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Politika

Podivný prorok.
Pan poslanec Dr. Kramár mluvil nedávnO' na slav

nostní schuzi v Plzni, a tu jsme se davedeli o jehO' pra
roctví, 'KteréhO'jsme posud neznali, alespon jsme si ho
neuvedomili. Pan paslanec prorakuje rád. První v<;lké
proroctví bylo na zacátku války, že Rusko nás vysvo
bodí; Dr. Kramár byl si tak jist, že neuznával patreby
jiné osvobozenské akce. Ale Rusko nás neosvobodilo,
parní válec, ve který Dr. Kramár veril, ukázal se být
polámanÝmváleckem. Pro toto proractví Dr. Kramár
má omluvu v cetných spalupraracích. PrO' své druhé
proroctví a Rusku té amluvy už nemá. Prorokaval to
tiž spásu Ruska skrze Denikina, že Prozretelnast ho
Rusku a nám seslala. Než Prazretelnast se niktera't<
tím proroctvím necítila vázána a dementavala proraka
šeredne.

A ted navé praractví: »To, ceho jsem se obával.
co j~em predpavídal, to se stává dnes skutkem, dríve
než Jsem myslil.« Dr. Kramár tatiž abjevil najednau a
tak pozde ~ velký stát nemecký, který svet prekvapí
svou hospodárskou silau; Nemecko - beduje náš pro
rok - bude v Spalecnosti Národu a tam, padle stanov
Spolecnosti, se bude zastávat všech nemeckých minorit,
také našich v republice.

Že veliké Nemecka, pres svau parážku, existuje, ve
delivšichni soudní lidé v Evrape; a myslící lidé v Evra
pe ocekávali, že Nemedm se vzpamatuje a apet sesílí.
A všichni rozumní palitikavé v Evrope a také v Ce
chách to ocekávali a na to se i pripravavali. Celá
evropská palitika mela pred sebou balavý prablém nc
m,ecký;jen palitikavé slepí nepachapovali, jak se po
valcea míravých konferencích mení svetová situace a
hlavneproblémem nemeckÝm a ruským. Nebyla a není
možné, aby dva nejvetší náradavé Evrapy. stáli mimo
a proti ostat~ím náradum. Jen si situ:lci jasne pred
stavme a ptejme se, kdO' v Evrape vllci a proti Ne
meckua Rusku prichází v úvahu? Zastavme se napred
u Nemecka. Tu má nejvetší význam palitický a vojen
ský Francie a jediná Francie! Anglie na svém astrove
a ve spojení se svými dominiemi snadno muže se
k Evrope obrátit zády; pokusy se staly, a prato politika
francouzská musila abrátit, nebot p. Poincaré odrážel
Ang.liia pamáhal - Nemecku. Italie byla za války
proti Rakausku, ale nebyla proti Nemecku a není
proti nemu i po váke. VšecKY ostatní staré státy až na
Belgii jsou Nemecku více méne naklaneny. K tamu
všemu musí se uvážit, že Amerika taktéž je pro Ne
mecko,alespan není proti nemu. Za této situace zbývají
státy navé, namnoze nehatavé, nekansolidavané a ty
mají úkol, kansolidovat se proti vuli Nemecka. '
. Že tato situace specielne prO' naši republiku je vážná,
kdoby o tam pachybaval? Ale ta situace byla pred vál
kou, byla za války a je pa válce. To je dáno naší ze
n:episnou palohau a histarickým vývajem. Hic Rhadl.ls,
hlc sa1ta! Dr. Kramár nepachopil tutO' naši situaci
pred válkou, nepachopil ji za války, nepachopil ji po

'cíSLO 40'.

válce, sic by nebyl pavalil svým asabním nechutím a
byl by zustal ve vláde a byl by pracaval na kansalidaci
republiky; místo taho on, prvý náš ministr-predseda,
nechal vlády a dal se na politický vandr republikau a
útacil na Nemce, na vládu a hlavne na ministra Beneše
a na presidenta. V tom akamžiku, kdy v Plzni se leká
velikého Nemecka, jeho známí nahsledavé praf. Mareš
a j. aranžují v Praze schuzi a baurí proti germana
filské palitice v celé naší republice! Úredník udelal
hlaupast, ministr vnitra vec napravil, ale vychovanci
Dr. Kramáre nemají jiný,ch starostí než ta'Ké útocit.

Dr. Kramár v Plzni se také lekl ruských balševlku,
že vstoupí do Spolecnasti N áradu a že budau pro naše
menšiny žádat sebeurcení náradu. Rozumní lidé
v Evrape a u nás cekali také toto. Naše politika se
práve pro všechny eventuality pripravavala; ta mahl a
musil videt každý palitický navácek, jen Dr. Kramár
ta Videt nemahl a hlavne - nechtel. Vyplazaval jazyk
také na balševiky a zase na Dr. Beneše a na presidenta.
A ted najednau hlásá cirý pessimism, ba prímo nihi
lism; deklamuje, že naše polažení není veselé a že jsme'
neucinili (razumej legie atd.) všechna, abycham meli
slavanské Ruska, které by nás chránilo. Dr. Kramár
veví prý, jaká bude budoucnast bez Ruska. Ta práve
je ten nihilism. Bez Ruska jsme ztraceni - ta je všecka
maudrast slovanské palitiky Dr. Kramáre; i nadával
balševikum vrahu a žalaval na Dr. Beneše, že vrahlun
padává ruku. Že ta udelal také Dr. Rašín, to Dr. Kra
már ve své ciste osabní palitice sám sabe a 'svému pu
bliku zamlcaval. Prati všem tem pohramám, praví Dr.
Kramár, není nic jinéhO', než ta vnitrní práce, jejímž
predstavitelem je profesor Lukavský. A dále slyšíme,
že musíme všichni stát za jedním praporem a musíme
mít náradní stát. TentO' recept Dr. Kramár predpisuje
již dlauha, ale je tak všeabecný, že by sebe vlastenec
tejší, náradnejší a slavanštejší apatykár nám padle neho
nedavedl udelat tu Kramáravskau medicinu. Na kanec
své reci Dr. Kramár se trochu vzpamatoval. Že pr~'
nechce nikomu ubližavat, že nechce být násilníkem,
pauze žádá, aby naše menšiny cítily se elementem stát
ním. V tom s Dr. Kramárem lze souhlasit; ale satva
se najde odpavedný palitik, nerku-li státník, jenž by
schvaloval ta'Ktiku, jíž menšinám tu žádaucí státnast
vštepuje.

Mnaha je pavalaných, ale mála vyvalených, rekli by
chom, pazorujíce pocínání Dr. Kramáre; je velikým
zklamáním pro náradní demakracii a buržoasii velikau
prekážkau. Republice škadil z pacátku - ale ted je již
neškadným.

Gruzinský Garibaldi.
Tento lidský dokument zasvecuje ne

obyicejne jasne do psychologie povsta
leckého boje a houževnaté zurivosti,·
s níž bojuje sovetská vláda. Západo
evropský ctenár dovede si jinak o
techto vecech sotva uciniti predstavu.

Jméno Valika Džugeliho není známo ani všem politikum
z povolání" tím méne ovšem prumernému vzdelanému Evropanu.
Valiko rhugeli je jednou z cetnÝch obetí posledního gruzin
ského povs,tání, byv zákerne ubit cekisty, kterí v nem právem
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videli vtelení gruzínské národní idey. adepsal jsem tuto úvahu
- gruzinský Garibaldi, címž má býti naznacen význam ze
snulého pro Gruzii. Ovšem pro Evropu Gruz,e i po svém osamo
statnení zustává ponejvíce pouhým zemepisným pojmem, její
kulturní a zejména sociilne politický význam není širší verej
nosti pohríchu znám, ac tu jde o první zdarilý praktický pokus

o uskutecnení opravdu demokratického a socialistického státu,
jenž v krátké dobe (konec 1918 až pocátek 1921) úspešne pro
~edl nejzákladnejší sociální reformy, presahuj ící svým význa
mem a úcinností meze t. zv. socialistického minima.

Proto Evropa neznala gruzínského Garibaldiho - Valika,
Džugeii, jemuž se zdaril pokus sespolecenštení a;mády a jehož
nacionální garda rozhodla problém gruzínské samostatnosti a
uhájila Gruzii pred katastrofálními následky likvidace kav

kazské fronty, byla však bohužel bezmocnou proti nenadálému

a zákernému prepadení bolševiku; nicmene po celou krutou
dobu moskevské rudé okupace hrdinsky, ac v podzemí konala
svou národni a socialistickou povinnost.

Nejvetší tragedií Džugeliho bylo práve to, že v,edel, jsa chycen
bolševiky, o prozrazení povstaleckého plánu, že nemohl zabrániti
jeho vypuknutí, že bylo jeho jména jesuitsky zneužito bolše
viky proti povstalcum a pro desorganisaci povstání.

Jaká duševní muka vytrpel tento clovek za srpnových dnu
povstání, než rána cekistova ho skolila" nejlépe vysvítá z dopisu
Džugeliho, napsaného v tifliské »j:ece« (cela c. 19), bohužel
tendencné zfalšovaného bolševiky a uverejneného v jejich míst
ním orgánu. Autentické znení dopisu snad nikdy nebude známo,
nebot »mrtví mlcÍ«; ale dopis ten prese vše zustane jedním
z nejhroznejších lidských dokumentLI.

LHos na jare Džugeli vrátil se tajne do vlasti, aby se na
míste informoval o stavu veci, o vyhlídkách revolucní akce proti
holševikum. Znal arci dobre sílu neprítele, proti ncmuž chtel
bojovati. Bylo mu známo, že alfou i omegou bolševického poli
ticktho umení je provokace, technicky privedená na takovou
výši virtuosity, že v dosavadních dej inách svetového despo-

• tismu marne hledáme pro ni približnou obdobu. Nemyslil však,
že jed zrady pronikl již do rad jeho nejbližších spolupracov
níku, že bolševiklull se podarilo kontrolovati kontakt gruzínské
emigrace s vlastí a takto býti docela au courant o politických

plánech a úmyslech gruzínského proti bolševického tábora. Te
prve jeho nenadálé zatcení a okolnosti, za nichž k tomu došlo,
zjevilo Džugelimu tuto skutecnost. »Pochopil jsem -- zmiJ1uje se
o tom ve svém dopise - že v našem dome není vše v porádku"
že není vše dobre, že neprítel má své uši a oci mezi našinci ... «
Následuj ící výslech pred Cekou potvrdil tuto domnenku a roz
vál poslední pochybnosti. Sv LIj duševní stav, zpusobený tímto
"e<domím, Džugeli zevrubne popisuje sám.

»Bylo mi velmi úzko; pocaly mne muciti pochybnosti, a
abych jednou pro vždy unikl z tohoto hrozného kruhu" rozhodL
j sem se skoncovati se svým životem. Snad nebylo to revo
lucní, ale bylo by to rázné a pomohlo by mi to jednou ranou
rozluštiti všechny otázky. Touto smrtí nechtel jsem ani demon
strovati, ani protes1:ovati. Naopak - napadlo mne, že tato smrt
byla by »smrtí na smírenou« a že by snad primela kde koho
z té a z oné strany, aby o ní premítal ... A tak v noci mezi
7. a 8. srpnem" vrátiv se po jednom velmi zajímavém výslechu
rozhovoru, prubehem kterého byly dotceny »velké otázky" aj
za nehož my oba, soudce i já, snažili jsme se argumentovati
M arxem a zájmy proletariátu" neodvratne jsem byl rozhodnut
k »sebelikvidaci~,. Pohríchu nemel jsem po ruce nutných »chi
rurgických nástroju" a musil jsem pracovati nabroušenou lžící,
jehlou a hrebíkem. Pon1ocí techto nástroju pokusil jsem se
pretnout si žíly, ale pohríchu tyto pomucky byly velmi špatné
a já byl j sem špatným fysiologem: s velikou námahou a ne
snázemi pretal jsem si žíly v šesti místech - na levé ruce.

Bohužel, ztratil jsem krve sotva dve, t,ri libry, a pres veškeré

mé úsili nezdarilo se mi vykrváceti. Potom jsem se rozhodl
zpusobiti otravu krve a I: tomu úcelu všechny své rány jsem

hustc posypal rezem. Dosud není žádných následku a já za
cínám i tu pozbývati nadeje. Proto reservoval jsem pro sebe
poslední prostredek, totiž hladovku. Doufám, že aspon tento
ne5elže.«

Než i tento tragický selhal a cekisté znemožnili další sebe

vražedné pokusy. Telesne vycerpaného Džugeliho navštívil clen
místní »'ceky«, aby ho podrobil duševní inkvisici.

»Valiko,« pravil, »víme, že jste prijel" abyste organisoval po
vstání; vezte, ze povstání nezorganisujete a že bude z toho
jen dobrodružství. A toto dobrodružství bezohledne potlacíme.

Nechceme toho dobrodru~stYÍ a pwto pravíme vám: nutno
uciniti konec všem temto prípravám a dobrodružstvím.«

Potom došlo mezi Džugelim a, tímto vrchním cekistou k dia

logu, hodnému pera autora »Velkého Inkvisitora«. Byl to du
ševní souboj pro polapenou obee a obvyklý provokacní training
pro bolševického velmistra.

»Jako revolucionár - namítal Džugeli _ mám a budu míti
za to, že bojující národ má právo na vzpouru: To pravil
Marx, to ríkali bolševici. Tedy nikoliv theoretická stránka je
pro nás spornou otázkou, nýbrž pouze praxe. Nejsem fana
tikem povstání a budu-li presvedceI\, že povstál'iÍ neprinese ná
rodu niceho krome neštestí, zvrhne-li se pouze v dobrodružství,
pak budu míti dosti odvahy, abych rozhodne: vystoupil proti
nemu a vubec dal je z denního poradu.«

Ovšem byl-Ii tento problém mucivý a zásadní povahy pro
Džugeliho, cekista aranžoval tuto komedii theoretické diskuse
jenom proto, a.by psychicky co nejvíce zmoril svou obet a prak
ticky pokusil se o zneužití jména Džugeliho pro své úmysly.
Nešlo mu o nic jin&ho, než aby z Džugeliho udelal gruzin
ského Savinkova a aby jeho jménem mohl desorganisovati po
vstaleckou akci a aby gruzínské emigraci v Paríži vrhl do obli
ceje »uprímné doznání a pokání« toho, kdo byl duší a inspirá
torem národního odboje. Ceka zneužila ovšem techto rozhovoru
s Džugelim, zfalšovala jeho písemný projev, z nehož uvádíme
tu nektcré typické výnatky. pustila do sveta klevetnickou
zprávu o jeho zrade a pak ho ubila jak na jatkách. Ve svých
zprávách zduraznovala mezi jiným, že Džugeli prý osobne

sdelíl predsedovi »Ceky« své doj my o h u m a n ním z ach á
ze ní s ním v bolševickém vezenÍ.

V dialogu pokracovalo se vecer téhož dne, a tu Džugelimu
byly predloženy listiny a fakta, jež naprosto ujistily ho v tom,
že zrada dukladne se zahnízdila v radách jeho stoupencu. »Z toho
všeho - píše Džugeli - bylo mi zrejmo., že celá rada zatcení
a zejména mé není nahodilé; krome toho jsem se presvedcil,
že velice casto naše duležitá korespondence zprvu se dostává

do ,:,ašich rukou a 'až potom dorucujete ji na místo. Bylo pro
mne jasné, že vaše oko pilne pátrá a že v našem tábore jsou
»jistá individua«. Potom nesmel jsem již déle kolísati a mé
rozhodnutí zcela se vyhranilo ... «

Znamenalo to, že za techto okolností, kdy plány a disposice

chystaného povstání byly predem známy Moskv~, Džugeli musil
rozhodne je zavrhnouti.

Duševní svuj stav v tomto kritickém okamžiku lící sám

takto: »Celý den potom uvažoval jsem o techto nových zprávách,
premítal jsem o tom v noci. Bylo mi jasno, že tento veliký pro
blém, jehož nadšencem byl jsem více než kdokoliv jiný, za
techto okolností predem je odsouzen k nezdaru a že z toho ne
bude niceho mimo dobrodružství. Víte (projev je adresován
jeho prátelum i &toupencum v Gruzii a _v ciziné. - H. B.)

také" že dle své povahy nejsem dobrodruh, a proto hlava mi
praskala myšlenkami.«.

Nutno bylo stuj co stuj zabrániti vypuknutí osudného po
vstání. Mohlo se to státi pouze osobní autoritou gruzinského

Garibaldiho. Ale jak technicky provésti to za techto okolností., kdy
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na potravu
na šatstvo

na byt
na topení a svícení
na ruzné

Džugeli fakticky byl zajatcem a rukojmím »ceky«, osvob02en
mohl býtI leda za cenu zrady národní veci.

