P cS loven
cin a jez
n a k o m. jez
á s t'l V 0'11 -routkovi
priznám
ochotne
on
vic
poveclzme
nezbytnou
zástavollpnd
r o z I i š o v a t, v i e u drž a t t ú ž b u n a s t u pk t o r o u s a tup
r i ve I'm i nes r í a den o m
tÍ do
ni želania-ale-l'udia
su l'udia,
zápase
O' existencné
hO'dnoty
barÍ
sloc o hor
a z z á hry z n Ú,
a k
im
to
c h u t Í,
venská
fajta
od
prievratu.
KtO'
chce
c h c ú t o z j es t: ke d s a dá. ,'I ú ž oh n é žel anahliadnút
na
karen
slovenskéhO'
clonia'
tohto
druhu
u širok)'ch
vrství,
až
e
a
b
í
s
t
Pit
t
s
h
u
r
g
h
s
k
ú
d
f)b
lem
u,
111
:l1ebO'
v ce\.)'ch
národoch
nedajú
sa
hod u, i M a r t i n s k ú dek I a r á c i u, i t:\ ja k o t a k é vab ec p r e d s t a v i t, I e b o m a s y
n ú k I a u z u I u, a k hne c1' i j e s t v li j e - a I e
nes p r a v u j Ú s a a k o ten-o n e n j e dno t I inemaže
obÍst
štatistické
v)'kaz)'
od
ve c g a I a n t n o s t o u, oh l'a d o m, a lep
r o s te
p r iev r a t u o š tát n y c h i n ves t í c i ach,
z á u j m O'm, p r i c o m j e o d t ú ž ob n é h o ž edodávkach,
všelialq"ch
padporách
až
I a n i a k t ú ž ob n Ý m cin o m ve l'm i l'a hp a v y s t a h o'v a I e c t v 0'. N e maž e s a ne z ak o p r e j s t, a u ž j e k o I Í z i a. Tak)'ch
túžobmys I i e t n a ve c i ach
o s a b n )' c h, z a m e s tných želaní, stlacených
na tento stupeÍÍ. nevyhnutnona n e c k Ý c h.
a k ZL h á cl k a s 1a ven s k é 11()
stou, je okolo nás ~ i okO'IO'ceského národa velmi mnok r a j n s k é h o z a s t li pit e 1's ty a s v 1á cio 11
ho. A ked spomeniem
i len túžohné želanie Nemcov,
o p r í deJ p r e S love
11s k o, n e r o v n a k é p oktorým je i dnes ešte vždy tesno urniestnit sa v Europe.
cín a n i e v I á d y e š tel
e n i v t a k e j cie 1iuž je v ceských radoch nervózy hockol'ko.
A nemusí
k ft tne.i
a d O' O'c í bij ú c e j v e c i - t o h oto ešte byt tiež nijaké téma pre medzinárodné
inštivor í d o s t! P r
s y s tem e r o z I i c n e jmi etúcie. Preto je i v ceskoslovenskom
pomere najmúdrejryj
e j e dno t a n á r o cl'! n e fr. Y s 1i t e I'n á a
šie dat i tak)'mto
túžobn)'m
želaniam
svat)'
pokoj,
t Ý 111 V Z n i k á se par a t i z m li s, a Ž po
dulebO' tvoria podmienky
ku srážkam,
a toho spolužitie
a I i z m u S. A tu sa potom ozve v Hlinkovi nielen jeCech ov a Slovákov potrebuje
n'ljmenej.
den tvrdohlav)'
starcc, ale áno - vzpurn)' inštinkt CtInác pán Peroutka
može sa i sám l'ahko presvedcif
lého kmena, ktorý nechcel sa 11tOpit v barine a nechce
o neudržatel'nosti
svojej teorie, založenei
na galantsa utopit ani v mede, lebo je to koniéc konco'v jedno!
nom vyckávaní.
Spomína
súhlasné
presvedcenie
všetSlovensk~, separatizmus
neberá davody z krívd - odkých univerzitn)'ch
fakúlt v Ceskoslovensku
(neviem,
cinit tietO', 1. len vtedy bude mat pán Peroutka pravdu,
ci myslí i na nemecké),
že slovencina
nie je viac, než
že neastane za ním len neurcit), cit. Lenže vtedy vlastne
ceský di'!lekt. Musí tedy vediet, že i voci bratislavskej
už tO'ho separatizmu
ani nebude. Neodcil~it ich a hl'a·
univerzite
stO'jí tvrdošijné
tvrdenie
Slovákov
o osodiet spokoj ne na existencnú
barbu siln)'ch a slabších
bitnosti slO'venského
národa i reci: t\ nie je to tvrdev republike hoci len s túžO'bn~'m želaní111 .- máme Sl
nie neucených
voci ucen)'m, ved" máme ucencoy, ]'udí
potom tešit, že je Hlinka starý. Za jediným prÍcle druh~'
širokého
rozhl'adu
(dr. Skultéty,
dr. Kvacala,
prv)'
1. prÍde
ich prípadne i viac.
komeniológ,
dr. Ursíny
a iní, nielen Slováci), ktorí
Ceská verejnost
má príležitost
poznat dvojak}' typ
sa s presvedcenÍm
Komenského
univerzity
v národnom
Slovákov:
makk)' a zištn)', už v akomkol'vek
ohlade a
ohl'ade absolútne nestotožnujú.
Profesor
Zubat)', Ciech,
tvrdý, zásadov~', až po burlivý temperament.
Prv)' je
poukazuje sám na kmenový postelp od záp:tdných Ciech
pre prisposobivost
prijímaný
vd'acne, rešpektovan)', necez Moravu na Slovenskp a cez Podkarpatskú
Rus na
pO'viem favorizovan~'
- druh~' neporozumením
hnan~'
slovanský
v)'Chod.
To znamená,
že je v slovenskej
do krajnO'sti, hoci ist proti prúdu, k tomu je vždy tre,
otázke i sama veda na rozcestí. Tu sa stáva i pre vedu
ba viac sily, než plávat s n,Ím. Táta tvrdá fajta nev)'rozhodujúcim,
co priznáva
i Peroutka,
ked píše: nemiz ne, alebo, aspon nie tak r)'chlo, ako sa to my<;lí suh
mažeme zo znakov národa vylúcif val'u byt národom!
specie aeternitatis.
Je však spasoh zÍskat i túto tvrdú
A teraz sa ho už úctivo spytujem
vzhl'adom
na jeho
fajtu, ktorá je iste nie menej cenná, ako onen makk~'
teoriu »bez násilia« - cO' je to, kecl" slovensk)' národ,
typ, hl'adajúci
v daných pomeroch preclne svoje uplatktorý žije, bráni sa, formuje, musí stát v boji s uninenie. Resistencia
tejto ;l jej boj musí sa stat bezpredverzitou,
vydržiavanou
z jeho vlastného
groša
na
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PHtomnostn~tl1ako je to i v záujme ceskoslovenskej jednaty
.bytne treba.
.\ tu prichodím k najvážnejšej casti svojej úvahy: ktO'
cn roznecuje zhubný separatizmus? Je to všetko vyané umele phten)'mi agentmi atp.? Aleba je ta len
Teie tej našej tak zv. hungaristickej výchavy??
'l'me sa! Keby to bolo umelé, netkvelo by to tak blbav masách, dobývaných záujmovau politikau po raky
všetkýchstrán. Keby ta bol hungarizmus -- nebolo
b~valoohromnej detinskej clóvery Slovákov v prv)'ch
rievratov)'ch rokoch. V zrast tohto separatizmu hodje štuc10vats rob na rok a ak sa má zvládat, pazVlat
odcinitjehO'príciny. Ž i vo t n á t ú ž b a s love nke j f a j t y u P I a tni t s a z p I n a n a s v 0om teritoriu
dl'a svojhoducha
a SV(lej r e c i, to j e 11 e h u n g a r s t c k ý d eekt. ale prirodzen)'
zjav
u všetk"S'ch
ohodn)'ch
národov
a hoci
vetiev,
c'o
en
r e š p e k t a v a t. V pod o be zb Ý val
}'ch pomerach
dO' tohO' istéha
duševé h o s t a v u d a s t a I bys
a i n á rad
ces Id',
tor~' mal tiež
svoje
hesla:
Nemecko
e v a š e, C ech y ale n a š e! P r á v e p ret o
riciny
slO'venskéha
prablemu.
lepšie
e p 'I r a t i z m u, ne maž n a h l'a d a t I e 11 na
lovenskl1,
lež i za Maravau
a najmi
P r a h e. Je dnu
z na j v á žne j š í c h p r íin - s po m í na m ta ni e p r eur
á ž k u, a I e
záujme
dabrej
veci
je prílišna
á roc i v a stc
e s ke jme
nt a I i t y, nac
a si
ž i n a Mor a v e m 11a h as
t a ž u j ú. P ret a
e i v na Š e j š tát n e j a pat e r e ti r cit e v ie f š t y r i s c had k y:
C ech v,
Ma r a v a,
Invensko
a Padkarpatská'Rus.
Ta je
v:t k i 11a j n e bez pec 11e j š i a h r d z a, k t 0'á o cel' je dna ty
r a z o ž i e r a. A k chce m e
ednotu - tatO' nesmie
byt! Peroutkapíše:
nevzdáme sa ideálu ceskaslavenskej jednoty. A ja
povedám: nevzelajte sa. ale myslite patom nielen na
'hooy. lež i na povinnosti, co z taha plynú. Ceskaslanská republika je dast tesnS'm priestaram umiestnif
l'kékmeny, ci nárady. Sverit vývaj na nejaké vyluanie silnejšieha typu nepavedie k ciel'u. Len k razojl1'Priznat každému svaje a ako Cecham tak i Sloom - z v~'had živata. tnO'žných v našej vlasti, i
povinnostía biedy rovnako - a máte slavenský prorozriešený! Lebo nie bieda je, CO addeluje a zneojuje. ale krivda a nespravodlivast, ca nás aberajú
do"eru v n'lšu radinnú spalupatricnast.
A tak je tu
te "el'mi mutn)' a škodliv~' haj, bez neha by mohla
- nech masy nedráždi nieco vi'1c, ako púhe túžohné
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i s dabrau slovenskau knihou. Že by patam už. len
slabší slavenski spi sovatelia potrebovali slO'venciny?
Práve naapak! Tu je na pr. Mistra!. Musel azela francúzsky písat. ked sa stal cítaným a svetoznámym? A
zas sa p~-tam a to bez akéhakolvek znehodnotav;l11ia: paznala hy ceská verejnosf Slováka Hamaliara, ktO'rý
je ešte len na pociatkoch svojej literárnej cinnosti,
aka S'1zaujíma 011hodnes. ked píše cesky? lnác Hamaliar nie preta vzhudil odpor na Slavensku, že píše'
cesky. ale preta - ro píše. Martin Braxatoris-Sládkovic. i dnes tvoriaci, vel'mi váženy slavensk~' básnik,
dast sa napísal cesky a nikamu z nás 'lni nenapadlo
pahoršit sa na tom. S druhej strany zas cesk~, básnik,
L. N. Zverina, ked mu vól'a, píše i vel'mi pekne pt>
slavensky.
1\ko vidiet nácrt skutocnosti je trochu iný. aka si ta
pán Peroutk'l prasto a urcito predstavuje i pre budúcnast. A hlavné - s loven s k Ý prO' b lem
ne ni
p r e dne
r e c a v m pro b lem a m. p ret a ho
ani
nemO'žna
recove
razriešit.
Tnymi
slovami:
slavenský
prablem
v daných
pam e r ach
u nás
je s t v a val
by. i ha c
hy sme
my, slO'venskí
literáti,
nepís a I i s I a ven s k y, lež ces k y a h a c bys m e
sa hned'
cítili
i clenmi
recave
jednatn é h a ces k é han
á rad a. A k h y i b o lom ene j d r á ž d i dl a. a len a š e-v a š e a s t a I a. h y
i t a k a b o I b y z tah a par i a dny
r e g i 0nalizmus
a ta najmi
pre
spamínanú
n á roc i v a stc
e s k e jme
n t a I i ty.
d eáI
j e dna ty
v y ž a duj e a bet i v a s t i a s e b az a p r e n i a n aj m i
u s i lne j š i e h a, aby
m i e s t o tah a - k a ],k a s i k t a v I á d z e s t a I a s a na r m a u - k a],k o k a mu pat r í,
a k a ž d é m u r a v n a k a! Len tak sa móžu uplatnit tie skryté. priradzene shližujúce sily, o ktarých i pán
Perautka vie. Teari<l galantného vycakávania je pre
jednatu z;bytacná a k tamu prakticky nemažná. Tým
viac. kecYspalužitie Cechav a Slovákav práve pre naše
zvláštne a ešte vždy nie celkam vyriešené postavenie
v Európe treba rozumne a spravodliva realizavat a ta
vždy lepšie dnes. aka zajtra . . . a lepšie zajtra, ako
pozajtre!
T

I

T

lanie.
Z:t ceskos]ovenskú jednatu. ak má byt, mtlsíme obete
inášat obapol'ne - nielen Slováci. ale celkam tak i
toto posledné mi. vyznám. ehS'ba z Peraut~hollvažovania - práve ten etick~' moment. ca sblije i spolocným utrpením
a hratrí. Hladief na hoi
nietzschovsk~'111
kl'uelom a hoci istotou, to ten hoj
mierni a ideál, odstavený do vel 'mi daleka, je o tol'vždy viac len dym a para' Slovenskí literáti prenú raz slovensky pí at. ,\Ie ána - prestanú i ceí ... :l i sltlko raz vyhasne I S t)Tm uplatnením je to
tak, len tú mentaJitu zmenit a dobrá ceská kniha
y bude písaná, ako dnes i je písaná -- pre desaf
'lionovCechov a Slavákov a tak može hyt a má byt
Vi ..

