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by 100 podcenovat tu okolnost, že se nekde intensivne
premýšlí.

Je pravda, že komunismus upadá? Nekteré listy, i ta
kové, které zastupují strany zrejme slabší, libují si
v opovržlivém tónu vuci komunismu a promlouvají
9 ~e!n už )ako o chcí pa~ící ko~ce. To jest ovšem po
setlle a mkterak to nem dolozeno fakty. Doufáme
všichni, že komunismus prohraje svou jednostrannou
vec, ale k Gpovržlivému tónu dosud není slušná príle
žitost. Je pravda, že upadla nadeje na revoluci a že
bude tím níže klesati, cím více se bude upevií.ovati nor
mální sociální život. Je cím dále tím méne brad, které
se roztresou pohledem na peticí pou hvezdu. Ale pokud
se týká situace komunistických stran, mel celkem prav
du Zinovev, pravil-li, že »témer všude jsme na tom lépe
než jsme byli pred rokem«. Ctyri miliony hlasu, ode
vzdan)'ch pri nemeck)"ch volbách pro prGgram obcanské
války a diktatury proletariátu, není malickost. Pred
ctyrmi lety prijala komunistická internacionála ze všech
zemí vlastne pouhé zlomky. Do dnešního dne vyrostly
tyto zlomky ve vetšine Státll v massové strany. Tento
úkol, položený Leninem, by byl tedy takrka splnen.
Komunisté sice všude jsou daleci toho, aby predsta
vovali vetšinu obyvatelstva, ale je známo jejich opo
vržení k »statistické vetšine«. Ackoliv nemají vetšinu.
prece stojí mezi stranami nejpocetnejšími.

Dosáhnuvše toho, stojí pred novým úkolem. Tento
nový úkol vzbudil mezi zjevy pátého sjezdu nejvetší
pozornost a zavdal, aspoI1 u nás, príležitost ke krupobití
krátkodechých vtipu a, jako vždy, ke zmínkám o Šme
ralove otylosti: jest to heslo zbolševisování komuni
stick)Tch stran.

Z jakýJch dLlvodu dochází k vydání tohoto hesla prá
ve nyní, když zpomalení revolucního tempa je i v Mosk
ve patrno a když už i tam priznávají, že v prvním revo,
lucním zanícení pocítali s mesíci, ac meli pocítat s roky
a snad desítiletími? V dobe, kdy po pomerné konsolidaci
hospodárských pOmerll v Nemecku sotva kde lze pocí
tati s tím, že by otevrený boj o moc stál prede dvermi?

Zmíníme se nejdríve o jedné ze skrytých, avšak
pravdepodobných prícin, která vyplývá z vnitrních p0
merll ve 3. Internacionále a v ruské komunistické stra
ne. Nedovedeme si dobre predstaviti, jaké poradí jí
prísluší mezi prícinami, zda stojí na míste prvním nebo
posledním. Heslo o bolševisaci komunistické interna
cionály jest nutno hodnotiti do urcité míry jako pro
stredek v boji o moc, který mezi sebou vedou dve
skupiny: na jedné strane Zinovev, Kamenev, Stalin,
na druhé Trock)', Radek. Leninovou smrtí osirela hod
nost rozhodování v komunistické internacionále. TatQ
hodnost vzbuzuje u ctižádostivých mužú práve tolik
mocné touhy jako nejvyšší mí ta v demokratických a
monarchistických státech. Tento boj o moc potrebuje
nejakých hesel, v jichž znamení by mohl býti sveden:
bylo vztýceno heslo bolševisace internacionály a uspo
rádána honba na pravé úchylky. Kdyby nebylo Leni
novy smrti, sotva by takové heslo mohlo ovládnout
celé jednání kongresu. Ale bylo nutno nalézti nejaký
prapor, spojiti se s nejakou formulí a dáti se jejím ví-

Politika

Zbolševisování bolševismu.
Kdo chce v tomto prípade poznati neprítele, musí

recísti spousty potišteného papíru. Protokoly pátého
jezdu komunistické internacionály vycházely v »Ru

dém Právu« témer dva mesíce. Kdyby nám byly za
hovány také podrobné protokoly nekterých slavných
írkevnkh koncil LI ze stredoveku, vysvitla by, myslím-l

nápadná podobnost. Táž prísnost ve vyhledávání a stí
hání úchylek (slovo ú c h y 1 k a bylo z nejcastejších,
jež se ozvalo na sjezdu); týž dogmatick)T duch a odhalo
vání kacíru; týž pocit autority a internacionalita orga
nisace, která se pokládá za povolanou ovládnouti svet:
:'ž sklon k stanovení thesí, prikázání a predpisll; totéž
dlouhé, svedomité, puntickársky se vyjímající hádání
{)odstíny slova pojmu. Církevní koncily sotva veno
valy více casu jemnouckému stanovení vlastností Nej
vetejší Trojice, než ho venoval sjezd komunistické

internacionály, aby presne na vlas vymezil význam
pojmLljako jsou: taktika jednotné fronty, delnická vlá
da, de\lnicko-rolnická !vláda, jakési mírné prechodní
obdobídelnické vlády, levá chyba, pravá chyba, akutne
revolucní situace, meziheslo, ztrnulost taktiky, pružnost
taktiky, maloburžoasní Gdchylka, subjektivní faktor,
{)bjektivnífaktor, strana mass, statistická vetšina, vet
'ina delnické trídy, vetšina všech vykoristovan)'ch, roz
odující vetšina na rozhodujícím míste, vetšina mezi
ejdLlležitejšími vrstvami delnické trídy a ješte všeli

