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dobré aco špatné, uznal za vhodné, když byl prehlasován, akcentovat
tak okázalle závaznost
myšlenek, které
práve podlehly, - cemu? Myšlenkám
jiným? O tom
Jtlro.~lai' Stránský:
bych rád ješte slovo rekl. Zatím jen! poz,namenávárn,
že pr,esvedcení se vyvrací jen presvedcením,
nevyvrací
Sjezdové resoluce.
se autoritou.
Galilei se neproslavil
tol,ik SV)Tm správHned na pocátku brnenského
sjezdu il1Járodne-demoD)'m usuzováním
o kosmických
vztazích
j3.ko historkratické strany ohlásili, všichni tri predsedové
moravkou, která tvrdí, že odeprel podrídit
SVllj soud autoko-slezské zemské organisace,
že nemohou
zprávy
rite slO'udu inkvisicního.
Profesor
Borecký mohl také
o cinnosti strany schváliti, a uvedli dtlVody, pro které
vstáti a ríci: »vy jste hlasovali,
at],e já jsem mysleL
se nezúcastn,í rozpravy
a hlasování
o nich.
Ell1iglI.iš a jak jsem myslel, tak myslím dále, nebot jste se ani
prednesl sVllj referát o príštích
smernicích
hospodárne p o k u s i I i mne presvedcit«;
rekl radeji: »myslil
ké a sociální politiky strany a musil pak odjet do Prajsem sice jinak, ale podrizuji
se závazným usnesením.«
hy. Kallab se dostal ješte v poslední chvíli pred maniA co ted? Nebudu už myslet jinak? Nebo budu mlufestacní recí predsedovou
k slovu, aby pr,ojevil
své
v,it jinak než budu myslet?
zklamúní nad úrovní rozpravy,
v níž se na vecné arNemám strachu o opuštenou dobrou myšllenku. Zase
gumenty odpovídalo osobními
útoky.
Po hlasování,
se jí ujmou dobrí lidé. a kdo ví, nebude-Ii i profesor
kter)'m sjezdové plenum zamítlo všechny resolucní náBorecký mezi nimi ...
O výwtamu usnesených i zavrhy menšiny, odešel ze sjezdu i, Kallab.
Jen profemítnutých
sjezdov)Tch resolucí
bude ješte casto rec.
sor Borecký, tretí z tria, které za všechny stejn,e smýBude to rec tak skoro O' všech závažJn)nch otázkách
šlející odmítlo schválit zprávy o cinnosti strany a ktedomácí i zahranicní
politiky. Zde chci dnes jenom na
é se pokusilo minoritními
resolucemi
dát jejímu ve'Osudu z a mít n u t é resoluce, kterou minorita podala
dení novou direktivu pro budoucnost,
osamev na sjena brnenském
sjezdu v otázkách
vnitr'Opolit,ických,
zdu, povstal ješte pred jeho zakoncením,
aby za bourukázat, kolik mravní
váhy
sluší pricísti: resolucím,
livého po~lesku ujistil, že »0 všech vecech obsažen:)Tch
které tam schválila vetšina.
v resoluci bylo již vaším hlasováním
rozhodnuto
a
Proti resoluci, v níž se myštfenka prípadné
úcasti
t í !TI pre s t a I y myš len k y v r e s o I u c í c h o bmenšill10vých národností
ve vláde striktne
a bezpodsažené
býti
i11ldividu,elními:
myšlenkamínecne zam'ítá, žádala minorita
tuto stylisaci:
mi je dno t Iii v ý c h o s o b nebo skupin a staly se
Z predních úkolu národne-demokratické
strany jest bdíti,
usnesením stran,y, jež stávají se pro nás závaznými.«
aby stát byl predstavitelem
a ochráncem našich zájmu náProfesor Borecký jest jeden z tech lidí, kterí .mají více
rodních. Litujeme,
že dosavadní spory o v Ý k I a d zákondohré vllle, než je zdr;l\71o dobré veci. V jeho prohláných
predpisu
jazykového
práva, daného našemu státu rešení, které ucinilL jen za sebe, se jakousi stylistickou
volucním
národním
shromáždcním,
nebyly dosud odklizeny
presmyckou splétají dve docela rltzné veci, a rád bych
pre~ným provádecím
narízením. Jasné zákony a nekolísavá
je zase rozpletl. Hlasování,
které rozhodlo
o vecech,
správa jsou podmínky vnitropolitické
stability.
ohsažen)'ch v resolucích tak, že prestaly hi'ti myšlenTé je potrebí predevším, má-Ii dnešní v podstate revokami jednot'livých osob nebo skupint a ,staly se závazlucní pomer menšinových národností ke státu l11abýti casem
nými usneseními strany, zpusobilo tento výsledek zrejpovahy
loyální oposice nebo dozráti k opravdovému
smíru
me jen u resolucí navržen)Tch ústredí 111strany, nebot
menšin
s
existenCÍ
a
zrízením
ceskoslovenského
státu,
myšlenky obsažené v resolucích minor,itnkh
se závazv nemž jest jim žíti, a k positivní úcasti na jeho správe
ným usnesením strany nestaly. Jenže práve ty mel proa vláde.
fesor Horecký na mysli, jak je videt z kontextu,
kde
Naše stran;), by ovšem nesnesla úcasti menšinových
náse mluví o tom, že »jsme prišli s nekolika (- milion
rodností ve vláde, dokud by neposkytly záruky, že jejich
je také nekolik -)
odchylno)'mi núzory«,
a sty'listická
program národní a politický jest slucitelný s loyální služpre. mycka zpusohila, že zapomnel pak ríci, co se stalo
bou našemu státu a že am oprávnená a dosud nedokoncená
a stane s lonemi individuelními
myšlenkami
jednotlircstituce práva
posic, které nám byly v Rakousku urvány,
v~'ch osoh, které se závaznými
usneseními
strany neby úcastí národních menšin ve vláde nebyla marena.
staly. Zdá se mne, že myšlenky zavazují, ale samy se
vázat nedají. Závaznost
usnesení
strany
se mliže
Proti oficielnímu
výkladu
o potrebe
»všenárodní«
vždy dotýkat jen osob, které strana poveruje
urcitým,
strany navrhla minorita
tuto resoluci:
at už jakýmkoli, mandátem.
Koho strana poverí, aby
Národne-demokratická
strana byla založena jako poliji ve snemovne zastupoval,
ten se musí ovšem rídit
tická predstavitelka
úsilí o ceskoslovenský
stát. Jeho vznik
ves n e !TI o vne jejími usneseními.
Proto je mi tak
byl
jejím
hlavním
programem,
jeho
vybudování
jejím hlavhlaze bez národne-demokratického
pos-laneckého
manním programem zustalo. Má-Ii však strana tento velký svuj
dátll, který jse.m mohl držet do nejdelší
smrti jako
úkol splniti, k tomu jest treba:
v gnmtovnÍ knize, kdybych
nebyl mel ty neštastné
1. aby politické, sociální a osvetové zásady, které si sama
individllelnÍ myšlenky. Nerozumím
dobre, pr10c prodala
jako smernice pri tomto díle, byly presne dodržovány,
fesor noreck~', kter)' mel také individuelní
myšlenky
ponevadž
jednota a opravdovost v jejich dodržování je jeo tom; co ve vnitrní a zahranicní
politice je rozumné
diný
spolehlivý
tmel strany;
a co nerozumné, co je možné a co nemožné,
co je
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2. aby pri rešení všech problému, pred které bude postavena, dbala prísne vecnosti a tím se odlišila od stran, pocÍtaj Ících na roznecovánÍ davových vášnÍ. :Neurcitá nálada,
obecná rcení, zvucná hesla, osobní dojmy musí u strany,
jež na st.be vzala tak veliký úkol, býti tríileny a hodnoceny
nepodjatou myšlenkou, uvažující o vhodnosti úcelII a
o úcelnosti prostredku;
3. aby pomer k ostatním stranám byl diktován úlohou,
kterou strana na sebe vzala, totiž vybudovati tento stát jako
stát národní, demokratický, vymanený ze vlivu konfesionelnÍch i trídních. Nestrpíme, aby náboženstvÍ bylo zneužÍváno k politické agitaci a budeme si vážiti trídní i stavovské solidarity jen pokud se dá organicky vcleniti v solidaritu národní, sociální a státnÍ.
Jsme presvedceni, že strana národne-demokratická se domuže autority mezi ostatními stranami spíše objektivností
než stranickou podjatostí nebo agitacním sobectvím. Svuj
idealism dokáže bdelým zrením k cizí materielnÍ bíde.
Svoje vlastenectví dokáže podporou a poctou každého vlasteneckého díla bez ohledu, v jaké strane jest organisován
jeho puvodce. Svoji prevahu nad trídními a stavovskými
stranami dokáže tehdá, jestli je dovede nahradit, ne jestli
je dovede potrít. Velká trpelivost a snášelivost, které je
k tomu potrebí, nevede k výsledkum tak okázalým a rychlým jako stranicko-agitacnÍ prubojnost, ale zato k výsledkum trvalým a dobrým.

Oba tyto odstavce byly zamítnuty už v programové
komisi. Sud každý sám i myšlenky i: komisi, která je
lodmÍtla. Soud mtHe býti ruzný. Ale o tom, co se stalo s II. odstavcem vnitropolitické resoluce, který jed['i'al o koalicní politice, soud býti nemLlže. :NEnorita
akceptovala plne príslušný odstavec, jak jej navrhovalo
ústredí, nebot zduraznoval povšechnými obraty správné zásady o vztahu mezi stranou a koalicí. Žáda'!a
však, aby se pripojil tento dodatek:
Aby však se docílilo a zabezpecilo uplatnení techto zásad
v koalici, jest zapotrebí:
I. Koalice musí míti akcní program, který by byl zdravým a cestným kompromisem, jaký si vyžadují aktuální
úkoly a potreby státu, a tento akcní program musí býti
v celku i v jednotlivých cástech prováden z podnetu koalice
celé a ne jednotlivých jejich složek, licitujíCÍch o svoji popularitu v oblasti národních nebo sociálních nebo náboženských zájmu.
2. Koalicní organisace a její vztahy k vláde musí býti
upraveny tak, aby byly zárukou pevné vlády, která je
ústavne odpovedna z výkonu státní moci, p?dléhá kontrole
snemoven a závisí na jejich souhlasu a duvere ve svém
trvání a ve všech podnetech zákonodánlých,
avšak bez
ujmy nezávislosti a volnosti, jež jí prísluší jako nejvyššímu
orgánu exekutivnímu a bez níž vláda nezbytne ztrácí povahu nestranného a odpovedného úradu.
:1. Koalice musí býti stráŽÍ demokratického
parlamentarismu. Jeho dnešní pokleslý duch budiž osvežen co nejširším zretelem k individuální iniciative, volnosti a odpovednosti poslancove, jejíž uplatnení jest beztak ztíženo soustavou pomerného volení stran. Volební rád budiž reformován
ješte v tomto zákonodárném údobí, ale ve prospech vetšího
prímého vlivu volicova na výber poslancu, ne ve prospech
dalšího mocenského zbytnenÍ politických stran nebo dokonce
jejich monopolisací.
4· Parlament kontrolující vládu a správu nesmí se sám
vyhýbati zákonné odpovednosti a verej né kritice. Budiž
revidováno ustanovení o poslanecké imunite a zmenena
snemovnÍ praxe v imunitních vecech, aby poslanecká nedo-
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tknutelnost chránila nezávislost poslancu, nezmenšujíc jej ich odpovednost zejména v' otázkách ochrany soukromé
cti. Zákonné predpisy na ochranu republiky a o kmetských
soudech budte upraveny tak, aby bez ujmy verejného porádku a bezpecí a bez ujmy náležité ochrany obcanské cti
obnovily svobodu politické a jiné kritiky.

Videt, že tu šIlO o dosti zdrž('jlive formulované nánhy na reformu vnitrokoalicních pomerLl, na zdemokratisovánÍ par1amentarismu
zvýšením odpovednosti
poslancovy a svobody volicovy a ,na obnovu svobodné
verejné knitiky. Je tu dotcena rada problémLl, které
byly predmetem zevrubných diskusí a tuhých boju.
Del.egáti' tedy musili myšlenkám, které t~nto odstavec
vyjadruje, dobre rozumet a souhlas s nimi a s umírnenou formou výrazu zpusobil, že byl celý odstavec II.
prijat v programové komisi i s dodatkem, který navrhova1la minorita. I referent tento dodatek akceptoval. V programové debate, která byla pak provedena
v plenární s'chuzi delegátu neozvala se proti dodatku
žádná kritika nebo polemika. Opakuji: byl prijat v komisi a neozvala se proti nemu ani jedilllá ;námitka
v plenu. Jeho význam nebyl ornamentální, vždyf se
dotýkal otázek (na pr. volební reforma),
které by
samy stacily primet serioslnÍ politic1<!oustranu, aby o
nich dala liOzhodnouti valnému sjezdu. ,Když došlo
k hlasování, predseda dr. Kramár, který hlasování rídil, neocekávane vec vyrídil temito slovy:
»ProsÍm, abyste neprijímali návrh p. riditele
Havlíka (millloritní Vinitropolitická resoluce), p 0nevadž
jsou
tu kondensované
výtky
pro t i k o a I i c i,
t 1u moc e 11'é m noh okrá tLi
d o v Ý min o v i na.m i. T a k o v )' ID
zpusobem
o kooalici
tl1jluvit
nesmíme.«
Nacež plellloum proti nekolika málo hlasum moravských 0poSiicníkll zamítlo vše c h n y minoritní resoluce i dodatky.
Považuji tuto scénu za ;nejduležitejší, protože dokumentámí a nesmazatelný výtežek brnenského sjezdového jednání. IndiJviduelnÍ myšlenky UednoltJlivcu se
stávají závaznÝt;n usnesením organisované kolektiv,ity
ve všech stranách na svete. Zde však se - a profesor Borecký musí krecovite zatít vícka, nechce-li to
videt - :normálne a rádne utvorená koleh.4:ivll1tí
vule
podrizuje bez reci individuelní myšlence jednotlivcove.
Závazné? Jak pro koho
Ferd. Peroutka:

Scházi nám ješte jedna politická strana?
II.
Národní demokracie ,od svého založení spojovala
v sobe dva smery: kdyby to byllo v Ang1ii, prihlásil
by se jeden z tech smeru ke k0111servati:vcum, druhý
k liberálum. Všude v cizÍJne rozlišilo se t. zv. mešfanstvo na dva tábory. V prvním tábore shromáždili se
lidé, kterí praví, že nic se nestalo, že vše je jako bylo;
dnešní porádek pokládají za prirozený stav vecí, na
kterém prý se nedá :n1C menit; zašlo-li se po válce
v úprave sveta v necem do ;nových kolejí, nailéhá tento
konservativní tábor, aby byl ;nastoupen ústup; tomuto
ústupu ríká návrat k normálním pomerum. V tomto
tábore si hrejlÍ nohy u ohne v rade starších Baldwin,
Clemenceau, Poincaré, Millerand, rada generálu, rázní
nemectí konservativci, 'Anglica'né, kterí se považuji
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za výron ryzí anglickosti, Francouzi, kterí se mají za
výron fr<lJncouzskosti" »praví ruští lidé«, Nemci, kterí
prohlašují,
že stelesnujíSpanel.é
v sobea Italové,
ryzí nemeckou
pocínajíc Nibelungy,
kterí jentradici
sebe
považují za ryzí a opravdové Španely a Italy, Ceši,
kterí jen sebe pokládají za skutecné vlastence.
Také
dr. Kramár má stan v tomto tábore.
V druhém tábore sešli se lidé kterí pozorneji naslouchají hlasu doby. Verí, že u'skutecnení demokracie musí prinésti zmeny ve strukturé spolecnosti a že
demokracie politická privodí dríve nebo pozdeji demokracii hospodárskou.
Jsou presvedceni, že stojíme
uprostred procesu, jehož výsledkem bude nová rovnováha mezi kapitálem a prací, jiná, než v dobách mimtlých. Nevidí jiné cesty k vnitrnímu evropskému klidu
než v nastolení takových pomen\ k nimž dají' souhlas
široké vrstvy Iiclové. Pokud se týká vnejšího evropského klidu, verí, že l.idstvo preje si míti po zkušenostech svetové války zcela jinak orgaJl1iisovány mezinárodní vztahy než jak tomu bylo v tak zvané normální dobe pred válkou, kdy pole mezinárodních vztahlt bylo svereno péci starých diplomatt\ pod jejichž
vedením »pád suchého 'listu se stromu vyvolával zemetre.sení«. Lidé v tomto tábore nemluví nejdríve
o financních nákladech, jedná-li se o sociální pojištení
nýbrž .uvažují hlavne o právu delníka na život, ~
mluví-~t se 10 Svazu národu, nesbírají radostne kde
který Jeho neúspech.
V tomto tábor,e má SVltj stan
mistr Lloyd George, v nemž ožil duch chytrého a bystrého Odyssoova oportunismu.
Bohužel to v rozhodujících chvílích nebral vážne s ideami a byl je vždy
ochoten opustiti pro parlamentní
úspech. Jsou zde
i lidé vážnejší a stálejší. Tak Nitti, bývalý miul,isterský
vredseda, jenž nekolikráte dal výmluvný vÝraz svým
úzkostem o Evropu, propadající desorganisaci. Je zde
hrob Rathenauuv, jenž padl jako obet ideí tohoto tá·
bora. Je zde dr. Wirth, jenž jakožto nemecký predseda
dokázal, že i ministerský predseda muže býti oddán
ideím. Je tu sympatická osobnost Herriota,
tohoto
ryzího zástupc-e moderní evropské demokracie, jenž
tak skvele sekundoval Macdonaldovi v jeho práci pro
evropský mír. Je zde Caillaux, který byl starým tygrem Clemenceauem uvržen do vezení jako neprítel
vlasti a který nyní byl povolán, aby vytáhl vlast z financní mizerie. Je tu rada lidí, jichž skvelý rozum
muže vykonávati užitecnou evropskou práci.
U nás jsou lidé tohoto tábora rozptýleni na všechny
strany. Nenašli koncentracní bod, kolem nehož by se
mohli seskupit. Vzdychají pri volbách, že nevedí, koho
mají volit, nebo diletují v té ci oné strane a js,ou odsouzeni k tomu, býti kacíri ve svých stranách. Mnoho
z nich bylo v národní demokracii, a odešli z ní nebo
jsou v ní odsouzeni k bezmoci.
Pos\lední brnenský
sjezd práve dával starostlive poklop n,a ty, kterí ta~
ješte zbyli. Vedení strany postaralo se dukladne o to,
aby idey tohoto smeru byly bez reální moci. Pokud
tito lidé setrvávají v národní demokraci.i, která již
definitivne byla ovládnuta složkami konservativními,
jsou odsouzeni k politické neplodnosti a vedou více
méne život jenl soukromý. Jejich pobyt v této strane
m;l jediný význam: prekáží národní demokracii, aby
se otevrene vyvinu'la ve stranu konservativlll,í, a nutí ji,
aby pri každém sjezdu zaševelila rty nejakou formulku
ve smyslu pokrokovejším a svobodamysln'ejším.
Ale
takovými programovÝf!li formulkami, jak známo, se
v sekretariátech stran topí. Tak tu sedí vedle sebe

275

v jedné strane konservativci
vedle zbytku liberálfI,
mrací se na sebe, a ,nikomu to není k prospechu a
užitku. Kdyby liberální skupin'a definitiVil1e opustila
tuto stranu, prospello by to vyjasnení našich politických
jJomeru: v nároclní demokraci i by byli konecne sami
ti, ~dož ríkají, že svet jde na pravo, a mohli by hledat
spojení se skupinami stejne smýšlejícími, na pr. s p.
senátorem Práškem. Predseda strany dr. Kramár prohlásil :na brnenském sjezdu, že otázka kapitalismu vubec neexistuje a že »výcitka kapitalismu po ruských
zkušenostech je jen pro ty nejnaivnejši, odpustte reknu-li nejhloupejŠí«. To je ryze konservativní nazirání.
Opravdoví liberálové jsou bohužel nuceni zaradit se
v této veci mezi ty nejnaivnejší, ba, ,odpustte, nejhloupejší. Nebot 'liberalismus, a'c je dalek marxismu, nemuž·e zavírati ocí pred tím, že otázka kapitalismu skutecne existuje a že musí býti rešen,a. Jestliže predseda
strany s lehkým pokrcením rarhen prejde hladce pres
celou složitou otázku kapitalismu, jestliže jednou vetou hodlá sprovoditi se sveta otázku, ke které hospodárští teoretikové
vsech
národlt
napsali už celou
ohromnou bibliotéku, pak je to význacný príklad alevedeckého a povrchního pojímá'ní, jaké tato strana
ukazuje dnes v té, zítra v oné veci.
Není to pouze v otázkách sociálních, kdy opravdový
liberál musí pocítiti, že není v nár,odní demokracii
doma. Jest tu celá rada otázek zahranicní politiky, v nichž liberální cíte11lí je na hony vzdáleno
onoho jedovatého a potmešilého odporu, který klade
národní demokracie houževnate
v cestu práci pro
evropsk:)' mír, vedené Masarykem a Benešem. V té
veci jde celá strana ochotcr1e za osobními nechutemi
p. dra Kramáre a verne prodelává s ním jeho protimasarykovské nálady. To však nesporne nelze považovati za dostatecný pol.itický princip.
Macdonald napsal jednou, že &ocialismus je spojením všech gentlemanu.
Rozumejme dobre, jak to
Macdonald myslil:
spojení ~gentlemanu ve smys1Ui
mravním; spojení lidí, kterí jsou ochot11lÍ zasazovati
se o pravdu a spravedlnost; kterí nejsou vázáni špinavými materielními 'ohledy; kterí chtejí dáti rOzumu
a poznání plnou míru úcastenství na svých cinech;
kterí si prejí cestnosti a ušlechtilosti v živote politickém jako v živote soukromém; kterí pohorší se
vždy, kdykoliv se potkají s bezprávím. Jde-li o nejalrou
novou stranu, illltže jíti jen o stranu v tomto Macdona'ldove smyslu. Vše jiné by bylo zbytecné.
Mluvili jsme zde o pravde a sociální spravedlnosti.
Proc tedy nejdeme hned k slocialistum? Proc se tato
skupina, která prý neví kam hlavu složit, alepridá rovnou k nejaké socialistické strane? Tato vec potrebuje
obšírnejšího výkladu. Pujde o to ukázat, do jaké míry
jsme a do jaké nejsme socialisty.

Doba

a lidé

Listy ze slovenského mestecka.

II.

Prevrat pusohil rllzne na ruzné prvky zdejší sp0lecnosti.
Opravdoví Slováci uvítali jej s nadšením, a toto
svoje cítení prenesli i na ceské pracovníky, s nimiž
utvorili úzkou spolecnost, provanutou duchem srdecnosti a národního sbratrení.
Skupina tato, rozmn0-
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žena nekolika z Ameriky se vrátivšími Slováky, pocala hned pracovati k úplnému národnímu obrození.
Získáno nekolik desítek vlažn)'Tch lidí. Založen posléze
Sokol, jenž predstavuje soustredení veškeré práce národní i osvetové.

14. kvetna 1925.