\

NÁRODNí
.Tirí

HOSPODÁR

Hejda:

Hospodárské rubriky
pražských listu.
II.
Co nám
chybí
a ceho
máme
nadbytek.
Pre d e vší m t e d y s vet a v a s t. Více zájmu
a ta velké haspodárství.
kteréhO' je Ceskoslovensko
cástí. To znamená úcast na všem, co se ve svete deje
a cO' se nás at již prímO' nebO' alespan aklikau datýká.
Ale ta znamená ven o vat
h a s pod á r s k é r ubr i c e víc e mís t a a ven a vat
jít
a k é v ícep
e n e z. A to znamená konecne
O's a hn o sti.
N amina sunt adiosa prO'to nebudeme
o techtO' asobních vecech mluvit a dO'volíme si jen
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všeobecnc zdLlraznit. že cel k o v á úro v e n n a š í
h o s pod á r s kéž
u r n a.l i s t i k y ne n í ne jh o r š í. Možno ríci, že v ceské žurnalistice zaujímají
práve hospodárští red'lktori místo význacné tím, že
jsou to až na nekolik málo v)Tjimek vetšinou lidé
s vetším. nekdy i velmi úctyhodným predbežným vzdeláním. Také mravní úrovet1 naší hospodárské žurnalistiky .- alespon pokud jde o osobnosti vedoucí - je
daleko vyš~í než na príklad úrovet'i žurnalistiky víddíské. U' parížské ani nemluve. [ eznáme z posledních
let prípadu. že by hospodársk)T redaktor byl korumpován, že by psal tak, aby z toho mel osobní prospech.
Pokud jde o insertní politiku - o té budeme ješte
mluviti ve zvláštní soltvislosti.
Ceho se nám však nedostává, jsou stále ješte osobnosti. FT ospodárský redaktor je konec koncll prece
jen pouh)'m organisátorem rubriky a pouze v nekolika
málo prípadech udává sám smer listu. Za hranicemi
píší velké clánky zásadní povahy do novin vedoucí
osobnosti hospodárského života, universitní profesori,
velcí prúmyslníci. tajemníci svazú atd. V na š e m
tisku
shledáváme
se s temito
osob1mi
vel m i zrí d k a. V pražských novinách objevovalo
se pred casem jen jméno profesora Cyrila Horácka, jakožto jediného universitního profesora, který psal pravidelné novinárské clánky. Dlužno litovati, že již delší
dobu se odmlcel prof. Engliš, jehož pravidelné príspevky - nikoli ovšem do pražských novin - byly
velkÝm ziskem našeho hospodárstvÍ a dovedly namnoze
udávati smer. Je jiste pozoruhodné, že ž á d n Ý u n iversitnÍ
nebo
vysokoškolsld'
profesor
není
pravidelným
spolupracovníkem
ci e n n Í h o t i s k u. Tady není vina na našich profesorech. kterí prece píší clánky do odborn~Tch casopisu.
Zde jsou vinna vydavatelstva, která nemají zájem získati tyto osobnosti z.a spolupracovníky. Prirozene _.
dokud se bude platit u nás 50 halérú za rádek, nebude
žádná vedoucí osobnost ztráceti svúj cas psaním novinárských clánkLl.
Jestliže však našim novinám - i takové bohaté Národní Politice --- je 1.000 Kc za clánek mnoho penez,
bylo by snad možno vzíti si za vzor nekteré. cizí korespondence a d o hod n o u t i s e o s p o lec n Ýc h
ci á n c í c h. Rekneme. že by nekterý vynikající národohospodár se zavázal napsati jednou týdne úvodní
clánek o aktuální hospodárské otázce, a tento clánek
vyšel by soucasne v nekolika listech. Náklad by se prirozene rozvrhl podle urcit)Tch kvot, tak, jak se' to delá
jinde. U nás je však velmi oblíben jin)T zpúsob: nekterá redakce vyžebrá na osobe. která jí je politicky
nebo jinak blízká. úvodní clánek, který druhý den
všechny ostatní listy si ocitují. V Nemecku se v takovém prípade platí » Tachdruckshonorar« - u nás se
to delá zadarmo. Za takových okolností prirozene nemúže nikoho lákat psaní do novin, nesleduje-li snad
náhodou jiné cíle.
Naproti tomu mám e n a z byt ú P I ne z byt e cn)' c h a bez v Ý z n a m n Ýc h z p r á v. A to je
vina korespondencí.
V Praze máme nekolik korespondencí, zásobujících listy denne zprávami. Je prirozené, že 'takováto korespondence, která musí na redaktorLlV stLll každého dne dodat urcitý pocet zpráv,
vem kde vem, není práve vyberavá. Proto se shledáváme v našich listech - na rozdíl od listll zahranicních - se zprávami o tom, že »ministerstvo obchodu
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rozeslalo všem interesovaným ministerstvLlm elaborilt
vládního narízení o uvolnení dovozu a v)'vozu< nebo se zprávou, že »situace našeho prúmyslu sklárského se nikter,ak nezmenila« ... Kdybychom zkoumali,
"ážili jednotlivé zp.rávy v hospodárských rubrikách
našich listt"l, shledali bychom osmdesát procent ple".
Nemuže prece naprosto nikoho zajímati, jestli prá\'c
ministerstvo obchodu s nejak)'m jin)lm ministerstvem
projednává jakési narízení. To hude zajímat verejnost
až v okamžiku, kdy bude dáno toto narízení k expertise zájmovým korporacím, kdy jejich prostrednictvím
bude verejnost tázána po svém názoru. Nezmenila-li
se
situ.ace sklárského
být o tom
v novinách
zpráva? r:>rLlmysluCtenár, který nac
nenímá informován
o mašinerii redakcního stroje, sotva si techto malickostí povšimne.
Proc se však tyto zprávy v tisku objevují? Proc když prece' naše listy trpí naprostým nedostatkem místa, O'tiskují zprá y, nemající zhola žádného významu?
Odpoved je snadná tomu, kdo zná ponekud blíže s Iožení
hospodárských
redakcí
našich
p r ,a ž s k ý c h I i s t ú. S výjimkou trí casopisll, psaných nemecky a s výjimkou Národních Listu, nemají
pražské deníky samostatn~'ch hospodárských redakcí.
Hospodárskou rubriku Národní Politiky(!), Lidov~'ch
ListLl, Ceského Slova, Ceskoslovenské Republiky a
formy delají lidé, kterí nejsou rádnými cleny redakce,
nýbrž úredníky a venují tedy novinám pouze SVlljvolný cas. Hospodárskou
rubriku Venkova,
árodního
Osvobození a Práva Lidu delá jediný clovek. Prirozene.
že za techto okolností není divu, že se národní hospodár našich pražsk)Tch listLl z velké cásti »delá sám«. Co
práve prijde, dá se do tisku, hlavní vec, že je nekolik
sloupcLl textu vyplneno.
Ale ješte jiná okolnost brzdí rozvoj hospodársk~'ch
rubrik - a to je p o I i t i c k á o r i e n t a c e. Všem
pražsk)lm listLlm schází hospodárská k r i t i k a. S v~jimkou nedelních prehledú v Národních Listech, Nár.
Osvobození a N ár. Politice nenajdeme v pražsk)'ch dennÍcích kritického stanoviska k rÚZn)lm událostem. V poslední dobe Právo Lidu pocíná tento ZPLlsobponekud
více pestovati. Politická orientace brzdí prirozene hospodárskéhO' redaktora, který je casto názoru odchylného od názoru politické str,any, ale jako zamestnanec
nemá možnost a nemá snad ani dost energie a váhy toto
odlišné stanovisko uplatniti. Typick)T príklad nám dárá
Venkov, jehož rubrika je vedena jiste velmi dobre pokud jde o veci ciste zemedelské, ale naprosto selhá"(l
v otázkách obecne-hospodárských. kde agrárne-politick[\
tendence je tak neomalene zdúrazt1ována, že tuto rubriku dnes nikdo nebére vážne. Vidíme to konecne i na
nejlépe vybudované hospodárské rubrice pražských listu - v Národních Listech - jak úzký vztah k Ústrednímu svazu cs. prlunyslníkú, k Živnostenské bance :l
k ministerstvu obchodu zkresluje zpravodajství tohoto
listu a omezuje volnost kritiky. A to je ovšem velk~'nedostatek, který nenajdeme ani 11 Berliner Tageblattl1.
u Vossische a Frankfurter
Zeitung.
Nezávislým listem je v Praze vlastne jen - Prager
Tagblatt. Chápeme. proc jeho zpravodajství i o vnitrních vecech, kde prece nerozhodují peníze. které tento
list venuje na zpravodajství zahranicní ft které jsou
vetší než venuje kter)'koli ceský list na celou svoji hospodárskou rubriku, proc zpravodajství o vnitrních vecech je dokonalejší než jiných pražských listll: hospo-
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'rské osoby, které Prager Tagblatt informují, jsou si
edomytoho, že informují list nezávisIS". Národním Litum, Venkovu, Prager Presse se muže porucit, aby
lcely. po príp:tde se mtlže narídit, aby psaly tak nebo
ak. l Pr~ger Tagblattu to nejde. Nejde to také u LiovS'ch~ ovin, ale to je list brnenský, a my píšeme jen
listech prazskS'ch. Zdá se, že práve tento primitivní
klad objektivního zpravodajství nepochopila kdysi
riiJuna,která obetovala svoji nezávislost - ,a prirone musela zaniknout, ponevadž kdekdo ztratil zájem
to, co bude psát, ježto ved e I ten den c i u ž
re dem.
to je také jedna z nejvetších vad vetšiny
rúskS'ch listtl. Necht se stane cokoliv, kdo jen trochu
á naše noviny, mt''1žeríci už predem, jaké stanovisko
ci onen list zaujme. Že to nebude stanoviskO' prísne
ritické. na to mtlžeme pri politické orientaci našeho
. ku vzít jed.
<\
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~a štestí zde více než kde jinde platí, že fama cresit eundo, n.ekli jsme již na pocátku, že mravní úroven
aší žl1fl13.1istikyje docela úctyhodná. A mužeme to
rdit. zejména pokud jde o vedoucí osobnosti, které
árají r:\7.celé hospodárské rubrice. Pred válkou zaedly u n;l'i nekteré akciové spolecnosti zvláštní systém
hOI1<lrovúní«
zprávo valných hromadách, kterému se
'blo systém »obálek'. Akciové spolecnosti dávaly hoodársk.í"111
rcdaktorllm. kterí se dostavili na valnou
omallll,aby referovali n jejím pruhehu, ve zvláštní
álee penežitou odmenu a hledely na tento ponekud
di\'I1S"zpusob uznání novinárovy námahy jako na
e'encní známku. Systém udržel se i po válce a mel
11;lsledek,
že na valné hromady byl obycejne znacný
ríli\' interesenttl - bohudík nebyli to národohospo'r~tí redaktori, nýhrž »laufri«, to jest osoby, které beH za zpr;Ívami ,:1 mnohdy
nejsou ani rádnými cleny
dakce.Pres to byl tento zpusob naprosto neudržitelný
nutno pricísti za zásluhu hospodárským redaktorúm,
e ho zamezili, takže dnes už se na valných hromadách
ohálky' nedávají. Budiž ale konstatováno, že se nepaatlljeme,že by i pri systému obálek byl nekdo ps~l tak
. onak - což ostatne je pochopitelné již proto, že se
hálky dávaly všem úcastníkllm valných hromad, bez
ledu na to, který list zastupuji.
Jiný zptlsob, ne-Ii korupce, tedy jakéhosi nepríjeméhonadbíhání, byl a snad dosud je ten, že k novému
u se posílají hospodárskému redaktoru rtlzné dar y.
utor techto rádek mel sám jednou potešení vrátit
podekovánímkterési korporaci bednicku rúzných vín,
erá mu byla zaslána - a byla velmi obezretne adrevánajeho žene. Sem konecne by také patril ješte jiný
soh »uznání zásluh«, o kterém nám bylo vypráveno:
ospoc1árskýmrecIaktorúm bylo pred nekolika lety
ámenojistým syndikátem, vytvoreným pri e m i s s i
k c i í jedné spolecnosti, že na ne vypadlo tolik a tolik
celkovéhoobnosu. získanéhO' upsáním akcií - což
10 pro ne tím vetším prekvapením, protože cleny
diktÍ.tl1- nebyli. A spolecnost, která tento zvláštní
'pad mela, nedala si dlouhO' vymluviti, že je to napronevhodnáforma prO'získávání prátelství, ježto mezi
Oll holkou a novinárem je jistý rozdíl.
Horší než toto rozdávání dO'ucerú pri sLavnostních
íležitostech- které bohudík dnes už patrí minulosti
ho tvorí jen velmi vzácnou výjimku -- je korupce,
rá se projevuje v i n se r á t o v é p o I i t i c e listu.