»Hrozne jsem chtel - píše - sdeliti temo svuj názor sou
druhllm na svobode, sdeliti to, celé Gruzii. Byl jsem ochoten
prijmouti zoufalé podmínky jenom protC\, aby byla mi dáná
možnost uciniti to: zcela uprímne jsem nabízel: »dejte mi jed
pomalu .pusobící; vezmu jej zde. ale s podmínkou, že propustíte
mne pak na svobodu. A potom budu moci zcela smele, aniž
bych se obával jakýchkoliv podezrívání, vysloviti své názory
a rozhodne vystoupiti proti theorii povstání. Stací mi k tomu
úceli tri dny.«

Samozrejme, že tato naivne zo::1Íalá a tragická žádost byla
cckisty naprosto zamítnuta. N ebot bolševiklllTI nezáleželo na.
zamezeni tohoto povstání; naopak, vypuknutí této revolty bylo
pro ne vítanou záminkou k zaplavení Gruzie krví všech tech"
koho dávno meli na mušce, v zájmu své vlády. Neméne dule
žitým bylo pak pro ne osobní zkompromitování Džugeliho
v nacionálne-revolucním gruzinském tábore. Aby dosáhli tohoto
cíle, prišli na tento plán. Džugelimu, jenž predem a bez soudu
byl jimi urcen smrti, dali osobní schuzku s tremi jeho sou
druhy, rovnež uveznenými. Jim Džugeli mel vyložiti své ná
zory, zejména zatracení chy!>taného povs,tání a povstalecké tak
tiky Vllbcc. Tito tri svedkové jeho »odpadnutí« byli ponecháni
na živu, aby bolševici mohli pak jimi argumentovati proti
mrtvému. Plán ten byl uskutecnen. Tímto zpusobem stanovisko
Džugeliho melo se dostati pres mríže »ceky« vcn do !Celé
Gruzie.

Avšak cit zodpovednosti Džugeliho nebyl tím zcela uspo
kojen. Odhodlává se k poslednímu, vskutku zoufalému kroku.
S"é názory na povstání rozhoduje se sdeliti svým stoupencum
proSitrednictvím tifliského l~omunistického orgánu, což ovšem
bolševikum je vítaným a nenadálým prekvapením. Uverejnují
tento projev, ovšem s výnatky a korekturam~, jejichž úcel cm je
osobní diskreditování autora.

»Vím - praví Džugeli úvodem - že mnozí tento dopis vy
svctlí si mou malomyslností a zbabelo~tí. Avšak nikoliv, sou
druzi, není malomyslnost ci zbabelost; tot mé presvedcení.
Tímto dopisem nehledám pro sebe ani shovívavosti, ani slito
vání. K aopak, plne beru zan zodpovednost. Ne proto, abych se
zachránil, naopak, abych, bude-li toho' zapotrebí, svojí smrtí
dokázal, že vynakládám veškeré své úsilí na zamezení nových
bezúcelných obetí, píši tyto rádky .. '. Vím" že v tábore od
purcu toto mé prohlášení vyvolá utajovaný smích anebo možná
zjevnou pohanu a že takto se dostanu do krížového ohne
Pl'átel a neprátel. Nicméne, píši tyto rádky. Jdu na tato mravní

a fysická muka" nebot mám za to, že projednávaná otázka je
dllležitej~í než mé city, blaho národa znamená více než já ...
Chci veriti, že ti, kdo mne znaj í, kdo videli mne v nebezpecí
a vedí, že jsem se nikdy mu nevyhýbal, že zkrátka všichni, kdo
verí v mou obcanskou poctivost, neurazí mne výtkou zbabelo
sti anebo malomyslností. Ujištuji všechny - prátele a odpurce,

že už ne tak príliš si cením osobního života, abych protq
delal kompromis se svedomím, obchodoval s podlostí. Témer
20 roku složím zájmum delnické trídy a za tu dobu ne
získal jsem ani bohatství, ani postavení, ani rodiny. Jediné"
co mám, tot mé dobré jméno, má revolu'cní cest" a tyto ovšem
neprodám za záchranu života. A ne proto se obracím na vás
s tímto dopisem, abych dojmul srdce vítezu, nýbrž jenom
proto, že mám rád svuj národ a chci od neho odvrátiti
veškeré nesnáze... Vím, soudruzi, že nekdy konstatovati vcas,
svou porážku je nesrovnatelne trapnej ši, než pokracovati v bez

úcelném.a nicivém boji ... «
»Je možno, že budou chtíti mne odstrelit; zpozorúji-li to,

nejakým zpusobem sám spáchám sebevraždu. Plavda, špatnými

nástroji težko bude to dokázati, prece však doufám, že bude!
to tak' líp. Vezte, že umru-li, poslední mé myšlenky budou

platiti vlasti, pracujicím a socialismu ... Pak :noji poslední
prosbou bude, abyste náš veliký problém podrobili revisi, zaSel
probrali a dali pryc z denního poradu. Nyní národ to
potrebuje nutne ... I kJ,yž je mi souzeno, abych zemrel, pred
smrtí budu míti odvahu, s ješte vetší rozhodností dotvrditi

pravdivost tohoto dopisu.«
Džugeli zemrel! nikoliv na popravišti, ale za výslechu

v pracovne vyšetrujícího cekisty, zákernou ranou z revolveru.
Byl zatcen 6: srpna. Povstání vypuklo 29. Bolševici pred

stírali, že jde jim o p,redejítí tomuto zbytecnému krvepro
lévání. Provokovali Džugeliho, aby byl jim v tom nápomo
cen svou autoritou. Gruzinský Garibaldi, riskuje svou vlastní
cest, ucinil více než bylo možnOr, aby zachránil svuj národ a
vlast pred obnovením predem ,prohrané obcanské války,
ucinil tak zavcas. Ale jeho dopis bolševici uverejnili teprve
29. srpna" tedy v den, kdy povstání fakticky propuklo. Ale
ne dost na tom. Tento projev DŽijgeliho byl tendencne zko
rigován a doprovázen prohoJášením »Ceky« o prebehnurtí
Džugeliho na stranu bolševiku. Džugel~, Chomeriki a jiní vy
nikající rukojmí z protibolševického tábora" zasvecení již smrti,
byli demonstrativne v automobilech voz~ni hlavními ulicemi
Tiflisu, aby povstalci ad oculos mohli se presvedciti o jejió
národní zrade. A 30. srpna, v noci, Džugeli byl zabit. Téže noci

zahynuli 23 jeho spolubojovníci. H. B.

Život a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

O ceské kuchyni.
v první polovici 19. s~oletí zacal se Francouz L e

P I a y zabývati rozborem výživy delnických rodin. Od
té doby podni;muty byly podobné rozbory ve vetším
merítku v Belgii, Spojených Státech, Švýcarsku, Anglii,
Dánsku a Nemecku. Nejrozsáhlejší práce byla ame
rická - týkala se vyšetrení 34.000 rodin O 168.000
hlav,

P-ráce nemecká - našim pomerum nejbližší - byla
konána zacátkem tohoto 'století soucasne císarským
statistickým úradem a svazem kovodelníku dle stej
ného principu; výsledky obou šetrení se málo liší. Sta
noveno tenkrát, že nemecký delník vydá se svého
príjmu:

52'0%

U'2%
17'0%

4'3%

15'5%

100'0%

Stanoveno také presne, Kolik procent vydání pripaclá
na jednotlivé potravin?, - chléb, .mléko, brambory,
maso etc. etc.

Podobná císla stanovena dle výsledku podrobných
zkoušek v rodinách úrednických.

Ruská statistika z r. 1898 uvádí spotrebu masa
v ruzných zemích na hlavu a rok v librách takto:

Spojené Státy 147

Anglie 117

F~oc~ n
Nemecko 64
Rakousko- Uhersko 60

Rusko 50
Italie 27
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Nauka o výžive vyvinuta je vedecky pouze po strán
ce fysiologické - a to vlastne pouze se stanoviska
cisté vedy, bez velikéhO' ohledu na praktický život a
jeho potreby. Vždyt posud nemáme pevný1ch císel
a potrebe ruzných základních 'soucástí potravin 
bílkovin) uhlohydrátu a tuku - pro výživu, udržující
telo v r·ovnováze. Tím méne máme vedecký podklad
pro posouzení potrebné kvantity potravin i jejich kva
lity, a naprostO' témer schází v hygiene výživy vedecké
prozkoumání prípravy potravin.

Tento obor hygieny - u nás posud naprostO' v plen
kách - jejž bych nazval studiem lidové výživy, má
velikou duležitost jednak po stránce zdravotnické, ale
nemenší po stránce národohospodárské, nebot zpusob
lidové výživy, nikoliv sama kvantitativní produkce po
travin, urcuje sabestacnost té neb oné zeme; má však
velij{ý v~'znam po 'stránce telesného vývaje lidu, ba
i jehO' vÝvoje duševního a hlavne vývaje národního
charakteru a temperamentu.

Studium lidové výživy nikdy nepovede k universál
ním výsledkum; jet zpusob výživy tak rozmanitý, tak
vázán na místní vlivy klimatu, zpusobu zamestnání,
rozšírení kultury a konecne i místních zvyku a národ
ních tradic, že každý národ, ba každá zeme mela by si
toto studium provésti pro sebe zvlášt.

Nebude tu možna práce ciste vedecká, laboratorní:
je tu nutne treba kombinace vedecké práce s prakti
ckými bedlivými pozorováními, peclivÝm studiem vý
živy lidové dle jednotlivých 'kraju, sídlišt, zamestnání,
veku, príjmu, zvyku rodinných. Je ta nesmírne du
ležitá práce; predstavoval jsem si, že ji provedeme
v novém státním zdravotním ústavu, který práve se do
stavuje. Naše hygiena potravinárská musí vystoupiti
ze své byrokratické upiatosti, musí prestati držeti se
krecovite za sukne nedostatecného rakouského zákona
potravinárského a Codex alimentarius, jenž ve válce
i po ní stal se knihou báchorek. Dozor na potraviny,
jak se dle zákona provádí, nemá velké ceny; pred fal
šováním potravin zdraví škodlivým chrání více ob
chodní konkurence než nekolik nedostatecne vyprave
ných ústavu a chatrný zákon, plný ohledu na falšo
vatele potravin. Za to se nikdo nestará a to, co jedí
lidé v horách, kde se nic nerodí, než brambory a zelí
a chudický oves; stacilo v jedné takové vesnici na Slo
vensku, kde lidé byli živi od století jen bramborami
a zelím a mlékem, aby se tam zrídila blízko družstevní
mlékárna, kam honem všecka mléko, dríve doma sne
dené, se prodal.o - aby umrelo 80 detí ze 100 podvý
živou a katarhy strevními. Jsem pevne o tom presved
cen, že studium lidové výživy, dobre a prakticky or
ganisované a vedoucí k cílevedomým pokusum o re
formu lidové výživy tam, kde je špatná, má ohromný.
význam prO' národní zdraví. (*

Ponevadž však posud nemáme tohoto studia a jeho
v)rsledku, mllže býti omluveno, pokusíme-li se o malou
studii o výžive našeho lidu jen na ceste empirické, a
o nesmelý posudek toho, cemu se ríká »ceská kuchyne«.
Je to název pro zpusob výživy dasti rozmanitý a težko
presne definovateln)r. Ve své strední míre, jakožto
zpusob výživy stredních vrstev, u nás nejcetnejších,
znamená asi toto: • .

Rozdelení jídla na mnoho - ctyri až pet - jídel
denne. Nejvetší duraz klade se na obed - polední
stolování - skládající se z nekolika ruzných potravin;
v poledne se pojídá i kvantitativne nejvíce. Vecere je

na druhém míste: skládá se pravidelne z jediného jídla.
Ostatní denní stolování - snídaní ranní, presnídávka
dopolední a odpolední svacina - jsou kvapná, bez vel
kého významu, pojídá se tu mála a lehké potraviny.

Pokud se týce volby potravin, má ceská kuchyne
proti všem jiným jednu typickou zvláštnost: mouc
níky nikoli pouze jakožto príkrmy neb desert, nýbrž ja
kožto hlavní jídlo, cenené casto stejne jako pokrm ma
sitý; pri tom neiwnecne rozmanitou prípravu mouc
níku nejen pecených, ale i varených, slaných i slad··
kých. Ceský žaludek je akklimatisován na požívání
takových kvant techto nejruznejších moucných jídel,
že je to prímO' národní zvláštností. Naproti tomu prí
prava masa je pomerne málo rozmanitá, proti fran
couzské kuchyni prímo chudá. Specialitou je obliba
vareného ma·sa hovezího, pri nemž rozmanitosti doci
luje se ruznými omáckami a kombinací s moucníky.
Zelenina vubec není lidovou potravinou, požívá se jí
pamerne málo; ovoce platí za pochutinu, ne potravinu,
a není pravidelnau cástí stolování. Snídaní a presní
dávku tvorí zpravidla káva - vlastne odvar ruzných
prípravku 'Se špetickou pravé kávy a mléi{em; chléb
i bílý - housky ruzného tvaru - i tmavý ze žitné neb
zadnejší pšenicné mouky - slouží jako príkrm. Oblí
benou masitou potravou jsou uzenárské výr,obky, tvo
rící duležitou soucást stravy - hlavne presnídávky
a vecere. Hlavním nápojem je lehké piva; víno dobré
je jednak vzácnastí, jednak drahé, jakO' pravidelná sou
cást stolování skoro neprichází v úvahu.

K srovnání zcela zbežne hlavní znaky cizích ku
chyní:

Francouzská: ráno lehká snídane, ale obsažnejší a
výživnejší než naše; v poledne presnídávka z nekolika
jídel, obed vecer. Hlavní soucástí je maso nejrozma
nitejší úpravy; mnoho chodu, o malých porcích; zele
nina podstatnou soucástí stravy, rovnež ovoce. Chléb
pouze bílý je príkrmem; moucníky pouze jako desert
ve forme cukrárské (pati'Sserie). Jídlo koncentrova
nejší výživnosti, lehce stravitelné, jeho kvantita da
leka menší, než u nás. Hlavní nápaj: lehké víno.

Anglická a americká: jí se trikráte denne. Ráno sil
ná snídaní o nekolika chodech, potraviny masité, vej
ce, ovesná 'Kaše, máslo, bílý chléb a pod. V poledne
lehká masitá presnídávka; hlavní jídlo (obed) vecer
mezi 6-7 hod. Moucníky jen jako pochutina (dessert).
Úprava pomerne jednotvárná; zelenina a ovoce sou
cástí stravy. Potraviny koncentrované vÝživnasti,
proto kvantum menší než u nás. Nápoje: v Anglii tež
ké piva, víno, v Americe ovocné štávy, mléka.

*
Podstatným znakem ceské kuchyne v tamto srovnání

je kvantum. Jíme stravu smíšenou, mála koncentro
vanou; abychom docílili. potrebného kvanta bílkovin
a tuku, musíme pažíti nekalikanásobné mnažství rost
linné stravy, než pri koncentrované strave masité.
V poledne a vecer žádáme težké nasycení až do pocitu
úplné plnosti, ba až do nemoty a nehybnosti.

Rozdelení jídla na ctyri i pet stolování je nestejno
merné; pouze dvojí stolování - v poledne a vecer 
je vydatné a hlavního významu pro výživu; druhá dve
ci tri jsou povrchní, slabe výživná. Za to však nemáme
témer pocitu hladu) protože jíme nejméne každé tri
hodiny.

Naše rozdelení stolování, veliké kvantum jídla a
hlavne položení hlavního stolování na poledne pusobí,
že nás jídlo stají príliš mnoho casu. V práci denní na-
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stává v poledne aspon dvouhodinná prestávka v nej
lepším denním case. Jednoduchá frekvence v úradech,
prekládající obed na pul tretí odpoledne, prip'ravuje
nás vlastne o celé odpuldne: od obeda do vecere se už
mnoho neudelá.

Úcinky tohotO' systému je težko posouditi jen tak
s patra, bez rádného studia a svedomitých pokusll. Ze
srovnání s cizinou "napadjí mi hlavne tri rozdíly: ve
Francii, ŠV)'Tcarech,Dánsku, Holandsku zdálo se mi,
že vidím daleko více statných, kvetoucí·ch detí, než
ti nás. Naše deti práve ve vrstvách plného požitku
»ceské Kuchyne« zustávají dlouho slabší, bledší a hu
benejší; potrebují dlouho, než jejich organismus se
aklimatisuje na naši težkou stravu a její nestejnomerné
denní rozdelení; teprve tak od ctrnáctého roku se ry
chleji vyvinují a dohánejí zameškané. - Druhý ná
padný zjev je nepomerné tloustnutí od tricátého roku
nahoru; rozdíl proti Francouzum, Anglicanum a Ame
ricanum je tu frapantní, a zvlášte u žen do ocí bijící.
Tretí nápadný zjev je pomerne rychlé opotrebování;
naši muži od šedesáti let nahoru - casto mnohem
dríve - jsou intensivní práJce málo schopni, plni nh·,
ných neduhu, a žádají v tomto veku už klidu a pense;
proti Francouzúm a Anglosasum je to rozhodne brzo
- tam vidíte muže v plné cinnosti nejméne o deset
let pozdeji - Pak je jisto, že všichni máme pomerne
špatné zuby; bezvadný, úplný chrup je u nás vzácností.
Zubní kaz zacíná již v detských a jinošských létech:
rozšafní zubní lékari kladou tomu vinu nevhodností
výživy. - Nechci se poušteti do rozboru casto nadha
zované otázky, nepttsobí-li ceská kuchyne i pivo na naši
pomernou nehybnost, težkost myšlení, nedostatek ve
selosti životní. malou zpusobilost k sportum, spoje:1ým
s živým telesn)'Tmpohybem, a hlavne brzkou ztrátu de
tinskosti a hravosti, které tak dlouho ke svému výtec
nému prospechu a mé veliké závisti podržují hlavne
Americané a Anglicané.