co jíst, není kloudných perin," není jediné knihy ve
stavení, žije se bídne - ale na procházce vždy šat nejmodernejší, rovnež tak boty, neschází elegantní hulcicka, a samozrejme nikdy lovecký pes, jenž - jak "t
zdá - je tu jakýmsi živým symbolém vznešenosti, ak
jenž - chudák - musí se živit sám tím, co kde p"
Ostatní rodoví Slováci z pocátku též se tešili prekrámech ukradne.
vraH!. Moment národní hrál tu též úl,ohu, ale nutno
konstatovati, úlohu malou, pomíjející. Více pL!sobila
Okázalost je smernicí vnejškového živ0ta zdejšího
davová - povestmi o Ceších osvoboditelích zvetšoobca:na. Jen takové se líbí; rekne-li náš clovek, že
vaná mentalita, že prevrat a príchod Cechu prinese
neco není hezké, reknou zde, že to: nic neukáže. Proto
se s oblibou používá vecí, jež se vnucují ocím a jež
rázem predválecnou
situaci, biahobytu a pohodlí.
V tomto ohledu ovšem cekaly se od nás zázraky.
mají postavi,f svého majitele na vyšší prícku spoleNutne nastavší zklamání je jednou z prícin dnešní necenskou. Tak na pr. kocár: koií.arství srostlé s madarchuti k nám.
skou náturou se nezapomnelo. Dusledne provádeno
jest heslo: Csak kutya jár gyalog - jen pes chodí
Inteligence židu dovolila jim odhadnouti
prevrat
pešky. Kdo nechce být považován za sprostého clocelkem správ~e: nebylo se - jakmile se pomery jen
veka, sedá na kocár, vozík, brycku, cokoli, jen když
trochu upevl1lly - tak mnoho ceho báti; ovšem, nenejde pešky, i kdyby to trakar mel býti. Takové posabylo se též cemu tešiti. Madarsko bylo lepší; ale dnes
zení z neho rázem uciní cloveka vznešeného, zejména
nutno pocítati s tím, že ho není. Nastoupena nejschudneopomene-li nekolik drsn)"d1 slov hodit na hlavu
nejší cesta: vnejšková loyalita, jež na pocátku ponekociše;
zdá se ti, že'" podnikl akt zdánlive plný proku,d byla - zbytecne, ale opatrnosti nezbývá - prestoty, ve skutecnostil je však plodný jakousi mystikou,
strelena tím, že se židovské deti honem dávaly uciti
jež tvorí kol tvé hlavy svatozár noblesy. N už, je to
ceštine ceskými uciteli. Nejtíže u srdce bylo Madaopravdu komické, vidíš-li hodnostáre,
který práve
rL!m. Totiž abyc.h se opravi,l: u nás není žádných skuprijel vlakem, sedat na vozík, jenž jej, má dovézti do
tecn)'Tch rasov)'Tch Madaru, jsou to jen pomadarení
bytu pouhých sto kroku vzdáleného; bohatší meštané
Slováci. Prevrat prijali nenávistne. Jsouce zamilováni
za slavných príležitostí vzájemných gratulací najímají
do s~~rých pomerL!.madarských, nemohou se spráteliti
kocáry, by se takto navštívili; když ani nejmenší vý~ naSlm demokratIsmem,
pracovitostí
a strízlivostí.
let se nedeje pešky; místo, aby s tlumokem na zádech
Leckdy ani neskrývajíce neprátelství vuci republice zaa holí v ruce se navštívily krásné okolní hory, zde spoprádají drobná spiknutí, ponejvíce slovní, casem i skutlecnost obtížená jídlem a lahvemi vína vsedne jednou
ková, negují všecky oslavy státní, aby tím jasneji deza léto do kocáru a jede nekolik málo kilometru, aby
monstrovali svátecními rouchy a pracovním klidem ve
kdesi na pokraji lesa se dala vyklopit na zelený mech,
dnech hývalých madarských státních oslav. Všilchni
mají spolecné vroucí prání, aby cert vzal všechny
Za Macfarska byly staveny leckteré pekné úrední
Cechy.
budovy; najdeš v zdejším kraji nekolik opravdu pekných škol, soudních budov, notariátu. Uvnitr zpravidla
Macfaronství je - a bylo - jevem, jenž znamená
bohaté knihovny, pekné sbírky. Ale knihy nerozrel1:citý spolecenský obsah. Nabobství, zpupnost, pánoVltost, posérství, požitkárství;
tak vypada'lo 'zákulis,í zané, sbírky ladem ležící. Krásný okolní kraj, krápníkové jeskynky, zríceniny starých hradu, výstavné kal:n~lclarského státu. Z lidu se pila krev. Vládci drželi.
štýly se starými parky, husitské kostelíky, hluboké lesy
jej v okovech, a jejich pomocníci hráli na jeho vyhub!ých žebrech píseií. madarské radosti životní.
se skalami, zrídka vídaná u nás zver. Ale nikde upraZlé bylo, že maclarský jed nasákl dlouhým pL!sobe- vené cesty, nikde popisu, zmínky, knihy, vyobrazení.
fotografií, nikde nejmenšího zájmu o všechny tyto
ním i do žil lidu samého. Urozenost a bohatství, tot
veci. Bloudíš celé hodiny po blízkých a dalekých mídve hvezdy na slovenském nebi. Ten kdo má do obého
stech, nesetkáš se nikdy s návštev11íkem" sem tam prad~leko,. snaží s~ aspoil slovy a drobn)'Tmi náznaky vzbucující sedlák, více nikdo. Meštan ti, jen s podivem
c1Jt,~~Jem. N !kcle c!o~e~ neslyší· tolik zálibných vynamítne, že co tam, však na tom nic není. A pak se ti
pravecek o tom, c,o dela ten grof a co nedelá onen
zdá, že všechna široko dale~o hlásaná a na odiv stajako tu. Zejména polointeligence a úrednictvo nepre~
vená snaha madarská o okrášlení zeme je pokracovástane vás traktovati touto zajímavou konversacÍ, a hiním pouhé okázalosti, v níž není ducha; vždyt vidíš,
storky o castých stycích vyprávece s hrabetem X a
že blízký vztah k prírode a všemu opravdu krásnému
haronem Y, o nádhern)'Tch hostinách kde se jedlo se
zde naprosto chybel. A co nemelo panstvo, to nemel
zlatými príbory - pusobí naponejpr~ živé obveselení
a nemohl míti ani lid; a proto te prekvapuje, že nedapovážíte-li zejména, že zanícený mluvcí takrka ani
leké mestecko - rodište nejvetšího slovenského buvurta u uzenáre nedovede pojísti, aniž. mu dvakrát
ditele je zapadlé na dne zapomnení. Za to najdeš vždy
nespadl na zem. Rovnež tak veliká je snaha po okáplné krcmy, je to místo oddechu, jediná zábava chuzalosti. Prijde-li, clovek do zdejších koncin, prekvapí
dého i bohatého. Prestane-li se na chvíli pít, je to
na pr,om~nádách m~?žs!ví ~entlemanu,odených
dle pojen proto, aby se mohlo zacít znova; a jedinou rozmluslednt mody, dam, j1Chz tOllety - zda se ti - prišly
vou mezi odchovanci macfarskéhOl života byly reci
~cera} Paríže. ~pravdu cloveka udiví, pozná-li po
o tom, jak se pije dnes, jak se pilO' vcera, a kdy se opet
case, ze onen anglIcký lord v m011l0klu je holicským
bude
píti' zítra.
pomocníkem, jenž za šesták odmeny ti virtuosne
opráší kahát; ona vznešená slecna se svým hedváhným
Madarský jed projevuje se i v :nenávisti- k chudobprehozem je prodavackou z trhu, která mimo nedele
nému cloveku. Chudoba je tu prokletím. Chudé devce
nepatrí do spolecnosti, nemuže se provdati za mesta svátky vysedává v hadrech na ulici, nabízeji'C rohlíky
ského cloveka, nebot není z »dobrého rodu«. Chudý
a munzemle. Behem casu poznáš sta prípadu, kdy není
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zapeje-li si, s veselou spolecností v Orle (kde taková
clovek se nedomuže niceho pro sebe, byt byl geniem;
vec mnoha neudivuje) v touze po starých casech púr
schází mu potrebný prvek, jímž jedine muže vzbuditi
macfarských písní; porádá-Ii dle staré aristokratické
zájem lidu: peníze. Nezámožný úredník není »pátradice v den svých jmenin veliké oslavy pro sbratrené
nem«, sl)"cháváš casto, že »také pán, který nemá nic
ve vácku, není sám nic«. Proto veškera snaha úredkumpány z celého okolí. Je ta vše obycejná u nás podívaná práve jako když vidíš toho ci onoho úrroníka
níku starého režimu nesla se za bohatstvím, at trpel
na schuzi ludákt"l trochu poštvávat lid cia boje »za
licI, at se rušilo právo. Jedním z nejrozšírenejších
tú našu autonomiu«.
pramenu penez byl bohatý s11atek; clavek, jenž by se
byl oženil z lásky, sám nejsa príliš majetným, byl vyZa takových okolností je jasno, že jednání naši'ch
dán nebezpecí, že bude poslán do blázince. V každém
úredníkt"l, kterí co do zacházení s lidem, l[tsky k príprípade dostal na srozumenou, že se dopouští sniž 0rodním krásám, jednoduchosti a demokraticnosti jsou
Y[ll1íúrovne stavu. Skutecne. zde existoval usus, dle
pravým apakem úredníkll staréhO' Macfarska, jeví se
kterého na pr. nevesta právníkova nemohla míti méne
jednáním nejen nepochopitelným. nýbrž zacasté i nenež 20.000 korun, lékarava nejmíJ1 I5.aoa korun. Za
dustojným. Jak ukazuje zejména prípad vrchního
takových okolností snadnO' pochopíme, že postavení cesoudního rady S., rodáka moravského, jenž veren so'ského úrednictva, poctivého, dalekO' ht'He placeného,
kolským tradicím svlékl jednohO' dne kabát, chopil se
méne majetného v ocích lidu byla velmi nepríznivé,
na sokolském nove upravovaném hríšti lopaty a kopal
že tato menší majetnost ceských lidí na Slovensku
pudu vedle delníka a remeslníka. Druhého dne byl poexponovaných jest též jednou z prícin všeobecné dnešucen místními advokáty a úredníky, že jeho jednání
ní antipatie k nám.
je nesrovnatelné s vysokým postavením, jež zaujímá.
Zdejší úrednictvo b)"valo bojovným predvojem maSlovensko má povest zeme hluboce náboženské. Pocfaronství. Byl to retez drobných pašlI vysoko se vznázorovatel
vidí davy naplnovati kostely, až nutno, aby
šejících nad lidem, jemuž sloužit j'im ani zdaleko nemnozí se tísnili venku klecmO' s obnaženými hlavami.
napadlo; naopak byl podnO'žem jejkh sobectví. PoužíPri, zvuku chrámových zvon II smeká klobouk obcan
vajíce ;zákona co opory pro svoji svévali, dopoušteli se
nejvyspelejší mestské spolecnosti; nikdy neopomene se
precasto rllzných husarských kouskll, jimž clovek pri tom pokrižovati. Pred knezem nesoucím svátost
dnes-Ii slyší '0 nich - neví, má-Ii se smát ci co jiného.
vrhá: se vše na kolena. V patricný cas chodí se houfne
Jen si, prosím, predstavte hlavu okresu, bývalého hlavk zpovedi a prijímání. Všude - i v úrednických roního slúžného, an na trhu konfiskuje selkám všechny
dinách - zrít výklenky a kouty s Pannou Marií pod
prinesené slepice a krocany z nejmalichernejších
vysklem, na zoích krucifixy, svaté obrázky, malby. rlll1lýšlených duvodll, jen aby bezplatne mohl pojísti'
žence. Na predepsané dny se zachovává prísný pust.
chutnou krmi; týž vznešený zástupce králuv nezrídka
Na Velikonoce a plllnoCÍ' chodí se modlit ke krížum na
zašel k uzenári' a majestátním pokynem narídil poslati
rozcestích. Procesí jsou plna poutníku. Úcta ke knczi
do své knchyne nejlepší šunku, rozumí se, bez zaplaveliká:
kdekoli na verejnosti se objeví, prilnou se horctní, fJ než nemohl se poškozený odvážiti žádat, nelivá ústa na ochotne nastavované ruce.
chtel-li, aby jeho licence visela na vlásku. Takové príA prece se zdá, že tato zdánlive veliká zbožnost není
behy vzrustaly casto do rozmeru vetších: nove zaldáúplne
pravou: z úst téhož lidu slyšíš nejrouhacštejší
daná meštanská banka zdála se podnikem pan slávnadávky
na Boha, Panenku Marii, jaké u nás nikdy
sk~!lI,i zak'tzal slúžný obcanllm odebír;'iní jejích akcií;
nejsou prOneSelJY: Dva protichlldní svedkové v nenaopak ale se postaral o založení macfarsko-židovskéha
smírne nabubrených zaríkáních o spáse své duše odprotiústavu, a znova predvolaní meštané slyšeli všeprisáhnou
svoji výpoved', jeden z nich jiste falešne.
mocný rozkaz k hojné úcasti na tomto podniku.
Prezbožná
selka padelá s úplne lehkým srdcem smenTito licIéhyli prevážnou vetšinou rodilí Slováci, a •
ku, aby mohla jít na pout do Maria Cel!' Casto se
prece jim nad slovencinu nebylo nic protivnejšího.
chválí predobrý »pánbožko« za to, že dal v kritickém
Slovanské jméno se rychle dalo pomac1'arisovati, rec
lovenská byla vyškrtnuta z pameti. Nutné hovory se okamžiku zemrít odpllrci. neb že nan seslal nejakou
pohromu. Sporné stránky nemllže soudce casto smírit
»sprost;'m« Iiidem o1)starával nejnižší lúredník, jenž
ani na den Vzkríšení, a ani upomenutím na sebe krás~eop!)1l1enulcl{ttna jevo patricné opovržení k jazyku,
nejší slova Kristova. Spatríš neochotu dedinských seJen ahy u precIstaveného neupadl v podezrení z pandláku
venovat misijní kríže, jež nakonec musí dát .lá\'ství. Kdo byl Macfarem, byl pánem, a Slovák Jak se zdálo - ani clovekem. ProtO' se drželi mac1'a- žid. Chodíš po dva "roky kol spadlého kríže na rozcestí,
jehož si ted nikdo z kol jdoucích nevšimne, a nikoho
ronství jako záchrany pred sprostým puvodem, a
nenapadne, aby jej rovne postavíl a pcxleprel. ac pred
krmili jím své deti, primíchávajíce je už k materskému
mléku.
tím neopomenul žádný chodec pobožne se pokrižovati.
A pak vidíš bujet nesnášenlivost,
nejen u prostéhO'
Jest prirazeno, že tak'ovíto úredníci, naSlffi státem
lidu, ale 11 vrstev úrednických. inteligentnejších. Neprevzatí, nesetrásli se sebe náklonnosti k madarství.
mluvím ani 'U bezvercích - ti jsou pro lid prímými,
Pro Slovensko jest nejvetší svízelí, že bylo nutnO' toto
prebírání z nedostatku sil národne osvedcených. N e- vyvrhely. Ale ani o evangelících neslyšíš jinéhO' oznacení než »luteráni«. Nove zakládaná zde sekta baptistu
bot prevzaté úrecInictvo jest nejmocnejší
prícinou,
proc státotvorné smýšlení, státne tPositivní práce a vítána je slovy a la: pitomci ... jiné a jiné prípady.
vubec veškera práce pro sblížení lidu slovenskéhO'
Tak dojdeš presvedcení, že není zbožností, co vidíš
s naším jest nepatrne vypestena. Vetšina techto úredkal sebe; že je to jen uctívání formy, obradnktví,
níku je prívržencem snah áutonamních; nositel techto
ryzí bezduchý a bezsrdecný katolicismus, naockavaný
,na velm~ prastou duši zdejšíhO' lidu, jenž pa vetšine
nah - ludáctví - je jimi, tajne i zjevne podpaf'Ován.
eprekvapuje, mluví-Ii zde vysoký státní úredník
pravé krestanské lásky k Bohu i lidem jest velmi vzdálený.
.
lepšími stranami milovaným jazykem madarským;
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Vudcem lidu v náboženském ohledu je knez. Najdeš
tu nekolik dobrých kneží, kterí usilují o prohloubení
náboženského života lidu, jsou dobrými národavci.
Jejich silný charakter adalal svodum lákavého madaronství lid zotrocovavšího; toho však nebylo pri velké
vetšine jejich ~olegu, kterí po madarském
zpusobu'
poklá:dali své povalání za výnosné remeslo a lid za
nástraj, mající sloužiti jejich osobnímu blahu. Takoví
kneží jsou lidu velmi vzdálení. Vnitrne jím pohrdajíce dávají se casto unésti a zahrnují cleny svého stáda
dukladnou panskou nadávkou.
Takovíto kneží žili v nejužším styku s vládnoucími
madarskými
trídami.
Súcastnili se všeho spalecenského života, zejména pitek. Sami oplátkou porádali
na farách pitky, jichž sláva nebyla nejmenší. Vína
byla vnejším symbolem vnitrního
spojení magnáta
s biskupem, pána s knezem. Za tímto spojením byla
nepreklenutelná prapast. A za ní chudobný lid.
.
Aristokratictí,
tmárští, požitkárští, nemohli se arci
ta'CÍ kneží zamilovati do republiky; vanul z ní duch
cizí a neprátelský. Prati demokratismu, pokrokovosti
bylo nutno se bránit. Vypovedelo se neprátelství. Po
žebríku náboženství se sestoupilO' k lidu. A lid se vyhnal do boje.

-ude-

Graham

Wallas:

Palestýnští pionýri.
Kda

navstívil

Palestýnu

v zárí

lanskéha

raku

a šel cestau

která spojuje Horu Olivetskou se severním akalím Jerusaléma:
mahl videti navý typ židavské mládeže )}chalutzim« neba
»pionýry« p.)tulQ~ati se tu v hlauccích nebo vykanávati hrubal1
prá( i na britském válecném hrbitave a na stavbe budaucí hebrejské university.
Pior.ýri

jsou vysledkem - v jistém smyslu snad nepredvídatelesnéha i duševníha výberu a prípravy, kterau pravedly místní výbary;
tyta výbory zastupuj í v ruzných evrapSK}'ch zemích židavští zástupci, pracující
na plánu sparádané
imigrace da Palestiny. Mnazí z nich jsau mladí lidé prumernéha
veku dvacetidvau let, ablecení v krátké spartavní kalhaty a razhalené bílé kašile, prastavlasí nebO' v plátených cepicích. Je mezi
nimi nekalik devcat s krátkými vlasy, v bílých vlnených šatech
s krátkými rukávy a s kaštenými brýlemi. Vetšina z nich prichá~í z výchadní Evrapy z Ukrajiny,
Palska, Rumunska
nebO' Ceskaslavenska.
Mnazí mají stredaškalské
neba universitní vzdelání, takžE; delníci na stavbe university vyhlížejí jako
skupina studentu. Mají vetšinau výbarné zdraví a držením hlavy
castO' prajevují
pevnau vuli. V den židavskéha
svátku muže
návštevník videti pianýry shramáždené kolem zaprášených spartavních hrišt na Betlémské ceste, prihlížející ku hre své faatbalavé jedenáctky.
která hr~je s témer profesi anální zrucnastí
a úspechem match prati anglické Air Farce neba nekterému
mužstvu, které je navštívila z Egypta. Tady je videti razdíl mezi
pianýry a hachy )}}eshiba« nezdrave vyhlížejícími
chlapci
v dlauhých kabátech
a cerných plstených
klabaucích,
s namaštenými pejzami padél tvárí; tenta typ žil pa staletí v J erusalémc za skravný
abnas vykázaný
jim nábažnými
razptýlenými židy, a tráví asm až deset hadin denne ucením se neuveritelnému mnažství rabinských výkladu a talmudu. Slyšel jsem,
že se teu hure shání prí~pevky' pra studenty J eshiba, a že se·
jejich pacet zmenšuje.
11}:m -