t\dministrace dO'vede vyvinouti na redakci znacny nátlak, jde-li o velkéhO' inserenta. A inserují<;í firmy velmi casto také zvláštní ohledy vymáhají.Je to konecne
nikoli snad ceskoslovenská specialita - protože. j.tl<
jsme již rekli, ve Vídni a ve Francii jsou pomery ješte
daleko horší - ale rozhO'dne je to neco, v cem stO'jíme
za ríšsko-nemeckÝm tiskem. V ríšsko-nemeckých listech, alespon ve vedoucích, zde již nekolikráte jmenovaných berlínských, frankfurtských
a kolínských, nenajdeme na príklad nikdy bankovních inserátu, které
se u nás staly nezbytnou prí~adou každého zvláštního
císla. *) Nechceme tím ríci, že by tyto bankO'vní inseráty znamenaly kupování duší. Ale rO'zhodne mají
mnohde jistý vliv na orientaci, práve tak jako urcitý
tlak vyvolává inserce pri porizování onech l>zvláštních
císel «. kterými nekteré listy v posledních letech oplývají. Tato zvláštní císla, venovaná hospodárským vecem, porizují se velmi snadno: hlavní podmínkou JSOI1
inseráty, text už se nejak dohromady sežene. Za mnoho
vetšinou nestojí, ale to konecne nevadí, protože text
beztak nikdo necte.
Presto, že v inserátech dlúžnO' spatrovati urcité nebezpecí. zústává vetšinou náš tisk povznešen nad výtku,
že by se príliš blahovolne podrizoval prání vydavatelstva, a nejhorší, ceho se dopustí, je, že snad tam, kde
by mohl psáti - mlcí. Zústává tedy vskutku nejtežší
vadou hospodárských rubrik pražských denních listu
jejich p o I i t i c k á o r i e n t a c e a tím i naprostá nesvoboda mínení. Je to .až trapné, jak málo mužeme od
našich novin ocekávati. N echf se stane cokoli v našem
hospodárském živote. stanovisko jednotlivS'ch listt1 je
již dáno predem a je naprostO' vázáno ohledem na politickou stranu. Prišlápneme-li ministerstvo železnic, rozcílí se Reforma, která ješte do nedávna dštila na toto
ministerstvo O'hen ,a síru - dokud ješte bylo ve správe
socialistické. Rekne-Ii se neco a obchodní politice, rozpovídají se Národní Listy, které také musí omlouvati
každý chybný krok Svazu prumyslníku. O nic lepší není
to v listech socialistických, které nedají dopustit na hospodárství sociální pojištovny, mlcí o pražské politice
komunální, kdežtO' opet oba listy vládní prirozene jsou
naladeny vždy do dur a jeví ochotu každé horké sousto
alespoi'í poiedné strane natrít medem.
Do jisté míry je tato orientace konecne pochopitelná,
ale jen do jisté míry a rozhodne . nes m í vad i t
ob j e k t i v n í d i s k u s i. Bohužel práve objektivní
diskuse není u nás témer vtlbec možná, protože málokdy se dovede náš tisk pO'vznést nad úroven partajních'
zájmú.
N e k o I i k s lov o tec hni c e.
Bylo receno už výše, že zejména po stránce technické jsou hospodárské rubriky pražského tisku velmi
chabe vybaveny.
Nejvíce místa venují hospodárství
Národní Listy. Prager Tagblatt a Bohemia. V techto
casopisech múžeme ješte nejspíše nalézti zprávy o tom,
co se práve deje a tyto listy také leží na stolku každéhO'
cloveka, pracujícího v hospodárství. Vidíme tedy, že
proti dvema nemeckým listúm stojí jediný list ceský a
pri tom ješte Národním Listúm vadí jejich nemalá závislost. PrO'tO' není jejich zj)ravodajství nekdy O'bjek*) Za to v nemeckých listech jsou velmi úcelné inseráty informativní, zarazované pri emissích akcií - v posledních dnech
na pr. Ford, Mannesmann, American 1. G. Chemical a j., kterých li nás vubec není.
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tivní, ,a casto také není úplné. Zahranicní zpravodajství
sch~zí jim vubec a provádí se jen excerpcí z cizích
novin.
Lec to jsou ješte prímo ideálne vybudované rubriky.
Horší jsou u ostatních listu. Náš nejvetší casopis Národní Politika - nemá ani vlastního redaktora a
venuje až na pravidelný týdenní hospodárský prehled
a obvyklý hospodárský úvodník casovým otázkám jen
velmi málo místa. Podobne je vybudován národní ho'spqclár Lidových Listu, který prináší obycejne zprávy
staré nejméne dva dny, hospodárská rubrika Reformy,
všímající si prirozene nejvíce otázek živnostenských,
ale i tech jenom na velmi úzkém podklade stranickém.
Bohužel patrí sem i Ceské Slovo, které národohospodárské rubrice nevenuje pozornost, kterou jinak pro
hospodárské veci má ceskosocialistická strana.
Zvláštní postavení zaujímají ctyri listy, které, trebaže mají hosp:odárskou rubriku velmi chabe vybudovánu, alespon v poslední dobe jeví o hospodárské otázky
vetší zájem. Je to predevším Venkov, který venuje hospodárství velmi mnoho místa, ale je nutno rozlišovati
mezi otázkami zemedelskými a otázkami obecne hospodárskými. HospodárskÝm otázkám venuje tento list
malou pozornost, a jak již receno, jeho politická orientace mu nedovoluje objektivnost. Pro zemedelce je nepochybne tento casopis, prinášející jednou týdne velmi
dobre vedenou zvláštní prílohu, dobrým informátorem.
Národní Osvobození teprve v poslední dobe pocíná se
obraceti víc k hospodárským vecem a vedle stálého redaktora, kterého konecne pro tuto rubriku získalo. má
i nekolik pravidelných spolupracovníkll, jichž príspevky
vždy stojí za prectení. Stejne Právo Lidu, které dlouhou dobu odbývalo hospodárství Zpllsobem témer urážliv~, získalo nyní hospodárského redaktora, kter~' má
zrejme snahu tuto rubriku udržeti na vÝši dne. Bohužel zápasí s naprostým nedostatkem místa, protože lHšim sucialistllm podle všeho je vše jiné dll1ežitejší, než
hospodárství. Ale prece jen i 11nich lze pozorovati znacn~' pokrok - predevším u Práva Lidu. Kdežto ješte
pred dvema roky zaznamenával tento list zprflvy. jak
mu proste prišly do ruky. bez ohledu, mely-li takovou
ci onakou tendenci. sn.aží e dnes už dáti jim urcitou
linii v rámci svého programu. Proc tento 'list, stojící
prece zásadne proti bursovní spekulaci. otiskuje pravidelne bursovní zpravy, nemužeme dobre pochopit. Konecne ješte zmínku o Ceskoslove'nské Republice, která
sice venuje hospodárské rubrice vlmi málo místa. ale
kde je prece jen patrna snaha neco ctenári ríci a pres
to. že aktuálností nacházíme zde velmi málo. není tato
rubrika snuškou odpadku, nýbrž má urcitý smvsl.
. Zamyslíme-li se trochu nad národními hospodári
pražských
deníku,
nemllžeme
nepostrehnouti,
že
ne n í v i n o u r e ci a k t o r II jej i c hne
d o k on a los t, nýbrž hlavní vina že je stále na vydavatelstvech, která nevenují národnímu hospodári ani místa
ani penez. P o str á n c e z p r a vod a s é jsou
ty rubriky ubohoucké. Shne-li se kde neco, ceká-li se
kde nejaká P9zoruhodná schuze, at je to v obchodních
komorách, nebO' v prumyslnick)'ch sv,~zech, najdeme na
míste pouze referenty Národních Listll, Prager Tagblattu a Lidových NO'vin. Ostatní listy pockají, až jim
to dodá bud kO'rporace sama, nebo nekterá korespondence. Tím ovšem ztrácí hospodárská rubrika puvodnost i b.arvitost. Doporucuji, aby si ctenár koupil dnešní pražské noviny, vzal modrou tužku a pretrhl ve
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všech listech, které jsou stejné. To je totiž pravicleln~'
»Einlauf«, cO' dodá denní pošta, CTK, korespondence a korporace.
Ctenár se podiví, jak málo
mu zbude. Zjistí,
že devadesát, nekde i sto procent všech zpráv patrí na vrub tohoto denního prílivu,
lder}' chodí novinám automaticky. N ase noviny, místr)
aby tento materiál pokládaly za surovinu, která volá
pO'zpracování, dávají zprávy, tak jak prijdou, do tisku.
To, co ctenári zustane nezaškrtnuto modrou tužkou,
je pllVodní materiál novin. A toho je práve v našem
tisku trapne málo. Pochopitelne. Má-li »národohospodárský redaktor< na starosti ješte mnoho jin~'Chvecí.
nemllže se své ruhrice plne venovati. ::\I[ožná.že je i znechucen naprost)'m nedostatkem míst:t a zájmu vyclavatelstva.
Poc

em

t o u ž í m e.

Jsme prece stát, který hospodársky se radí k nejvyvinutejším státum sveta. Není jednoho koutu na zemekO'uli, a který bychom nemeli zájem, ar již exportní
nebo dovozní. Není jediné události ve svetovém hosp(.dárství, která by se nás nedot)'kala. !\ pri tom nemáme
ješte generace zvyklé hospodársky myslit, protože noviny. tato pokracovací škola cIospel."ch lidí, nevenují
hospodárství dostatecnou pozornost.
Chteli bychom temito rádky upozorniti na nekolik
naléhavých otázek, jichž rešení by nestálo vydavatel·
ství našich listu takové obeti, jak si snad sama myslí.
Snad Sl již nekdo povšiml oné markantní skutecnosti,
že I i sty,
m aj í c í dob rev
y bud o van 011.
n e z á v s 1 o u h o s pod á r s k o u r u b r k u, j s o
C a s o p i s y
f i n a n c n e cIob rep
r o s per u.líc í. Nejen u nás, ale také v cizine. Vždyt je to prece
samozrejmé: obchodník a prumyslník, obracející se inserátem v novinách k zákazníkllm, hledá predevším takové casopisy, u kterých mMe predpokládati zájem
práve hospodárských vrstev, které pricházejí jako zákazníci v úvahu. Tímto insertním obchodem nemusí
však hospodárská rubrika nikterak trpet, práve mopak.
Je velmi mylné, domnívá-li se nekdo, že inserát se získá
blahovolným psaním listu. Tak jako se nezíská revolverem, nezíská se benevalencí. Nejvíce si vážíme toho,
kdo je objektivní. Nebot o nem víme, že to, co napíše,
je správné a že se na to také tak v nejširší verejnosti
hledí.
Naše listy mely by venovati mnohem více místa 'I
mnohem více financních prostredkt"1 hospodárským nthrikám. Meli bychom míti zpravodaje' za hranicemi,
alespon v tech státech, které jsou pro naše hospodárstyj
nejduležitejší, v Nemecku, v Rakousku, ve Spojených
státech ...
V našich listech nemely by se objevovati
clánky, prežvýkané ze zpráv nemeck)'ch nebo vídenských novin, Ceskoslovensko melo by b),ti zastoupenI'
m všech hospodársk~'ch konferencích vlastními hospodárskÝmi redaktory. Vždyt prece získati jednoho cloveka. kter~' ovládá. alespoií. dve svetové reci a kterSr by
jezdil po konferencích. pro nás významných, by nestálo
nekteré velké naše listy tak znacné obeti, aby si tento
výdaj nemohly dovoliti. Neuveritelné je, že v Ženeve,
kde se prece každc"ocne tolik deje - a vsmes vecí pro
nás závažných - pražské listv nem:J.jí sv)'ch stálÝch
redaktort"t.
Práli bychom si najíti v našich novinách stálé príspevky vynikajících osobností našeho hospodárského
života. Je pravda. že máme málo lidí, schopných na-
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ati noyillársk~' c[[tnek. pri kterém by ctenár neusnul.
m;l!ne prece takového i-:f otowtze. !der)' by jiste neldmítl spolupráci. kdyby nekter)' vi!žn~' list o ni požádal
a nrucil hy l1apro~tot1 svobodu. TJ,kov)'ch lidí nemáme
ke mnoho, ale nrece jen nekolik. kterí hv k našemu
hospod;lrst"í meli a mohli neco ríci.
J
Potrebujeme to jako sul. Cím IT,éne pozornosti
hoJlodársk~'m vecem venujeme. tím více jednou na nedotalek hospod;lrského
školení
doplatíme,
Dnes není
prw: už hospodárství
privátním
koníckem
nekolika
profeson"1,n)'hrž p r a k ti c k o u
t rán k o ude
nni h o ž i v o t a, Hospodárství
nejsou prece jen prohltl11}abstraktní theorie. n)'hrž jsou tr; velice konkretnÍ
otázky. t~'ka.iícÍ se každého z nás: v nemeckém tisku
diskutuje se dnes m. príklad o racionalisaci
obchodu a
podávají se zcela praktické
návrhy.
jak lze vylouciti
zbytecné ztráty. zpusobující
zvyšování
ceny zbožÍ.
n;ls Venkov d[tvá zemedelcl1l11 velmi praktické
rady,
tSkající se hnojení. setí. žií.ov)Tch pracl atd, . , , Což n~š
ohchodnÍk, núš živnostník
nebo prllmyslnÍk
lJy techto
rad vl'thec nepotreboval?
Což soukromú ekonomika
netri do hospoc1ársh'í?
C'asopis, Ider,\' se rozhodne
vcnovati
hospodúrstvÍ
ednou tolik mÍst:l.. kolik mu patrí s ohledem na jeho
vS'mam v našem denním živote. zjistí. že si otevrel
zlatS' dl'lI.. \Ie ovšem - nikdo se nesmí domnívati.
že
deset stran. 111.plnen}'ch kc1eknli posbíran.\'111 materiálem, je už hospoc1ársk[1 rulJrika. :..l il·mli. Národní
hopodárství v celé své sl0žitosti
je disciplina velmi obtížná a delati je leVOII rukou není možné. Dnes není už
ani možné o\'l{ldati celou hnspncl{lrskou látku a také vidíme témer všude specialisaci.
Vidíme ji i ve vetších
hn'p()d;Írsk~Th rubrik;1ch také našeho tisku. Doba. kd\'
preh:,tecnému reclaktorm"i se reklo: }}Budete delat 11{~ro<lníhllho:;podáre«. patrí dnes už minulosti.
\1l'

oS

r

F

L

o

s

o

F

I

E

2i~'al1 r 'odsedálek:

Co je to filosofie 1
I.
Velká období lidských dejin mají svá vlastní pojetí filosofie, odWná od pojetí dob jiných a alespon približne
hodná u ruzn)'ch soucasn)Th filosofu, pojetí, která nejlépe vyhovuj[ urcitým dobovým životním potrebám. Táerllc-li se dnes, co pro nás znamená filosofie a cím nám
muže býti, má tato otázka své velmi dobré oduvodnení.
epátráme ovšem po formálne dokonalé definici, která
br zahrnovala všechny zpusoby,
jimiž kdy filosofie byla
pe~tována, jako daleko spíše po smernicích, jimiž se má
dnešní naše filosofické myšlení ubírati.
Aktuelnost této otázky je podmínena zmenami, které
lalentn~ probíhaly již koncem století devatenáctého
a
které nabyly vážnejších forem ve století dvacátém pred
a po svctové válce. Všemocná veda, která do nedávna
byla ukazatelem kulturního pokroku - ustupuje zvolna
ze svého vudcího postavení a na její místo hlásí se noví
nápadníci. Zachytiti pocátek tohoto procesu je nemož··
né snad již pri svém zrodu nese každé lidské dílo
sohe i zárodek zkázy. Jisto je tolik, že veda (hlavne
vedy prírodní} a na ní založená
filosofie stává se po-

maJu, ale neúprosne jen rovnocennou
složkou kultury a
že již radu let nehraje takovou roli, jako dríve. Nepatrí
do rozsahu tohoto clánku zminovati se o prícinách této
zmCny'postací nám, všimneme-Ii si, že zájmy dnešního
lidstva nesou se již docela jinam než v nedávné ještc minulosti. Veda ovšem zustala a zustane nedotcena v mezích své platnosti - ztrácí jen své výjimecné postavení.
Le roi est mort, vive le roi! V kulturním živote ovšem
není nástupnického
rádu, Kdo bude nejschopnejší,
nejsilnejší a nejpripravenejší.
aby se ujal nového vedení?
Tážeme-li
se tedy, co je to filosofie, je v této vete
skryta i otázka, zda filosofie a jaká filosofie je schopna
zmírniti tento presun a prípadne býti i nový vudcem.
Odpovccr je ovšem podmínena
predpokladem.
že si
alesporl pro praktické úcele ujasníme pojem filosofie a že
se približnc shodneme na jejich úkolech a cílech.
Myšlenky mají mnohdy své zajímavé, absurdní, komické i tragické osudy práve tak, jako lidé. Tážeme-li se
dne~ s plnou opravdivostí.
co jet o f i los o f i e, nemužeme se ubrániti
dojmu, že osud si podivne
zahrál
s tímto vrcholným
odvetvím
lidského myšlenÍ. Je po-,
chopitelné. že naše otázka se nepídí po nejaké formálnclogické definici. ale že se chceme dopátrati
živostní a
spolecenské funkce filosofie a ospravedlnení
její existence. Snad lépe. lidšteji receno by naše otázka znela: Co
je to v I a s t n e ta filosofie?
V nedávných
letech znamenala
tato otázka,
stojící
v popredí myšlenkového
zájmu asi tolik: Co zde ješte
filosofie chce? Co je to vllbec filosofie? Tento názor se
zatím podstatne
zmenil a filosofie se znovu domáhá
svých práv na samostatnost
a pomcrnou neodvislost.
Je
pochopitelné,
že otázka po její podstate a jejich vlastnostech dostala sice nOvou tvárnost. ale že naprosto neztratila na duležitosti.
Dríve než se pokusíme zodpovedeti
tuto otázku, poohlédneme se cím filosofie byla a cím filosofie nenÍ.
Ve staroveku bylCl filosofie nejen souhrnem všeho Vcdcní. ale hyla vedením sam)rm. nehot nebylo ješte v celku zvláštních
metod vedeckých,
podobných
metodám
dnešním. Ale jednoho si musíme všimnouti.
Epikur m
príklad zabývá se ve své filosofii vším možnirm, hájí
materialismus
Demokrituv.
vykládá kosmogonii i to, cemu bychom dnes rekli biologie. ale neztrácí pri tom
vlastního cíle, jenž práve jeho nauku ciní filosofií na rozdíl od vcdy, t. j. snahy po dosažení štestÍ. Je presvedcen,
že cestou. vedoucí k tomuto cíli. je nebojácné rozumové
p07.:n<Íní.Stejne tak je tomu i 11Sokrata a u stoiku - poznání .ie urostredkem
k filosofii. která není jen vcdcním
sam'rm. ale u r cit Ý 111 P o s t o j e m ke svetu. zajištujíCÍm lidem klid a blaženost duše. Toto pojetí filosofie se
udrželo približne až daleko clo novoveku s tím omezením. že ve stredoveku si vedle filosofie a nad filosofií vybojovala zvláštní místo teologie. Avšak všechno vedení,
stojící vedle poznání náboženského
patrilo i nadále do
filosofie. Tak na príklad Newton píše "PhiJosophiae
natllralis princinia mathelT'~:tica« a ješte
Lammarck
naz"vá své úvahy o viTvoji a premcnách živocišných tvart"l
»Philosophie zoologiQue«.
VÝvojem a postupným osamostatnováním
jednotlivirch
disciplin 7.:menšovalo se však behem casu stále vÍCe a
více drívejší panství filosofie. V nadšení nad skvclým
rozvojem ved došlo neznatelne k presunu cílu: Poznání
ji:T-nesloL1:T-ilofilosofii v takovém rozsahu jako ve staroveku a nebylo již prostredkem
k urcitému filosofickému

i

601

mtomnosL
názoru, ale stalo se vlastním cílem. Ne neprávem mužeme se domnívati, že tato zmena se prenesla ze stredoveku, kdy o smysl a cíl života staralo se pouze a výhradne náboženství, kdežto filosofie, pokud nechtela sloužiti kresfanské metafysice, byla odkázána na pouhé registrování a pozorování svetských událostí. Duležitou
událostí v tomto pozvolném a prirozeném postupu byl
vedomý zásah positivismu, kterým vyvrcholilo výjimecne postavení ved a který nad filosofií de facto zlomil hul. Osamostatnila se psychologie, logika s noetikou,
sociologie, cástecne i etika - a filosofie zmizela analysátorum pod rukama. Otázka, co je filosofie - byla koncem minulého a pocátkem tohoto století symbolickou
otázkou pohrební. Chceme-li oznaciti smernice dne š n í
filosofie, je proto pochopitelné, že nejduležitejším bodem
naší state bude rozbor jejího p orne r u k ved e.
Dríve však je nutno pojednati o predpokladech a možnostech celkového pojetí filosofie.
Priznejme predem, že vyhlídky na uskutecnení tohoto
plánu jsou nepatrné.
J. L. Fischer ve své - v ceské literature snad jedinecné - knize »Filosofie, její podstata a problémy« vidí pri
snaze o stanovení definice filosofie celkem dve východiska: bud shrnouti všechny historické výmery, což by
byla práce nadlidská, která ješte by se asi minula svým
cílem, nebo stanoviti definici vlastní, která vypovídá
o filosofii toho onoho jedince. KiiIpe ve svém »Úvodu
do filosofie« zríká se vubec možnosti vytvorení definice
filosofie v obvyklém logickém 'slova smyslu, »nebof
predmety, jimiž se zabývá filosofie, nejsou naprosto
nijak specificky rozdílné od tech, jimiž se zabývají vedy
odborné a forma, neboli metoda vedecké práce neliší se
rovnež naprosto od té, již se užívá ve vedách ostatních«.
Rozebéreme-li toto oduvodnení, shledáme, že tri jeho
premisy mohou býti pochybné, nebo neúplné: zaprvé, že
nadrazeny-m pojmem pojmu filosofie je veda, za druhé,
že v námitkách se metoda pokládá za shodnou s metodou vedeckou a za tretí, že se prihlíží pouze k predmetu
poznání a k metode. O prvých dvou bodech pojednáme,
až budeme mluviti o pomeru filosofie a vedy; všimneme
si prozatím predpokladu tretího: I když pripouštíme, že
metoda filosofická a vedecká je stejná, musíme si uznati,
že práve ve filosofii záleží ješte i na jinych dvou složkách: jednak na s u b j e k t u, jenž o predmetu neco vypovídá, nebo je k nemu vubec v jakémkoli jiném vztahu,
.iednak na cíl i, ktery jedinec sleduje. Rada vedcu mela
za obor pozorování tentyž predmet i tutéž metodu a
prece jenom nekterí z nich byli filosofy. Dokonalý penezokaz· pracuje týmiž metodami a s t)rmž materiálem
(jde-li o bankovky), jako zamestnanec mincovny a prece
nemužeme ríci, že by mezi nimi nebylo rozdílu co je delí je cíl jejich práce. Mužeme smele ríci.
že KiiIpe ve svych vyvodech je v zajetí vedeckého objektivismu, kterÝ. pokud jen je možno. prehlíží stitjektivní složky lidskych vztahu ke skutecnosti a
který si namlouvá »vedeckou objektivnost a nezaujatost«. Ostatne KiiIpe se poráží sám. nebof o nekolik rádek doleji praví: »konecne
mužeme
.... loze:;;:n á vat i vod bor n é m ved e c k é m z p r a c o v ání s a mém mez i tím. co jen a nem f i los o f ic k é h o a tím, co ná 1e ž í k z v 1á š t n ím u pre dmetu jeho šetrenÍ«.
Je nesporné, že pojetí filosofického na rozdíl od vedeckého se vine celým naším životem byf i neuvedomele
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a mnohdy zastrene. I slova J. L. Fischera - která ovšem
nepokládám za vycerpávající - vyjadrují toto presvedcení: »Jediné spolecné, které prozaruje valnou vetšinou
výmeru filosofie je vedomí o jejím souhrném syntétickém
rázu. Chceme Vystopovati rád životního dení, umožnující nám jeho zvládnutí (»Filosofie, její podstata, atd,«).
Posilou v naší snaze o ujasnení úkolu filosofie, muže
nám tedy býti jednak tušení o její svéprávní životní
funkci, jednak i ta okolnost, že myslitelum rázu KUlpeho,
kterí její samostatnost více ci méne popírají, mužeme
vytknouti omyly a neúplnosti v predpokladech.
Filosofie

a veda.

Groethuysem zacíná své pojednání o moderním filosofickém nemeckém myšlení zcela vážne mínen~rmislovy: »Je však vubec ješte nejaké filosofické myšlení?
Nejdríve chci položiti tuto otázku, nebot je mi jasno, že
muže vyvolati vážné pochybnosti. Je zcela dobre možné, že filosofické myšlení vymizelo a že všeobecne vzato
mužeme veriti, že role filosofie v dejinném vývoji je
dohrána ..... « A stejne píše i Spengler v »Untergang
des Abendlandes«: »Poslední cíl filosofického pusobení
byl zrejme ztracen se zretele. Filosofie je zamenována
z kázáním, s agitací, feuilletonem, neb'o s odbornou vedou. Ptací perspektivy jsme zamenili za perspektivu
žabí. Nejde o nic menšího, než o otázku, zda pravá filosofie je dnes ci zítra ješte vubec možna. Jinak bylo by
lépe štáti se rolníkem, nebo inženýrem .... a neprežvykovati pod záminkou nového filosofického myšlení otrepaná témata a lépe by bylo konstruovati letadlo, než
vytvoriti novou stejne zbytecnou teorii apercepce.«
O jednotlivé obory drívejší filosofie podelily se spe·
cielní vedy a co zbylo, nestojí za mnoho. Je to zmet spekulací, které se stanoviska positivismu jen zbytecne uvádejí zmatek do lidských myslí a pro než v dobe vítezství
positivní vedy není na svete místa. Mužeme užíti Rádiových slov platících nemecké romantice: »Umreli básníci,
rodila se veda. At žije, dokud je mladá.« A ješte neco zbylo:
Dejiny filosofie, které, jak praví Groethuysen, jsou zde
proto, aby nám ukázaly, že »ve filosofování se lidé vždy
mýlili.« Ostatne dejiny filosofie a filosofie je podstatný
rozdíl.
Tak asi vypadala situace pred nemnoha lety. Veda
byla kouzelné slovo, pred nímž se všechno klanelo a
tech nekolik zbylÝch filosofu bylo štastno, mohlo-li
tvrditi, že jejich filosofie je vedecká. Zdálo se také, že
tak zvané zvedectení filosofie je jedinou možnou cestou k její záchrane. Úkol takto chápané filosofie je do·
bre vyjádren slovy prof. Krejcího v "Positivní etice«:
»Filosofii prináleží ílloha regulovati vedeckou práci za
tím úcelem, aby se spolecnou prací vedeckou dosáhlo
jednotného názoru na svet. Filosofie nereší sama žádných problému svetového názoru; to ciní vedy«. AvŠak nestacilo, že f'1osofie nesmela odporovati vysléd·
kum vedeckého badání. jak znelo okrídlené heslo. ale bylo
nutno i z filosofie samé uciniti vedu. V tomto ohledu je
:;;:ajímavé. že i pro Masaryka je filosofie ».... samostatnou vedou, podávající názor nebo vyklad sveta, jednotný metodicky i vecne, ale na ten cas neúpln·ý«.
Obtíže, které vzniknou, díváme-li se na filosofii jako
na vedu, jsou nadno pochopitelny. Budeme jiste na rozpacích, který výsek skutecnosti urcíme za predmet jejího
poznání, kam tuto filosofii-vedu zaradíme v pekném
ornamentu systému ved a steží nás uspokojí i podrob·