Nesmíme ovšem generalisovati. Ceskou kuchyni
v plné její šíri mohou dnes pestovati jenom vrstvy zá
možnejší. Už za války prišla bída na Achajce; ale'
budiž mi dovoleno vysloviti, co se ví a nepovídá: že
sice tenkráte mnoho lidí a mnoho detí trpelo podvý
živou, ale že cetným lidem ta ujma delala tuze dobre:
mnoho lékarú mi aspon tvrdilo, že za války vymizel
skoro rheumatismus a dna, že bylo i méne predcas
nýchzkornatení tepen, méne otylosti. Po válce nastalo
nové rozdelení majetku, ceská kuchyn se stehuje. Je
príznacnou vlastností našeho malého cloveka, že stoup
ne-li jeho blahobyt, stoupne jeho životní míra nejvíce
- ne-li výhradne - in puncto jídla. Pri sledování by
tové otázky jsem se dopocítal v poslední dobe, že na
pr. delnictvo naše ve starých svých bytech nevenuje
na cinE 17% ze mzdy, jaKo dle horejší tabulky ne
mecký delník, nýbrž 5-8%; a že na stravu nepadne
52% z platu, nýbrž 6o'%! a více. Bylo by velice zají
mavo sledovati, pokud se tím zvyšuje zdravotní stav
delnictva, a na druhé strane jaký má tato okolnost vliv
na hrozivé stoupání importu masa a mouky do naší
republiky, a tím vliv na celé naše národní hospodár
ství a národní finance.

Pri posuzování úcinku výživy nutno míti v patr
nosti trojí prípad: I. Jí se príliš mnoho. 2. Jí se správ
né množství ve správné úprave. 3. Jí se príliš málo.

V prvním prípade nastává preživení, jež vede k oty
losti, a k cetným chorobám srdecního svalu, cév, jater,
kožním chorobám, dne atd. Obávám se, že pri bližším
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zlmumání 'se ukáže, že plná »ceská kuchyne« vede
k preživení, a že ani rychlý vzrust sportu a telesn)'Th
cvicení nezabrání jeho následkltm.

Pro druhý prípad bude na snade otázka: i<olik tedy
mám jísti, jak a kdy? Odpovecf není snadná, vede
k ní cesta pres bedlivé studium a peclivé úvahy, a musí
býti individualisována dle veku, zamestnání, osobní
disposice, klimatu, doby rocní atd. Ale se zretelem na
nekteré ocividné chyby ceské kuchyne troufal hych si
poradit aspon tolik: jísti trikráte denne. Sesíliti sní
daní, seslabiti obed - nejlépe slouciti ho s presnídáv
kou kolem 12. hodiny polední - a hlavní jídlo prelo
žiti na vecer kol 6-7 hodiny. Zaraditi do pravidelnS-ch
jídel zeleninu a ovoce. Píti pivo pouze vecer, a to nej
více I litr. Snížiti kvantum, nejísti nikdy až do úpl
ného nasycení ci presycení.

V tretím prípade - jí-li se málo a špatne - nastává
podvýživa se svými smutn)'Tmi prttvodci.

Rozdelil bych, používaje vzorce G rot j a h n o v a,
naše obyvatelstvo asi takto:

1. Majetní lidé, kterým neschází prostredi{u, aby si
volili potraviny dle libosti. Habeant sibi! Nemáme
u nás statistiky úmrtnosti dle povolání a majetnosti,
i<1koAnglicané, s ,propocítáním prumerného veku jako
Nemci, Anglicané a Americané; ale nezdá se mi. že
by se v techto vrstvách méne stonalo a pozdeii umí
ralo, než u méne ma ietných. O ta. oc je tu méne tu
berkulosy, je více otylosti, srdecních chorob, predcasné
sklerosy tepen a neurasthenie. V mestech, hlavnc
v Praze, bohaté rodiny v tretí neb ctvrté generaci vet
šinou vymírají.

2. T. zv. strední vrstvy, t. j. malomeštáci v me
stech, strední úrednidvo, lépe situované kvalifikonné
delnictvo. Panu je zde snaha. využíti co nejvíce všech
slastí ceské kuchyne, ba i snaha po trave koncentro
vaneiší, t. j. prevážne masité: korrektorem kV:lntity
i kvality a koncentrovanosti stravy jsou tesné fin::tnce
.a drahota potravin; výda ie na stravu dalei<o preva
žu jí polovic príjmu, pohybu iíce se Kol fioo/,.;a, více.
Vhodná úorava stravy a stolování pomohla hv temtn
vrstvám velice nejenom zdrrlvotne. al(' i financne.

3. Selské obyvatelstvo, cel('d zemedel<;1<á,venkovští
remeslníci a obchodníci, a ti delníci. ktf'rí mohou vésti
malé hospodárství a chov drobného dohvtka pro svou
potrebu. Zde prevládá ruzný lokální ch::trrlkter 'stravo
vání: strava ie prevahou rostlinn:l. moncn:l: tnk rl maso
se pojídá obcas, nikoli denne:obcasný nedostatek ma
sitých pokrmu, t. j. snadno strrlvitelných a soustrede
ný-ch bílkovin a tuku vvrovnává se v('lkvm kVrlntem
chleba. moucníku. bramboru. ZnamenitÝm nomocnÍ
kem, hlavne nri výchove rletí, .ie mléko, at už Í<rrlvs1<é.
nebo kozí. Koza 11" velikým orítf'lpm a dohrodiním
malého cloveka, zvlášte ieho detí. Protl)že tvto vrstvY
ori své drsné a voluminosní str;:)ve ma ií hoine telpsné
práce a pohybu na dobrém vzduchu. tráví dobre. Mv
slím, že v této kategorii jediné dociluie ceská kuchvne
jisté rovnováhy; tyto vrstvy novažuii také za neji'tdr
nejší - ony jsou to, jež, udržujíce se vytrvale po sta
letí generace za generací, dodávají své populacní pre
bytky do mest; je to živý reservoir, ze kterého od iakživ:t
náš národ cerpal neilepší materiál a témer všecky své
nejlepší muže.' A všimnete si, že v této kategorii se jí
skoro šmahem jen trikráte denne.

4. Prumysloví delníci nequalifikovaní a nádenníci,
odtržení úplne od hospodárství polního a chovu dom;Í
cích zvírat, poukázaní výhradne na svou mzdu. Tú:é
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tito mají tendenci, nahraditi jako kategorie 1. a 2. VO
luminésní stravu »venkovskou« (žitný chléb, lušteniny,
moucníky, rostlinné tuky) stravou koncentrovanejší
(maso, bílý chléb, cukr, zvírecí tuky). Ale k tomu ne
stací príjmy; tito lidé nemohou si již dopráti dosti
stravy rostlinné a moucné, a nemohou si ješte dopráti
masa, másla, cukru: u nich se ukazuje stav chronické
podvÝživy. - Zde platí slova francouzského lékare
Martiala:

»Nezdá se mi, že scházejí hlavne návody ku správné
VÝžive, scházejí peníze. Mužete sepsati pro ne všecky
návody vyživovací - nebudou cteny; delník se stará

predevším aby zlepšil svou mzdu. Až se mu to podarí,
bude moci použíti pravidel hygieny a dbáti výživy fy
siologické a rationelní.«

*
At už studie vyživovací u nás se podniknou nebo ne,

jedna vec je jista: chceme-li zpttsobiti jakékoliv zlep
sení, ja'i<:ýkolivobrat v lidové VÝžive, musíme pro to zí
skati ty, kterí lidovou výživu mají skoro výhradne
v rukou: ženy. Já sice velice si vážím toho, že dívky
opouštející obecnou neb dokon<:e meštanskou školu
vedí, kdo to byl Julius Caesar, co je to prepona troj
úhelníka a jiné dukladné a ucené veci; mnoho, a stále
více a více se ucí ve školách, jejich ucebnice proti tem,
které my mívali, jsou úplné ucené monografie. Ale
holka se vdá, a ode dne po svatbe až do stárí musí va
rit, nakupovat potraviny, starat se o domácnost; a
v tom jí málo pomuže Julius Caesar i prepona trojúhel
níka i ucenost znamenitých školních knih. Kdyby bylo
po mém, ucily by se dívky sice také mnoho z toho, co
dnes; ale v každé dívcí škole by musela býti lidová ku
chyne s dobrou, rozumnou kucharkou a hospodyní jako
clenem ucitelského sboru, a vyucování ve varení dobré
a levné lidové stravy, nákupu potravin, úklidu domác
nosti atd. povinným a peclive vedeným predmetem 
práve tak, jako vyucování, jak zacházeti s novorozeným
deckem a kojencem. *

Nebot šedá je theorie, a já se obávám, že vetšina
mužu, jež snad by tento clánecek pohnul k tomu, aby
u svého ministerstva výživy podali více méne energic
kou interpelaci, žádající za zmenu jídelního lístku a
doby stolování, nepochopí dobre. I v techto sférách 
ba snad v nich nejvíce - je lepší evoluce než revo··
luce.

~Ie na druhé strane jsou tu hlavne muži, 'Kterí sami
nejVíce lpí na tradicní, rodinné strave, na ceské kuchyni
do extrému. Ženy a deti instinktivne tíhnou ke strave
koncentrované, po malých množstvích pojídané, a co
nejrozmanitejší. Mnoho zlostí v domácnostech s det
mi, které »nechtejí jí:sti« a ženami, které »jedí nepo
rádne« je nespravedlivých; velice casto pochodí to od
tud, že je nutíme, aby jedli jídla, proti nimž se jejich
organismus instinktivne bránÍ.

Je také dobre pripomenouti si, že zpusob stravování
rodinného je jakési noli me tangere, a že lidi právem
neradi si dají »koukat do talíre«. Je nutno tuto náladu
respektovati; patrít stravování mezi veci delikátní, ca
sto z ruzných dobrých i trapných dllvodu skrývané;
patrí konecne mezi nekolik málo opravdových svobod
ných individuelních rozhodování, jež nám zbyla v tla
cenici lidí, zákonu, politiky a boje o život. Hygiena tu
nikdy nemuže vystupovat v roli kazatele, tím méne zá
konodárce a porucníka, nýbrž pouze ve forme rádce 
jako vubec v devíti desetinách te·ch vecí, jež nemají zll-

stati pouze napsány na papíre, ale opravdu prejíti v ži
vot a naplniti se. Krátce, lidová výživa a její usporá
dání mela by se státi -soucástí lidové kultury; cesta
k tomu vede od universit a v)Tzkumných ústavu k uci
telstvu a do školy obecné a obcanské i strednÍ.

Ettgen Cervinka:

Studentu a studentek otázka náboženská.
S t ude n t i a s t ude n t k y n e jmi a d š i. V pražských ro

dinách - v centru i na predmestí - je hodne loyálnosti vuci
náboženským spolecnostem. Mnohé lze snadno detem vykládati
existencí Boha. Blahodárné úcinky na morálku, klerá jest dána
vztahem k Bohu vševedoucímu a zlé trestajicímu. Náboženský

život doplnuje zhruba v této dobe: duverivá odevzdanost k antro

pomorfovanému Bohu ochránci; neco modlitby, obcas do
kostela, katolíci také k zpovedi a k prijírnání. U vyznání, jež

jsou v menšine, prirozene vše intensivnejší.
Ale negeneralisovat! Existuje dívcí prima, kde se z otcov-'

ských knihoven nos'i do školy samostatne vypujcené Hríchy pa
pežu, Machar, všelijaké romány o jeptiškách a knežích atd. Dve
vzáj emne se v presvedcení utvrzuj ící úplné theoretické nihi
lístky.

Príznacná jest perioda, kdy smysl náboženství se chápe jako
princip do, ut des. Já se pomodlím, Pánbuh mi za to nejak
pomuže. Putov~ní do chrámu pred komposicemi. Dva šestáky
žebrákovi, aby to dobre dopadlo.

Nekdy nebývají odtud daleko prameny povercivosti. Denní
návšteva kostela mívá tutéž pohnutku, z které se úzkostlive chodí

jen po kraji chodníku, pro niž se málokdo odvažuje tretí (nebo
13. podle místních pomeru) do trídy. Což je zjev, vyskytující se
stejne u primánky jako u maturanla, který prekrocuje práh
k dospelosti.

K studentum a studentkám nejmladším se nejvíce vztahuje
odstavec o náboženskÝch úkonech.

Je tu predevším modlitba. Od té doby, co prestalo povinné
modlení ve škole, je málo príležitosti pozorovati, 'jak se stu
denti modli. Jen v rodinách, kde je prísná náboženská výchova.
V celku hodne formality. I vedomé.

»Modlila jsem s., protože jsem tomu byla od malicka

zvyklá. Potom jsem nekde slyšela., Že modlitba, na niž. se
nemyslí, nemá ceny. A já chtela alespon, abych druhý den
nebyla volána. Snažila jsem se tedy pri modlení premýšlet
o každém slove - ale to bylo težké a nesnesitelne nucené.
Potom jsem zkoušela prestávati se modliti a nakonec jsem
to zapomnela.«

Návšteva kostelu je zjev mezi studenty a studentkami ne
sporne obecnejší. Detem se y kostele IíbL Prilákají varhany,
kvintánku, sextána zájem o poklady a krásu umeleckou. Mímo
to Buh je útocište a v kostele je nejlépe ho hledati. I jiné jsou
motivy:

»Do kostelu se chodí jako nekam, kde je naprostý klid,
kde se mužeš pohrižiti do svých, s vet s k ý c h myšlenek.
Ale tím místem by mohla býti stejne zahrada nebo les,
nebo malý, tichý vlastní pokoj.«

U katolíku významnou událostí, pokud jde o docházku do
kostelu a zároven zpoved, byl 28. .ríjen 1918. Dríve musili
choditi všichni, jejichž nationa1e zaznamenávalo vyznání rímsko
katolické. Nosily se tedy na exhorty knížky, v chrámových la
vicích se tocil ber-dej, vyprávely anekdoty atd. - což vše s pre
vratem zmizelo. Dnes chodí pravidelne do kostela jen nepatrné
procento, k zpovedi ješté méne.

Zpoved sama nebyla nikdy ve valné oblibe pro svou nediskret
nost. Zejména studentkám bývala málo sympatická, pres to že
se do sekundy, tercie vetšina obého pohlaví na ni pripravovala
svedomite a poctive absolvovala. Mezi zpovídajícími se hríš-
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níky bývaly dve karakteristicky odlišné skupiny. Jedni šli jen
ke svému známému knezi, druhých by k nemu nikdo nebyl
dostal za nic na svete. Prirozene ani nevinná prosba: »Puj c
mi opsat náký hríchy, já už si žádný nemužu vymyslet«, nebyla
mezi dobrými práteli prekvapením. Než to dnes pozbývá den
ze dne smyslu pro celek.

Vždyt i povinné vyucování náboženství na strední škole jest
odstraneno. Do nepovinného málokde od' sexty ješte chodí,
a sekunda, v níž polovina z vyucování náboženství vystoupila,
není vzácností. Katolický knez dnes degradován vzhledem k niž
ším trídám na ochrannou ruku ve sboru, studentum a stu
dentkám z vyšších tríd stal se vdecným objektem nábožensko
vedecko-filosofických útoku. Pokud jde o respekt, katolický knez
stojí nejen 'za svými kolegy jinÝch vyznáni, nýbrž i za druhými
profesory. Pri nejmenším sklon k »nenuceneJSlmu« tónu 
možná, že revanche svého druhu za cukrlata a svaté obrázky,
jež nekde vynáší »krásná odpoved«.

Z detských strevícktl vývoj náboženské otázky studentu a
studentek speje cestami mnohýmí.