Jede-li se autem severne od J erusaléma pa dabrých silnicích,
které pamáhali pianýri staveti, k pláním Esdralanu
a k pabreží mare galilejskéha,
je tu mažna spatriti jinau stránku
pianýrskéha
živata. Arabské vesnice, na které se shlíží s výše
Carmelu. za krátka vystrídá hnedá pad zimní barva lehce zarané
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pudy; ale tu a tam se týcí na pláních a: sausedních paharcích
navé bílé damky s cervenými
bridlicavými
strechami židavské )}zemedelské asady«. Pianýri
a nedávní pristehavalci,
zúcastnení na pionýrském
hnutí, si pastavili vlastníma rukama
tyta a~ildy, na pude casta bahnité a malarické, kterou si kaupili
za ahramnau
cenu (hlavne pamací amerických židavských subskripcí) od arabských majitelu. Každá asada má vlastní haspodárskou arganisaci,
pohybující se od jednatlivých
soukromých
selských statku s jistou dávkou družstevnictví
v užívání hospodárských stroju pres dtlslednejší
družstevnictví,
ac také ješte
na základe soukramého majetku, až k logické krajnosti komunismu, pri nemž leží novorozenata v malých oddelených chýších,
obecních opatrovnách.
V nemocnici jedné takové komunistické
osady jsem videl statného mladíka v harecce, jak cetl nemecký
preklad MacDonaldovy knihy a socialismu, a obdivoval jsem se,
jak dalece jí dovedl využíti, když srovnával nesnáze komunistické osady o stopadesáti d1;1ších.
Zatím co jsme jeli od jedné židovské osady k druhé v severr.ím údalí,
premýšlel
jsem o socialistických
spolecnostech,
v nichž tak mnohý z nejhorlivejších
mladých
refarmátaru
evropských aI amerických promarnil práci, peníze i nadeje pred
osmdesáti nebo devadesáti léty. Videl jsem tu pouze další kapitolu téže neplodné historie? N'abyl jsem tu duvery, že tomu
tak není.
Predevším
mají pionýri za sebou trítisíciletou
tradici. lásky
k materské zemi své rasy, tradici, která je oosti silná, aby je
prenesla pres mnohé nezdary a zklamání, a opatrila jim stálý
proud nových a nadšených následovníkt1.
Za druhé není pro
palestýnské pionýry tak snadnO' )}vrátiti se do sveta«, jako ta
bylo pro mladé Americany nebo francouzské
socialisty v roce
1840' a 50. Pocet pripuštených
vystehovalci\ Palestýny do Spoj.
státu je na pr" za tentO' rok práve sto. Je spíše pravdepadobno,
že se budou nové pionýrské kolonie rozvíjeti v mezích starých
pr·edválecných kolonií na pobreží u Jaffy, které již zarganisovaly zrejme pravidelný a stálý hospodárský život. N ové žida~ské mesto Tel-Aviv, vystavené na písecných pahorcích u Jaffy,
se stalo strediskem
tohato životá, a od války vzrostla z asi
trí tisíc na dvacetdva tisíce obyvatel.
Ale hlavní duvod, který ve mne potvrzuje víru, že židovská
kolonisace v Palestýne
je poku~, který stojí za provedení do
konce, a který v té neb oné farme dosáhne stálých a duležitých
výsledku, jest ten, že Pionýri, i když se pokládají za obnovitele
živata svých palestýnských
predku, predstavují
naprosto navý
náraz západníha svetového názoru na výchooní v nejkritictejším bode hranice Evropy a Asie. Nelze se tu vyhnouti srovnáni
s nárazem, který se udál na témže míste pred 2000 léty, kdy) ••
AlexaQdrovy výboje otevrely Syrii a Palestýnu hellepistickému,
5vetovému názaru.
Sluncem opálení palestýnští pianýri v bílých košilích jsou co
nejméne podobni zhelenisované mládeži; myšlenkavá síla, kterou
probouzejí k životu v západní tradici, jest moderní veda, ne
tak krásná, ale bezprostrednej i silná v dabru i zlu než filosofie
Philova nebo Plotinova nebo poesie Meleagerova. Ve svém životc
maléha subtropického
obhospodarování
vetšinou neplodné pudy
jsou pionýri vedeni nejen náboženským
a náradnostním
vlastenectvím, ale hlavne faktem, že byli vzdeláni na reá1kách a technikách v názoru, že každý ar jejich pudy je laboratorí a každá
žen pokusem, jehož výsledky se musí prijímati
a využíti s vedeckau trpelivostí
a opatrností.
Každý úspech za podobných
klimatických
podmínek v Kalifornii nebo Africe v pestení banánu a citronu, chování mezku, orání suché pudy nebo výberu
osiva jest znám na židovské technice v Haifc nebo na znamenité národohospodárské
výzkumné
stanici v Tel-Aviv. A podarí-li se osadníkum získati tri tuny plodin, kde jejich arabští
sausedé získají pouze jednu, rozšírí se vliv toho faktu neodolatelneji než nový, útvar vlády nebo umení.
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TentO' sraz pakusne vedeckéhO' západníhO' myšlení s výchadní
tradicí trpnéhO' paddání se baží vuli jest snad nejpríznacnejší
v boji prati nemaci. V malé židavské nemacnici v Safed, ve
které je prísná cistata, každá patrava prikryta muselínem, jednoduché zarízení sterilisacních
van a r6ntgenavých
kábinett\
jsem mel pacit, jakaby staletý pastup, kterým byla lidské pakolení pamalu hnána nemacemi k severu ad trapickéha pásma.
kde se puvadne razvíjela, se byl prevrátil v apak.
Jednaha jasnéhO' padzi~níha
adpaledne jsem vstaupil na ceste
k Tiberias dO'dva u ciste vymytých pakaju v prvním patre arabského damu. Jediným jejich abyvatelem
byla židavské devce
asi 22leté. mluvící arabsky a hebrejsky,
narazené a vychavané
v Tiberias a vyucené na ašetravatelku
v jerusalémské
nemacnici. Její dva pakaje byly detskau klinikau, kterau práve atevrela a kde mela již zapsána 137 matek s detmi. Byla taha dnc
již po úredních hadinách, ale jedna arabská matka prišla práve
s dítetem. ktere ncmahla ssáti mléka, a cekala trpelive na radu.
maMalá ošetrovatelka byla tak pyšná na ta, že predstavuje
derní vedecké metady, jakO' byl Pavel z Tarsu na své rímské
obcanství a na své spajení recké a hebrejské vzdelanasti.
Ale spojení maderní vedy s palestýnskau tradicí dacílí patrne
hlubších a jemnejších výsledku než jest pokrak náródahaspadárství a hygieny. Když vnikl pred dvema tisíci léty helenismus
do Palestýny, vznikla hlavní duležitast taha prO' lidstva ne z jehO'
prímého místníhO' vlivu, ale z faktu, že navý smer myšlení a
cítení, který se tu zradil, se šíril k západ u pres,stredazemská
recká mesta a zvítezil. nakanec nad celým civilisavaným
svetem.
Dnes opet ceká civilisavaný svet dacela pakarne na navý smer
myšlení a cítení, na navý prllplav, kterým by mahl plynauti
proud lidské nadeje, saucitu a úcty. Kde se asi abjeví? Vzpamenme si na d1auhé staly razbíhající
se pad klenbau knihavny
britského musea, na cítárny v Oxfardu
a Harvardu,
rímské
nebo anglikánské katedry a americké církve, parlamenty, vládní
úrady, ženevské výbary, vydavatelské
budavy velkých navin.
U porovnání s temitO' stredisky mravníhO' a intelektuálníhO' úsilí
se nám mahau any dve tretiny milianu Arabu a statisíc židu
v Palestýne, žijící vetšinau z težké fysické práce, zdáti tak nepatrné jakO' reka Jardán u poravnání s Naamanem.
A prece
r.ení fantastická predstava, že zase jednau prijde macné slava
k západu ad Palestýny. V Palestýne mají duševní atázky zvuk
pravdivasti, kterau ti, kterí zde žijí, pastrádali prý v Landýne,
Paríži nebO' New Yarku. Vlastenecký
arabský žák, který mi
popisaval se zárícíma acima své nadeje na obnavení tradice
arabské kultury z dab Aricenny a Averraes;
židavský ucitel
vyucující anatamii v naucené nebO' nedávnO' vynalezené hebrejštine v Haife nebO' v prazatímní baude na pláni Esraelanské;
bialag, zkaumající charaby rastlin v Tel-Aviv ti všichni
vykanávají svau práci s nej'vetší pilnastí a dukladnastí.
A ješte astreji se pocituje ráz apravdavasti,
když spacívají
maderní vedecké metady na nábaženské
tradici. Již ad dnu
Konstantine a Heleny byly nescetné mahyly, prameny a sklepy
v Palestýne! apredeny naprastO' falešnými legendami. Až se prativí všechny ty pavery, které slyšíte ad maslemínskéha
vudce
a latinských, reckých a armenských
divech v abycejné skupine staveb, které uzavírají chrám sv. Hrabu v J erusaléme.
Ale jdete-li a sta yardu dále k museu staražitnéha
addelení,
kde jsau shramáždeny výsledky nedávných palestýnských
vykapávek a jsau paravnány s predmety
a fatagrafiemi
památek
egyptských, kretských a keltických, vidíte pred sebau úžasne
nO'vau a zajímavau ukázku
dej in civilisace a nábaženství.
V palestýnské arientální spalecnasti pracují daminikáni,
anglikánští kneží, židavští laikavé a rabíni a jeden vzdelaný arabský krestan na spolecném základe pravdy v metadách trpelivých vedeckých výzkumu. Sedel jsem jednaha adpaledne pri
caji v zahrade za hradbami Jerusaléma se spalecnastí ucencu,
mezi nimiž byl anglický kanavník, mluvící plynne hebrejsky
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s židavským spisavatelem, jehaž hebrejskau knihu a Ježíši nazaretském práve prekládal, a jeden americký archaealag,
který
náhle rekl: »Tady v Palestýne
znamená histarie necO' a pražívá se tak. Není prízracným
a nehmatným vyucavacím
predmetetn 'jakO' v Chicagu nebO'· Clevelandu.«
Ale nikdO' v Palestýne si neuvedamuje,
že tentO' nedávno vypucený klas pakusu, myšlení a razechvení
bude patrebavati
casu ke žním.
Kdyby pet let pa tureckém
vpádu dO' zeme, kterau britská
vláda apatrne adzbrajila,
následavala
zhaubná nábaženská válka, zpustašila by Palest)'nu
již po dvacáté v jejích dejinách.
Paladostavená
hebrejská
universita,
americký
archealagický
ústav, britská škala sv. Jirí, nemacnice a náradahaspadárské
ústavy, by se pramenily
v zríceniny, a nekalik azbrajených
vesnicanu by j ezclila pa zanedbaných cestách, aby pradali pytel
zrní a kaupili hrst náhoju v Jerusaleme
nebO' Jaffe. Mladý
pianýr z Ceskaslavenska,
se kterým jsem mluvil nemecky, protaže neznám hebrejsky,
na paharcích
nad Tiberias,
mi rekl,
že jehO' jedinau naclejí na uniknutí z tahO' nebezpecí jest »die
englische Geduld« - hauževnatast,
se kterau, jak veril, Anglicané plní své sliby. V listopadu
1917, ve chvíli nejzoufalejší
situace na bojišti, slíbil lord Ba1four, že »Vláda jeho Velicenstva využije všech prastredku,
aby usnadnila zrízení náradníha
domava židovskéhO' lidu v Palestýne«,
a r. 1922 židé abdrželi
mandát patvrzený Ligou náradu, v nemž byla zarazena Balfourovo prahlášení.
Židavské sliby byly provázeny výhradau,
že »se nesmí díti nic, co by paškodila obcanská neb nábaženská
práva stávajících
nežidavských
spalecnastí
v Palestýne«;
a
pionýri, kterí prišli, jak mi jeden z VUdcll rekl, do Palestýny
v 1'. 1919, »s Ba1fourovým prohlášením
v jedné ruce a židavskou biblí v druhé«, se sami naucili mírniti své acekávání a
požadavky. Ale Ba1faurava prahlášení trvá: »Byf naše palitika
zkušenastí jakkaliv se prizpusobila v detailech, nejsme prece tak
volní, jak se tak mnazí anglictí žurnalisti a palitikavé damnívají, abychom mahli vésti svau budaucí cinnost v Palestýne
jedine padle svéha.«
Natalik se »anglická trpelivast« asvedcila. Britská vláda vydává každoracne
svuj malý palestýnský dllchad ku podivu bez
auglo-indické
zpupnosti a akázalosti, pokoušejíc se trpelive zabezpeciti židavskému padnikání a nadšení volnast, dadati osobním vlivem advahy težce pracujícím
ara1:iským sedlákum, zVctšiti žne, spravavati cesty, staveti školy a konecne udržavati porozumení a dobrou vuli mezi všemi rasami a náboženstvími.
ProtO' verím a doufám, že je Palestýna na padesát let zabezpecena pred vpádem a abcanskau válkou, a v té dobe nebude
snad nicím brzden její haspadárský
a duševní vývoj. Ale má-li
opet z Palestýny vyjíti macné slava, bude potrebí ještc necehO'
jiného než míru zajištenéhO' trpelivým a 'spravedlivým
vedením,
a ta necO' musí prijíti ad samotných palestýnských
myslitelu.
Budaucí nábaženský
histarik snad zaznamená,
že v tam okamžiku stálQ v Palestýne nekolik studentu pred týmž dilemmatem, které donutilo Pavla v Antiochii, aby »se pastavil prati
Cefasovi tvárí v tvár«. Bude mažno užíti jejich nových vedomostí a nových duševních sil k posílení autarity jednotlivých
církví, a k dohade každé z nich s vedeckým duchem? NebO'
mají vedame pracavati v cistém palestýnském
vzduchu na paselstvÍ, které budou maci ahlásiti celému svetu?

Povolání
Ctibor Blattný:

a záliby.

O fantasii vedcove.

Bylo už o tom tolik psáno, že máme vážné obavy,
abychom neuvedli tu jen samé loci communnes. Nicméne zakousneme se s chutí.
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Fantasie vedcova je vždy, jde-li a skutecnéhO' vedce,
nejen a napadabitele a akolkáre, arientavána revalucne. Tak prudce revalucne, že teplamer ukazuje tu mnahem vyšší bad varu než u revalucianárll cinu. N ahrazovati staré navým, špatné a nesprávné lepším a správným, je jedna z prícin tkvících v samatné padstate
vedecké cinnosti. Tedy hledání pravdy (cítankavé místa c. 1.). Druhau prícinau revaluonosti je neznalost
dusledku a hlavne lhastejnast k nim. Radost vedcava
v tam a v tam .obaru, vyna1lezne-li navau bájecnau,
nejlepší, všecky dasud známé predcící traskavinu, nezná mezí. O ta, jaké následky bude míti jeh.o vynález,
už se dál nestará. Je tedy hlavní pákau vedcavy cinnosti jakýsi vedecký l'art paur l'artismus, la science
paur la science, tedy pouhá radast z vedeckéhO' 'Objevu,
a nic více. TotO' merítka je též nejzávažnejší mírou
cen~ vedeckého objevu. Je-Ii ~ráce 'Objevná dirigavána za urcitým dusledkem, radí se abjev ceny ne sice
trvalé - práve veliká pamíjejÍicnast a netrvalast vedeckých pravd je jedním z nejdll1ležitejších jejich charakteristik - ale hned 'Od pacátku šalebné.
Dacházíme tím, rozšíríme-li tenta poznatek, k náhledu, že vedecký ,'Objev deje se cire fa.ntasticky, uzákanenou náhadau. Aby nám byla razumena: náhody
ve vedecké práci a ve vedecké fantasii není, práve tak
jakO' jí není ve fantasii umelecké. (TytO' dve, cítankavé
místo c. 2., se casta stýkají, splývají, ba jsau k nerazeznání; ci nen,í básní díla Pasteureava?).
Zá1dadní
diJ.emna je ta též jako všude: bud všecka je náhada,
každý 'Objev, každé tvarení; anebo není náhadau nic,
vše je rádem. P.odpisujeme ta druhé.
V ule musí býti: rízena urcitým smerem fantasie.
A tu jest se ptáti, proc vedec, 'Objevující Icasi - byt ta
byla i nejmenší (všeabecne známá vec c. :).), má ta
castO' 'Ohramný význam. vetší než revoluce cinu, války
a razkvety atd. - rídí svau na1lezací fantasii práve
tím smerem a ne jiným, prac vynakládá uvedamele
za cílem speje anebO' ha neznaje, velikau práci, padrabnau a castO' i trapnau, v níž myšlenka chveje se strachem, že bude udupáll'a remeslem anebO' není ani známa? Tot nejtežší atázka, na kterau námi daná adpaved bude jiste špatná. Ale i prešta traufáme si ríci ji.
Sauvisí tO' práve s revalucnastí fantasie, uvedomelé ci
neuvedamelé (takto jest, vždy byla a bude lépe): káceti staré a nahraditi je navým. V tom je tvarivý rys
vedecké fantasie. V~ak i revalucní: apajení a adkrytí
slabin taha, cO' Je staré. Ta, cO' je pevné, nemažno prevrátiti ani zvrátiti a prati tamu též není padmínena
revoJ,uce, není mažna, aby se na ta útacila, nataž aby
to byla pavalena. Ale ve vede, ba v·e vedení není nic
pevnéhO'. Agnasticismus a nihilismus i nejkladnejších
vedcu je tu kanec kancu plne zobrazen. Celé paznání,
4 a konce nevím cím, treba vztahem
pacínaje 2 +' 2
bakterialaga k malekulární mrtvé hmate, je ve stálém
kalatání, ve víru nejsilnejších a castO' nejzavilejších
vášní: nenávisti' k urcité myšlence, ve spl,ynutí s ní témer pohlavním, v 'žárliv<)stina
myšlenku Xmluvím
a faktech, myšlenkách, ne a .osobách!), v hrazném presvedcení .o její nepravde, v schapnasti plození a tvarení a v dabyvatelských chautkách. Stará a známá
pravda - snad jedine absalutní - že ta, co jsme vedeli vcera, nevíme dnes, ale že ta, co jsme vcera nevedeli, víme dnes, platí, a tak vedení a veda je v dynamickém k.olatání. Kde je pravda? Tam, kde je dnes a
kde nebude již zítra.
Tato uvedamení vtiskLlje vedcllm a abjevit~l,úm ráz
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hrdinu. Nebot hrdinau je také ten, kdO' bojuje za
vec nkatnou, '0 níž predem ví, že je ztracena, že nebude dlouh'0 živa. Ovšem, avšem, vedci ta ale nevedí.
Myslím, že toto bláznivé hrdinství by nesne!)li: ale je
zde! '
Uvedomel,é ci neuvedomelé hledání a fantasie
vedamý .ueb nevedamý cíl. Predpakládá se, že 'Objev nesmí být »ucinen predem« a pak k nemu teprve hledány
dukazy. Všechna na svete lze dakázati, každá hul má
dva kanoe. A!le tady jeden konec dakazuje a druhý
aut'0ra bije.
Z taha v nejširších vrstvá'ch nechut
k v,ede a k pomatkum jí získaným.
Je ta 'Obmenená
pahádka a vlku a 'Ovcáku. Obecenstva je tu 'Ovcákem
(lnechceme ríci, že snad
také 'Ovcí), vlkem vedec.
Zjistí-li avcák príliš casta, že vlk není vlk, není 'Objevitel, ale dakazavatel, pes v rauše vlcím, nebeží za
ním, nejde k nemu a ,nechce ha znáti.
O vede, cisté a a vede užité. Razdíl je jE;n1allllátkau,
námetem - jiný razdíl býti nesmí. Je-li, ntiní veda
abjeviteI:ská vedau, ale je bud nepravostí nebO' papularisaváním.
Vedu však nelze papularisavat, jenam urcité paznatky. Dúsledek: Vedec »užitý« i cistý musí
míti stejne hlubaké tearetické a všestranné vzdelání.
TG je mllstek, s nehaž vedec skáce. Jestli jsi hó nenabyl v mládí, pazdeji už je pazde. ,
O razdílu tearie a praxe v živate vedcave. To už je
tak 'Obecné, že se '0 tam stydíme skaro mluvit. Základem ale je, že vedec, tentO' vášniveC' myšlenky, je nejpakajnejším 'Obcanem v živate civilním. Ne vždy!, ne
vždy! voláme, abycham se upamatavali.
Ale hlavne a
konec kancu ta platí. Nejrevolucnejší myšlenkami a
11Iejdamácnejší ve své radine a' ve své spalecnosti. Je-li
samatárem, je ta už pasedlast.
Dúsledkú si neuvedamuje nikdy aneba skara si jich neuvedamí. A tak, když
ve své labaratari baril. svety, má cas a chut dama,
aby je zase stavel v mikrakasmu, byl-li v práci mima
dabro a zla (a ta byl!), má cas ve spolecnasti lidské,
aby se zúcastnil všech jejích 'Omylu apachyb, hádek a
nesmyslll. V 'Obojím cítí se dama. Nebat geniální vedec je práve tak rozpaltený jakO' jiný ge11liusa v jiné
ablasti. Veliká práce, která nezbytne je s pravau vedeckau cinnastí spajena, unavuje jej. Mimo ni adpaCívá. A nenapadl'0 vám ješte nikdy pri pahledu na
tvár velkých vedcu, ž'e tu je únava skara smrtelná?
N uže, mima svaji práci z'otavuje se z ní.
Ješte jiná slava: Štestím vedcu je jejich krátký živat. Zajisté, zV!lášte vedec muže si blah'0prát, že není
živ 2'00' let! Jak by se - relativita paznání - zdesil,
kdyby videl (a ta by videl jiste!) ve svém stadevadesátémdevátém roce všechna ta, cO' kdysi nalezl, abrácenlO v trasky. Absalutna nenaJ.ezne nikdy, ale i nejnižší jeha emanace, reálné paznatky byly by už zcela
jiné, Reálné pomatky - ta je praxe. H:lubaká idea
nitra je nepaznatdna, .ale prata st'0jí za hledání.
Ta je veliké štestí vedcava. Ale není štestím nebO'
štast11lou náhadou jehO''Objev. Štestí mahou uchapiti jen
skvelí lidé; tím více ta platí '0 vedcích. Padelatelé nikdy nk nenajdO'u a pseudavedec »štestí« nemá.
A pasléze: Vedec, abjevitel, ten, který v tom, cO' je
kalem nás, nachází navé svety, jde l11esmírne da:leka
pred svojí dabau a tViorí dobu následující.
Rekneme
jen jeden príklad,
ostatne už víckrát amílaný: Dar"V inavým i pO'tomky a evalucianistu
vúbec byli liberalisté, sacialisté, marxismus a, materialismus a vše, Co'
s tím sO'uvisí. MendeJ, který vyhadil Ináhodu na dlažbu a shleda'I,'Opet ztracený rád, má a bude mít potomky
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idealistické a všecky ty, cO' s tím SO'UVISl. JehO' daba
se teprve tvO'rí. Myslíte, že už v nás a ve všech, kdO'
žijí, pusO'bí svým vzdálen)cm úderem objevy Pasteurovy? Nemyslím tO', že deti vám zacnau mluvit a bacilech a O'hygiene. Ale razprastrela-li se v :nás už ano
úžas,né abO'haoení myšlenky lidské, jím utvO'rené a nalezené2 A Einstein abživne až dávnO' pa smrti a mnoha
a mnaha jiných.
Relati vita objevu nás nezarážejž: nebat ta je práve
svéráznastí vedecké fantasie, že abjevy její musí býti
kontrO'lavány skutecnO'stí - taha umení nepatrebuje
a nemá. Jak ale kantralovat skutecností, kd);ž je nám
nezbadatelná?
.\ konecne veliká kalatání vedy a všehO' poznání 1 Zlvota seschnou se nám 'Posléze na vlny materialismu a
idealismu. Dnes ale je a bude tentO' u v'esla.
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Robert Lévy:

Freudova nauka
a obnovení psychologického

románu.

Stoly knihkupcll se prohýbají pod váhou románll nebo knih za
rOIll~lI1Y
vydávaných. Aby se dal pilný ctenár zlákati, musí se
mu nabízeti lehké dílo snadno stravitelné.
Na obálky se tiskne
chytre })román«; není-ii to již zárukou pro unavený mozek?
Uvedme to nestranne
na úcet tech romanopiscll,
kterí snad
mají co ríci, ale omezují se pouze na to, že odbudou tri sta
oln'yklých stránek, urcených ctenárstvu,
které cte pouze proto,
••by })mu ušel cas« nebo aby })šlo s dobou«, a spokojilo by se
stejne dobre tím, že by denne spalo o hodinu déle po prectení
vydavatelských seznamu.
Tážeme·li se važ ne, kde je vývoj soucasného románu, musíme
jej predem podrobiti prísnému výberu. Když jsme tedy vyloucili prodavace potištcného
papíru, objevíme snadno nekolik
romanopiscu, kteri skutecne miluj í své umení.
Nechci nikoho
jI: cnovati; spravedliví lidé dovedou rozeznati sami díla, jimž
péce o komposici a styl neubírá niceho ze síly pojetí,
jiste
r.sobncjšího než pojetí i1lusionistll všech vcku. Jest nám na
ŠtC3tí ;cštc dopíáno obdivovati u jistých spisovatelu rytmus vet
a sl::,v, harmon:cky seskupených kolem nových myšlenek, neposkvr:~cných jako panny.
Poznámky, ktelé tu píši, jsou pouhými nápady, není však
bez zajímavosti prozkoumati, zda by se nepodarila obnova psychologického románu a nalézti zároven, do jaké míry tomu mohou napnmáh~h p<ychoánalytic!<é teorie Freudovy.

*
Predstavivost soucasných romanopiscll usiluje velmi casto
o oživení vecí mrtve narozených. Nezáíeží na tom, jde-li o román vzdclavací nebo o román ze života. Poznali jsme již dosti
svedomitých knih, tcch po záduze vyplenených zahrad, kde už
nero~tc api jeo.na Silná rostltna. Musí se vymeniti puda. Jména
na oznaceni té ~Hrky plodu'
K cemu to? Vzpomente si na ty
Jl5yc'tologid.c studie o nešfastne vdan);ch ženách, které se pokládají za spríznené s rodinou Dovary, protože žijí na venkove;
neho na ty pdhody studentu více nebo méne bourlivých, bojujících s více nebo ménc správnými uciteli; bylo by lehko sebrati
slušný pocet dalších vzoru, románu, v nichž po stránce psychologické se predhání hloupost se všedností.
M::;že mim býti užitecno hledati nový pramen inspirace. Vzposi na základní pravidla psychoanalysy.
Freud je lékar,
kteJ'}' se v posledních létech venoval klinickému
pozorování za
menme
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úcelem urcení therapeutické
metody. Neprestal na této snaze; a
unes poznávají i jeho odpurci, že s psychoanalysou založil také
»velk)' filosofický systém, metafysiku, z níž vycházejí puvodní
myšlenky, estetické, mravní a spolecenské.«
Záliba v metafysice dosud neprestala; a jsou cetní muži vcdy,
kterí poznenáhlu opouštejí své opatrne positivní metody, aby se
venovali tomu jemnému poblouzenÍ, v nemž videl Stendhal jen
»temnou a špatne psanou poesii.« Freud podlehl pokušení. Pozorování skromného vídenského psychiatra se rozvinula ve
0sofický systém, kterému nechybí ani pojmenování:
freudovský
pansexualismus
má všude své obhájce a také odpurce.
Psychoanalytikové
se prohlašují
objeviteli nového sveta, kterého jej ich predchudci - skromní psychologové a lidoví psychiatri - vubec neznali. Freud a jeho žáci predstírají,
že odhalili neuvedomelost,
v niž je pohrížen náš duševní život. Ten
je prísne podroben zákon lim prícinnosti a vymezen všemohoucí
sílou, podle niž »ani vlastní já, není pánem ve svém domc«.
Tato neuvedomelá
vme se ostatne projevuje
velmi zrídka na
venek; nebof je ustavicne potlacována
vlastním j á, kterému
napomáhají
ruzné spolecenské
síly, výchova, prostredí, predsudky. Viditelné projevy toho boje mezi neuvedomelým
a uvcdcmelým jsou symptomy nervosy; a lékar má proti nim užíti
nových therapeutických
metod.
V jistých okamžicích se neuvedomelost
projevuje zevne. Tak
se vysvetlují pochybené ciny (prereknutí,
prepsání, neobratnost,
zapomínání,
ztrácení
vecí). Cin jest pochyben
jedine proto,
že bylo jeho uskutecnení
zkaleno neuvcdomenÍm.
Jinak se projevují ve snech nejsnáze tajné touhy,
které vedomí ve bdení
potlacilo. Prece však jest jistá kofitrola, censura; k boji proti
ní užívá neuvedomelost
výmluvy, symbolu;
a psychoanalytik
nalézá pravdu z cásti pomocí výkladu jasne symbolických snít
Ale jaká jest tato všemocná síla, tato neuvedomelá vllle, která
nás vede, využívajíc casto obratné pretvárky?
Jest to pohlavní
instinkt,
kterému se ríká »druh pohlavního nelokalisovaného
hladu«, Iibido. Pohlavní poznání se zakládá na všech duševních
hnutích; ale Freud je nechápe tak, jak obycejne my. Vidí v libido souhrn citových sil, které ovládají cclou bytost. Nekterí
z jeho žákll je prirovnávají
k Schopenhauerove
vuli k moci, jiní
k Bergsonove' životnímu e1anu. Takové pojetí sexuality je, jak
zrejmo, dosti obšírné, (jiní reknou dosti neurcité),
aby vysvetlilo, že Freud objevuje projevy pohlavního pudu tam. kde
bychom si nikdy nepomyslili, že je: v díteti u prsu, ba i v jistých formách synovské lásky.
O techto odvážných teoriích se ostre debatovalo. Cetní filos(l(ové a lékari se spokojují pokrcením rameny; jiní se chápolI
pera k boji. Nechceme býti stranictí, ale je zrejmo, že nekteré
duvody Freudových
odpurcu nevypadaj í presvedcive:
shl~clávajÍ v psychoanalyse jen námety pro' frašky vetšinou pornografické, nebo naopak protestuj Í a uráží se ve jménu ohroženého
spolecenského
rádu. Žádný z techto postupu neodpovídá vážné
diskussi. Bylo by veru potrebí napsati mnoho svazkll,' kdyby se
nckdo chtel venovati kritickému
rozboru freudovských
pojmu;
rekneme proste, že je pokládáme za hodny zájmu, ani ne jako
metafysický
systém, ale spíše jako prosté vedecké hypotesy,
jichž presné zjištení muže prinésti psychiatrlun
užitek.
Proc by nepoužili také romanopisci Freudových zásad? Psychoanalysa je pro pozorovatele lidské duše znamenitou vedou.
Nežijeme již v dobe naturalismu.
Nestací již hledati a tríditi
to, cemu se dríve ríkalo »lidský dokument«.
Musíme nejen
pozorovati, nýbrž i vysvetlovati,
a tu pozorujeme,
že za zdánlivou prostotou
faktu' se casto skrývá celý svet neznámých
zjevu. Freud nás ucí, že nejobycejnejší
cin vzbudí casto množství myšlenek, pocitll, popudu, o jichž existenci nemá inteligentní tvor ani tušenÍ. Freudovské
metody zkoumání nitra moheu tak poskytnouti
romanopisci pravý duševní telocvik, s je-
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hož pomocí se už nespokojí trídením, ale dojde také k analyse
v plném slova smyslu. Byla-Ii psychoanalysa
urcena jen k takcvému usnadncní
psychologových
metod, mohla by mu prokázati skutecné služby. Ale ona je nccím více: A i sám obsah
freudovských
objevu se zdá míti schopnost zúcastniti
se na
nutném obrození psychologického
románu. Ten stálý boj mezi
neuvedomclým
a uvedomelým,
osobní nebo spolecenské komplikace, které z neho nutnc vyplývají,
umožnují
romanopisci
nadanému nejakou predstavivostí
pochopení spousty nových živých námetu, které nemusí nutne býti tragické. Stací otevríti
nekterou
Freudovu
knihu a zvlášte »Psychologii
denního života«, abychom si toho všimli. Kdo složí velkou epopeu na libido bojující s vedomím?
Myslím, že nemusím opakovati,
že se Freudovy
teorie (a
hlavne jejich výklady od príliš horlivých žáku)
musí prísne
kontrolovati,
než se jich muže užíti za námet k románu. Ale
když je psycholog podrobí tomuto prísnému rozboru, shledá, že
mu casto poskytují vhodnou látku ku zpracovánÍ. Dobrí umelci
jich dovedou využiti, špatní patrne také. Na tom nezáleži, nebot vkusní lidé naleznou vždy obdiv pro jedny a pohrdání pro
druhé.

Piene M ille :

Hubená a tucná léta pro nakladatele.
Z knihy

»L'Ecrivain«.