jší výklad, který podává Drtina v úvodu k "Myšlenovému vývoji evropského lidstva«, že totiž - "filosoe je vedou o všeobecninách,
o principech, o podkladu
OUCI1a«.
Zmocnuje se nás hned nekolik pochybností:
že
rece každá veda zachází se všeobecninami
a že není
cdy, která by se dovedla skutecne priblížiti k jednom·
inálll, že veda o principech a podkladu jsoucna jest padoxem, nebot "podklad .isoucna« je našemu vedeckému
tlJlnání neprístupný. Neuspokojí nás ani dodat=k, že "Tisofie má predmetem a úkolem zkoumati také prec1púlady a povahu lidského poznání i podávati
poucení
pohnutkách a úcelech lidského jednání,« nebot otázky
7,l1ánípatrí do oboru vedosloví, prípadne psychologie
pohnutky a úcely lidského jednání jsou opet predmeem psychologie, nebo z cásti etiky. Pro éru positivismu
i pro mnohé filosofy nepositivistické
zmizela filosofie,
k vidíme, témer úplne a i ti samostatní myslitelé, kterí
tili, že filosofie není prázdným
prežilým pojmem, jen
teží ji zachranovali, delajíce z ní vedu a nechápajíce, že
lil nicí nejvlastnejší její podstatu.
A. Rey zduraznuje
u filosofie snahu jíti dále, než kam
ou vcdy a vysvetliti je samotné. První by vedlo k mefysice, která by ovšem byla jen ne dosti oprávneným
okracováním ve vedách, kdežto metafysika má cíle cátecnc i odlišné, druhé k noetice, vede o poznání. *) Podobné chápání metafysiky nalezneme i u prof. Krejcího:
O filosofii prítomnosti).
"Filosofie reší problémy,
jež
cda dosavadním svým presvedcivým
zpusobem rešiti
nedovede, jichž jest však nezbytne potrebí k ucelenému
názoru o svete, pokud se nechceme spokojiti s vírou«.
Podobnc soudí i 1. L. Fischer, který, mluve O pomeru filosofie a vedy, vidí ve filosofii jakousi funkci, tušení celu, anebo smerování k nemu.

\'e snaze o zvedectení filosofie zachází se nekdy až
príliš daleko. Tak Kiilpe, o nemž jsme se již zmínili, že
odmítá definici filosofie ve smyslu logickém, se snaží vy'ádrit ,iejí obsah divisivne. Za první úkol, "který se jménem filosofie byl za všech dob spojován,« pokládá »vybudování vedecky oduvodneného
názoru, jenž jako zakoncení a dovršení vedeckého poznání má zároven sloužiti praktické potrebe k orientaci cloveka a jeho postavení vc svete«. Nemusíme príliš premýšleti,
abychom
idcli, že i tato divisivní metoda, alespon v této forme,
nevedc k žádnému výsledku, nebof její tvrzení jsou nelucitelná se stavem, jaký vládl na pr. ve staroveku,
nebo ve stredoveku, nemluve vubec o filosofiích v'ýchodních. o systémech pesimistických
a o filosofii krefanské. Rovnež druhé dva požadavky,
a sice zkoumání
oredpokladu všech ved a pripravování
novych odbornvch ved a odborne - vedeckých
poznatku,
je snad
právem možno aplikovati na éru positivistickou,
ale naprosto ne za hranicemi tohoto myšlenkového
systému.
Uvedený príklad názorne ukazuje, jak i vynikající mylitelé nechají se snadno svésti urcitým názorem, který
za ,ic.jichdoby je pokládán za neotresitelný.
i když ji%
oni sami o nem mají urcité pochybnosti.
Shrnemc-li predchozí state, shledáme, že
sofie, pokud ji pokládáme za vedu, skutecne
ašc vzniklé pochybnosti nejprirozeneji
se
cdy, jako pojmu nadrazeného
filosofii. Co

'j

definice filonevyhovují.
budou týkati
je to veda?

Pokud se l10eliky týce, bylo její ztotožnováni
s filoofií. jak cinili nekterí nemecti filosofové pod vlivem Kantoým. neoprávneným snížením filosofickÝch
možností a úkolu,

Veda jest' souhrn stejnorodých
soudu, usporádanych
podle zásady dostatecného
duvodu. Tak na pr. fysika
radí stejnorodé soudy, týkající se zmen a procesu v neživé prírode, pokud tyto procesy nemení vlastního složení hmoty. Predpokladem
pro toto usporádání
je prícinná souvislost jednotlivých
jevu. Cílem vedy je pak
práve konkrétní
vystižení
této zákonitosti
mezi jednotlivými daty zkušenosti.
Jasneji a srozumitelneji
to vyJadruje M. Adler ve svém spise »Kausalitat u. Teleologie«: »Úkolem vedy jest, aby vysvetlila
procesy, probíhající v okolním svete, t. j. aby je zarazovala
stále do
širších všeobecných
vztahu (zákonu), které každou jednotlivinu
dokonale
urcují, takže všechno
zvláštní
ve
svém konkrétním vztahu muže býti odvozeno jako specielní prípad všeobecných
zákonu, respektive,
že muže
z nich býti predem urceno«.
I když pripustíme, že veda i filosofie pracují približne
s,tejnou metodou, (ackoliv na pr. mezi intuicí a prací
ú mikroskopu je porádný rozdíl!) prece jen si nemužeme
nevšitnnouti,
že konecné cíle obou techto zpusobu myšlení jsou podstatne
ruzné.
V Adlerove
definici není
ovšem uveden poslední cíl vedy, t. j. aplikace na život,
takže rozdíl je ješte nápadnejší;
i tak však vidíme, že
uvedené definice nelze použíti na filosofii.
Vše, co nám dává veda, muže býti nanejvýše dokonale
a »vedecky«
usporádaným
materiálem
pro usnadnení
filosofické práce, ale nikoli vedou samou:
Vezmeme si jako príklad vedeckou vetu, že na páce je
rovnováha,
když moment síly se rovná momentu bremene a proti ní filosofickou úvahu Epiktetovu:
»Nekteré
veci jsou v naší moci, jiné nikoli. V naší moci jsou predstavy, prání, touhy, nenftvist, jedním slovem vše, co je
naším dílem. Naproti tomu není v naší moci telo, majetek, pochvala, poCty; jedním slovem vše, co není naším
dílem.« Rozdíl je tak nápadný, že pred ním nelze zavírati oci. A ješte jiný príklad, na nemž frapantne vyvstane
úloha a funkce filosofie: Carnotovy
vety o entropii, jež
vypovídá,
že energie kinetická mení se stále v energii
statickou, následkem cehož lze tušiti vyrovnání
sil a tím
konec sveta, lze užíti ciste vedecky
v nejruznejších
prípadech: k dukazu o nemožnosti perpeta mobile, nebo
tak, jak jí použil Planck ve své teorii kvant k novým
vedeckÝm objevum. Avšak tatáž veta muže býti i východiskem jakékoliv filosofie, nebo již sama se muže
státi filosofickou, proste tím, že za ni pripojíme vykricník!
Na jejím podklade mužeme vybudovati
moderní pesimismus, jemuž již nestací klasická moudrost,
nebo životní optimismus,
podobný optimismu Epikurovu,
nebo
konecne mužeme vzkrísiti známé - »Pomni, že prach
jsi a v prach se obrátíš«. Za.~Ží jen na nás, kterou
z techto filosofií si vyvolíme.
V tomto prípade buduje
tedy filosofie na vede. Nemusí tomu tak však býti vždy,
nebot predmetem
ci východiskem
filosofie muže býti
stejne dobre i nezpracovaná
skutecnost,
nebo dokonce
i neskutecnost.
Vidíme již, že mužeme mluviti o f i los o f i i ved y,
když predmetem filosofování je veda, nebo o ved e c k é
f i los o f i i, když veda je jejím východiskem,
ale že
steží mužeme jednati o f i los o f i j a k o o ved e.
Rekli jsme si, že jeden z podstatných
rozdílu mezi filosofií a vedou spocívá v prostém vykricníku.
Hledejme
tedy prozatím tento vykricník!

i
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Dr. .Jaroslav Hulka (New York):

Oprávcové Stvoritele.
III.
TI'eha že ,\mcrika pokrocila hodne ve standardisaci
nejen iJrl°1l11yslov~'chv~TobkIt ale i obrazll, rozhovont
politickébanketov.ých recí, žensk)'ch úsmevl'I, operet
ho presvedcení. nest~l se ješte vážný pokus o standardisaci lidského zevnejšku. Jednu takovou standardisaci
v dí le Stvoritelove by však uvítala nejen Amerika, aíe
celý svet. Bylo by to standardní umístnení vlasll a
chlc.)llpkll n.1.lidském tele. Každj" prece ví, že vlasy mají
b.\·tI na hlave. a že chloupky nepatrí pod dámský nos
nebo na dívcí nohy. Stvoritel však zrejme ignoroval a
ignoruje tento standardní požadavek a stále dopouští,
aby muži byli holohhví a dámské
nohy chlupaté.
Ovšem. kdyby hyl Jehova pred svi'm dílem podnikl studijní cestu do, \meriky. mohl vypadati nejen clovek, ale
i liclská spolecnost zcela jinak. Než - nestalo se tak,
a proto nezh)'vá, než zaSe Stvoritele poopravovati.
O nrLlst vlasll il holohJ.1.v)'ch se stará celá rada V)Trobcll mastí a mazání a všichni americtí holici, kterí,
nemajíce na holohlav)'ch co stríhati. masírují jim dspon
skalp)' elektrick~'mi vibracemi 1. jiskrickami, pouštejí na
ne harevná svetla, magnetické vlny a jiná J.couzla, snažíce se vY11litmiti ze zaschlé kllže vzrllst VlaSlI. Že i zde
se použíYá dl'Imyslné reklamy. je nasnade. Ale tnto
téma hylo \' ceské literature \'ycerpáno povolanejším
perem Mach'lrov~'m již za dob Františka Kolmana rolnické masti na vlasy. Jistá originalita v tomto ohoru je
inserována jen z Denver. Colondo. -:\'10 der n Vac u u m C a p C o. prod;lvá tam totiž holohlavým kovov~' zvon na hlavu. z nehož se vycerpá vzduch, a slahé
vlasy se z kLlže vytithnou. Kdo si apar;lt koupí. vypacb
sice pár (\'dnll jako hasic. 'l.le "lasy mu ner.arostou.
Stejne rozyctyen;\ je produkce a' reklama rl\zn)'ch depi!atorií,
- prostredkl'I k odstranení chloupkl'I. Jsou
to povetšinc pasty, ohsahující natrium suIfit nebo jinou
chemikalii. kter;t vlásky uláme. Všechny slibují. ž'~
vzrllst chloupkl'I zastaví a že nepáchnou. Ve skutecnosti
však po všech rostou chloupky vesele clál a všechny
páchnou at již sulfitem Salll()tn~'l11,nebo srníchan~'m
s nejakou silnou yonavkou.
Ohchod s depi latori i kvete v ~\ merice více než jinde,
protože americká d[lma musí se ve spolecnosti ohjevovati y pnc!paží holá. \' poslední clohe je vi,težek z této
mocly témer monopolisován spolecností, která vyrábí
depilatorium, zvané ZIP. Tento prostredek prý l~eodstraiíuje chloupky jen docasne. n)'brž trvale a pri tom
pr~' je tak neškodn~', že ho lze použíti i na kllži batolátka. ?\Ta štestí není treba hatolátkl'Im vytrhávati
chloupky. nehOl hy se to jiste setkalo s iejich nejhlasitejším prote,;telll. Zl P je totiž vosková massa. která se
Z:l hnrka namaže na kllži a po schladnutí se strhne. Tím
se chloupky za znacn)'ch bolestí vytrhají. ZTP dovedl
ke své reklame získati dop0rllcení kde které americké
krasavice. a otiskuje jejich ohrázky. na nichž s rozkošn~'m úsmevem ukazují SY;l nahá podpaží. Tyto dámy
dak by se jiste za žádnou cenu nedaly fotografovati
\, momentu, kely Z] P strhují. Na ZIPu je ohromující
ien jedna vec. Je to jeho obrovská cena. Ploténka, vá<:t
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žící nekolik dekagramll, stojí pet dolarll. Kdyby americká clevcata vedela, že si mohou vyrobiti identick~'
preparát, koupí-li si za pár centll kalafuny a rozehrejí-li
ji s deseti procenty vcelího voskl1, mchla by si za úsporu koupiti nekolikeroje šaty do roka. Že vytrháváním
vlásku se jejich vzrl'Ist nezasta ví. je samozrejmé, nehlll
se jím neznicí vlasová papilla. ze které vlas sUde dorllstá.
V ZrllSt chloupkll dá se zas ta viti jen dvema Zpllsohy.
Budto Rontgenov' mi paprsky, nebo znicením vlasové
papilly elektrolytickou jehlou. I)rvní metoda je však
jednak nebezpecná, jednak zanechává kllži casto svraštelou a šupinatou. Druhý zpllsoh je velmi zdlouhay",
nebot jehla musí se zavádeti clo každé vlasové papilJy
zvlášte. Proto ZTP i jiná depilatoria budou trvati i se
svou šalebnou reklamou, dokud se budto Stvoritel nebo
moda nejak umoudrí.