Nejprve velmi castý a pro celek karakteristický prípad, kde se
mentalita po dobu stredoškolského studia nejméne mení:

Z dívcí kvarty 1924:

»Nikdo nemá k náboženství urcitého stanoviska, pres to
že nás je 90% v rímsko-katolické církvi. Jsou u nás devcata
príliš povrchní, než aby se obírala takovými vecmi. Duševní

náboženské boje, jak se o nich \casto píše, myslím, že žádná,
neprodelala. Snad je to tím, že se nám nedostalo náboženské
výchovy. Nikdo neverí tak, jak tomu krestanství ucí. To
jsou veci smešné. p'rirozene necemu odchylnému také ne

veríme. To by stálo príliš mnoho premýšlení. Ríká se jedno
duše, že se verí v nejakou vyšši bytost, která všecko ridí.
Atheistka není rozhodne žádná.«

Ze septimy:

»Náboženství je pro naši trídu neco, o cem se neuvazuJe,.
až na nekolik výjimek. Myslí-li se na neco vážne., jsou to
knihy, nebD divadla nebo pomer k lídem. Náboženstvi je
pro nás jaksi mimo život. Vyrostly jsme z mechanického
modlení a ch~zení do kostela a k podstate, pravé podstate
a úcelu náboženství jsme se ješte nedostaly. Jsme príliš
mladé a roztrištené.«

Strucneji poucí slovo studenta:
.Náboženství? Je vecí chutí, jako lihoviny. Nekdo rád

církevní koralku, nekdo víno osobního náboženství. Já jsem
abstinent.«

Tak pravi! oktaván L. P. 1924.

Méne jednoduchý je vývoj náboženské otázky u tech, kterí
se dostali k lhostejnosti až po náboženských bojích a p're
rnýšlení, i tech, kterí dospeli k jakémukoli názoru, o nábo
ženství se zajímajícímu.

Je zjevem pravidelnÝm, že detinná víra (tehdy verit znamená
katolicky, evangelicky, žídovsky) se casem ztrácí.

První pochybnosti mají motivy leckqy velmi rozmarné a
hojne se tu uplatnuj í vlivy vnejší. Povrchnost náboženského
cítení v okolí, cetba, ucení o ceské reformaci a Kant-Laplaceove
theorii, touha nezdát se zaostalým, když na pr. zbožnovaný pro
fesor prisvedcí kolegum, kterí se smej í že dotycný ci dotycná
)ješte« verí. Cemuž podléhá stejne venkovský synek, vychovaný
bigotní matkou a hrající si u domácího oltárícku ve svém praž
ském studentském pokojíku na kneze, jako mestské díte, zacína
jící se za své náboženství stydet nebo objevující nové a nové
nesrovnalosti v ucení církve. (Toto se stává casto pri apologeti
ckÝchvýkladech ucitele náboženství).

\'šichni neprožívaj í techto chvil stej ne intensivne. Nekdo po
nedramatickém duševním procesu sebevedome o sobe prohlásí:
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»Neverím, zkrátka není mc«, jinde cte se v materiálu: »Trpeli
jsme tehdy nesmírne«.

První neverectví lze psát klidne v uvozovkách.

»Clovek cte sebevedomc Havlícka i Machara a dívá se

s nimi na svet i na Boha, ale najednou prijde nejaké taková

divná situace, k,Py v duchu zase zkroušene odprošuješ Boha,
že jsi kdy pochyboval«.

Prípad druhý je komplikovanejší: Mládež, jak známo, je kri
tiJ<;prísný a všetecný. Pri tom bere ráda vše opravdove. Tako
vým zakolísání víry v Boha znamená zoufalý vnitrní boj. Jsou
ovšem, kterí se zastaví na pokraji: Kvasí to, zvedavost neuko
jena, vše nevysvetleno, ale rešení nikdo nepodává ani nereší sám.
- Jiní a jiné se však bolestne rvou se svými pochybami. Vždyt
verili uprímne" Buh byl tak krásný. Kristus. tak vznešený. Než
hlásí Se touha po poznání, o nemž nelze pochybovat, proti ná
boženské ví·re ozývají se nejmožnejší a nejnemožnejší momenty,
až náboženský sen se rozpadne jako domek z karet. Tehdy krise

dostupuje vrcholu. Hledání a tápání. Což už je zjev zase hodne
rozširený.

Kam cesty vedou dále, záleží na jednotlivcích. Jsou, kterí ve
snaze domýšlet, vystupuj í z církve. Hned podotýkám, aby snad
nekdo nezevšeobecnoval: Z církve se vystupuje také z prosté
mody, jinde vec obstarají rodice, jiní tak ciní, aby nemeli zka
žené odpoledne docházkami do vyucování náboženství, agitace
atd.

'N eveliké procento, které vystoupilo z církve z presvcdcení -
zpravidla to bývají z nejnadanejších a z nejvyspelejších - roz
lou'cenÍm s náboženskou spolecností dávno ješte není u konce se
svou náboženskou otázkou. Bývají to lidé uprímní a opravdoví,
kterí se nyní pokoušejí budovati vlastní životní názor. Z cetby,
fílosofie, zkušenosti. Cesty k athcismu a pantheismu, nahrazení
všemocnou prírodou, prijímání Arrheniova názoru o puvodu
sveta a života, dále:

»Myslím, že v naší oktáve je málo tech, kterí prestali nebo
zacali verit v Boha. Verí se v lásku, ve štestí, v prátelství.
Verí se v lidi, predevším v lidi«.

"N epotrebuj i Boha, verím v cloveka. Ale to už nemá s ná
boženstvím co delat. Nebot verím v cloveka, jak je, nepod
kládaje mu nic božského.«

»Jsem bez vyznání, ale ne bez víry«, p1se oktavánka.
"Každý clovek necemu verí, každý clovek se k necemu mo

dlí, ponevadž není života bez víry«.

Jiný názor )e:
»Nestydím se priznat, že nevím. Proto nepotrebuji Sl po

máhat Bohem, kde rozum nepostacuje«.
Ovšem fakt je, že 8070 z tech, kterí o sobe ríkají, že jsou ne

verci, priznají v debate Boha pod jiným jménem.

Casto lze se setkati s myšlenkami tohoto druhu:

"Skutecné neverectví neverím že by bylo. Jsou bud za
chované zbytky starého náboženství, ponekud ocištené od
dogmat nebo pocátky vlastních ci prejatých názoru filoso
fických. Považuj i za štestí tu okolnost, že absolutního ne
verectví není. I materialismu je v nás méne, než se o tom
mluví. Ostatne povahy slabší, když je jim nejhure, vždy se
vrátí k Bohu«.

Durazné hlášení se k atheismu nevadí ovšem mnohým býti
matrikovÝmi príslušníky náboženských spolecností.

Matrikoví katolíci a matrikoví židé jsou vubec typ nejhoj
nej Ší. Není tu treba pokaždé viniti studentstvo z bezkarakter
nosti. Ovšem i té je dost. Jde spíše o stav vyckávací, podbarve
ný okamžitou lhostejností, o níž však nelze spravedlive ríci, že
je to ledabylá povrchnost. Jsou totiž matrikoví katolíci, kterí
o náboženství dovedou premýšlet, treba snad z obavy pred ukva
peností trochu opatrnicky. Studenti a studentky jsou lidé dospÍ
vaj íeí, nikoli dospelí.
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»Asi v kvinte rozhodovala jsem svou náboženskou otázku.
Celé hodiny náboženství, doma i na procházkách jsem pre
mýšlela: Zllstanu - vystoupím? Nekteré dny se mi zdálo,
že zustanu, že prijde zázrak, kterým se stanu zbožnou, ve
rící, jak mi bude blaze. Ale to bylo jen chvilkové. Moje
touha státi se dobrou katoh;;!<ou, zdála se mi náhle necim
naprosto nesplnit"lným. Nakonec jsem si prála, aby se moje
náboženská otázka co nejrychleji vyrešila, aT již jakkoli«.

»Nyní nejsem vubec nábožná, pojem boha je u mne na
prosto neurcitý. N evim, proc ríci, že je, ani proc, že není.
J sou chvíle, kdy se mi chce \'eriti, kdy bych chtela, aby St;

mi náboženství stalo necím nenahraditelným _ ale jindy
zdá se mi to vše zase smešné, ubohé a prázdné« - píše
oktavánka.

Konecne je i nepatrné procento tech, kterí pres všecky své
pochyby a útoky i vysmech kolegll vytrvají ve svém nábožen
ství. Neradi o nem hovorí, rozhodne je nevnucují, je-li debata,
dovedou se však zastati a církevní formality pekne vyložít sym
bolicky. Rekruti studia theologie.

..

Studentum a studentkám, hlásícím se ke krestanství, je roz
hodne bližší Buh syn než otec. Na Krista se pohlíží jako na
geniálního, dokonalého cloveka, ucitele, filosofa, jednoho
z prvních socialistu. »Ohromuje a táhne k následování« píše
sextánka. Jako Nazaretský i Hus je postava pomerne dost oblí

bená, jejímž jménem se studenti a studentky obírají vytrvaleji
než jejími myšlenkami. Tolstoj se zná. jako zábavný spisovatel.
»0 Chelcickém nám povídali, naucily jsme se tomu a zapomnely
- jako všecky školní úlohy.«

Mystice »oievrené hlavy« studentu a studentek nakloneny ne
jsou. O spiritlsmus a p. zájem nepatrný. »Neco v tom snad je«,
zní obecný soud, ale dále se již nepátrá.

..

Pokud jde o »Volnou myšlenku« nesmí prekvapit sdelení:
»U nás se nikdy o ní ani nemluvilo«. Hned po prevratu byla
kondice lepší.

Zbývá doplniti, co s morálkou u tech, kterí prestali vyznávat
desatero. Zásadní a dlislední nihilisti se jí v theorii úplne zba

vili. Mnozí mluví o setrvacnosti. Jiným konecne prikázání cír
kevní prestala sice býti dílem božským, ale uznávaj í je za dílo
lidské - vzhledem k spolecnosti.

»Tím, že jsem prestal veriti, že Buh by trestal, oddelil
jsem úplne náboženství od morálky. M oj e morálka se
ustálila ve svrchovane egoistické vete!: co nechceš, aby druzí
cinili tobe, necin ty jim!«

Mnohé další odbíhá již príliš od daného thematu. Na pr.
antisemitismus je u nás spíše politicum. Pokud jde jinak o ná
boženskou snášelivost, je jí hodne. Vyplývá to již z naprosté~10
nezájmu potomku Ceských bratrí i vášnivých protireformátoru
o veci náboženství.

Národní hospodár

Rozpaky s Gastiglionim.
Kdo zná Víden, pochopí, proc se stal Castiglioni je

jím milácicem. Nic tak Vídelí. nemiluje jako lidi, j1r<1lŽ

se mLlže venku representovati, At to byli skutecní
umelci ci jen syn terstského rabína Kamil Kohn a po
tom rakouský Stinnes, Camillo. Castiglioni, první fi
nancní a prumyslový genius, jehož prostrednictvím se

dlouho vysmívala Vídelí. takovým pošetilostem jako
byly reparace anebo náš boj o samostatnou a pevnou
korunu - všechny takové vždy milovala Víden, Jest
treba k vuli kontrastu ríci, že Vídelí. dlouho a nemilo
srdne tlacila k zemi bývalého agenta gumovými obru
cemi, že kopala pri každé príležitosti »prašivého žida«
'se štetinatými vlasy a odulými rty. Dlouho zápasil
IS dluhy a když si konecne pomohl a aspiroval na místo
centrálního reditele Semperit- \i\T erke, byl na zakrocení
Vídenské Banicovní Jednoty nezdvorile vyhozen. Ten
kráte nebyla Víden ješte zvyklá na všelicos. Ale již za
války si zvykla a Castiglioni sklidil první úspechy.
Válecnými dodávkami se zasloužil 00 širší vlast a po
malé episode v Bavorích, jež by ho byla skoro privedla
do káznice, vtáhl slavne do Depositní banky jako vice
president a pozdeji jako president. Jeden z prvních
pochopil prakticky zákon o znehodnocování meny in
flaJCÍa ukládal nejen své prebytky, ale i cizí valuty, jel
koupil za vypujcené peníze, ve švýcarsk}T1chbankách.
Jako president Depositky využil 'k tomu úcelu jejích
penez. Podobne zbohatl i na akciích prumyslov}Tch
podniku a ovládal jich celou radu. Založil ve Vídni
Exportní a prurr',yslovou banku a stal se vicepresiden
tem Ceské banky Union v Praze. (Rozhodnutí u tak
starého a osvedceného ústavu nejméne pochopitelné!!

Byl tedy Castiglioni dosti mocný a ovládal dosti
velkou cást rakouského národního jmení, aby se. Víden
desila jeho pádu. Roku 1922-23 byla Víden na vrcholu
své poválecné slávy a tehdy delal Castiglioni prosla
venou zhodnocovací haussu. Vytvorila se velmi obrat
ne nálada nejen doma, ale i za hranicemi, a rakouské
papíry kupovala Praha, Pešf, Milán, Berlín, Amstero
dam, Curych, Paríž, Londýn ba i N. YorK:. Emise sti
hala emisi a S~ret shltal všechno, co Víden upekla. Lec
ukázalo se, že 'spekulace mela radeji sVLljzisk než Ra
kousko a ke konci minulého roku p~píry do Vídne
vracela. Tyto ohromné balíky akcií strávily nejvetší
cást inflacních ziskLl bank a vázaly skoro 'všechny vol
né prebytky. Katastrofu dovršila protifranková spe
kulace. Castiglioni neutekl v cas a stal se mezi sty
ostatními soudruhy nejvetším trosecníkem. Od brezna
se zhroucení 'stávalo Každý den zrejmejším a Ca:sti
glionimu mohla pomoci jen zahranicní finance, nebot
v Rakousku jsou všechny ústavy immobilní. Není zde,
kdo by mohl koupiti za slušný kurs jeho jmení. Snad
jinde by verejným svedomím otráslo dve ste se b e
v r a ž d ve trech mesících, jen vídenskÝm ne, První
vídenskou starostí bylo jen: konec skandálu a brzkou
financní pomoc z venku. Proto Víden chránila Casti
glioniho a útocila na dra Zimmermanna, jenž na jare
sice povolil na sanaci bursy užíti penez z mezinárodní
pujcky, ale na podzim se stavel proti zvýšení rozpoctu
a nové pomoci z mezinárodní pujcky. Krise se ješte
priostrila, když spolkový kanclér prinesl ze Ženevy
rozkaz k zlatému bilancování a ke snížení diSKontní
sazby. To jsou predpoklady, po jejichž uskutecnení by
teprve cizina mluvila o poskytnutí nové pLljcky a po
prípade by kupovala opet rakouské papíry, Neverí
však vysokým císlLlm a chce vše prehlédnouti ve zlate.
Víden však ví, že pred touto »zlatou« kritikou obstojí
jen velmi málo podnikú a ze néJwnecné financní !skan
dály cizinu jen znechucují.

Proto pri pádu Castiglioniho se ocitlo ve Vídni vše
na rozpacích: I financní rozumy i hospodáriSká obrat
nost i spravedlnost i verejná morálka. Smí se Vídei}
mravne rozhorcovat? Co jí to pomuže? Vždyf unum
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necessarium jest sehnati peníze z venku. Víden je stej
ne ochotna spolknouti ješte jednou »prašivého žida« ,1

peti hymny o jeho geniu jak<; ho vykopnout, jen když
dostaQe peníze. Peníze se staly lucavkou ethiky i spra
vedlnosti. Že do veci zasáhla i justice, stalo se jen nc
mil)'11l omylem. Byl to vlastne trik, jehož se hojne
užívá, ale v tomto prípade nebyl na míste, aspon dnes
tak soudí Víden. I u nás, chceme-li dohnati liknavého
neb insolventního dlužníka k placení, uciní se trestní
oznámení pro podvod neb zproneveru. To ucinil i pan
Lederer a bratrí Bonc.yové, kterí mají za Castiglionim
pohledávku z 'lihových obchodu. Civilní procesy se vle
kou do nekonecna, a proto si pomohli trestním ozná
mením. Témer dvoumesícní neprítomnost Castiglio
niho - jednal v Terstu a Miláne o prevzetí svých zá
vazkLlbankou Commerciafe Italiana - a útek presidenta
Depositky Pavla Goldsteina do Pešti a generálního
reditele Castiglionova Gábora N eumanna do Nemecka,
popudily reditele ústavu pro úver pozemkový p. Sieg
harta a p. vládního radu Sterna, že zakrocili u 'sot.:du
o vydání zatykacu na všechny tri uprchlíky. To mel
býti poslední nátlak na Castiglioniho, aby »neco« za
platil. Vždyt pri sanacní akci Depositky letos v kvetnu
primlouval se p. Sieghart za zarucení a udržení Depo
sitky, za kteroužto dobrou službu po ztroslmtání akce
zaplatí všech pet ISúcastnený>ch bank nejméne 150 mi
liard korun. A nebude-li Depositka sanována, prijde
p. vládní rada Stem, sociálne demokratický predák,
o peníze nemocenských pokladen. Tento krok však
zreime posici Castiglioniho ztížil, nebot primel i ostat
ní jeho veritele k dobývání pohledávek, takže jeho
immobilita ohr,omne vzrostla. A výsledek byl, že banb
Commerciale jednání prerušila. Nyní se hledá muž,
jenž by koupil, ne-li celé Rakousko, aspon Castiglio-
niho. .