Pravi1 jste nedávno, rekl mi Pamfil, že belletristictí
spisovatelé mívají období let hubených a tucných, a že prítomná
doba je ocividne obdobím tucným.
- Mám skutecne ten dojem. Rekl bych dokonce, že tato období, tak príznivá
zacátecníkum,
pripadají
obycejne
na leta
následující po nejaké válce. Zcela tak tomu bylo po triadvaceti letech velkých bitev, které rozrušovaly
Evropu mezi lety
l792 až l8l5· Romantismus
vznikl již dríve. J. J. Rousseau jej
už naznacil a Chateaubriand
je jeho prvním hlasatelem. Ale
teprve po návratu Bourbonu, po Waterloo
objeví se jako bojovná a revolucní škola se svými kádry dustojníku
a generálu,
se svým nadšeným vojskem - a svými nakladateli. Zájjem obe·
censtva je rázem vzbuzen. Od té chvíle se cte, cte se mnoho,
zvedave, vášnive. Knihkupci
delají výborné obchody, mnohem
lepší, než za Velkého Napoleona a spisovatelum
to jde k duhu.
Prectete
si na doklad toho Balzacovy Z t r a cen é i 11 u s e,
drahocenný
dokument
tehdejších
literárních
zvyklostí a cinnosti.
O šedesát let pozdeji, byt, jak dnes vidíme, válka r. l870
byla zcela malou válkou, pozorujeme podobné jarní rašení v literature.
Zola, Daudet, Maupassant,
všichni prologonisti
naturalismu se dockali velmi znacných nákladu, o jakých se ani
nezdálo Flaubertovi,
George Sandovél. Ne, že by v predcházejícím mezidobí nebylo úspešných autoru; ale bylo jich pomerne
velmi málo. Docela jinak je tomu po tomto datu. Potreboval·1i
spisovatel v letech asi l875 až l886 penez, potreboval
pouze
sebrat ve svazek radu svých clánku, rozptýlených po rozmanitých casopisech. Obecenstvo hltalo vše, cokoliv se mu nabídlo.
Po deseti,
a dokonce už po dvaceti letech tomu bylo zcela
jinak. V okamžiku,
kdy hrozil propuknout
velký kemf1ikt r.
19l4, byl knihkupecký trh nadobro ve psÍ. J e11 ponekud lépe se
vedlo ve Francii spisovatelum
románu, obracejících se na katolickou ctenárskou
obec a pak autorum, pocteným Goncourtovou cenou. Ctenári stávkovali.
Tento literární marasmus se svaloval na nejrozmal11itejší príciny: na automobily,
na bridge, na tango ... Dnes je dvakrát
více automobilu,
než pred válkou, pocet nadšencu pro bridge
se také nezmenšil, tancí se veseleji než kdy: a pri tom všem
se knihy dnes prodávají jako kolácky, ba ješte mnohem lépe.
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- To snad proto, usoudil Pamfi!, že celkem vzato nejsou
pomerne ani vlastne tak drahé.
Cena mouky, másla, vajec,
stoupla, jak slýchám, více než ctyrnásobne
od techto témer
predhistorických
dob, o nichž mluvíte a které znám jen z doslechu, práve tak jako cena šatstva a všeho: cena knih však se
pouze zdvojnásobila.
Kniha je dnes nejlacinejším
zbožím na
svete.
- To je pravda. Ale nesmíme pri tom prehlédnout, že je to
zboží ze všech druhu zboží nejméne nepostradatelné
a na druhé
strane nelze knihu, podobne jako obrazy nebo šperky, uciniti
predmetem
spekulace, s predpokladem,
že budoucí cena bude
prevyšovati dnešnÍ. Potrebujete
se jen podívat na ceny starých
knih, vyložených na nábrežích na prodej, abyste rázem shledal,
že tomu tak nenÍ. Jev' tom tedy neco jiného.
- Ale co?
_ N crad bych se pustil príliš daleko pri pokusu o vlastní
výklad ... Po letech l8l5 a l87l tešila se literatura
vetší svobode, než za predchozích politických režimu. Slavkovský vítez
nemel literáty príliš v lásce, leda, byli-Ii náležite krotcÍ. Považoval je podle administrativních
pojmu
za volnomyšlenkáre
a Chateaubriand
a paní de Stael to také náležite pocítili. Napoleon III. se zase pokládal za zázracného genia, za jakéhosi
Cesara-Augusta,
seslaného
bohy, ochránci císarství,
aby obnovil dobré staré mravy v rodine, spolecnosti i v politické mašinerii: takže za strýce i za synovce bylo po mnoha stránkách
velmi nebezpecno psát i myslit po svém.
- To že by to tedy bylo ...
Svoboda, a dokonce i, chcete-li, nevázanost,
jíž s'e teší
spisovatelé, se nijak nezmenila od 19l3 do 1925. Kdyby vec
tedy záležela pouze na tom, mely mít knihy tolikéž ctenárstva
pred válkou jako po nÍ. Musíme hledat jiné duvody ...
- Pravil jste nedávno, že v literature se jeví nové jaro pokaždé, když se mení pomery spolecenské. To by snad mohlo
dát vysvetlenÍ.
- A je to opravdu také závažná okolnost. Nicméne, af mi
nekdo rekne.
co se zmenilo v sociálním stavu Francie pred
pádem a po pádu velkého císarství:
nic, nebo skoro nic. Ne,
ne, vysvetlení je nedostatecné.
- Nu, co tedy? ...
- Myslím, že nutno prihlédnouti k okolnostem zdánlive zcela
nepatrným. " Snad navyká válka silným dojmum, které se pak
stanou organismu
nutnou potrebou. To platí pro nebojovníky,
ale stejne i pro vojáky,
kterí tolik vytrpeli a domnívali se,
že prežijí-Ii náhodou to vše, dovedou se už tešit jen idylami a
selankami. Ne·li, jak jinak vysvetlit oblibu dobrodružného
ro·
mánu? Lidé nechtejí už slyšet o váloe, budiž. Ale lacní po vypráveních. v nichž odvaze, nebezpecí, necekaným a nemožným
událostem pripadá významná
úloha. A hlavne touží po úniku
ze skutecnosti,
ponevadž
skutecnost
není veselá. Není nikdy
veselá po prohrané válce ...
- ... A zkušenost, dodal PamEl, ,nám práve ukázala, že ani
tehdy príliš ne, když válka se vyhrála.
- Bohužel! ano ... Pripojte k tomu ješte, že po velké srážce
a po období smluv, jimž se veci srovnají pouze na paptre a
s velkou dávkou lidských slabustek a obmyslností se strany vyjednavacu, které se pak obrátí proti nim, a do nichž se zamotají,
musí vnitrní politika, o niž se více méne každý zajímá, ustoupit nutne v tisku i v projevech vedoucích kruhu politice zahranicnÍ. Nuže, pro vetšinu obcanstva není nic nudnejšího,
než
zahranicní politika, z toho j,ednoduchého duvodu, že jí nerozumejí ani zbla. A duchu treba pre~ to poskytnout nejaké zamestnání:
proto se ctou romány!
- Ale v tom prípade, vpadl do reci Pamfi!, trochu znepokojen, toho dne, kdy v Evrope - a tím arci i ve Francii - zavládne zase rovnováha,
kdy frank' zase stoupne, kdy se definitivne dozvíme, budou-Ii Nemci platit nebo ne, kdy budeme

P rítom
vedet, že o príštích volbách budou voleni titíž poslanci, kdy obchodníci se uspokojí zase pocestným výdelkem dvaceti procent,
toho dne nastanou zase autorum a nakladatelum
hubená léta?
- To je vskutku možné. Zapomnel jsem však ješte upo:rornit, že zmenou hospodárských
podmínek se velmi durazne
zmenil i zpusob života delných tríd a ješte více venkovských
vrstev, a že tím vznikla nová trída odberatelu knih.
Presto
však není možno se domnívati, že úspechy našich romanopiscu
Z pejnovcjší doby by závisely
na techto nových vrstvách cteDárstva, leda že by tito pestovali lidový druh dobrodtužnosti
nebopornografii, tedy výplody snadné ke ctení na cestách; v cizinc - ale to se celkem deje zrídka, nebot vyskytá-li se casem
obscénost v jejich spisech, deje se to u mnoha z nich tak komplikovaných zpusobem, že gros obycejného ctenárstva ani všemu
nerozumí.
- Nu, a jak dlouho bude ješte trvat tato príznivá doba?
- Pamfile, to nevím. " Ale mohu vám aspoi'í ríci, po jakých
známkách se pozná blízkost jej ího konce: ta bude tenkrát, až
nakladatelé shledají, že reklama, jíž dnes tak hojne a dumyslne
používají a zneužívají, prestává pusobit, a že obecenstvo, presyceno, odmítá další potravu. Oni to nejdríve vypozorují,
zarazí financní náklady a dobrá díla pak budou trpet se špatnými.«

Mil(e:

O prednáškách a umení naslouchati.
Mám prítele, který nemá rád prednášky,
odmítá
pravedlive, hlásá, že z nich nikdo niceho nemá.

j~ až ne-

,Prcdne,« tvrdí, »z deseti prípadu devetkrát je jisto, že neprednáší ten, kdo zná vec, skutecne ji ovládá, ponevadž je to
Jeho objev, jeho výzkum. Nebot ten zpravidla
má neco lepšího
práci, než vyprávet o sobe; pracuje dále ve svém koutku.
ekdy si však prece nechá novinku nejakého originálního
nápro »kongres«. Pak si mohu vyhledat jeho sdelení ve
'vách tohoto kongresu, a neztratil jsem casu posloucháním
mýcb, mne nezajímajících referátu.
,Prednášec, praví dále, je nejcasteji
»popularisátor<<. »PopuIarísuje« tak, že zpravidla predkládá
kousek ryby ve spouste
omácky. Nádavkem hledí ješte také možná uplatnit svou osobu,
ukáz,1t, jak je duchaplný nebo výmluvný, a nekdy mu záleží
kutecnc více na tom, než na dttkladném
ovládnutí a podání
vého predmctu. Ncco ovšem o nem rekne: ale toto neco si nadesetiminutovOl~ cetbou v dobrém
mluvit celou hodinu!

jdu

spise a ten protiva

bude

)Povím vám své presvedcení bez obalu. Zkušenost mi dokázala, že devct desetin osob tvorících posluchacstvo
nejde vyirchllout zivé slovo pro to, cím je muže poucit, z touhy po
obohacení svých vedomostí, nýbrž z estetického poj ítka, a nekdy
I pro pouze fysický dojem: lahodí jim výmluvnost.
mne
lahodí, ~tejnc jako hudba a poesie. Ale neklamu sebe sama a
netajím se sobe tím, že tu nejde o poucení, nýbrž jedine o pozítek nebo pouze o elegantní zábavu. Nikdy mne na pr. nenapadne, že bych se z ncjaké vstupní prednášky do francouzské
kademie ncco nového dozvedel: vím, že tu jde pouze o pt''tvabnou, neplodnou hru.« _
Tento muž je zurivec. N~mohu souhlasít s tak radikálním
soudem. ]\fel by pripustit, že jsou lidé visue1ní a auditivní a že
zaji:ité v opaku proti nejzazšímu Východu, kde znakové písmo pestuje hlavne zrakové vnímání a ucí vnímat rychle ocima
vetšina vzdelaných lidí Západu vnímá intensivneji
a rychleji
sluchem. l\luj prítel je ovšem výjimkou, je to clovek visuelní,
jehož pozornost vzruší více kniha, než naslouchání dlouhému
výkladu. Tento jeho prirozený sklon mu je výhodou. Kniha mu
dovoluje pominout nebo prelétnout jen zrakem co mu je srozumitelno, stanout a premýšlet nad místem, jehož smysl skytá
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nejakou obtíž. Ale mel by uznat, že mnoho lidí je opacného
záložení a že jejich uši mnohem spíše jsou schopny napiaté
pozornosti, než j-ejich oci. Premnoho lidí dnešní doby - více,
,než by kdo myslel - zustává prakticky, po celý svuj život,
intelektuálními
»anal fabety«, i když dovedou císt a psát, i když
mají velmi rozsáhlé vzdelání. Poznatky jim vnikají obtížne do
mozku tiskem, písmem: chápou, a hlavne pamatují si pouze to,
c·:) jim nekdo rekne.
Pravda je ovšem, že je mnohem více špatných prednášek
než dobrých, stejne jako je mnohem více špatných knih neL
dobrých. Priznávám však svému »zurivci«, že špatná kniha není
tak trapná, jako špatná prednáška, z toho duvodu, že ji mCtžete ihned odhodit, je-li vám libo, kdežto, nechcete-li slyšet
nepríjemné veci od svých sousedt1, které rušíte svým odchodem,
jste nucen spolykat špatnou pr~dnášku až do konce. Je ješte
neco. Slyšel jsem prednášky
velmi hutné a hodnotné,
prednášky originálních, neco nového prinášejících recník LI, jako když
Jules Lemaitre hovorilo
J. J. Rousseau-ovi;
a priznávám, že
mi pres to neco vadilo, 'ponevadž naslouchaje
Lemaitrovi, v idel j sem h o, což mi bránilo jaksi premýšleti hloubeji o tom,
co hovoril. Snad z nejakého podobného duvodu chtel Wagner
v Bayrethu zakrýt orkestr. Ale to je prece jen muj a dosti výjimecný prípad, a mnoho lidí naopak musí videt, aby mohli
naslouchat a rozumet.
Prednáška
má ješte také jednu zajímavou
vlastnost, která
ostatne mnohého recníka casto prekvapí. Je obycej ným zjevem,
že obecenstvo reaguje mnohem dt"trazneji na hlasite pronesené
mínení, než na psané. Všiml jsem si toho casto, když hovoríval
Sarcey, s humorem
sobe vlastním
a s velkou dávkou bodré
rozšafnosti,
které však nekdy bylo až príliš, takže clovek mel
chut vzkriknout
nahlas: »Ale ne, to není tak, nebo nás chceš
mít za blázny. To je trochu težší, složitejší!«
Clovek byl nejdríve s ním a chvílemi musel být proti nemu. Byl tO' výborný
cvik.
Vidíte, že vzpomínám jen recníku, kterí už nejsou, abych si
živé nepohneval. Ale když už mluvím o Sarceyových prednáškách, vzpomínám si na anekdotu, kt~rá mne pobavila.
Znal jsem se za mládí s obstarožnejší
dámou, kterou príroda nikdy neobmyslila dary puvabu. Cnostná byla ovšem nade
vši chválu lidskou;
delala také trochu do literatury.
Pýchou
jejího života bylo, že »usadila« pana Sarceye, jak ráda vyprávela: »stalo se to v Grenoblu za druhého císarství, kde jsem
bydlela, když mladý Sarcey se tam dostal za profesora. Mel
jednou prednášku,
na niž jsem také šla, o hrdinkách a slavných milenkách naší literatury. Omlouval jejich poklesky. Tím
se dostal vubec na ženskou »poeestnost«, o níž pronesl mínení,
že pro ženy j!C vubec jen otázkou okolností. A v tom smyslu,
zakoncil, 'lze ríci, že není absolutne, trvale a nadobro pocest.
ných žen vubec.«
»Na toto neslýchané tvrzení jsem zvolala: Mýlíte se, pane!
Ješte jsou pocestné ženy.« A pan Sarcey, dokládala, mne velmi
dvorne pozdravil a omluvil se mi.«
Slyšel jsem castokráte vyprávet tuto proslulou príhodu. Paní
stalo
L. jí castovala až do omrzení všechny známé a prátely.
se, že po triceti letech byla jednoho dne prítomna opet Sarceyove prednášce v Odeonu. (Chodila, totiž na všechny.) A tu
pojednou zacne Sarcey svým obvykle žoviálním zpusobem vyprávet tutéž historku:
on rovnež na ni nezapomnel! »Když je
clovek mlád, pravi!, je neopatrný. Neví, že musí v hovoru stlumit výraz své myšlenky. Jednou v Grenoblu ...
Vypráví vec celkem týmž zpusobem jako paní L. A paní L.
neví kam se pýchou podívat, a šeptá vítezoslavne svým sousedkám: »Tak to bylo, úplne tak! To já jsem mu tak odpovedela!«
Nacež Sarcey, který ji ovšem nevidel v sále a nebyl by ji
ostatne ani poznal po tak dlouhé dobe, skoncí takto:
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»... Ale musím
~ jlejí pocestnosti
pochybnosti !«

PrítOll1nost
poznamenat,
že ta dáma vypadala tak, že
nemohlo vzniknout opravdu nikdy nejmenší