*

Jdeme-li dosti hluboko ke dnu lidské duše, shled;1I11e.
že je velmi málo lidí úplne spokojeno se sv)'m "znlstem a vzezrením. J cle to tak daleko, že b)"ti úplne spokojenu se sv)'m' telesným já je v~,hradou domýšliv)'ch.
I nejkrásnejší žena chová nekde v koutku své duše
vedomí, že by vlastne mela mí ti jini' nos nebo jin\' loket. že ji smrtelne ohrožuje t:l. neb ona vráska, nebil
tajná bradavicka.
Nejvíce nespokojenosti budí no,;. Ti, kdo jej mají
skobovit)" chteli by míti rovn\·. Lick; Se yzhlllL\ obrácenou pršelkou chteii by míti sl~()lnl. Jiné nosy jsou suhjektivne dlouhé, ac jsou objektivne krátké a naopak.
Nos je ostatne úplný anarchista lidského obliceje. Ne·
roste nikdy úplne v prostrední cáre, ?-le uchyluje se
k jedné nebo druhé str.ane, sesmešiíuje smutek pláce
posmrkáváním, pri tanci se neslušne leskne, je hotov
každou chví li prsknouti v nejnevhodnejším okamžiku.
ruší nocní idylu chrápáním - zkrátka zdá se o)ti
stvoren jen k tomu, aby tropil rllznú cynická alotria.
Tento anarchista má jiste hrLIZll jen z jedné veci na
syete, a to je A nit a 111 S ti tu t e v Jewarku. Ten
totiž rozšíril po Americe 68.000 apar;ttll, jimiž jsou
zpupné nosy na noc spout~ny a nuceny do slušn)'c11
mezí. Jakási výstava neprátelská noslun dala za to dokonce Institutu zlatou medaili. Treha že tento .'lparát
ješte tvar žádného nosu nezmenil, je metoch Anita 111stitutu velmi populární, nebot lidé jsou od detství vychováváni k víre, že nos roste tak. jak je s ním nakládáno. Matky, jejichž detem rostou tupé nosy proto.
že je mají ucpány adenoidními vegetacemi. vidí prícinu
této kosmetické vady v tom, že decka utírají své stále
tekoucí nosy smerem vzhllru. ,Kluk. kter~' dostává špi
catj" nos, jest poucen, že to zavinil tím. že ho clo všeho
strká. Ve skutecnosti se však tvar nosu takov)'mi me·
chanickj"mi vlivy nemení, at již JSOll to aparáty neoo
utírání. Za to mají vliv na tvar nosu zlomeniny a
ucpávky v detském veku. ktedm Sl' bohužel zpravidla
nevenuje dosti pozornosti.
Podobne jako neušlechtilé nosy. jsou cetllj"mi podnikateli vykorislovány a. na noc vázány i odstávající uši
se stejným financním a žádným jiným v~'sledkel11.Nosy
chrápající zpenežuje
Per f e c t H r e a t her
Co.
z Philadelphie. Prodává chrápajícím pásku. kterou si
na noc zaváží ústa a na níž je pod nosem upevnen vá·
cek inhalaci »balsamu «. Chráp'lti prestane leda ten,
kdo je dosti vytrvalý, aby se v noci zadusil, protože nemllže dýchati' ani ucpanými ústy ani ucpan)'l11 no em.

PHtomnost...
..•

--------

K tem, kterí se vyživují na lidské a hlavne ženské
áse, patrí vlastne celý kosmetický
prumysl.
Mastí,
ém1.\mýdel, mazání. olejLl, pudrLl, barev, voskt\ kte• prS' odstra1.1ují vrásky, udržují vecné mládí obliceje
sametovou plet, je nescíslné množství
nejen na trhli,
e i v každé koupelne americké
domácnosti.
Kdyhy
are] Jaromír Erben žil v dnešní dobe, pel by asi:
.Ráno ranícka panna vstala
devíti mastmi se namazala«
-- -- -

nutí termínu závodu o meSlC by se mohla úcastniti. Anglie odmítla, ponevadž vše bylo již pripraveno,
ltalie tedy znovu prohlásila, že do závodu nepujde. Trainingové
výsledky však poJmuly vedoucí ital~kého letecl ví, že se prece jen zacalo pocítati s úcasti v závode, kterou posléze státní podsekretár
ilalského leteclví po konferenci
s vybranými
piloty potvrdil.
28. srpna byla italská letadla naložel1a do vagonu, zaplombována a poslána do Calshotu.

Ke kuriositám kosmetického
obaru patrí rl1zná dra· bl:lta a bahna, z nichž se mnohá honosí radioaktivi:l všechna horentními
cenami. V prísném soukromí
lepují si jimi krásky své obliceje a nevedí, že stej· o úcinku - docasného prosáknutí
povrchních
vrstev
ožky vodau - mohou docíliti smíšením
kaolinu se
ejnS'mmnožstvím vody.

Dríve než prikrocíme
k popisu závodu!, nastíníme 'zde strucne jeho historii. Roku 1913 byl závod založen. Zvítezil v nem
Francouz
F'révos t na hydroa vionu Deperdussin
s motorem
Onorne o 16U koních, dosáhnuv 16. dubna v Monakll rychlosti
72 kUometrú v hodinc. Príštího
roku vyhrál závod Anglican
Pixton na hydroavionu
Sopwith s motorem Onome o 100 ]wních. Závod se konal opet v Monaku. I<ychlost vítezova
139
kilometru 660 metru v hodine.

OVOLÁNí'A
Závod

O

nejvetší

ZÁLIBY
rychlost.

Letadlo s rychlostí projektUu.
e všech závodu sveta dovede llejvíce vzrušiti diváky závod
o nejvetší rychlost ve vzduchu, závod o Schneidruv
pohár,
hnlíený vodním letadlúm a tešící se rok od roku vetší polarite. Závod byl založen
roku 1913 a konal se poprvé
Monaku. Vyhrál jej francouz
Prévost
na hydroavionu
Derdussil1s motorem Ouome o 16U koních, dosáhnuv rychlostí
kilometrli v hodine. Od té doby již francie nezvítezila
v záode Sehneidwve. O vítezství se delila Anglie s Italií. 1 letos
utváril závod ve Íormc duelu italsko-anglického.
Podle
'ningových výsledku se nedal vítez tipovati. Závodníci obou
mu dosahovali v prípravných
letech
rekordních
casu,
cne lepších casu Webstera,
víteze v posledním
závode.
dna vec byla jistá: že svetový rekord rychlostní bude letos
ekonán.
Loni se závod nekonal, ponevadž
komité se usneslo, aby
ledem k nákladnosti podnikl\l, byl závod porádán vždy po
vou letech. Za letošní jevitše boje urcena morská hladina
blízkosti Southamptonu.
V první prihlašovacÍ
lhute se hlá18 k úcasti Anglie, Halie, Spojené
státy a Francie. Ale franuzové brzy poznali, že nebudou hotovi s prípravou
nových
oiu a proto svoji prihlášku odvolali. Zustali tedy tri konrenti, o jejichž prípravách
kolovaly mnohdy až Íantaslické
ávy, Mluvilo se o tom, že Americané
konstruují 1I10tor tavé výkonnosti, jaký nebyl ješte postaven ani ve Spojených
Uech ani jinde na svete. Anglicané mnoho nemluvili, brzy
k zacaly mluviti
výsledky
jejich
trainingových
letu
Calshotu, Nejprve Arcy Oreig dosáhl rychlosti
514 kilotru v hodine; brzy po nem A tcherley
547 kilometru
a 26.
na Waghorn dokonce prumeru 563 kilometru v hodine. Itavé rovnež nezaháleli a pripravovali
se pilne v Desenzanu.
hužel jeden trainingový let si vyžádal ži vot nejlepšího jejich
tec kapitána Motty, který
se z neznámé
príciny
srítil
prístrOjem, letícím rychlostí
550 kilometru
v hodine, do
re; nebyl nalezen. Italové ohlásili, že v dusledku této ney se nezúcastní letos závodu.
Spojené státy ucinily totiž
ohlášení o nekolik dnu pozdeji;
pravdepodobne
výsledky
oušek nového motoru se neukázaly
tak úspešnými,
jak se
edpokládalo. Anglie tedy zustala sama. Závod o Schneidruv
ár se mel státi monotonní prehlídkou
anglických
letadel.
O nekolik dnu pozdeji prohlásila
ltaJie, že v prípade posu-

V letech 1915, 1916, 1917 a 1918 se závod llekonal. V roce
1919 nebyl pohár udelen. Rok 192U prinesl úspech barvám italským. Luigi Bologne dosáhl 21. úrí
v Benátkách
rekordní
rychlosti
172 kilomelrú
561 fIl. Letel Ha hydroavionu
Savoia
s motorem o výkonnosti 470 koní. I v roce 1921 stal se úvod
koristí !talú. Briganti
na hyd roa vionu Macchi 7 s motorem
lsotta-fraschini
o 200 konícll dosáhl rychlosti
189 kilometrú
677 metru. Závod se konal opet v Benátkách a to 7. srpna.
Rokn 1922 prešel pohár opet do rukou anglických.
Pomcík
l:3iard letel na prístroji Supermarine
Napíer s mo'torem Napier
Lion o 450 koních rychlostí 235 kUometrú \' hodine. Závod se
konal v Neapoli. Spojené státy slavily roku 1923 svl'1j prv}'
(lspech v závode Schneidrove.
Porucík David Rittenhouse
dosáhl v Owes na letadle Curlis Navy Racer s motorem Curtiss
o 465 koních rychlosti 285 kilometru SOU m. Roku 1924 se Spojené státy vzdaly v poslední chvíli úcasti na závode. Rok 1925
jim prinesl nový úspech. Porucík DoolitÚe dosáhl v Baltimore
sensacní rekordní rychlosti 374 kilol1letrú 90 rnetrú v hodine.
Letel na hydroavionu
Curtiss s motorem Curtiss o v~'konnosti
1400 koní.
Italie dobyla zpet pohár \' roce 1926. Porucík de Bernardi
zvítezil v závode, dosáhnuv nové rekordní rychlosti 396 kilomctrú 612 metru. Závod se letel v Hal1lptoll Roads ve Virginii.
Bernardi
startoval
na prístroji Macchi M-39 s motorem fiat
o 800 koních. Predposlední
závod o Schneidrftv
pohár skoncil
triumÍem
anglického
porucíka
Webstera
lla aparátu
SuperIllarine S-S s motorem Napier o 1000 koních. 26. zárí dosáhl
Webster
v Benátkách
rychlostní
prumer 453 kilometru
v hodine,
Po ctvrté od jeho založení vyhrála nyní Anglie populární a
nejvetší letecký
závod o Schneidruv
pohár. V zátoce spitheadské, mezi ostrovem
Wight a Velkou Britanií, pod blankytným nebem a nad hladinou more klidnou jako..ft.rcadlo, konal se pred milionem diváku boj o nejvetší rychlost na svete
mezi leteckým teamem Anglie a Italie. Boj nebyl tak tuhý, jak
se ocekávalo.
Anglicané lépe pripravení
dobyli jistého vítezství. Všecka tri anglická
soutežící letadla a to dva hydroaviony Supermarine
6 s motorem
Rolls-Royce
1929 o 1500
koních a hydroavion
Supermarine
5 s motorem Napier z r.
1927, proletela cílem. Italská letadla, která mela v Anglii vzíli
odvetu za Benátky,
nebyla dostatecne
zalétnu ta a závod nedokoncila,
byly to dva nové prístroje
Macchi 67 s motory
Isotta-fraschini
o 1200 koních. Jediný hydroavion
Macchi 52
s motorem fiat o 1200 koních dokoncil závod, dlouhý 350
kilometru.
V jednom z nejvetších
závodu v historii letectví dokázali
anglictí inženýri jedinecné
a prohloubené
znalosti letectví a