Tak daleko ovšem nechtel jíti nikdo ani z nejvetších
osobních pr-otivníkll Castiglionových a raKouská ju
stice prišla zbytecne do rozpaku. Má na krku proces,
jakých by mohla míti tisíce, kdyby stála o potrestání
poválecných šejdírll. Ale krome toho je nebezpecno
souditi Ca'StigJi.oniho. Vždyt byl exponentem Italie ve
Vídni, dokud se ho Italie nezrekla, neví se, zda mu
jin)' financník nepomuže, neví se, zda tento dravec
nebude opet nekdy mocným. Byl také velkomyslný jako
každý parvenu, podporoval vedu i umení; je zde tolik
ohledu. .

A konec koncu obycejná justice a sousedská morálka
není pro silné jedince. Musí se zachovat podle toho,
co rekne v y s o ik: á f i n a n c e. A Castiglioni pro
hlásil, že zaplatí, jen se mu jedná o zpusob mobilisace
svého jmení. Pak ho vysoká finance prijme, nikoli sice
bez vnitrního odporu, ale proste proto, že jeho insol
vence nebude jí pak pLlsobiti starosti a škody a pokusí
se odstraniti ho jiným, vhodnejším zpusobem. Anebo
Castiglioni peníze nesežene a pak ohlásí soudní vyrov
nání a všichni s proklínáním se vrhnou na »prašivého
žida«. Správní radové z Ceské banky Union, z Alpinky
a ostatních si budou týden mýti ruce, Rothschild si od
dechne, verejné mínení se rozhorlí a snad i justice
vyrkne SVLljsoud.

Castiglioni uznává - bez ohledu na otázku viny 
že má »neco« Depositce dát, ponevadž proste si v tomto
ústavu - když už nepripouští, že z to h o t ,o ústavu
- pomohl. V tomto ohledu se nemusí spravedlnosti
bát, nebot tento pojem psaný zaKvn nepostihuje. Pocti
ve si vypucil a po case poctive vrátil, ovšem jen nomi-
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llale penez a hodnota mu zustane. Zákon však je slepe
prísný a odsuzuje zlodeje, který vzal trebas jen dvc
penežní jednotky, ale nikoli 'silného jedince, jenž do
vedl vyssát hodnotu penez za sta milionu. Spravedl
nost snad nalezne jen nejaké vedlejší poklesky, ale víc
nic. Proto zde muže souditi a odsouditi jen verejné
mínení a mravnost, ale ta je rozvrácená a bezradná.

Konecný úsudek Zl! tane v-ysoké financi. Ta ví, co
má uciniti s tímto prípadem. Ví, že Castiglioni byl
mezinárodním, bezohledným koristníkem, hazardní
hrác a spekulant - nikoli tvorící hospodárský prvek
- ví, že vyrostl z rozvratu a bídy jin)Tch,ví, že povin
ností olidních bylo zmírnovati krisi a nikoli jí využit
kovati, ví, že na milionech Castigloniho lpí krev a pro
klínání, vÍ, kterak ho souditi a odsouditi, ale neuciní
to, ponevadž tento rozsudek by ji stál trochu penez,a
verejná morálka je príliš slabá, než aby donutila lidi
pracující s miliony k ethice malých. eheth.

F. Kornenda:

Expanse amerického kapitálu v Evrope.
V poslední 'dobe cteme témer denne zprávy o pujc

kách, jdoucí do set milionll dolaru, jež poskytuje Ame
rika Evrope. Samy o sobe jsou tyto zprávy dosti ne
nápadné; teprve uvedeme-li je v souvislost a považu
jeme za príznaky velkorysého hospodárského dení, ocit
neme se tvárí v tvár ohromnému v)'boji, jemuž celá
svetová válka byla pouhou predehrou. Evropa dostává
se nezadržite1ne v poplatnost Americe.

Svetová válka skoncila v 'postate vítezstvím Ame
riky, jíž platí vlastne válecnou náhradu i vítezné moc
nosti Dohody. Po prvá tri let:l války shromaždovala
Amerika, ve své funkci dodavatele, nesmírné válecné
zisky. Snad rozhodující pro další 'historii válecnou
byla okolnost, že vetšina dodávek dohode dála se na
úver. Americký prumysl vydelával, a patrne ani po
norková válka sebe ostrejší nebyla by jej primela
K opuštení této výhodné posice neutrála. Ale tu zme
nená 'Situace v Evrope jej primela k zmene úlohy. Od
padnutím jednoho neprítele, Ruska, získalo Nemecko
síly, které ,mohlo vrhnouti na západní bojište. Vítez
ství Dohody bylo ohroženo, a Amerika, jako rozumný
veritel, spechala svým dlužníkum na pomoc. Americká
financní a prumyslová oligarchie dovedla vždycky
krýt své manévry vznešenými hesly. Vstup do války
znamenal pro ni jen cálstecné zvetšení režie v obrovské
spekulaci.

Svetová válka se skoncila, president Wilson, který
ve jménu americké demokracie nabídl bratrsKé Evrope
pomocnou ruku, odešel po vykonané povinnosti a na
jeho místo byl zvolen Harding, s heslem nemísit se do
evropských záležitostí. Správne to melo zníti jako vy
povezení spojenectví »vítezné« Dohode. Amerika hrála
opet svoji pLlvodní roli: chladnokrevného obchodníka,
neúprosného veritele.

Ve vycerpané Evrope stupnoval se behem 4 válec'
ných 'let hlad po zboží všeho druhu. Léta 1919-1920
znamenají pro Ameriku dobu rekordní konjunktury.
Všechen v Americe neprodejný brak byl dosti dobrý
k tomu, aby v Evrope se stal ihned zbožím nejžáda
r,ejším. Zdá se v této dobe, že mír pro Ameriku jest
jen pokracováním ve válecn)'ch ziscích. Ale i nejhorší
hlad se jednou upokojí. Nejprve byla nasycena zi
padní Evropa, pak strední, a AmeriKa, která stále ješte
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byla precpána zbožím všeho druhu, musila se ohlížeti
po nových odbytištích. Tu se objevil ruský hladomor.
Jeden z nejobratnejších amerických obchodníku, Hoo
ver, organisuje svetovou pomocnou akci, která umož
nuje Americe, zbaviti se da'lší cásti svých zásob. Hu
manita spojena s businessem, a Amerika stále vyde
lává. Ale tím již poválecná konjunktura pro ni koncí,
nastává stagnace, která hrozí zmeniti se v nebývalou
krisi. Lec podarí se ji zažehnati a jako trvalá památka
zustane z ní svetu kniha »0 ztrátách v našem pru
myslu«. Amerika vidí, že doba »zlatého veku« pro její
prumysl je ta ,tam, a hledí si zajistiti výsledky drívejší
konjunktury. Role dodavatele starého sveta jest do
hrána, a težište dalšího rozmachu Ameriky prenáší
se na pole financní.

Amerika je pro ni dokonale vyzbrojena. Zatím co
evropské zeme nás'ledkem -války jsou kapitálove témer
vycerpány, jest Amerika volným kapitálem presycena.
Vetšina svetový.ch zásob zlata prestehovala se zatím
do Ameriky. Bylo-li v roce 1918 v americký.ch bankách
nahromadeno zlata za 2.086,300.000 dolaru, stouply
tyto zásoby v r. 1921 na 2.875,000.000 a v r. 1923 na
3·07I,roo.ooo ,dolaru. Krome toho stala se Amerika
veritelem celého sveta, trebas by cá;stecne šlo o pohle
dávky velm težko Ekvidovatelné. V ,prvé rade stojí zde
problém t. zv. mezispojeneckých dluhu. Dohoda mu
sila svému spojenci velmi draho platit jeho pomoc.
A jako upomín~a ,na válku zustalo jí ohromné zadlu
žení v Americe. Je to ve velkém tentýž obraz, jako byl
u nás v malém. Dostali jsme presentem svoboldu, ale
musíme si ji zaplatit. Nejen, že musíme odvésti hod
notu všeho, co jsme prevzali ze státního majetku bý
va'lého Rakouska, nýbrž jest nám úctován reparacní
komisí ješte zvláštní poplatek za osvobození, dále úcty
za vydržování našich zahranicních vojsk a dodaný vá
lecný ,materiál, odebraný od našich osvoboditelu (o jeho
kvalite mluvilo se již mnohdkráte a ne vždy pekne).
Stejné úcty presentovala i Amerika. A jeden z hlav
ních dU'vodu, proc se vyhýbala úcastenství na všech
konferencích, týkajídch se nemeckých reparací, byb.
okolnost, že spojenci, predevším Francie, chteli je pro
jednávat v souvislosti se zmínenými mezispojeneckými
dluhy. Ke všem podnetum k jednání o jejich snížení,
ac byly mnoho~ráte nadhozeny, stavela se Amerika
zásadne hluchou.

Jako pikantní podrobnost, která výstižne charakte
risuje vystupování Ameriky v evropských vecech, zo
pakujeme historii záchrany rítícího se franku ame
rickÝm kapitálem. Nedávno citovaly listy zprávu, že
cástka roo milionu dolarll, která skupinou Morgano
vou byla dána pro sanaci franku k disposici, nebyla
témer qotcena a prodlužuje se její pohotovost. Když
frank zacal padat, tváril se p. Morgan velmi váhavým.
Jako by celý obchod byl tak rislkantní, vyžadoval ta- .
~ových obetí a jako by frank nebylo možno již zachrá
niti. Po dobu tohoto váhání byli všichni kontremi
néri franku jako zhypnotisovaní. Spekulovati na frank
a la baisse zdálo se býti tipem zcela neklamným. A také
kde kdo se tohoto runu na frank súcastnil. Omocili si
i tak prozíraví financníci, jako vídenský Castiglioni,
což teprv ti menší. Frank házen na trh a predpro
dáván za kursu, rítících se jako lavina. V dobe nece
lého týdne poklesl o 60%, hodnoty. A pan Morgan se
dále tváril jako 'sfinga, zatím co jeho tajemné »ruce«
zacínaly kupovati. Najednou se rozhodl! Z nejcistší
šlechetnosti a lásky k franku se odhodlal frank sano-

vati. Stejne bláznivé skoky do vyse, rada krachu a
sebevražd - a p. Morgan vydelal na nakoupených
francích obrovské sumy, získal vdecnost celého národa,
a celý podnik ho nestál ani centíku, vydaného z kapsy.

Sanace franku predstavuje romanticko-dobrodruž
nou kapitolu americký:ch financních operací poválec
ných. Vratme se k tem, jež patrí do pravidelnéhq plá
nu. Válka zavinila u všech válcících státu (ovšem mimo
AmeriKu) všeobecný hOlspodárský rozvrat. Uvésti pro
duktivnost jednotlivých státu na žádoucí úroven vyža
dovalo znacných investic, pro než ve schudlé Evrope
nebylo dostatek kapitálu. Protože však Amerika videla,
že nemuže od chudé a neproduktivní Evropy ocekávati
žádných sp'látek na své pohledávky, rozšírila svou
funkci bankére. Vlastne zmenila: kdežto dríve pujco
vala na statky, které byly urceny 'ke znicení nebo oka
mžitému neproduktivnímu zkonsumování (válecný ma
teriál a potraviny pro obyvatelstvo), poskytovala nyní
Kapitál investicní a provozní. Pred válkou prebývalo
Americe rocne asi 400 milionu dolaru, jež mohly být
obráceny na investice. Tat'o cástka se dnes, dle sde
'lení Federal Reserve Board, z d v a c a t e r on á s o
b i 1 a. Americké hospodárství jest dnes na tom stupni,
že nemllže strávit takové množství volného kapitálu.
Musí pro nej hledat umístení mimo U. S. A. Amerika
financuje dnes celý svet, a evropské hospodárské po
mery Ise americkému kapitálu výborne hodí, aby se zde
zakupo al. Nebot co jiného znamená taková. pujcka
evropskému prumyslovému nebo dopravnímu podniku,
než že podnik musí C<i.stecnev 'hudoucnosti pracovati
pro Ameriku, aby mohl americký úver zúrocit a even
tuelne amortisovat. Protože tato amortisace nebude

nikde pokracovati príliš ry.chlým tempem, a evropsk~
poptávky po úveru na ameriá:ých trzích stanou se aSI
zjevem stálým, zarizuje se americký kapitál v Evrope
na trvalo.

Výslednicí techto pomeru jest stálé zhoršování
evropské platební bilance vuci Americe. Amerika má
pri tom ješte tu výhodnou pdsici, že pri poskytování
svých úveru nemusí vetšinou vyvézti ani devisy ani
zlato. Dnes starají se mnozí, zda stací kapacita ame
rického penežního trhu, aby snesla bez otresu zvýšení
evropských úverov)Tch požadavku, jež vzniknou poptáv
kou po ukládacím kapitálu z titulu Dawesova plánu.
Nejbližší pujcka v cástce 800,000.000 zlatých mareÍ<
jest jen drobtem. Pw nejbližší dobu bude Nemec~o
potrebovati asi 5.000,000.000 dolaru, jež ovšem z nej
vetší cásti má poskytnouti kapitál americký. Avšak
tyto /starosti jsou z'cela zbytecné. Jestliže Amerika uzná
vzkríšení Nemecka za dosti výhodný obchod, nalezne
pro ne zcela snadno dostatek potrebného kapitálu.

Ofensivní tendence amerického kapitálu jest z uve
deného zrejma. Tato expanse jest zjevem, plynoucím
zcela prirozene z dnešního rozclenení svetového ho
spodárství. Jest to príznak hospodárského imperia
lismu, který jest u státu s tak príznivými hospodár
skými podmínkami, jenž ješte jest podpor ván trvalým
sklonem konjunktury, zcela samozrejmý. Tím ovšem
neubyde nic z povážlivého faktu, že Evropa dostává s~
cím dále tím více v poplatnost Americe, a že není na
deje na nejakou zmenu této tendence, alespon ne v do
hledné dobe. Naopak, toto pronikání amerického kapi
tálu do Evropy má vlastnost laviny, vzrustá trváním,
protože dnešní Evrope nezbývá, než vyrážeti klín klí
nahražovati jeden dluh dluhem ješte vetším.
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Doba a lidé

Maxim Gorký:

Na obranu hrabenky Tolsté.
v poslední dobe bylo uverejneno ne

kolik biografických kniho Tolstém, ze
jména Certkovova, jeho sekretáre, k;:eré
velmi zamítave se vyslovovaly o hrabence
Tolsté vycítajíce jí, že svým špionstvím a
žárlivostí na svuj podil na jeho sláve ztrpco
vala Tolstému živót a donutila ho po
sléze k úteku z Jasné Polj any, na kte
rémžto úteku Tolstý zemrel. Gorkého od
poved, který znal pomery v Tolstého rodine
z vlastního námru" zasluhuje jiste pozor
nosti.

My~lím, že mohu o hrabence Tolsté mluviti s naprostou
nestranností, nebot jsem ji nikdy nemel rád, ani ona nemela

pro mne žádných sympatií, a ponevadž byla uprimná, netajila
se mi tím. Chovala se casto ke mne nesporne útocne, ale to mi

nevadilo, nebot jsem jasne videl, že na vetšinu lidí kolem
svého velkého muže-muceníka 'pohlížela jako na mouchy, mos
kity - príživníky.

Jest možné, že casem mucila její žárlivost Lva Tolstého.
Tady mají vtipní lidé vhodnou príležitost k vyprávení bajky

»0 poustevníku a medvedu«. Ale bylo by ješte vhodnejší
a moudrejší, kdyby si uvedomili, jak velké a silné bylo hejnO
much obletuj ící ~elkého spisovatde, a jak obtížní byli nekterí
z tech prižívníku, priživujíCích se na jeho duchu. 'Každá
moucha mela svuj zpusob, jak zanechati v živote a v pameti Tol
stého svou stopu. a byly mezi nimi nezdravé zjevy, které by byly
vzbudily hnev i v láskyplném Františku z Assissi. Žofie Andre
jevna byla vášnivá žena; tím prirozenejší bylo její neprátelství
proti nim. Sám Tolstý pohlížel na lidi jako všichni velmi umelci
s velikou trpelivostí, ale delal si o nich osobitý úsudek, který ne
souhlasil mnohdy s obvyklou morálkou; tak v deníku z r. 1892
si zapsal o jistém svém príteli: "Kdyby nemel tak vášnive
rád psy, byl by to naprostý nicema.«

Od konce let osmdesátých byla. Žofie Andrejevna p,resved
cena, že duverný styk s nekterými obdivovateli a "žáky«
Tolstého jen rozciloval a vyvolával nepríjemnosti. Ovšem že
vedela o vážných a pohoršlivých událostech v "Tolstého osa
dách«, jako byla na pr. jedna v simbirské osade (u Arch
angel$ku);, která skoncila sebevraždou vesnického devcete a;
byla brzy na to popsána v sensacní Karoninove povídce. Ve
dela o špinavém verejném "odsouzení licomernosti« hrabete
Tolstého«, které psali kající se "tojstojovci«, na: pr. lljin,

autor hystericky zlomyslného pamfletu "D~ník tolstojovcu«.
Jcst pochopitelno, že ani aféra povestného tolSltojovce Bou

langcra nebyla bez vlivu na Žofii Tolstou; a ovšem že tím
nejsou vylcerpány všechny príklady nezralosti" licomernosti a
sobeckosti, kterou projevovali lidé »téhož vyznanl« jako
Tolstý. Z toho je snadno pochopitelna její silná neduvera
k obdivovatelum a žákum jejího manžela; tato fakta ji plne
opravnujl k touZle odehnati príživníky od' muže, jehož
velkou tvurcí moc a duševní sílu jasne a plne chápala. A není
pochyby o tom, že díky jí byl TolSltý zachránen od mno
hého kopnutí kopyty techto oslu, a ušetren mnohé špina
vosti a pomluvy.