Myslím, že z toho, co bylo již receno, vysvítá, co je možno
získati z prednášky,
jakému omezení podléhá každý recnický
výkon:
nepripouští
náležeté
spolupráce
mezi posluchacem a
mluvcím. Chcete-li se necemu dukladne naucit, podarí se vám
to nejlépe s ucitelem, který vám dovede strucne i obšírne vysvetlit vcc, a pak vám rekne: »Tyto knihy musíte prostudovat, a v tcchto proCíst ta a ta duležitá místa. Císt je musíte
tím a tím zpusobem. A konecne toto jsou smcrodatné
zásady,
na jichž základe muž'ete si zjednat v tomto oboru znalost veci
a vyvozovati z ní správné dusledky.« V podstate je to nová
vyucovací methoda na našich vysokých školách a z cásti na
Ucilišti politických ved. Tato methoda nepreje príliš výmluvposti, apeluje spíše na posluchacovu soucinnost. Soudím, že pres
prudké výtky. které se jí casto dostalo, je prece jen nejlepší,
ackoliv není príliš »zábavná«. Mluvil jsem jednou se starým
známým o této pracovní methode na Ecole des Scicnces Politiques. »Bylo to trochu fádní, povídá, a nckdy si myslím, co
jsem si odtamtud
vlastne neodnesl ... « Chvíli premítal:
»UŽ
vím, dodal: Odnesl jsem si hlavne to, že dovedu dnes císt
s porozumením
clánky o zahranicní politice v Tem p s u \« Objevil tak opravdu výtecnou formu1ku: nicemu se nenaucil ten,
kdo se ucí, nenaucil-li se rozumeti - cerpati z nauceného poucky, jichž muže v budoucnosti
použít k posuzování událostí
a nových faktu.
Ovšem, je rozdíl veku.
Pri mladistvých
posluchacích
se
uplatní prece jen spíše široCi~ založený, jasný výklad podaný
i jistou oratorní, recnickou formou, kdežto u starších stací systém náznalmvý,
poukazy k pramenum,
spolupráce
a vlastní
kritika.
Znamená-li tedy ucit se, jak práve bylo receno, ucit se rozumet a tvorit si vlastní presný úsudek o jakýchkoli životních
jevech anebo o své cetbe, je otázkou, který obor lidského vedení miHe nejlépe k' tomu pripravit. To je velmi závažný problém, na nejž si n,etroufám dát uspokojivou
odpoved. Mathe·
matice se vycítá, že vede k rozumování a priori, zdánlive presnému, v pravde však falešnému, bez uvedomení si omylu. Totéž
se vycítá jistým literátum, dovedoucím vystavet skvelé stavby,
ale na velmi vratkých základech. Prý metody prírodních
nebo
biologických ved, a také historických,
prihlížejících
více k životním realitám, zarucují vetší správnost
úsudku. To všechno
je velice nejasné a odvážné tvrzení. Pravda je, že tak jak je
príroda stvorila, jsou mozky soudící správnc a jiné usuzující
falešne, že jsou povahy vášnivé a umírnen,é, muži i ženy, u nichž
pri posuzování a rozhodování má prevahu cit, kdežto u jiných
zase zretele rozumové.
Nejlepší metoda mtlže na ty, kterí se
kloní ke špatnému smeru, pusobit pouze cástecne, ba tací lidé
usilují naopak o zkažení metody: z historie i z biologie lze
vyvodit politick'é, mravní, estetické dtlsledky tak naprosto, jako
z metody matematické.
Ostatne nejde nám v tomto malém essayi o »studenta«. Jde
o vás a o mne: o muže majícího své povolání, které nemusí
být práve »intelektuelní«,
o ženu, mající rodinu, obstarávající domácnost. Nechcete zkostnatet.
Chcete si zachovat primereným cvikem sveží mozek. Máte však jen málo casu na vhodnou cetbu: pak vezme, že pulhodinka, a casto pouhých deset
minut hovoru s »clovekem, který ví«, muže nás víc poucit, než
knihy, na které nemáme casu, a o nichž casto treba 'aili nevíme,
~e vl1bec existují. Dejme i tomu, že o nich víte: vetšina jici;
je psána specielním jazykem, k nemuž vám chybí klíc anebo
se zmilíují jen strucn);mi narážkami
o základních principech,
»n nichž nemáte žádné nebo jen zmatené predstavy, »C}ovck,
který ví« vám pomuže z nesnází.

14. kvetna 1925.

J cnomže bohužel ne všichni lidé, kterí vedí, dovedou také
vysvct1it, co vedí a ne všichni lidé, kterí nevedí, dovedou naslouchati, když se jim neco vysvetluje.

Poznámky
Pro diskusi o katolictví a protestantismu, která se
u nás zase vede, až se zdv!ihají sloupy pra'chu, není
bez prospechu krátký pohled na pomery, za nichž byl
v Nemecku zvolen Hindenburg
ríšským presidentem.
Clov,ek, který si u nás navykl slyšeti, že katolictví je
nepretržitý proud zpátecnictví, kdežto protestantství
stejne nepretržitý proud pokrokovosti, pO'nekud prekvapí, shledá-li. žev Nemecku se pokrokovd
tak
ochotne zapráhli do káry Hindenburgovy.
Kdo je
Hindenburg,
ví se dobre: pres radu jeho dobr:írch
vlastností je jasno, že hraje dnes v Nemecku roli vlaštovky monarchismu, onohO' svetoznáméhO' nemeckého
monarchismu, po nemž svetu ješte dnes trnou kosti
a je špatne od žaludku. Hindenburg
není osamelý
muž: jeho volba znamená, že monarchistická vlajka
byla vytažena zase aspon na piH stežne. Je všeobecne známo, že by se tak nebylo nikdy mohlo
státi bez úcinné a rozhodné podpory protestantL!,
kterí prohlásili tím, že konkurencní
boj s katolictvím je pro ne duležitejší než otázka r,epubliky
a jakésli pokrokovosti, jíž se neprestávají u nás ohánet jejich bratrí. Ten fakt se nedá smazat: v kvetnu
r. 1925 dali nemectí protestanti prednost konkurencnímu konfesijnímu boji pred rozhodným priznám,ím
se k republice. To znamená, že protestanti práve tak
dov,ec1ou se spojiti' s reakcí, kde jde o jejich zájmy.
jako katolkli, a že stejne ciperne dovedou vyhledati
Belzebuba, kde se jim zdá, že jejich kostely jsou v nebezpecí. Katolíci se spojovali s Habsburky;
nuže,
události ucí, že pro'testal11ti nejsou od toho spo;li-tse
s Hohenzollerny.
V den Hindenburgova
vítezství
byly evangelické kostely ozdobeny prapory: to znamená. že i tato konfesse dovede se hbite pritocit
k pol1'it~e, hodí-li se jí to. Z techto dt"!vodt"lvznášíme
n)'llltížádost, abychom nadále byli ušetreni, recmi o pokrokovosti, jež je vroz,ena protestantismu.
A uvazujeme zároveií, že deláme sv,ou vec špatne. Dostali jsme
se do boje s nekterými protestantskými
skupinami
u nás o kulturní hodnocení urcitých ceský,ch zjevu,
o historickou roli katol,ictví, o taktiku protiklerikáln:Ího
boje a jiné takové veci. Pri tom jsme si trpelive nechali
od protestantských skupinek nadávat zpátecníku. Tect
se divíme, proc jsme si to vlastne daI:illíbit. Náš svetový názor vede nás k tO'mu, abychom se priMási1li
k athelismu. Je-li jakýsi žebrík pokrokovosti, tedy je
zrejmo, že atheismus stojí na vyšší pricli než pmtestantská konfesse a že je to vlastne smelost, jestriiže
protestalnt v rozhovoru s atheistou vytýká mu zpátecnictví. Zvykli jsme si každému nechat jeho víru: ale
bude-li nutno odložíme své mírné mravy a súcastníme se toho' merení pokrokovosti na oóule a ukážeme, že, muže-li se sn.ad protestant oháneti, pokrokovostí vu,di katolictví neulí mu to dovoleno v pomeru
k atheistovi, který je dokona1l:e chránen pred takovÝimi,
vecmi jako volit,i Hindenburga a oslabovati demokratickou myšlenku z konfessi,jnkh duvodu. Na nemeckém prípadu je záflOvdí. jasne videt, co u nás nekterí
lidé ne a ne pochopit nebo ne a ne prizln~t: že tu jde
do v,elké míry o konkurencní boj dvou konfessí a že
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zase naopak v urcité reserve, s jakou i nemeck)" nacionální tisk nekdy ·otiskuje projevy Lodgmanovy, lze
videt príznak, že i nemecká strana nacionální cas od
casu má své sklony k aktivismu. Ovšem velmi opatrné.
Pos!. Mayer u nemeckých agrárníku jiste je bližší
panu Lodgmanovi než Krzepkovi a Spinovi a i mezi
»Prager Tagblattem« a »Bohemií«, které v celku jsou
zastánci téže politické skupiny, jS10u diametrální rozdíly. Pn'ibeh schllzí tak zv. aktivistu nelze rozpoznati
casto od prllbehu schllze nacionální, kdybychom neznali jednotlivé referenty.
Je to jiste špatný doklad
pro schopnost nemecké p')llitiky, když po 6 letech nedovedla provésti roztrídení polihckých názoru, které
by pretrvalo další dobu a bylo by trochu závažnejší
i závaznejší. Casto si Nemci stežují na nedostatek
politického školení. Jiste tento nedostatek je u Cechlt,
a:]e jsou již urcité otázky, k nimž ty které strany ceské
precisovaly již své stanovisko. K základní podstate
roÍitiky nemeckých stran nedovedla ríci však jasného
slova dosud žádná nemecká strana (nepocítáme-li cím
dále tím jasnejší politický zápor nemecké strany nacionální, který sice znamená vyrazení této strany
z praktické politiky, ale neznamená ješte její positivní
stanovisko k aktuelním otázkám). Za 6 let nedovedly
nemecké strany jasne ríci své ano a ne, nýbrž ríkají
vše podmínecne a ši'lhají pri tom, co ríká recník druhé
strany. To není doklad vyspelé polihcké kultury v nemeckých stranách.
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Dopisy
Ústava a politikové.
Vážený

pane redaktore,

Pan Jan Huml ponechal' nám na vuli, abychom jeho výklad
§ 20. ústavní listiny (že totiž clen N ár. shromáždení prý muže
býti jmenován
placeným státním funkcionárem
bez porušení
ústavy tehdy, je-li ministrem)
eventuálne
brali ironicky, ale
zdá se, že sám je v jistých pochybách, nebot s poukazem na
~Iuvko »vubec« ve 4 odst. § 2 ú. 1. praví, že výklad ten tze
eventuálne bráti i vážne. Tento pokus se skutecne stal pri jmenování Tusarove,
nebot tehdy se vážne pomýšlelo na to, dáti
§ 20. ú. 1. interpretaci, že zákaz v nem obsažený se vztahuje jen
na prosté poslance, nikoliv na ministry;
avšak dotazem u mladého sekretáre-právníka,
který tehdy byl náhodou po ruce, poucili St1 smerodatní politikové, že § 20. ú. 1. tak císti nelze a že
zmínka o ministrech
má pouze
u m o žni t i jme n o v á n í
par I a m e n t n í c h min i str u; ti j sou totiž také placenými
státními zamestnanci
(ovšem jen docasnými),
a kdyby nebylo
nevztahuje
na
v § 20. zmínky o tom, Ž'e se toto ustanovení
ministry« nebyli bychom patrne nikdy mohli mít parlamentní
vlády. Stylisace ústavní listiny není zde sice na tomto míste
bezvadná, ale výklad nemuže býti pochybný. Práve proto byl
pro ospravedlnení
Tusarova jmenování nalezen jiný argument,
o nemž se zminuje dr. Koutecký:
Tusar prý byl už státním
zamestnancem
dríve než se stal clenem Nár. shromáždení,
nebot byl zprvu zplnomocnencem
a pak vyslancem ve Vídni. Nechci zde rozebírat
otázku oprávnenosti
jmenování
Tusarova,
konstatuji
pouze, že v dobe, kdy byl ministerským
predsedou,
už dávno nebyl v nijakém služebním
pomeru k státu a že
v seznamu státních úredníkll se objevila jeho jméno poprvé,
když byl jmenován vyslancem v Berlíne. Jeho funkce ve Vídni,
ac mela oficiální ráz,
nebyla totiž spojena s jmenováním
úredníkem - v tehdejších mimorádných
dobách bylo takových
prípadu více. Dr. Kramár a dr. Beneš na pr. byli také oficiál-
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ními zástupci vlády na mírové konferenci,
byli i placeni stá·
tem, ale státními úredniky proto ješte nebyli.
To vše uvádím. aby bylo zrejmo, že jsme v dobe od Tusa·
rova do Habrmanova
jmenování
znacnc pokrocilí v laxnoSli
vuci· ústave. Tehdy cítila se ješte potreba nalézti nejakou ví"
mluvu, treba vetchou, dnes se již necítí. (Nár. demokracie na
pr. tehdy proti jmenování Tusarovu bourila, bylo to v ére rudozelené koalice; o lJ abrmanove jmenování mlcí, koalice je zase
kompletní). To je dllvod, proc jste, pane redaktore, trikrát položil marne svou otázku. Považuj te j za zodpovedenu: Ano,
ústava byl a porušena. Ale nic se nestalo, nebot z toho se
u nás nestrílí.

i

Zbývá položiti jinou otázku, z níž by se jednou strílet mohlo:
když už bylo nutno porušit ústavu, aby se vysloužilému sociálne.
demokratickém'u
poslanci opatrilo starobní pojištení, bylo treba
dopustit
se pri tom ješte vážné chyby zahranicne-politické?
Vídel1 se u nás neprávem povazuje za málo významné diplomatické místo.
Je naopak jedním z nejožehavcjších
a nevíme,
nebude-Ii se brzo celá zahranicní politika naše tocit predevším
kolem Vídne. Na takové místo patrí pri nejmenším - rekneme
- zdravý clovek. Tedy, když už, proc VídCl1, proc ne Stokholm nebo Kairo?
IJešte jedné veci chtel bych se dotknout.
Casto slýcháme
tuto úvahu: Muže se stát, že zájem státu bude vyžadovati, aby
nekterý parlamentárník
snad pro mimorádné
své znalosti,
~vuj talent, svou politickou orientaci - byl vyslán jako zmocnenec do urcitého státu. Zde pak stojí naše ústava státnímu
dobru v ceste! Zatím sice naše zákonodárné sbory bývají zpra·
vidla v trapných rozpacích, mají-li ve svém stredu nalézti nekoho pro styk s cizinou, avšak v' budoucnosti se zajisté mohou
takové prípady vyskytnouti.
Ústava však nikterak nekáže, aby
Jl2Še zahranicní politika byla o takové talenty ochuzena, když
se vyskytnou. Ona pouze chce malou pojistnou záklopkou v podobe pausy jednoho roku mezi mandátem a úrednickou funkcí
zabrániti tomu, aby mctamorfosa
poslancu na úredníky se nedála príliš snadno a rychle. Talent klidne rok pocká, normální
poslanec chce však mít jistotu: z rucky uo rucky. To ústava
predvídala.
Dr. S. S.

o
Vážený

agrárni stranu.
pane redaktore!

Vidíte, že opct píši a sice k Vašemu clánku »Schází nám
ješte jedna politická strana?« Tam tvrdíte, že inteligcnce si musí
nutne pripadati v agrární strane jako vetrelec na cizím posvícení.
Nemíním vésti s Vámi diskussi o tom, že agrární cla nejsou
jedinou ideou strany; není tomu tak, práve jako asi není ideou
ceských socialistu ceskoslovenská
církev. Chci pouze tvrditi, že
my, inteligence, se naprosto necítíme v agrární strane nejen jako
vetrelci a také ne jako na posvícení. Cítíme se býti naopak ve
velmi tuhé, ale v prospešné a zdravé práci.
Všecky ideje mají v konci koncu základ hospodárský. Hospodárské dení má základ v prvovýrobe. U požáru ten, který nenosí vodu, nebo nepumpuje
u stríkacky,
ale vypráví, že je
chybou, když se lidé nepojištují
proti požáru, koná neužitecnou
práci. A tak v hospodárském
kolotání ten, který má schopnosti
pré.covati, poraditi, pomoci, koná užitecnou práci, a nekoná ji
ten, kdo plane kritisuje. My inteligenti v agrární strane deláme
meliorace, pozemkovou reformu, komassace, zušlechtujeme obilí,
dobytek,
zvyšujeme
výnosy pudní,
organisujeme
zemedelské
vzdelání, sháníme drobný kapitál zemedelcCl za úcelem združstevnení a znárodnení zemedelského prumyslu - jsme zkrátka duležitým koleckem ve stroji prvovýrobního
procesu. Vidíme: tady
j;e kus práce a tam je kus práce. Jsme realisté, ubezpecuji Vás,
pane redaktore, realisté v pravém slova smyslu a proto se chy-
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práce a deláme ji opravdove
a jak dovedeme. Rodná
zemc je nejen naší živitelkou, ale i naší vlastí, cítíme a vé
rlme, že je nutno nejen materielne upraviti ji, aby dávala lepší
hmotné výnosy, ale zdokonaliti politicky a ideove pomer národa
k ní, aby byl spokojenejší a štastnejší.
Jsme národem chudým,
prumysl z velké a peníze ze znacné cástr j sou v rukách cizích
a tak nejvýznacnejší výrobní vrstvou skutecne národní jsou
zemedelci. Proto ubezpecuji Vás, pane redaktore,
jedine proto
muže ceský inteligent, kterému pomer k rodné hroude a zemedelství samému !lení bez rozumových a citových základu príšníkem agrární strany, protože v ní dovede nalézti konkretní
reální práci a méne planého kritisování.
Muj dopis nechce býti nicím jiným, než tvrzením, že v agrární
trane jsou inteligenti a jest nás vetšina, pro které politika
jest prostou národohospodárskou
a skutecnou prací. Konce pak
konstatuji, že nemohu se zbaviti dojmu, že Vám nejsou známy
snahy mezinárodního agrárního
buneau, vzrust významu agrari.~mupro sblížení slovanských národu a celá jiná rada významr.ých výsledki'l agrarismu i po stránce ideové.
S úctou veškerou
Ing. Jul. Bezdek.
CPo z n. r e d a k c e. Obáváme se, že jste nám neporozumel
dosti dobre. Nejsme prece; tak pošetilí, abychom se domnívali,
ie inteligence musí zustati vzdálena okruhu agrárního
sveta.
aopak, jsme presvedceni, že její místo v agrární produkci je.
práve tak dttležité jako v továrne. Videli jsme v Rusku, co to
znamená agrární výroba bez v.edení inteligence, a veríme tedy,
'Že mužete v tom prostredí
vykonávati
nejužitecnejší
práci.
esmíte však zapomínati na východisko našeho clánku: mlu.ni jsme o tom, jaký pomer k politickým stranám muže míti
pina, ;..terá témer veskrze se skládá z mestské inteligence,
nemá s agrární výrobou pranic spolecného. Ta, myslíme, se
'rní stranc mezi samými odbornými starostmi
musí cítiti
ako nekominík mezi kominík;y. Prosíme Vás, abyste uznal, že je
totéž, jako kdyby sedlák se. dal do nejaké prumyslové strany
bo do spolku profesoru: také on by se cítil jako nekominík
mezi kominíky. Nepochybujeme nikterak o tom, že Vy, který
podle všeho máte bezprostrední úcast na agrární výrobe, cítíte se
agrární strane na svém míste a nalézáte ve své práci uspokojení.
dybychom byli na Vašem míste, cítili bychom možná práve tak
také bychom snad napsali do »Prítomnosti"
protestní dopis.
nám proste o to, ríci, že agrární strana je stavovská a že
o mohou se v ní cítiti úplne doma jen príslušníci stavu.)