605

anglictí piloti jedinecnou
zrucnost
a odvahu. Anglický letec
Waghorn
proletel
sedm okruhll, dlouhých
50 kilometru
rekOl'dní prumernou
rychlostí 528 kilometru 900 metru v hodine.
Jeho výkon je prekvapením
jak pro laiky, tak pro vedecké
kapacity.
Kdyby
byl dosáhl tohoto výkonu
sám Waghorn,
bylo by se usuzovalo'
na náhodu. Ale jeho teamový
kolega
zustal jen o nekolik vterin za ním, dosáhnuv dokonce v jednom okruhu rychlosti 534 kilometrll v hodine. Oba tyto sel1sacní výkony ukázaly
výborné kvality nových prístroju
Supermarine
6.
Anglické letectví dokázalo celému svetu svoji sílu. Vyhrálo
závod v roce 1927 Websterem
a letos Waghornem.
V Benátkách na tro,júhelníkové
dráze uletel Webster
vzdálenost'
350
kilometru rychlostním
prumerem 453 kilometru v hodine. Letos
na ctyrúhelníkovité
dráze mezi Portsmouth
a Ryde dosáhl
Waghorn na tutéž trat prumeru 528 kilometru 900 metru. Za
24 mesícu se zlepšili Anglicané v rychlosti o 75 kilometru 900
metru. Nepracovali
tedy nadarmo ve dne v noci, nevydali zbytecne velké obnosy a nešli marne až do krajností.
Anglická sebeláska
je uspokojena;
námorní národ má nejrychlejší
námorní
letadla na svete.
Anglie mohla
obsaditi
všechna tri prvá místa v letošním závode. Ale diskvalifikací
Atcherleye
bylo to pohrbeno. Ital Dal Molin na prístroji Bernardi obsadil druhé místo.
Italové po své porážce v Benátkách
prede dvema lety se
dali do práce, aby vyrvali Anglii nejvetší leteckou trofej. Sestrojili nekolik specielních
prístroju;
nekteré
byly dokonce
dvoumotorové
a dvouvrtulové.
Bohužel
tato dvoumotorová
letadla nebyla vcas pripravena
a tak musila jíti do rozhodujícího
boje jen letadla
jednomotorová
Macchi-Isotta.
Cadríngher
a Monti chteli zvíteziti stuj co stuj. Preštvali
však
svoje prístroje a musili se snésti uprostred
závodu na hladinu.
Jediný Dal Molin závod dokoncil v pomerne slabém case.
Letošní závod o Schneidruv
pohár byl nejvetším
rychlostním závodem, jaký svet dosud videl. Podivaná,
která se naskytla
rekordnímu
poctu diváku, byla strhující.
Prekonala
i nejsmelejší
ocekávání.
Blankytne
azurové nebe dávalo spíše
dojem blankytné
modri stredozemního
more. Válecné
lodi,
velké parníky,
tisíce menších
parníku
a ruzných
plavidel,
presne serazených
a slavnostne
ozdobených,
tvorilo rámec
velkému boji. Vypadalo to, jakoby representanti
námorní velmoci Velké Britanie
vzdávali královský
hold representantum
vzdušné velmoci. Vše se cernalo lidmi. Všude bylo zríti neklid, nedockavost,
zvedavost.
Vydrží anglická letadla? Podarí
se opakovati
poslední triumf?
Prekonají
v závode svetové
rychlostní
rekordy, jako ucinily v trainingu?
Budou rychlejší
obávaných
letadel italských?
Všem dohadum byl ucinen konec, když startoval první anglický konkurent,
letecký
parucík Waghorn
na letadle Supermarine Rolls-Royce
S. 6. Jako vystrelený
šíp se odlepil od
hladiny, prelétl startovní
cáru a mihl se pred zraky. nes císlného množství divákll. První zatácka
byla absolvována
bezvadne. Stejne druhá, tretí, ctvrtá. S ohromnou rychlostí prolétl
Waghorn
prvý okruh, dlouhý 50 kilometru.
Všeobecná
nedockavost
se zmocnila davu. Jak rychle letel Waghorn?
Je
jeho rychlost
dostacující?
Waghorn
však se již rítil kolem
další zatácky
do druhého kola, zanechávaje
za sebou úzkou
vlecku tmavého
plynu z výfukových
rour. Zanedlouho
již
megafony hlásily výsledky:
»Prvé kolo prolétl Waghorn rekordní rychlostí
320 mil (520 kilometru).«
To byl bájecný
úspech a vzbudil salvy ovací, které však utichly. Diváku se
zmocnily nové obavy. Vydrží Waghornuv
aparát tuto rychlost
i v dalších kolech?
A Waghorn
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letel,

zvyšuje

ješte

svoji

rychlost.

V druhém

kole mel prumer 526 kilometru,
ve tretím již 530 kilometru.
Pokracoval
\' letu s PCkt:lHOU rychlostí a jedinecnou pravidel·
Hostí ve výši asi 2UU stop !lad hladinou, zdolávaje zatácky
s virtuositou.
Ve ctvrtém
kole byl jeho prumer 525 kilometru, v pátém
528 kilometru, v šestém 523 a v sedmém 530 kilometru v ho·
dine. Brzy po Waghornovi
startoval
první italský prístroj
Macchi s motorem Isotta. Jeho mocný kovový zvuk protal
vzduch. Cadringher
prolétl startovní carou, mihl se nad publi·
kem u startu a zmizel v dáli. Cerný mrak koure, zbylý po nem,
ukazoval, že karburace
není v porádku. Presto proletel Cadrin·
ger prve kolo za 6 minut 34 vterin. Barva jeho výfukového
koure se ještc ztemnila. nylo videt, že motor není v porádku.
Cadringer musil proto ve druhém kole zmenšiti rychlost a pri·
státi na hladine u Calshotu.
Po nem startovali
Atcherley a Monti, jehož motor mel ješte
mocnejší zvuk než Cadringeruv.
Prvé kolo absolvoval ve vý·
borném case G minut 11 vterin. Pak však zamíril s velikou
prudkosti
k hladine. Letadlo narazilo na hladinu, odrazilo se,
narazilo podruhé, potretí, ale posléze klouzave a bez nehody
pristálo. Montimu praskla chladicová
roura, a on utrpel radu
popálenin na rukou a na nohou.
Atcherley
mel prvé kolo slabší. Proletel
je rychlostí 483
kilometru v hodine. Druhé kolo již znamenalo podstatné zvý·
šení rychlosti na 520 kilometru,
tretí na 529 kilometru, ctvrté
533 kilometru, páté 526 kilometru,
šesté 530 kilometru, sedmé
534 kilometru v hodine.
Letecký porucík d'Arcy Orcig startoval
predposlední a Dal
Molin poslední. Dal Molin létal kola prlllnernou rychlostí 286a
283 mil v hodine, aby dokoncil závod prumerem 284 mil v ho·
cline. Arcy Oreig byl stejne pravidelný
jako Dal Molin, zU.
stá vaje za ním prumerem 2 míle zpet.
Po skonceném
závode byli piloti, pokrytí ješte olejovými
skvrnami
a špínou z výfuku, predstaveni
walesskému princi.
Princ se jich vyptával. Všichni se shodovali v tom, že závod
jim nepusobil prílišných
obtíží; hlavne obava pred škodlivým
vlivem
výfukových
plynu se nesplnila.
Kapitán
britského
tcamu Orlebor pak podekoval verejne konstruktérovi,
pilotum,
mechanikum,
delníkum a všem, kdož spolupracovali
na letoš'
ním úspechu anglických
barev, prohlásiv, že bez spolecného
nadšení a úsilí by se byl nikdy nedostavil
dnešní úspech. Vy.
zvedl pak úspech Waghornuv,
hlavne jeho presnost letu a
jeho bezvadné
provedení.
Zduraznil, že všichni letci dokoncili
závod v bezvadném
stavu. Jediný Orcig ztratil behem letu
vatu z jednoho ucha a ohluchl na ne docasne od nesmírného
hluku motoru. Vyslovil pak nesmírné politování nad diskvali·
fikací letce Atcherleye,
který
vynechal
pri jednom okruhu
kontrolu
u Bembridge.
»Waghorn
utvoril nový svetový re.
kord \' závode o Schneidruv
pohár, Atcherley
prekonal re·
kordy okruhové.
Múj team se ukázal tedy, jako jedinecne
zdatný team, a já mu preji s plna srdce k ohromnému úspechu.•
Zá vod o nejvetší rychlost je tedy dobojován. Nový rychlostní
rekord je utvoren. Hranice rychlosti
500.kilometru
v hodine
je zdolána. A k cemu to všecko, ptají se mnozí lidé. Jako od.
poved citujeme zde clánek jednoho z nejvetších anglických a
svetových
letcu, sir Alana Cobhama:
»Mnoho lidí tvrdí ješte dnes, že rychlos.tní zkoušky a po.
kusy, v nichž dávají odvážní mužové v sázku své životy, ne.
mají vlastne
pro lidstvo cenu. Podobná
kritika byla velmi
zhu/ita vyslovována
po rekordní jízde majora Segrava na závodním voze Oolden Arrow v Daytone Beach.
V cem záleží tedy cena rychlostních
pokusu? Krátká od.
poved je: »Rekordní
rychlosti
dneška znamenají dopravní,
užitkové
rychlosti
zítrka.
Letecká
technika
se nezastavuje

u dosažcných úspechLI. Pokracuje
stejne s potrebou casu. Každ} krok vpred znamcná pokus, experiment.
Když sestrojil
tephcnson první lokomotivu, jejíž rychlost mela býti 30 mil
(48 kilometru), vznikly oba\'y, zda lidský organismus
takovou
rychlost vLlbec snese. Brzy se ale ukázalo, že docela snadno.
Když se pozdeji priilwpníci letectví pokoušeli o dosažení rychlostní hranice 100 mil (160 kilometru v hodine), hledelo se na
jejich pokusy jako na smešné nemožnosti
a bláznivosti.
Dnes
lítají vetší rychlostí
ncjpomalejší
dopravní
letadla. Maximální rychlost rady dopravních
letadel dnes je asi 240 kilometrli \" hodine. Jscm presvedcen,
že tato rychlost velmi záhy
podstatne stoupne a že mnohý z diváku letošního
závodu
o Schneidruv pohár, obdivující
se rychlosti
500 kilometru
v hodine, dosažené závodními stroji, bude možná létati touto
rychlostí v dopravním letadle budoucna.
Ovšem takovéto úspechy jsou dosažitelné
jedine cestou experimentální. Praktické
upotrebení
techto
rychlostí
si vyžádá ovšem radu dalších opatrení. Co se týce dojmu pri letu
podobnou rychlostí ve výší asi 2000 metru, nejsou o nic odlišnejší od dojmu jezdcc ve voze, jedoucím rychlostí
asi 60
kilometru v hodine. Ovšem, že i ve vzduchu dojdeme k praktické maximální rychlosti,
hospodársky
se rentující.
Tato
rychlost bude pak znamenati
mez, jejíž prekrocení
by nemelo hospodárskou cenu, ponevadž
by znamenalo
zbytecné
zvýšení nákladu za pohonné hmoty a podobne. Tak byla na
príklad na železnicích stanovena
maximální praktická
rychlost
110 kilometru
v hodine. Stejne
dojdeme
postupem
doby
I k maximální praktické rychlosti
ve vzduchu. Dnes ovšem
nemáme ponetí, kde bude tato mezná hranice asi ležeti, ponevadž jsme se ji ješte nepriblížili, natož abychom ji pak prekrocili ... «
Eddie -
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Ruská a anglická literatura.
Vážená

redakce!

Od té doby, co jsem se naucil cesky, rád cítávám state Ferd.
Peroutky a mám zato, že v této zemi pochmurných
lidí jest jediným, který neztratil smyslu pro seriosní veci, podávané ve
formc paradoxu. S velkým zájmem cetl jsem jeho clánek o duhu anglické a ruské literatury
a chtel jsem mu odpovedeti
v ruském tisku. Bylo by to však bezúcelným, ponevadž Rusové
neznaji Peroutkuv clánek, ctenári
Prí tom n o s t i by však
nedozvedeli niceho o obsahu moji sta ti. Proto budiž mi pooleno odpovedeti redaktoru
Prí tom n o s t i na stránkách
Jeho vlastního casopisu.
Pred casem Cassius v jednom z Iisttt pana StHbrného ob di~o\'al Peroutkovu schopnost otvírati kulturní okénka. Ono okén""
ko, které Ferd. Peroutka nyní otevrel ve stati ,,0 duchu dvou
;teratur«, skýtá nám opravdu zajímavý
rozhled. Presto mám
chnt nikoliv toto okénko znovu zavríti, ale proste trochu popraviti záclony na jeho ruském rámu. Když píši tyto rádky,
tat Peroutkova ješte není dokoncena,
ale jsou již napsány
urcité vety, které dávají mi právo, abych, necekaje na záver,
psalo tom, co již bylo vytišteno.
ly, emigranté, máme mnono nepríjemností,
o nichž obycej1lémusmrtelníku se ani nezdá. Nejvetší z nich je cestování Neeckem. Podle vaší mekké výslovnosti spolucestující
okamžite
znají, že jste Rus a pak, necht jedete v kterékoliv tríde vla, vždy pocne jedno a totéž. Všichni prítomní Nemci pocnou
vámi hovoriti o "Dostojewski und Tolstojewski".
Nevím, proc
rekrtili Tolstého, snad proto, aby se rýmoval s Dostojevským,