Jest treba pripomenouti, že v osmdesátých letech pokládal
každý nevzdela.ný povalec za svatou po.vinnost oclisuzovati ná
boženské, filosofické, sociální a jiné bludy velkého Tolstého.
Tato odsouzení nezustala bez vlivu na "prostosrdecný« národ.

Vzpomeilme si na nesmrtelný príbeh o nežné starene, která
narovnávala otepi na hranici mistra Jana Husa.

Vidím, jakobych ho mel práve pred ocima, kazanského

cukráre Malomerkova, jak stojí u svého kotle s vanClm cuk·

rem a slyším zasycená slova toho výrobce sladkostí a paštik:
"To' by byl'0 krásné, kdybych tak mohl do toho vrazit toho
hada Tolstého a nechat ho chvíli varit! Toha kacíre!«

Ozveny tohoto temného. zmatení dtu a názoru, vyvolané
na,léhavým hlasem adbojného sveelomí d!ucha" jiste .do,lehly až
do Jasné Polj any, a jiste že byla osmdesátá léta - trebaže
ne z .tohoto duvodu - nejtežší dobou života Žafie Tolsté.

V úloze, Merou v té dobe hrála, vidím neco hrdinského.
Musila projeviti velkou ~uševní slílu a prozíravost, aby
utajila pred Tolstým to množství sprostot a zlomyslností,
kterých nepotreboval znát~, a které by byly mely vliv na
jeho vztah k lidem. Pomluvu a zlomyslnost lze nejlépe potríti
mlcením.

Kdybychom zkoumali nestranne životy ucitelu, videli bychom,
že nejen oni, jak se ríká" nekazí žáky, ale že žáci prekrucují
charakter uciteluv, nekterí svou hloupostí, jiní zlomyslností,

a jiný sesmešnením samotného u)cení. Tolstý se nedíval vždy
lhostejne na výsledky svého života a díla.

A. konecne si snad jehO' žena -uvoo'Omila, že Tolstý žil v zemi,
kele bylo vše možn~, a kde vsazovala vláda lidi do vezení
bez výslechu, a držela je tam po léta. "Kacírský« knez Zolot
nický byl dán do vezení pred t,riceti léty a byl propušten teprve
tehdy, když uplne ztratil pamef.

'"

Umelec nehledá pravdu, on ji tvorí. Nemyslím, že by pravda,
kterou kázal lidu, byla Tolstého uspokojovala. V nem žily
dva protikladné a rekl bych trÝznivé duševni typy: tvurcí duše
umeicova a pochyb'0vacná duše badatelova. Autor »Vojny a
míru« vypravoval a podal lidem svou nauku snad proto,
aby mu neprekáželi v úsiJo.vné a peE:livé práci umelcove. Jest
jasne pochopitelno, že umelecký duch Tolstého pohlížel na
neoblomného kazatele Tolstého s blaHosklonným úsmevem,
s posmesnym kýváním hlavou. V jeho deníku z mladých let
jest prímý dukaz jeho ostre neprátelskéhO' názoru na analytic
ké myšlení; tak na pr. napsal v r. 1852: »N eobycejný pocet
myšlenek se muže v téže dobe sejíti v neobycejne prázdné
hlave.«

Zrejme spIse než »myšlenky« stála v ceste základním potre
bám jeho srdce a duch,). - potreba umelecké tvorby. Jen mu
civou zkušeností vzpoury »myšlenek« proti jeho podvedomé prí
chylnosti k ~mení, pouze bojem dv'0U zásad v jeho duši si mu
:leme vysvetliti jeho slova: »- uvedomení jest nejhorší zlo,
které muže cloveka stihnouti.«

V jednom dopise slecne Arsjenevové napsal: »Príliš velký
lozum jest odporný.« Ale »myšlenky« ho donutily, aby je se
bral a spojil v obraz filosofického systému. Snažil se o to
po tricet let, ai spatrili jsme dojíti velkého umelce k tomu, že
zapre! umení, nesporne vlastní jádra své duše. V posledních
dnech svého života napsal: »PrO'delal jsem žive hrích a po
kušení spisovatelství - prožil jsem to v jiných a prenesl plne
i na sebe.« V dejinách lidstva není druhéhO' tak smutného

prípadu; alespon si nev;pomínám ani na jediného z velkých
svetových umelcu, který by byl dbšel k presvedcení, že jest
umení nejkrásne'jší z lidských výkonu hríchem. Jedním slo
vem byl Tolstý nej slO'žitej'ší z velkÝch mužu devMenáctého
století. Býti jeho jediným blízkým ?rítelem, jeho ženou,

matkau mnoha detí a: paní domu Tolstého, bylo nepopíra
telne velmi nesnadnou a zodpov,eldnou úlohou. Muže se po
príti, že Žafie Tolstá videla a cítila lépe a hloubeji než ~ '!o
koJi jiný, jak smutný a dusivý{ byl pro Tolstého život

v ovzduší prostrednosti a styk s povrchními lidmi? Ale
zároven videla a rozumela, že velký umelec byl opravdu
velkým, když tvoril tajemne a zázracne dílo svého ducha,
ale hrál-Ii karty a prohrával-Ii, dovedl se zlobiti jako aby
cejný smrtelník, a abcas se zlobiti i bez príciny, prisuzuje své
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chyby jiným práve tak:, jakO' tO' delají jiní lidé, a' snad jak
ta ona! sama dle~ala.

Žíti s balestne zmítaným a zmítaj ícím se spisO'vatelem, který

cetl kO'rektury svých knih sedmkrát zasebau a pakaždé je
skara úplne znova prepisaval, žítí s nekým, kdO' tvaril nesmírný

svet, jakého pred tím nebylo - dovedeme pachopíti a oceniti
všechny úzkasti tak výjimecnéhO' živata? Nevíme, jaká slava
pramlauvala Talstého žena V' hadinách" kdy jí tvárí v tvár
predcítal první, práve napsané kapitaly své knihy. Ackali' uzná

vám zázralcnau pranikavast ducha Talstéha, prece jen se dO'
mnívám, že jisté rysy žen z jehO' velkéhO' ramánu mohla znáti
jen žena a že je ramalllopisci vnukla jehO' chat

»Myšlenky« v hlave, tísnící velké srdce umelce TO'lstéha, ha
na kanec danutily, aby vzal na sebe težký a nevdecný úkO'l
»u.citele žiVQta«. Byla dakázána více než jednou, že »úlaha
ucitele« komalí díla umelcava. Jsem presvedcen o tam, že by

v abrovském Talstého histarickém románe bylo bývala více
»filasafie« a méne harmonie, kdyby tu nebylo bývalO' žen
skéhO' vlivu. A apravdu je mažna" že vlivem ženy byl fila
safický díl »Vajny a míru« addelen a umísten na kanec knihy,
kde nicemu a nikamu neprekážÍ,

K pactu zásluh, které náleží žene, dlužna pridati: trebaže
nemiluje filasafie, pladí filasafy. V umení jest dastatek fila
safie. Umelec, jenž ví, jak odíti nahé myšlenky dO' krásných
abrazu, ku podivu zamlcuje smutnau bezmocnast filosafie pred
temnými záhadami života. Harké pilulky se detem aslazují 
je ta velmi cituplné a velmi dabrocinné.

Ve svých vzpamínkách na štastné dny" kdy se mi dostala té
velké cti seznámiti se s Tolstým, jsem úmyslne nerekl nic

a Žafii Talsté. Nelíbila se mi. Videl jsem u ní žárlivau, na
pjatau a dakance charabne prehnanO'u snahu dáti na jeva svau
nepapíratelne ohrO'mnau úlohu v 'živote svéhO' chate. Pripo
mínala mi trachu muže pred baudau na pauti, který ukazuje
staréhO' lva, nejdríve papisuje sílu zvirete a pak predvádí, jak
an, krotitel, jest j'eainým mužem na svete, kteréhO' lev pa
slauchá a má rád. V mÝch acích byly prajevy Žofie Tolsté
zcela zbytecné, abcas smešné, a dakance panekud panižuj ící
prO' ni samu. Mahla se háj iti pauze tím, že v té dabe nebyla
nikohO' v blízkasti Talstéha, kdO' by se jí byl mahl vyravnati
v inteligenci a energii. Nyní když jsem videl a pazna1, jak se
k ní chaval rad Certkavu, shledávám, že její žárlivast na abe
censtva stejne jakO' její zrejmá tauha skrývati svéhO' muže

(a ješte leccas jinéhO', cO' bylo v ní nepríjemnéha)" byla vy
valána a aprávnena chaváním k ní i za živata TalstéhO' i po
jehO' sttmti.

Pazaroval jsem Žafii Talstau pa nekalik mesícu V Gaspre,
na Krymu, když byl Talstý tak nebezpecne nemacen, že vláda,
acekávajíc jehO' smr~, paslala státníhO' návlad1ního ze Simfera
pale, a úredník cekal v J alte., chystaje se" jak se pavídala,
zkanfiskavati spisovatelavy papíry. Statek hrabenky Paninavé"
kde Talstý žil, se hemŽil špehy; lelkavali pa parku, a Leapald
Sulerický je vyhánív;tl jakO' prasata ze ze1inárské zahrady.

Nemýlím-Ii se, byla ta v Gaspre, kde se shromáždila celá
radina Talstéha: jehO' deti" zetové a snachy. Mám dajem, že
mezi nimi byla mnaha chO'rých a apuštených lidí. Videl jsem
dabre, v jakém víru zhaubných malichernastí se atácela Žafie

Talstá, matka, snažíc se uhá:jiti klid charéha muže, chrániti
jehO' rukapisy" paskytnauti pahadlí svým detem, adstraniti hlu.c
nau daternast »uprímne saucítících« návštev _ tech diváku

z pavalání - a všechny je nakrmiti a napajiti. Musila také
mírniti vzájemnau žárlivO'st lékaru, z nichž každý presved
caval, že jemu jedinému náleží velká zásluha O' uzdravení
nemacnéha.

Muže se bez prehánení :ríci, že v techtO' težkých dnech 
jakO' skutecne vždy ve dnech neštestí - privál vítr zlé ba-

nality dO' damu spaustu všehO' druhu smetí: malicherné mrzu
tasti, znepakojující starasti. Talstoj nebyl tak bahat, jak se
a nem ,ríkalO'; byl spisavatelem, který žil ze svéhO' výdelku,
s hramadau detí, které, trebaže úplne adrostlé, neclavedly pra

cavati. V ta111 víru aslepuj.ícíha svetského prachu pabíhala Žafie
Talstá ad rána dO' naci, zatinaj íc nervasne zuby, krautíc svýma
razumnýma acima, udivuj ic všechny svou neúnavnastí, svou
schO'pností býti všude zavca~ upakoj iti každéhO', zastaviti mali
cherné reptáni malicherných lidi nespakajených se sebau navzájem.
Byla tu vydešená, chudakrevná žena Andreje Talstého - byla te
hatná a následkem pádu se O'bávala predcasnéhO' paradu; manžel
Tatany Tolsté, se slabým srdcem, dusící se a chrapticí; Sergej
Tolst)é, asi ctyricátník, skro111ný a bezbarvÝ, hledaj ící za
smušile a marne spO'luhráce v karty. Pakusil se psáti hudbu,
a hrál u mne jednau pianistavi A. Galdenveiseravi písen na
slava Tjutcevovy básne »Proc vyješ, m)cní vetre?« Nepama

tuji se na Goldenveiseruv úsudek, ale ·ur. A. N. Alexin, muž
hudebne vzdelaný, abjevil ve skladatelave díle nepachybný vliv

francO'uzských písnicek.
Utváril se ve mne zvláštní, snad nesprávný 'daj'em, že

všichni clenové velké radiny Talstéha byli neschapní, že žádný
z nich nebyl príliš laskav k druhému, a že se všichni nudili.

Zdá se mi, že Alexandra TaLstá anemacnela úplavicí v dobe,
kdy se její atec pacínal uzdravavati. Všichni meli zapatrebí
pazarnO'sti a péce Žafie TO'lsté; bylo tu mnaha vec~, které b~
byly mahly neblaze a nebezpEjcl1'e!znepakajiti velkéhO' umelce,

který se v míru p:ripravoval na adcha'dJ ze živata.

Pamatuji se na strach Žafie Talsté, aby její muž nevidel císla
»Navoje Vremja«, v nemž vycházela bud pavídka ad Lva
Tolstého mladši:10f, nebO' Bureninllv :clánek a tam. MO'hla se to
snadnO' splésti; duležita jest, že Talstéha syn uverijnoval ne
které své pavídky v témže liste, v nemž se mu pO'dlý Burenin
hrube vysmíval,' nazývaje ha »Kajencem. Tígrem Tigravicem«
a dakance udával adresu neštastnéha spisavatele »Blázinec sv.
Spasitele v Hlupákave.«

Syn Tolstého mel svrchavaný strach pred padezrením, že na

podobí svéhO' O'tce, a snad s tauto myšlenkau uverejnil »proti
talstojavský" román a ctnasti bismutu a neresti arseniku. Ta
není žert: ta byl prablém ramánu. V témže casopíse uverejnil
J asinský nezpusabný razbar »Vzkríšení« atce TO'15tého, v nemž
kritisaval kapitaly ramánu, které censar v. ruském vydání ne
prapusti!" a jež vyšly jen v nemeckém vydání, uverejneném
v Berlíne pred vydáním ruským. Žafie Talstá plne chápala, že
razbar byl clilem udavace.

Mluvim o tam všem v",lmi nerad, a jen pratO', že ta pO'kládám
za nutné, chci-Ii znavu paukázaJti na ta, jak výjimecne složité
byly akolnosti, v nichž žila Žafie TO'lstá, jak mnO'hO' citu a
pachapení byla zapatrebí. JakO' všichni velcí muži, žil i Tolstaj
jakO' na verejné ceste, a každý mimojdaucí pokládal za své
zákanité práva dastati se nejak dO'styku s neabycejným a obdivu
hadným mužem. Neni pachyby, že Žofie Talstá adehnala ad
svéhO' muže nemálO' špinavých a lacných rukau, odstranila
mnažství Ihostejne zvedavých prstu, které se hrube pakaušely
meriti hloubku duševních ran tO'hota adbajnéha muže" muže,
který jí byl drahý.

*

Chavání Žofie Talsté za ralnické revaluce r. 1905-6 se' po
kládá za její zvlášt težký hrích. Tvrdí se, že v tech dnech
jednala jakO' sta jinÝch ruských statkáru, kterí naj ímali ruzné
vojenské zpustlíky, »aby chránili ruské zemedelství, které bar
bari nicí.« Myslím také, že najala nekalik kavkazských horalu"
aby bránila Jasnau Paljanu.

Razhodlo se, že žena Talstéhq, který papíral majetek, ne
mcla brániti sedlákllm, aby plenili její statek. Ale když na
Žafii Talsté ležela pO'vinnast brániti život a klid Lva Talstéha,
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který p'rece jen žil v Jasné Poljane, jež mu skýtala maximum
nutného klidu k práci jeho ducha. Klid mu byl tim nutnejší,
protože žil již ze svých posledních Sil, a chystal se na odchod
ze života. Opustil Jasnou Poljanu již za pet let na to.

Zlomyslní lidé si mohou pomysliti, že v tom jest skryta tajná
narážka: Lev Tolstý, revolucionár a anarchista, by byl udelal

lépe, kdyby byl opustil svuj statek za revoluce. Ovšem, že jsem
tuto narážku nezamýšlel; co chci ríc~, to rikám otevrene.

Podle mého mínení nemel Tolstý nikdy odejiti, a ti lidé,
kterí byli pri nem, by byli jednali cituplneji, kdyby mu v tom
byli zabránili. Tolstého od'chod ukrátil mu život, cenný až do
poslední minuty - to je nepopíratelný fakt. .