Pokrok a katolictví.
1.
Milý pane redaktore,
\te, abych na tomto míste odpovedel panu B. Hladkému,
• se v »Nové Svobode" jaksi diví, že jsem nepolemisoval
aejakým jeho clánkem, ve kterém prý ukázal, »jak vypadá
. alismus novoliberalistické
skupiny bohorovnýchi
lidí«,
vyslovuje domnení, že »Karel Capek patrne cítí, že prestreli!.«
tlm sice nic lakového, ale je možno, že js;em prestrelil,
snad ponekud výše, než dosahuje horení koncetina pana
H. Avšak neodpovedel-li jsem na clánek pana B. H., nebylo
na mou cest proto, že by mne pan B. H. presvedcil, nýbrž
te proto, že jsem se práve stehoval, a za druhé proto, že
h asi vubec na jeho clánek neodpovídal,
i kdybych jej byl
. Telíbí se mi totiž zpusob, jakým odpovídá Vám i mne;
I se mi jeho slovník, který mi príliš pripomíná protivné
ování literárních polemik, jimž jsem se až dotud s úspevyhýbal; nelíbí se mi jeho suffisance a jeho spolecenská
. Je-Ii takový, jak píše, nechtel bych s ním jet ani v jedné
waji. Je mi líto, že mu nemohu odpovídat obšírneji.
Karel

Capek.
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II.
Pane

redaktore,

sleduji diskusi, jež se odvíjí v tisku od clánku Karla Capka
»0 církvi bojující«.
Jest jiste zvláštní, že vec celkem samozrejmá potrebuje, aby se o ní popsalo tolik papíru. Nebot že tak
recení »pokrokári"
nekonají své dílo metodami
nejdokonalejšími, ukazuje
se také jednodušeji:
Výsledky jejich cinnosti
jsou totiž opravQu minimálnÍ. Hned po prevratu lidé, kterí byli
k tomu odhodláni již dríve, skutecne vystoupili z církve. Toto
jisté ---procento obyvatelstva
se od té doby poso'uvá sem a tam
j-en v mezích zcela úzkých.
Jest zaj ímavo, že dokonce i v ucitelstvu,
jež prece nejvíce
trpelo pod kuratelou klerikalismu,
se urcuje ustavicne procento
»matrikových«
asi na padesát! (Pri tom se nemluví o príslušnících rodin.) A zde je to vyložená neduslednost, zatím co by
se u ostatního obyvatelstva
dalo okukovati, zda by se nenašel
lepší výklad. Proto navrhuji konec debaty s tímto heslem: Jakmile nekdo zacne ve verejnosti
propagovati »pokrokárství«,
zeptejme se jej rychle, zdali sám již »vystoupil« aneb aspon >}prestoupil«.
Tisknu

Vám ruku,

obcane

Peroutko.
Jan Režný,
Dolní Pocernice.
ucitel.

Smí se Cech uciti klasickým jazykum?
Váž~ný

pane redaktore,

za první sVUJ clánek o antice a Cechach, který jste uverejnil
loni v zárí, byl jsem ješte nedávno pochválen v N á rod ním
O s v o b o z e n í od predního obhájce navrhované
reformy poznámkou ujištující,
že takové »moderní« výklady sledují sympaticky i mnozí z prívržencu reformy. Za druhý clánek 01 klasických jazycích, jenž je toho prvního praktickou aplikací, dostal jsem v tomtéž N. O. tenhle výprask:
>}
J e š t e k I a s i c k é j a z y k y. Zdá se, že nekterí klasictí
filologové nadobro znervosneli
reformou stredoškolskou
a
ztratili pri svých projevech pravou míru.
V »P r í tom n o s t i« uverejnuje
dr. J. L u d v í k o v s k Ý clánek, který
mu svou neinformovaností
a nehoráznými
závery není
práve ke cti. Ohrívá kde jaký dohad a klep o tajných spádech reformní
komise školské a podává velmi málo vecného materiálu. Rozhodne není oprávnena chvála redakce,
že autor clánku pojal problém se širokého evropského hlediska. Lidé, je-jichž svetovost se soustreduje. na snahu, aby
klasictí filologové vyucovali vetšímu poctu hodin, a za tu
cenu prohlašují
za nesvedomité
vzdelání v materském
jazyku a ve trech svetových jazycích moderních, bojují za
vec ztracenou. Straší-li dru Ludvíkovskému
v hlave jakási
koalice matematicko-socialistická,
budiž; nám by byla rozhodne milejší, ac o ní niceho nevíme, než nová fronta klasicko-klerikální.
(7. V. 1925.)«
Den na to objevila

se v Právu

Lidu

podobná

roztomilost:

>}St a r o s t i k I a s i c k é h o f i I o log a. Poslední dobou
bolí dra Ludvíkovského
hlava, jak naše strana »nive1isuje«
vyšší vzdelání a bude-li dovoleno Cechum uCit se klasickým
jazykum.
My proti tomu niceho nemáme, aby se starým
jazykum ucil, kdo jich potrebuje, ale rozhodne odmítáme,
aby byly jako dríve vnucovány a delány podmínkou vstupu
do spolecností vzdelaných lidí. Dovolí-li si však dr. Ludvíkovský siláctví, že chystanou reformou stredoškolskou
Ceskoslovensko spechá se prihlásiti
do prvních rad evropského defaitismu,
že je reforma dedictvím poválecné psy-
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chosy a dílem nejistého tápání,
by si dávat pozor na jazyk.«

zrejme

neví, co mluví a mel

Dovoluji si Vám poslat tato lokálkárská
dvojcata proto, že
v nich vidím dve malé, ale neobycejne zdarilé ilustrace k nejnovejšímu p. Capkovu a Vašemu thematu, jak lze cloveku »uprít
nos mezi ocima«. Kdybych byl v ý s lov n e nenapsal, že mi
jde jenom o to, »jestliže cást našeho dorostu se seznamuje
s evropskou kulturou prostrednictvím
j a z y k ti a I i t e r a t u r
m ode r n í c h, aby jiná c á s t šla prímo k pramenum atd.«,
rekl Dych si: nu, nedorozumení.
Ale takto?
Vy, jenž víte, že jsem Vám svuj clánek poslal hned po vydání minist, elaborátu, uveríte, že jsem ony tak zvané »dohady
a klepy« nemohl po nikom ohrívati, naopak že jsem k nim dospel po jednom prectení a bez zvláštní námahy. Odpustte mi
toto, konstatování;
jsem ponekud hrd nato, že byla má narychlo provedená diagnosa potvrzena dalším vývojem diskuse.
Byla potvrzena predevším zpusobem, jak byla vedena kampan
pro reformu. Prectete si, prosím, na pr. tuhle ukázku z P. L.,
tedy z orgánu, jenž má míti nejblíže k té chystané osvete:
»N o v é ne bez pec í. Pedagogický
odborník »Pražského
Vecerníka«, národne-demokraticko-klerikální
lékar Kettner
ceká konec sveta, dostaneme-li
pnpravovanou
reformu
stiíední školy. Rádí proti ní zbesile, pripisuje jí zednárum
a: budí všechny studované spáce, kterí mají býti pripraveni
o chleba. D o š i k u s e z a ním rad í ne k o I i k b e z-

----

z u b ý c h ded e c k ti I a t i n á r ti, o s t a t n í »n á r o d«
nedbá
vlasteneckého
zaklínání.
Ilríšný
svet
v á s již ne p o s I o uch á, m i I í n o v o k a t o líc i. Stejne neposlouchá kazatele z »Nár. Politiky«, když strkají psí
hlavu na rostoucí demokratism.
Mys I í, že j s o u p ok r o k o v í, z a tím
cop a trí
d o s ta r é h o žel e z a.«
Nezdá

se Vám ten tón rozkošným?

S tou reformou je to tak: Ti, jimž záleželo, at už z jakéhokoli dtlvodu, na uzákonení návrhu ješte v tomto národním shromáždení, domnívali se, že vše pujde zcela hladce ve znamení
»pokroku«. Proto tak tvrdošíjne opakují thesi, že proti reforme
jsou jen klasictí filologové a klerikálové.
Sledujete-Ii
ponekud
vývoj diskuse, jiste je Vám známo, že se fronta »klasicko-klerikální« znacne rozšírila, pri nejmenším o naše tri filosofické fakulty, ba možno ríci o naše university.
S universitami
jsou
ovšem dokonale pokrokoví lidé již dávno hotovi,
ale težším
oríškem budou dve další koalicní strany
nár. demokratická
a agrární, které prozatím neprojevily
pro reformu zvláštního
nadšenÍ.
Doporucoval
bych tedy nahraditi
výraz »klasickokkrikální«
radeji dríve než pozdeji výrazem »klasicko-konseryativní« nebo tak nejak; úcinek bude stejný. Nevím ovšem, co
si pak pocnou tajemní pedagogové-Iokálkári
z P. L. a N. O.
s nekterými
z tech lidí,
kterí hájí práve klasickou filologii
v ankete N o v ý c h C ech. Napr. F. X. Saldu bude dosti težko'
z..1.raditi do této konservativní
fronty. Nevím, opravdu nevím.
Myslím, pane redaktore, že už je Vám dosti jasno, proc mi
mtlj clánek vyne~l tak nevrlol! odpoved. Stal se zázrak a »bezzubí stareckové
latinári«
dostali zuby a odtud to pohoršenÍ.
Anonym z P. L. sice koncí tak, že by se to mohlo vykládat
i jako výhFužka, ale myslím, že uciním lépe, když si to vyložím s té humornejší
stránky. A co se veci samé týká, pocínám
pomalu verit, že se splní predpoved, kterou pronesly Lid o v é
tento návrh zllstane
N o v i n y, sotva byl elaborát dotišten, že
jen ministerským
príspevkem k diskusi. Kdyby tomu nic ne_
nasvedcovalo, pak jiste ty dva rozcilené výpady na nejmenšího
mezi spravedlivými.

i

S uprímným pozdravem
Váš

14. kvetna

1925.

Odpoved na dotaz.
1.
Vážený

pane redaktore!

Pan K. M. Vám píše: »Vystudoval
jsem gymnasium,
jsem
mladý, zdravý clovek, oženil jsem se, chce se mi pochopitelne
jíst, rád bych pracoval a nemohu nalézti zamestnánÍ. Reknete
mi, co mám delat?«
Reknete mu, af delá krém, spravedlivy krém na boty. Povím
proc. Výrobci krému delají znamenitou
rcklamu. Kamkoli zabloudí na ulici Vaše oko, v elektrice, na dráze, v kine, všude
setká se s chválou krému na obuv. A to nestací - .i samy
krabice na krém mohou býti divuplné. Jsou návestí, která ukazují, jak se muže porezati a mnoho krve ztratiti, kdo neužívá
krému v krabicích s patentním
a ovšem lehce se otvírajícím
víckem. Mám za to, že každý výrobce krému byl by stejne znamenitým šéfem nejakého plakátovacího
podniku.
Ale dobrý krém na obuv nedelá, domnívám se, u nás nikdo.
V tom jiste se shodne se mnou každý, leda že by nekdo chtel
dokazovati, že kolomaz je vhodný prostredek k leštení a konservování obuvi.
A nyní si predstavte,
že nekdo, hledaj,e práci, delá sobe tak
špatnou reklamu jako pan K. M. Dal byste zamestnání cloveku,
který napíše takovou fušerskou nabídku, v níž se honosí, že
vystudoval
gymnasium
a že se oženil, ale opomene ríci nejhlavnejší:
co vlastne umí? Toho muže lze si težko predstaviti
jako šéfa reklamního závodu. Nech[ toho neželí. V živote je to
tak: kdo neumí delat reklamu, ten mívá prirozenou schopnost,
vyrábeti dobrý krém na obuv. A to není k zahození pri velké
poptávce po dobré jakosti tohoto artiklu. Povzbudte jen pana
K. M., at se do toho pustí hledá-li vážné živobytÍ. Považuje-li
však svtd dotaz za vhodný námet k diskusi o' nejakém sociálním
problému, pak hodte, vážený pane redaktore, moji radu do koše.
J sem z tech, co se n ap r e d starali o živobytí a p a k teprve
o vzdelání, které samo o sobe cloveka neuživÍ. Na pre d jsem
se postavil na vlastní nohy a pot o m jsem se oženil. Delal
jsem to tedy zcela opacne než pan K. M. Mám proto názory!
s kterými bych dnes neobstál. Pan K. M. ncní sám, když se
domnívá, že ucinil dosti, podal-Ii dvojím zpusobem dtlkaz své
dospelosti a když je presvedcen,
že starost o nasycení jeho
mladého, zdravého tela je vecí spolecnosti anebo aspoll sociální
otázkou, hodnou yerejné debaty.
J sem v úcte Vám

oddaný

o. S.
JI.
Vážený

pane redaktore!

Racte uvcrejniti
v rubrice
a K. M. následující:

»Dopisy«

na dotaz

pana A. P.

Kdo chce jezditi v automobilu,
musí si J/CJ koupiti; když
prostredky k, tomu chybí, musí choditi pešky. Kdo se chce oženiti, musí vydelati tolik, by uživil ženu a prípadne deti. Pakliže
jeho príjem není takový, musí tak dlouho pockati, až svým pricinením (a qualifikací)
dopracuje se takového príjmu, by mohl
rodinu uživiti.
Vystudoval-li
pan K. M. gymnasium,
není tím ješte receno,
že má qualifikaci
pro to neb ono povolánÍ. Je-li poctivý a
nadaný clovek, není pochyby, že se i pro neho místo kdekoli
r.ajde. Kdo chce pracovati, dosud ješte nikdy hlady nezemrel,
když má dve zdravé ruce.
V plné úcte

J. Ludvíkovský.

Rudol~ Kleiner.