ale zttstává faktem, že exceptionis exeptionibus
každý NelTlec
j menllje ho Tolstojewským.
Je-Ii váš spolucestujcí
zurivý katolík nebo zurivý protestant,
pak chválí schopnost introspekce
techto dvou spisovateli't; je-li hakenkteuzler
anebo nietzscheán,
pak mluví o lUské náchylnosti k anarchismu. Tyto dva postrehy navzájem se strídají, ale nikdy se nemení, a mám zato, že
každý literárne vzdelaný N:emec v hloubce své duše je jist, že
Rusové nedelají nic jiného, než jezdí na "trojkách«,
pijí "vodku« a hrají "na "balalajkách«.
- Ostatne již Spengler rekl, že
smysl života ruského národa - "špína, hudba, vodka, smutek
a pokora«.
Ferdinand Peroutka napsal tuto vetu: " ... neprestal jsem vedevatenáctého
století
je mohutnejší,
riti, že 1 uská literatura
\znešenejší
a hlubší než literatura anglická z téže doby. A nikterak tomu ješte neprestávaje
veriti a jsa ochoten s kýmkoliv
se o to príti, nechávám tuto pravdu pravdou a ctu radeji méne
mohutné a ménc hluboké Anglicany ... « Tedy - budu se príti
o velkost ruské literatury,
ale nelíbí se mi - de gustibus non
est disputandum.
Peroutka
je shovívavejší
k nám, než jistý nadaný nemecký
kritik, který skrývaje se pod pseudonymem
"Sit Galahad«, ve
své hrdé a smelé, ale nesporne vtipné knize "Idiotenfiihter
durch
rllss. Literatul«
pokusil se zbaviti slávy tuto proslulou "I'ame
rtlSse«, tvrde, že v jejich domnelých hlubinách neskrývá se nic,
krome sebenicení, ponížení ducha, zkrátka a dobre v názvosloví
nietzscheovského
spisovatele - krome idiotismu.
Dle Peroutky
ruská literatura
jest plná pravdy,
ale neužitecné: " ... nevíme, co si pocíti s tou pravdou ... lt1ská literatura byla psána lidmi se špatnými nervy; anglickou tvorili muži
s nervy zdravými a svežími
Pod ruskou i anglickou stejn~
tece dravá reka života ... ale
Rusové brodí se tou rekou, až
jim z plnovousi'1 kane voda; Anglicané prišii na to, že je lépe
postaviti pres reku most .... u Rusu je láska k lidem tak težký
úkol jako cesta do svaté zeme.«
Samotný Peroutka dovolává se Shakespeara,
aby dotvrdil, že
Anglie zná tragické stránky života. Mohl bych pripomenouti
ješte Byrona, Poe - ten také patrí k anglo-saskému
duchu a jiné. Ale není mým úkolem dotýkati se anglické záclony na
kulturním
okénku pana Peroutky.
Chci mluviti pouze o záclone lUské.
Pred nekolika mesíci na vyzvání redakce casopisu Are h a
n;:,psal jsem vetší stat o životním díle známého ceského prekladatele z ruštiny Augustina Vtzala. V jeho životopise, který
mi laskave zapttjcil, byla veta,
jež približne
znela takto:
"snažil jsem se vyhledávati
mezi ruskými autory takové, kterí
nahlíželi na život kladne a lícili dobré jeho stránky ... « Skutecne Vrzal (A. G. Stín) z Dostojevského
preložil pouze jednu
povídku, Cechova pak témer celého. Vypocítal
jsem, kolik takových optimistických
autortt dovedl nalézti Vrzal. Bylo jich
celkem více než 70 (slovy sedmdesát), a tato císlice prekvapíla
mne samotného: Tedy sedmdesát optimisttt - a musím dodati,
že Vrzal témer výhradne prekládal autory predválecné, porevolucních skoro vttbec se nedotýkal.
Snad i mezi temito najdou se optimisté, kterí tozumejí tOml1,
že pres reku jest lépe postaviti most ne-Ii broditi se »až jim
z plnovousu kane voda?« Zajisté. Trebas Zamjatin.
Gumilov,
který zpíval o conquistadorech,
miloval dravý život a psal, že
ctenár mu bude vdecen za to, že jako básník nikdy ho »neurážel neurastenií,
nemluvil mnohoznacne
o filosofii snedené!J.o·
vejce, ale ucil: v ten cas, kdy vlny narazí na clun, nebáti se a
ciniti to, ceho jest zapotrebí.«
Po Gumilovovi zbyla literární
škola jsou to tak zvaní "serapioni«. Není snad optimistou
Zamjatin,
autor výtecné knihy »Ostrovitjane«?
Peroutka
nemi'tže neznati Aldanova, a li tohoto jest prece více podobných,
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než nepodobných
rystt s Maurois. Aldanov není nikterak malý
Zjev, a pri tom »nesvljÍ se pod balvanem myšlenky«. Myslírr\
že plukovník Brambl rád by cetl spisy Aldanova. Velmi slibným a cirým optimistou jest mladý, dosud do ceštiny nepreložený Leonid Zurov; V. vanov rovncž dovede milovati život a
ríditi jej dle své vule.
Obrátíme
se k starším. "ení správné nazírání na Cechov.:!
jako na cloveka, který má zánet okostice a proto nevidí nic
dobrého na svete. Jeho neurastenici
jsou hnojivem pro budoucího cloveka. Kdo lépe než Leskov dovedl chápati život? Kol,ecne náš svetový Apolon poesie - Puškin? Goncarov spatruJe
sVllj ideál v cinném ~tolcovi, Gogol pokusil se napsat obraz
energického
Kostanžohlo.
"Dostojevskij
dochází k tomu, že naprosto svobodný je jen
ten clovek, který se dovede usmrtit.« Dostojevskij
k tomu vubec nedochází, nýbrž mluví to pouze jedna z vytvorených
jím
postav - abnormální
neurastenik
Sigalev. Samotný Dostojevskij naopak chtel napsati záverecnou
knihu celého svého dÍh,
v níž by vyobrazil kladný ideál, a jenom smrt mu prekazib
tento úmysl. Zosima a Aljoša Karamazov
jSO~t prece kladné
t:'py a milují životní dení, pr"sto, že moc o nem premýšlí.
Ruská literatura
dobre chápala \ anglickou
pravdu, 7_e "J'cst
lépe dobre ;íl než špatne žil«. ~koda jen, že cizina zná pouze
vrcholky ruské literatury.
Nemt'Heme zato, že Evrope práve
tolik se líbí Dostojewski
nnd Tolstojewski
-- má-li pak nes(.rávný názor, není to naše vina. Predstavte
si Francouze,
který z celé ceské literatury zná pouzc Brezinu a Durycha nebude-li jist tím, že Ceši jsou úžasní mystikové
a katolíci?
V Anglii jest dobre znám Karel Capek - muže prllmerný Anglican podle C"apka utvoirti
si predstavu
o Jiráskovi
neho
o Vrchlickém?
Totéž
platí pro Tolstého
a Dostojevského.
Nutno porovnávati
ne naše vrcholky s anglickým niveau, nýbrž
obe niveau mezi sebou. Utvoríme-li
"i predst"vu o ruském du·
chu dle Dostojevského,
pak bude se velmi podobati ideálnÍnLl
»~itrednÍmu« statistickému
cloveku I\:ct!e. Podoba "pocÍvá hla\ne v tom, že oba, jak ten ruský duch, tak i ten statistický prumern)' clovek, vubec neexistUJí. \"e skutecnosti,
bohudík. Rusové jsou méne zbožní než Zosima, méne ohniví než Raskolnikov a vúbec nechtejí osvoboditi svého ducha cestou smrti, jak
to chtej Šigalov. Naopak, ve své vlasti zabývají se velmi pozemskými vecmi - elektrifikace
a racionalisace prllmyslu, což
prokazuje
nemalý vliv i na literaturu;
v emigraci dovedli vyt"oriti nejen kulturní stredisko, nýbrž i prizpusobiti
se k okolí
a nekdy žijí v dostatecném blahobytu, presto, že neprivezli sseÍJou žádné diamanty. Duch ruských dejin byl aktivním a kolonisacnÍm, udelali jsme z prázdných prostorlt nivy, mesta a vesnice zda lze mluviti doopravdy,
že všichni Rt:sové mají
zkažen~' žaludek a následkem
toho slTrýšlejí tak, jak smýšlel
Dostojevskij?
~akonec pridám ješte dve myšlenky. První: nelze vltbec mluviti O duchu nekterých literatur,
ponevadž neco takového nenÍ.
S cizí literaturou
jest to taktéž jako se studiem rímského pr;tva - na pocátku zdá se vám býti harmonickou
soustavou, ale
clm hloubeji vnikáte, tím více blížíte se k útveru, že jest 10
splet protichudných
tradic, rltzných tendencí a navzájem se križujících proudu. Jen z dálky literatura zdá se b"ti celistvou, ale
pohledy z dálky jsou ty nejklamnejší.
Druhá myšlenka, a to dosti výstrední a bizarní: ruská literatura, stejne jako vltbec celý rnský život, je ješte dosti mladi a
Q\·I;\dajÍ ji v století dvacátém
nekdy takové popudy a city,
ktcré v Anglii.a jiných zemích byly bežnými 200-300 let dríve.
Ovšem, nekteré námety, trebas byronism, ovládaly ruskou literaturu témer soucasne s literaturami
jinými, ale to snad zavinovala jen móda. Práve tato mladistvost
zarážÍ pozorovatele
a nutí ho k tomu, aby pojímal ji jako zjev do~ela zvláštnÍ. Jest
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však pamatovati, že tento rozdíl není kvalitativní, nýbrž kvantit:ltivní, casový, rozdíl fáze. Nenapovídá
snad tato okolnost, že
r-tský S\\-ift-Sa1tykov-Šcedriu
(myslím, že Peroutkovi velmi by
~c líhil) žil teprve upl-ostred devatenáctého
století? Anebo t".
že myšlenka pozemského ráje a mesianistická
ocekávání do,ud
j'iOU cilé na Rusi? Jisté veci, které pro Anglii jsou ji, d{tllllJ
vyrešeny, jsou ješte akutní pro nás, ponevadž jsme ve stadiu.
kleré jest na Západe prekonáno. Ovšem to neznamená, že by
bylo možno mluviti o pomerném hodnocení obou literatur s hle·
di~ka vývoje, ponevadž ve~keré fáze jednoho a téhož proce,;u
t -.ají stejnou cenu.' Proto není-li lépe vzdáti se pOlovnávání
soucai-ných období a porovnávati
jen príbuzné zjevy - treb1S
by byly casovc od sebe dosti vzdáleny?
Toto jest asi vše, co jsem chtel skromne dodati k této ru,ké
polovine kulturního
okénka Ferdin~llda
Pemutky.
Valerij Velinsll.Í'.

Katolictví a socialismus.
Prah~,
Vážený

pane

20.

zárí

[<)2<).

redaktore,

nevím, jak jsou Vám ctenári v<lecni za uverejnení clánku dra
Fuchse; je Vám to asi jedno - a právem -, jako když j:;te
uverejúov"l
clánky evangelíka
prof. Hromádky
pro vecntjší
pomer ke krestanství
a katolictví. Jisto je, že dr. Fuchs první
z katolíkll nehojí se mluvit výraznou (a slušnou) náboženskou
recí, mluví-li s námi nekatolíky.
Proto mu také mnoho lidí
rozumí jako reci cínské a vybírá si z ní veci docela podružné.
Rozumím-li
dobre dru Fuchsovi, kterého jsem prvne slyšel na
interkonfesijní
konferenci Akademické
Ymky v Dolním Kubíll~ (kde jeho výzvu ke spolupt'áci intelektuálu
vyslechli s nad.
šcním p'-áve studenti bez vyznání a evangelíci), nejde v disku,;i
o éernorudé koalici jen o diskusi politickou, jak chápe vetšina
jeho ctenárlt. Bez snahy. pochopit katolictví
(náboženství vctšiny národa).
také n{tbožensky byla by koalice založena na
velmi vratkém základe. Je totiž snazší pro katolíka, pochopit
socialism, než pro socialistu proti krestansky
naladeného pocho[it katolict\"Í a krestanství.
V tom smyslu jsou socialisté se v,í
svou vedou, rozumem, svobodou a kdo ví cím ješte zahrabám
v predsudcích po hlavu. "Lidé si dnes delají cest z toho, jsou-li
náboženskými
analfabety,«
rekl nedávno dr. Kozák, a dodejme: to jim ovšem neubír;l odvahy, mluvit a Jlsát o náboženstvl
a proti náboženství.
Je veru škoda, jak si povzdechl p. Eugen
Cervinka, že »anomalie trestní ochrany náboženství
brání do·
posud mluvit o socialistickém
stanovisku k náboženství bez fUkavicek.« Slyšeli bychom to veci! (Poukazuji
pri této prítezitosti na to, jak na pr. prof. Hromádka, dnes nejvýraznejší na,c
náboženská
osobnost,
zustává
nepovšimnut
lidmi, mudrujícími o "náboženstd".
Ale t6 je pdve to: krestanství nezná »zájem o -«,
ale útocí na cloveka
o s o h ne.) Bez dukladného
t e o ret i c k é h o vyporádání s katolictvím (at kladným nebo
záporným)
zltstala by cernorudá
koalice pouhým politickým
obchodem a bude jít také, dojde-li k ní. Postací pouhý odpor
k agrárníkllm?
Kdo ví dnes ncco porádného
o solidarismu,
s o c i a I i s m li
o encyklice pappže Lva XIII., o krestanském
ve Švýcarsku a Nemecku? Pres veškerý optimism dra Ft1ch,~
není dnes v,llných známek o tom, že by "mladá generace« (za
ucuje se m. j. ve starých metodách
na pr. na sjezdech ClE)
snažila se protivrtÍka po-znat a -pochopit. :Mluvit o -lásce, jak
psal p. Stech, je sentimentální.
"::polupráce je možná jen na
základe vzájemného
poznání a -- úcty. Že k této docela aby"
cejné úctc máme daleko, svedcí projevy právt, "mladé gene1 ace«,
nchledÍme-li
ovšem k malým kroužklull,
o nichž pS ,ti
v "Prítomnosti"
a v nichž je vážne slyšen dr. ,Fuchs.
V úcte oddaný'
Ing. los. Teindl.