Píší, že Tolstoj odejel, protože byl vyhnán ze svého domu

duševne abnormální ženou. Nebylo mi nikdy jasno, kdo z tech,
kterí byli ko,lem Tolstého v tech dnech, byl duševne zcela nor
mální. A nedovedu pochopiti, proc, když pokládali jeho ženu za
duševne abnormální, nepol~yslili ti normální na to, aby na ni
dohlédli a isolovali ji.

Tolstoj jest velký muŽu a jeho svetlý obraz není ani dOst

málo zkalen tím, že, co bylo lidské, nebylo mu cizí.
Konecne - co se stalo?

Jen to, že žena, která strávila padesát težkých let s velkým

umelcem, krajne originelním a buricským mužem, žena, která
byla jeho jediným prítelem po celý život a cinným pomocníkem
v jeho práci, se strašne unavila _ a to je naprosto pochopi
telné. Olk'l, stará žena, videla v téže dobe ohromného muže,

svého chote, louciti se se svetem, a cítila se opušte!l0u, nikomu
potrebnou a to ji zlobilo.

Protože se rozzlobila, že ji cizinci vyhnali z postavení, které
mela po ptII století, 'ríká se, že se Žofie Tolstá chovala bez

dostatecného ohledu k mravním pravidlum - temto zdem" které
postavili slabí duchem, aby obmezili lidi lepší!

Pak nabývalo její rozhorcení rázu témer šílenství. Opuštena
všemi, zemrela v samote, a po její smrti si na ni nekterí vzpo
umeli, jen aby se radovali z pomluv proti ní. To je vše.

Georges Pioch:

Anatole France a svetový mír.
Asi pred triceti lety OI1:evrelAnaJ1:ole France Epikurovu za'

hradu socialismu a byl tomuto gestu veren až do smrti.

Lidé žasli. Jeto možné? Tento delikátní povýšenec, který se
dopraco\'al blahého a neochvejného duševního klidu, tento
vyrovnaný umelec, líbezný básník, u nehož lidská myšlénka
i francouzský jazyk svítí touž pruzracnou jasností, tento

intelektuální anarchista, oplodnený stejne úsmevem Montaig
novým jako Voltairovým a Renanovým: ie to možné, že by
on pi"išel se svou :prihláškou k politické strane, která více než
všechny ostatní je »stranou mass«?

Pravdou je ovšem, že Anatole France byl vždy pouze vlažným
straníkem. Verejné forum nebylo nic pro nej.

Ale pres to byl vždy uprímným socialistou ... Dokonce o to

uprímnejším, že na volbu" která pred triceti lety bezmála
zmenila jeho životní smer, nevrhly nejmenšího stínu obratná

touha líbit se nebo se nelíbit, snaha po cemsi zvláštním, nebo
žádost upozornit na sebe. Dal socialismu o to více, oc méne!
mel nadání získat z neho prakticky.

Tak se Anatole France rozhodl pro osud onoho Herkula.,
syna boha a lidské ženy, o nemž nám praví v A m e ty s t o
v é m pr S ten u: »Sympatisuji s ním«. Herkules se octl

na rozcestí, když se mu zjevily dve krásné postavy, které
stejne lákaly: Ctnost a: Rozkoš. Rozhodl se pro Ctnos<t. I Her
kules byl v tom prívržencem strany.

Anatole France, obohacený o radu lidské, byt ned'ostatecné
kultury, byl bystrejší než Herkules. Rekl si: »Hodnota té

první predstihuje všechny nadeje. Ale ta druhá je zas plna

puvabu. N ac dávat prednost, když postací pochopit? Nuže,
Kant Tekl: »Chápat, tot spojovat«.

A tak Anatole France, který by si nikdy nebyl odpustil, aby
dve tak krásné bytosti od sebe odlucoval,,' vytvoril své mi
strovské dílo, jímž je v knihách jeho nejzralejších let doko
nalé, harmonické stmelení Ctnosti a Rozkoše.

Že vývoj Anatola France je odvislý pri tom od nekterých
lidí, od jistých událostí, toho' nikdo nepopírá.

Vdecí Zolovu známému vystoupení, jímž tento vtiskl slovu

Spravedlnost presný smysl; je zavázán mnohÝm srdecnému
a myslivému príkladu Jauresovu;, a premnoho dekuje tento
vývoj nesrovnatelnému mravnímu vítezství, jehož dobyla Fran

cie nad nej1ítejšími, a nejzarytejšími predsudky a prede vším
nad sebou samotnou v tom, co se nazývá Dreyfusovou aférou.

Co hledal v socialismu? Tak jako Dante, klepající na bránu
kláštera Františkántl, muze i Anatole France ríci: »Jdu
hledat mír ... « Což možnO' i vyjádrit skromneji takto: »Jdu
sem nej dríve chystat prostredky pro pripravování míru svou
dobou a na klopotné jeho založení mezi lidmi.«

Svou touhu vyjádril vetou: »Sjednocení delníku privodí
svetový mír,« která pro socialisty všech národností a dokonce
všech smedl se vyrovná zcela populárnímu kredu, formulo-.
\'anému Marxem a Engelscm: »Proletári všech zemí, spojte
se« a »Osvobození proletariátu bude dílem proletariátu sa
mého.«

Ale byl-li Anatole France nejméne ctižádostivý, nejméne
urputný, nejméne útocný a tím práve neuprímnejší socialista,

zu~tal proto jen mudrcem; proto vnesl moudre sám nejdríve
v socialismus ten mír, za nímž tam prišel.

P.rijde den ... Prijde jednou dellv kdy Evropané vystrízliví
na dobro z válecného šilenství... Pak zahanbení demago
gové at z pravice nebo z levice skloní se v podivu pred tímto
1\natolem Francem, který se tolik zaslOužil o socialismus, ale
zustal pri tom veren svému geniu a svému dílu. Skloní se
v údivu pred jeho podivuhounou ces t n o stí, která mu umož

nila s týmž zdarem vypracovati první tri knihy jeho »Sou
casné historie«, totiž Ostrova tucnáku., V z p o u I' y a n del u
a Ž í zní c í c h b o h u, knihy, které profesionelní nacio

nalisté - »nejhorší neprátelé každé zeme«, rekl o nich
Anatole France - vydávají za »reakcionárské dílo« .... De

tinové! Vždyt jeto práve dílo »uve,domelého a organisova
ného revolucionáre«: toho, jenž by rád ocistil každou revo

luci od prvních násilností, závistivých, mstivých, vojenských,
zbytecných. V této snaze, v níž zdravý úsudek se potýká) stále
s absurdnostmi, opírá se France o své dílo.

Je jiste mnoho knih, které volají pro národy a pro cloveka.

po dobrodiní a nevyrovnatelné rozumnosti míru. Ale kolik jich
také samo mír prináší, kolik z jich je samo jeho splnením?

Knihy Anatola France jsou z tech, které vnášejí do života

mír dotud neznámý. To dobre vystihl Tolstoj, který pres své
absolutní krestanské stanovisko kochal se prímo s r07ko;í n,'·
kterými z techto knih, opevajícími prece žár božské révy.

Když stockholmská akademie 7. litopadu 1921 udelila mi

strOvi Nobelovu cenu, odmenovala ne už jen slib míru, vuli
k míru, nýbrž jistotu, splnení míru. Když obdarila touže od
menou Romain Rollanda, uctila v jeho osobe spíše setbu než

žen. Setba, tot žár duvery;, a Romain Rolland je plamen
sám, stelesnené víry.

Žen, tot shovívavý slrepticismus, dosti silný, aby mohl od
poušteti, jako je silný, aby mohl' chápati, a který mení takrk"

úsmev AnaJ1:ola France v úsmev Montaignuv, v hostii bez boha,
v hostii, v níž pouze clovek je prítomen. Ale je to clovek vy
spelý, uživší náležite života;, osmýkaný jím, ale jaksi rozumne,
clovek, který sám sebe dostatecne uklidnil, aby se pokochal
v skrytu duše v,edomím, že dosáhl konecne veku skutecné kul
tury.
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Mnozí volají: »Mohu brát vážnc spi ovatele, myslitele, kte
rého chválí stejne Action Fran~aise a Humanité,
jako F i g a r o a E r e N o u v e IIe, In t ran s i g e a n t a
Paris-Soir?«

Múžete, dobrí lidé.

Tu je dílo, v nemž se smirují všechny protivy, v nemz se
vyrovnávaj í síly casto sobe neprátelské. N uže a tomu se práve
ríká: dovršení míru: ta príj emná jistota, která si ujasnila.
cíle a konce sociálního vývoje tak jako lidská opatrnost bu
duje maják u more. Dílo Anatola France je plodem lidského
ducha a prírody. Nezakládaje si nikterak na tom, nejcasteji
jakoby vubec o to nedbaje, uskutecnil Anatole France onen

»velký život«, o jakém mluví Vauvenargues a který je »myš
lenkou mládi, uskute!cnenou zralým vekem«.

N adán cinností, byl by, snad proti své vuli, bÝval trochu
bojovným. Jako spekulativní duch je stelesnením míru. N e
bot tento vášnivý skeptik, ktey konec koncu negoval jen ne
gace, miluje kulturu pro ni samu ... Ctete jeho obdivuhodné
Kredo, které naleznete v predmluve k J e a n n e d Ar c:

»Verim v prišti sjednocení národu a privolávám je s tou
žhavou láskou k lidskému pokolen~, která vznikla v latinském
svedomí v dobách Epiktetových a Senekových a potlacovaná
po tolik veku evropským barbarstvím, zažehla se znovu v nej
ušlechtilejších srdcích moderní doby. A marne by mi chtel
nekdo namítati, že jsou to pouhé il1use snu a touhy: touha tvorí
život a budoucnost se postará o uskutecnení snu filosofu.«

Literatura a umení

J oset Capek:

Capek o Josefovi.
Pan redaktor této revue mne dal velice laskavý

návrh, abych u príležitosti své souborné výstavy sem
napsal nekolik slov sám o sobe. Myslím, že si predsta
voval, že z tohO' vyjde necO' zajímavého; já, zlákán
svudností jeho návrhu, jsem si to v prvním okamži~u
predstavoval také, ale nyní vidím, že jsem docela b!á
hove vlezl do náramne svízelné situace. Nevím proste,
kudy a ja:k do toho. ,

Co mám o 'sobe ríci, když je ted na jiných, aby 
zváživše mou práci, kterou neprozretelne uvádím na
oci verejnosti - o mne mluvili, mne rozebrali a ahy
správne trefili hrebík práve na hlavicku? N askýtá. s'e'
mne však zde vzácná príležitost, abych sám predem
r~kl si o sobe všechno zajímavé, obdivuhodné a velko
lepé, co bych takto mohl nasuggerovati tem, kdož se
budou dívati na mé abrazy, vyslovovati o nich úsudky
a psáti referáty. Mel by<:h, z duvodu taktických, ríci
bud neco tát<:ovéha jako treba, že starí mistri jsou
mými uciteli, že, dejme tomu, LeonardO' nebo Michel
angelo jsou mými vzory (abych se takto dostal do do
bré spolecnasti), nebo bych mel prohlásiti, že až dosud
umení vubec z·a nic nestálo, a teprve já že jako uka
zuju, jak se na to má jít. Obávám se však, že by mne
to nikdO' neveril; nebyly mne uvereny už mnohé veci,
sice také nehorázné, ale mnohem opodstatnenejší, než
by bylo jakékoliv suggestivní gesto pokorné pýchy
nebO' pyšné pokory.

Nebo bych tu mel vysloviti nejaká veliká slova a
krásné definice Umení, aby z toho bylo videt, že O'nem
smýšlím velmi posvecene. Když však clovek chystá
svoje dbrazy pro výstavu - což sice pro mne nebylo
velkým nepohodlím, nebot s'Koro všechno, co jsem kdy
udelal, mne porád ješte pekne zustalo doma - když
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se tedy kouká takto zblízka na sebe a na svou práci,
tu sotva mu napadnou veliká slova a krásné definice,
nebot vidí v první rade, co by byl mel udelati lépe a
jinak A v tu chvíli (aspon já jsem to tak cítil) nelze
mu mysliti jen na umení. Musí pomýšleti také na 'sebe,
nejen na malíre, ale také na cloveka a musí pomysliti
také na život.

At je to už jaké chce, at je to už treba kubismus
nebo capkismus, at je to hubené nebo tlusté, intelek
tuální nebo pudové, cervené nebo zelené, vcerejší neb')
zítrejší, je tO' konec koncu prece jen kus vývoje, kus
práce, nejaké malování, nejaká umelecká záležitost.
At takové nebo jinací, lepší ci horší, ale z úhrnu tako
vý·ch umeleckÝch záležitostí skládá se náš umelecký ži
vot, prítomné ceské umení. A tu - nikoliv poprvé a
s údivem - jsem opet velmi jasne pocítil ten zvláštní
stav a údel, že mne nebylo dáno jinak, než abych v ce
ském umení vždycky byl ja'Kýmsi outsiderem a exter
nistou. Nikoliv z vlastní vule, ale tak - jedna s dru
hým to tak prišlo - nejak tak, jako kdybych nebyl
z branže a nebyl v ceském umení tuzemcem. Pokud
mne bylo možno prijíti jako výtvarníkovi pred verej
nost, neudálo se to v rámci našich umeleckých orga
nisací, spolkových výstav ani odborných výtvarnických
casopisu, a snad i to, co mi tu zbylo podniknouti na
vla'stní pest, muže býti považováno za pytlacení. A ta'K
i v otázce samy existence, kterou bylo mne vždy vydo
bývati si na jiném poli, ve všech jiných oborech, než je
vlastní métier výtvarnictví.

Z této situace je jasno tolik, že jsem se asi nejak
obetoval bUQ sobe nebo nejaké veci, ci vlastne; obojímu
v jednom.

Ale co je to, ta moje vec?
Rekl bych, že jsem ji snad mnohokrát vyslovil obra

zem i slovem, ci snad zatím jen cástecne, nebot jest to
dílo celého života. Bylo by mi ted težkou úlohou, za
hrnouti ji do nekolika slov. Ale kdybych mel vypove
deti své kredo, tu nepochybne bych o tom, v co verím
a co chci, rekl asi totéž, jako každý umelec, který by
chtel mluviti vecne a bez kulatých slov. Nebylo by to
naprosto nic divného a kacírského; co by nenáleželo
do umení a k umení. Z toho by tedy vyplývalo, 
když tedy to težkO' prijatelné neleží v kredu a v defi
nici - že asi nejaký zcizující rys leží v praxi, v du
chovém i konstruktivním pojetí výtvarného úkolu.

Když jsem se odhodlal státi se malírem, tehdy jsem
zrovna byl v továrne zamestnán jako tkadlec, montér
a zámecník. Nemohu ríci, že jsem tam byl neštasten
a že by se mne byla ta práce se stroji protivila. N a
prosto ne, ale cítil jsem strašne jasne tolik - kdyhych
tu pro vždy setrval - že by zde muj život uplynul
marne, že bych takto svuj život cele nevyžil. A jestli
mne tu velmi krvavý hlas duše pudil k malírství, ne
bylo to proto, že bych si malování obrazu predstavoval
ja'Ko práci mnohem lehcí a blaženejší, než je zmonto
vání tblcovského 'stroje a tkaní cvilinku, a také jsem
ani okamžik nesnil o tom, že budu v pekném atelieru
malovat modelky a delat z nich víly nebo bohyne, nebo
si jezdit po svete a predvádet poutavé kr<:jiny, ackoliv
jsem odjakživa zasažen jistou dobrodružností. A co
jsem tedy chtel na té proklaté galére u:není? N etáhlu
mne to, být na ni pasažérem; myslím, že jsem chtel
opravdu být na ní rádným námorníkem, až pJpluje
s rozpjatými plachtami.

Tak tedy nemela pro mne smyslová stránka umeIií
té pritažlivosti a tolik podstaty, jaká se smyslovému
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živlu v umení obycejne prikládá. Vždy se ve mne neco
vzpírá syrovému naturalismu, ale vzpírá se to snad
ješte príkreji všemu výtvarnickému narcissismu, jai<:ý
se shlíží v melkých studánkách akademického malír
ství. Dusledky tohoto povahového založení jsou asi
na praxi až príliš stroze a naze zjevné.

A tu iiž snad nemusím za sebe nic dokládat. O tom.
co je tu dobré a co k nevýhode, podává nejvecnejší sve
dectví sama práce. Není a nebude jinou, i kdybych ji
omlouval ci okrašloval jakýmikoliv duvody a posve
cenými slovy. Nespolecenskému cloveku je težko mlu
viti o sobe, ale když už v tom jsem, mohl bych ješte
ledacos o sobe ríci, že taK a tak citím a smýšlím, mohl
bych mluviti o tom, co mám rád a co nemiluju, co chci,
kam mírím, proc jsem udelal to a ono, proc tak a ne
jinak. Mohl bych to ríci, protože mnohé jsem delal
s jasnou vulí a jasným vedomím, spoléhaje, že nej
spodnejší pohnutky jsou velmi základní, prirozené a
nejpodstatneji lidské. Ale všechno to, co bych mohl
ríci, chtel bych radeji namalovat. Bude to tak lepší,
poskytne-li mi boj o život k tomu dost volnosti, sou
stredení a casu.

A predevším pak jsem rád, že už jsem s tímto clán
kem hotov. Vždyt tady porád šlo o to, udržeti rovno
váhu!

Psychologie
F. S/ro/her:

Prícina zlocinu - vadný mozek.
II.

Všimneme si nyní podrobneji psychologické teorie, na níž
naši chicagští badatelé stavejí:

Vložili jste nekdy v chvíli roztržitosti horící konec doutníku
do úst? Neulcinili-li jste tuto zvláštní zkušenost, vzpomenete si
jiste na nejaký jiný, stejne bežný a stejne smešný lapsus pozor
nosti.

Jiste však vás nikdy nenapacHo, že by neco tak všedního a
komického melo co spolecného se zlocincem. A prece tato vec
souvisí s prícinou všech témer zlocinUp vyjma zlociny spáchané
z nepremožitelného návalu hnevu. To co jste ucinili, bylo vý
sledkem prechodné »roztržitosti« a skoncilo se smíchem na váš

úcet. Ale denne sta ubožáku vcházejí do kriminálu, protože
jejich duch funkcionuje v ž d y c k y tak, jak funkci ono val na

okamžik váš, a pro tož e o n i ne m o h o Urny s Ii t j í n a k,
než myslí.

Rozdíl mezi »duševním nedopatrením« normálního cloveka a

chronickou duševní úchylností cloveka abnormálního je asi
takový jako rozdíl mezi rukou zlomenou a »uschlou«. Zlomená

ruka rychle nabude své normální výkonnosti;, uschlá je handica
pována trvale.

Abychom nabyli presného ponetí o tomto rozdílu, vezmeme

za príklad zcela normální fysický akt a stopujme, jaká je pri
nem cinnost vedomí. Rekneme, že jste ve škole pro základy
kreslení a že váš ucitel nakreslil na tabuli ctverec a rekl vám,
abyste jej nakreslili po nem. Nemuže být nic prostšího a vy
budete mít v malé chvíli na papí:re dokonalý ctverec. A prec~
bylo k tomuto prostému aktu potrebí rady cinností mnohem slo
žitejších a mnohem podivuhodnejších, než je výkon kteréhokoli

stroje, vynalezeného clovekem, na pr. radiotelegrafu, telefonu,
1inotypu nebo automobilu. Svrchní cást vašeho vedomí (šedá
kura mozková) studovala výhes na tabuli a postrehla jisté

jeho vlastnosti: 1. že dolní a horní linie jsou rovnobežky ~
2. že bocné linie jsou rovnobežky; 3. že všecky ctyri linie jsou
stejne dlouhé; 4. že svrchní a spodní linie jsou horizontální;
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5. že bocní linie jsou vertikální. Když svrchní cást vašeho ve
domí pojala všechna tato podstatná fakta, signalisovala spodní
cásti vašeho vedomí (malému mozku): »Ted mám všechny in
formace., jichž potrebuji. Zde jsou«. Potom ucinila spodní cást
vašeho vedomí nekolik vecí. Jsouc sídlem svedomí uvážila nej
prve otázku: »M á m udelat, k cemu me ucitel vyzval, mám na
kreslit ten ctverec?« Zod!povedevši vuli tuto otázku kladne, je
s ní citovost hotova. Potom dala rozkazy, telegrafujíc svalum
prostrednictvím nervu, aby se svaly pohnuly, uchopily tužku,
vedly ji po papíru a rýsovaly obrazec, jehož podrobno·sti jim
sdelila vrchní i:ást vedomí.

Nuže, každý výkon vašeho denního života vyžaduje této po
divuhodné dokonalé soucinnosti intelektu a citu; intelektu, citu

a vule a (doslovne) bilionu príslušných bunek mozkových, ner
vových a svalových. (Prostorove možno mluviti o intelektu jako
o svrchním vedom~, protože je lokalisován predevším v šedé
kure mozkové, ú citovosti jako o spodním vedomí, protože je
lokalisována predevším v basických gangliích mozku.) To zna

mená: každý uvedomený cin vyžaduje této sou'cinnosti. My
jsme tak zvyklí tomuto fenomenu - ono se prihází tisíckrát
denne bez nejmenší poruchy - že nikdy nepomyslíme na jeho
složitost a d~konalost.

»Ale co tohle všechno má co delat se zlocinem?«

Trpelivost. Prijdeme k tomu hned a tohle všechno je k tomu
prupravou.

Když jste vložil doutník do úst horícím koncem, co se vlast

ne stalo? Rekneme, že jste kouril" když vás ucitel kreslení vy
zval, abyste nakreslil ctverec. Máte špatný zvyk, že vkládáte
tužku do úst, než jí použijete. Myslil jste s~, že váš doutník

špatne »táhne« a že vaše tužka je neobycejne tvrdá a že je
pošetilé, žádá-li ucitel od rozumného cloveka, aby nakreslil vec

tak jednoduchou jako je ctverec, a rekl jste: »Ale ano., na
kreslím to«, a hned vzápetí: »Ouvé!« Vaše vrchní vedomí pre
cházejíc rychle ze ctyr myšlenek od jedné k druhé, telegra
fovalo dve z nich z á r o v e n spodnímu vedomí. Vaše »dráty
se - doslovne - skrížily« a porucily vašemu spodnímu vedo
mi, aby zdvihlo doutník (vy jste zapomnelI že to není tUžka)
ke rtum a navlhcilo jej, než zacnete kreslit.

Taková vec se vám stane dvakrát, t'rikrát do roka. Ale rekne

me, že se vám »vaše dráty neskrížÍ. jen casem, nýbrž ž'e se
kríží Vždycky? Takových lidí je spousta. Ríkáte o nich, že jsou
výstrední«, nebo »divní« nebo »trochu trefení« nebo »blázni«.

Vedec o ,nich rekne, že »mají slabou schopnost koordinace«. Vy
popisujete výsledek" vedec popisuje prícinu.

Ale dejme tomu, že znáte cloveka, který se muže dívat na

ctverec celý den a nepostrehne vubec, že jeho strany nejsou
stejné délky? Vy reknete, že je »hlupák«1, »tupohlavec«, »slabo
duchý«, »idiot«. Vedec rekne, že má »vadnou šedou kuru mo

zkovou«. Vy zase popisujete úcinek: vedec popisuje p'ríCinu.
Nebo zase predpokládejme, že znáte cloveka., který by se mohl

dívat na ctverec okamžik a vedel' by o nem rázem všechno,

co o nem vedel Eukleides, ale když by se snažil nakresliti jej,
nakreslil by místo neho na papír kružnici? Možná, že jste pri
speli sVÝm hlasem k tomu, že tento clovek byl zvolen guverné
rem vašeho státu, ale tento clovek je nebezpecné individuum

je potenciální zlocinec. Má duševní n á v y k, který má každÝ
zlocinech a je to n á v y k, jejž nemá žádný normální clovek.

Vedec o nem rekne, že má vadná »basické ganglie« nebo že má
»vadnou citlivost (afektivitu).«

VšichnÍ zlocincí mají »vadnou cítovost«. Všechny prípady
»vadné citovosti« jsou výskdkem vadného nÍžšÍho vedomí. To

znamená, že je ústrojná vada v tkáních jejich malého mozku.
Tato vada muže být: a) zdedená, b) fysickým následkem úderu

(otresu) nebo fysickým následkem degenerativní choroby, na pr.
progresivní paralysy. V osmdesáti devíti prípadech ze sta. j~
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defekt pravdepodobne dedicnÝ!, v devíti je následkem progre

sivní paralysy, v jednom následkem náhodného úrazu.
N uže, co znamená »vadná citovost«.? Každá lidská bytost má

dvoje vedomí - dve vrstvy »šedé hmoty.« Jedna je ve svrchní
cásti hlavy jsouc doslova »chrámem myšlenky«, sídlem inte
lektu - je to šedá kura mozková. Touto vrstvou šedé hmoty
pocítáme, že »dvakrát dve jsou ctyri« nebo odhadujeme pomer
né výhody krytého nebo otevreného povozu pro zimu. To jest
vedomí »myslící«.

Druhým komplexem šedé hmoty je vedomí »citové«. Jeho

sídlem je spodní cást mozkub zvaná vedecky basickými gan
gliemi. Spodní vedomí slouží k nekolika úcelum. Prijímá smy
slové vjemy - jím "vidíme«, »hm:ltáme«, "cicháme«, »sly
šíme«, chutnáme«. Spoustou zkušeností zrakových" hmatových
a sluchových a uvedomováním si toho, zda tQ, co vidíme, hma
táme a slyšíme, nám prospívá nebo škodí, vyvinuli jsme to, co
nazýváme »citem« pro veci - cítíme »bázen« pri pohledu na
mohutné vlny morské, cítíme »bolest« pri doteku horkých ka
men a cítíme "blaho«" slyšíce zvuk prátelského hlasu. Spodní
vedomí je tedy sídlem citu, emocí.

Ale spodní vedomí ovládá také svalstvo, jemuž dává signály
skrze nervy. Když pocítíme bolest z dotyku horltých kamen,
spodní vedomí dá náveští svalstvu, aby vzdálilo ruku z nebez
pecného sousedství. To je bezdecný, automatický pohyb. Cíti
me-Ii však blaho pri zvuku prátelského hlasu:, dá spodní vedomí
svalstvu náveští, aby priblížilo telo k zvukovémn závoji, nebo
aby zustalo v klidu. Signál k pohybu je projevem v u I e a vule
má rovnež sídlo v spodním vedomí.

Dopisy

Ceský autor' a Amerika.
Vážený pane redaktore a milý Karle Capku!

Vám i všem, kterí jsou, ale nechtí býti potrefeni literárním
pirátstvím v USA, mohu dát jedinou radu: Dokud Ceskoslo
vensko s Amerikou neujedná literární konvencí (a to si
pockáme!), nezbývá nic jiného než - bud: vydáva.ti svá díla
v nekterém státe, který s Amerikou smlouvu má (prípad
dosti obtížný, jen u skladatelll praktický), - a n e b o: posta
rati se vcas o autorisovaný preklad, který vydáte v Anglii
a zavážete prekladatele neb nakladatele, aby jej dal copyrighto
tovati v Americe. Tertium non datur.

V prátelské úcte Dr. Jan Lowenbach.

Úpechy csl. socialistu.
Pane redakitor€1,

cetl jste asi, že strana ceskoslovenských socialistu byla dotcena
mÝm clánkem o jejích úspeších. Ve své polemice praví Ceské
slovo: »Podle p. Beneše aféra Švihova mela stranu poškoditi,
i když byla vyvolána proti strane, Stríbrný byl resignován,

proc, to pisatel nezkoumá, jemu stací pouhá resignact1, aniž se
stará, byly-li príciny k ní vllbec.«

Tato veta mne zvlášte zajímala, protože byla uverejnena ctyri
dny po té, kdy Vecerník Ceského slova uverejnil karikaturu
pana Stríbrnéhq, pod kterou napsal: "Ministr železnic a clen
petky br. Jirí Stríbrný. Povaha neklidná, Švehluv dvojník. 

Nejvetší hazardér, který prohrál již jednou ministerské kreslo
v kartách.« Váš Jirí Beneš.

Legionárská otázka.
Vážený pane redaktore,

než odpovím na dopis p. Rudolfa Medka, dovolím si uciniti

poznámku o jeho osobe" aby bylo jasno: Nepochybuji o lvím
srdci p. Medkove a je mi znám jeho význam v zahranicním

odboji. On sám praví, že byl od jara r. 1917 clenem Odbocky
Nár. Rady pro Rusko a pak nácelníkem Vojenské Správy.
Tedy od jara 1917 neslouží u trupy, kd~ se ne j víc e dqes

projevují nedostatky legionárskÝch dustojníkll. Chci tím ríci,
že p. Medek! muže dnes težko rozhodovati o zpusobilm,ti legio
nárských radových dustojníku. Nynejší pusobište páne Med
kovo - Památník Odboje - jiste soustredilo výkve.t legioná.ru
a sub specie techto jest mu težko posuzovat prostého d u s to j
n í k a u t r up y.

V nejvetší cásti svého listu p. Medek vykládá, jak a z jakých
rad byli rekrutování legionárští oust;ojníci. Ujištuji pana.
Medka" že neobjevil Ameriku. To ví každý, kdo se o legie
zajímal. Ani já jsem ve svých cláncích netvrdil opak. Casus
litis jest jen v tom, že ona obrovská vetšina« vzdelaných du
stojníku legionárských po príjezdu do vlasti vrátila se ke
svým obcanským zamestnáním, kdežto vetšina ostatních zu
stala dále dustojníky ..

V další cásti svého listu si p. Medek zakládá na mém de

maskování. Usmyslil si totiž, že já jsem oním »00 r. 1918 sub
alterním dustojníkem, jehož kamarádli jsou dnes už majory",
Ne j sem! (Však sám vít~, pane redaktore.) Vycházeje z tohOlo
lichého a ponekud krátkozrakého predpokladu a v príliš pru
hledné snaze seslabiti pádnost mých duvodu, klade do mého
srdce mstu a do mých úst vedomé nepravdy a spílání. Mluvím-Ii

nepravdu, jak mi pan Medek vyloží »universitu analfabetu«
v Mi lovicích? O jej í existenci se dove.dela verej nost z reser
vttního hlášení velitele této školy na MNO., kteréžto hlášení otiskl

svého casu »Pr. Tagblatt«. Jak mi vysvetlí také ony eufemisticky
nazývané "informacní kursy« pro št. kapitány (ovšem legionáre),

které jsem sám mesíc pozoroval v Milovicích? Mohl bych po
ložiti p. Medkovi ješte choulostivejší otázkyv o nichž verejnost
chvála bohu neví, ale nechci ho privádeti do rozpaku.

Pan Medek na jedné strane vyvrací rozdíl mezi normální
armádou mírovou a mezi armádou dobrovolné kázne, címž mne

chce poraziti. Ale v zápetí praví, že »legie byly vojskem regu
lérním, normálne vojensky organisovaným a jejich dobrovolná
kázen byla nejvýš jejich plus«. Ale ano, vždyt já nic jiného
netvrdil. Každý dustojník v armáde mírové, kde vojáci slouží
pod tlakem zákona, má nejvetší strach, aby si pred vojáky
v necem nezadal a bývá jimi také kriticky, ba i trochu ne
návistne pozorován. Praporcík Medek se však nemusel obávat
svých kamarádu-d obr o vol e U, sloužících ne pro vyplnení zá

kona, nýbrž pro ideu. Kdyby p. Medek byl sloužil po prevratu
u trupy, poznal by menta1itn dnešního poválecného vojáka.
Ostatne já jsem rekl totéž, Že dobrovolná kázen pro legionárské
dustojníky byla výhodou. .

Konecne praví p. 'Medek: »Že legionáhké propocítání let je
darem danajským, jest rovnež jasno. I legionárum - a to
z mnohj"'ch duvodu, nejen morálních.« A já jsem napsal:
»Tvrdím jen, že propocítání legionárskÝch let byl dar nesmyslný
a neštastný.« Jaký je mezi námi rozdíl? Já j s'em chtel prece
konstatovati jen tento fakt.

Na konec upozorií.uji p. Medka, že slova »parvenu« jsem ne
užil jako nadávky. Rozhodne jsem užil vuci legionárum pek
nejších slov, než jest m s t a, ved o má ne p r a v d a a s p í
lán í, cehož užil p. Medek vllci mne. Nebýti toho, že to napsal
Rudolf Medek, ces k ý b á s 11 í k, považoval bych každou de
batu predem za ztracenou. Prohlásiti nekoho bez dukazu za lháre,
jest obrana nejpohodlnejší a ješte ú1cinnejší, nežli nastaviti mu
Rusko, Italii a Francii.

Pane redaktore, koncím tentokrát, doufám, definitivne.

V úcte Váš _Mi-
(P o z n. r e d. Redakce projevuje tutéž nadeji, již vyjádril

p. _Mi- v poslední vetc. Redakce zároven vyslovuje živé poli
tování nad tím, že si nadrobila takovou polemiku, a vyjadruje
se své strany presvedcení, že se nesmí generalisovati ani tím
ani oním smerem, tedy ani ríkati: legionárští dustojníci jsou
špatní a nevzdelaní - ani: legionárští dustojníci jsou dobrí a
vzdelaní. Takové kolektivní soudy jsou ošidné. Chápeme ovšem
rozhorcení dobrých a vzdelaných legionárských dustojníku, které
pocítili nad slovem »parvenu«. Myslíme, že je mužeme ujistiti,
že p. -Mi- se jich nechtel dotknouti.)