jaká jiná vetšina.
Nekdo snad bude tím naladen humoristicky a bude se

'domnívati, že má co ciniti se spolecností lidí, kterí na
rodili se k profesorství a filolGgické kritice a minuli se
ak povoláním. Ale není mnoho prícin k humoru. Mezi
emokracií a komunismem je rozpoután boj. Je fak-
em- a každý kongres internacionály o tom poucí 
'e komunisté daleko víc premýšlejí o tomto boji než

mokraté. Lze skoro ríci, že neprem)'šlejí vubec o ni
m jiném. Vytvárejí celou vedu revolucní taktiky.
aždou otázku revolucního postupu stokrát obrátí a
roklepají, než z ní udelají thesi. V Moskve se o tom
všemmyslí jako na nejaké universite. Je tu atmosféra
apetí mozku, jako v laboratori, kde se reší obtížný
hemickýproblém. Pripravuje se tam železný systém.
aždá zkušenost podrobí se mnohonásobnému ocenení.
Jenídnes organi ace na svete, která by své záležitosti
omýšlela s takovou intensivou a takovou soustavno

ti. Japroti tomu obrana proti komun i mu spokojuje se
rostredky více méne náhodnými a spoléhá se celkem

uklidnující síly normálního sociálního života. Jed
ou z jejích podstatn)'ch moudrostí jest these, že žádná
še se nejí tak horká, jak se uvarí. Reknete, že komu

ismus je šílenství. Dobre, ale je v nem methoda. Rek
te, že je to nakažlivý bacil. Snad, ale ten bacil pripra
je generální útok. Plány, a jsou to chytré plány, jsou

'ž hotovy. V boji mezi demokracií a lwmunismem je
tensita v myšlení a strategii rozhodne na strane ko
unismu. A to jest nebezpecné. Nejvetší chybou by
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tezstvím povznésti. Sjezdu internacionály predcházel
sjezd ruské komunistické strany, kde Zinovev nahrnul
plno ironie na hlavu umírnene se bránícího Trockého a
zvítezil. Krupskaja, žena zesnulého vudce, marne se
pokoušela ríci to a ono ve prospech Trockého skupiny.
Radek, který ostatne je cinen zodpovedným za nemec
kou porážku, za selhání nemecké komunistické strany
v »akutne revolucní situaci«, byl aznacen v debate jako
clovek, který ztratil víru v revaluci. Zinovev, jenž je
pokládán za nejschopnejšího demagoga a nejvetší hubu
mezinárodního delnického hnutí, a jenž jiste je dobrým
a vtipným recníkem (jiní ho nazÝvali obratným lichot
níkem Leninovým), ovládl situaci. Bude nyní Trocký
hráti úlohu, kterou kdysi ve francouzské revaluci hrál
Danton? Snad i s Oním smrtelným koncem?? Sotva:
v komunistické strane není mnoho místa pro indivi
duelní heroismus. Zatím je jisto, že Zinoveva skupina
vyhrála rozhodující místo, rozvinuvši heslo bolševisace
a zrev'Úlucnení komunistických stran. Radek ve své
sjezdové abrane správne, ale marne pripomínal, že to:
zac je .nyní bit jako za pravou úchylku, bylo mínením
celého ctvrtého sjezdu internacionály, Zinoveva v to
pocítaje, a že jeho »pravé úchylky«, jako spolupráce
s levou sociální demokracií, spocívají na sjezdových
usneseních. Nic nepomohlo: k tomu, aby se rozhodl boj
o moc uvnitr internacionály i strany, bylo nutno, aby
se Zinovevovi podarilo uciniti ze sebe zástupce levého
orthodoxního smeru a z odpurcu kompromisní novo-
táre. .

Tenta boj o moc nemuže ovšem býti jediným dllVo
dem nového kursu. Jest treba poznati i objektivní prí
ciny. Jedn'Úu z nich jest, že po Leninove smrti inter
nacionála musila znovu hledati theoretickou orientaci
která až dosud byla zarucena osobou Leninovou. Je
pochopitelno, že postaviti se na tradicní základnu pred
stavy a bolševismu bylo myšlenkou nejprirozenejší ;j,

nejbližší. Jsou lidé, kterí se domnívají, že bolševismus
chce býti vlastne necím jin,m než bolševismem, že sám
neví co jest, že je vlastne jen radikálnejší sociální de
mokracií, a že, až pomine ostych lidí, uvázlých v síti
hesel, pred abratem, bude možno s nimi udelat dobrý
politický obchod, posaditi je do té nebo ané vlády a sve
riti jim úlohu mrucícího medveda. Pátý sjezd komu
nistické internacionály poucuje velmi pádne a tom,
že bolševismus chce býti bolševismem a nicím jiným
a že sen o svetovláde z jeho hrudi hned tak nevyprchá.
»Je treba s žerty prestati«, pravil Zinovev, t. j. s ja
kýmisi ilusemi a možné úcasti komunistu na jakkoliv
zabarvené demokratické vláde; plljdou-li komunisté do
nejaké vlády, tedy jen s tím úmyslem, aby ji druhého
dne povalili; do žádné vlády, kterou nebudou moci dru
h~ho dne povaliti, komunisté nevstoupí; bud vše nebo
niC.

Bolševisace komunistické internaci'Únály znamená
ocistu principll, zdllraznení prvotního bolševismu;
všechny komunistické strany musí býti totéž, cím byli
ruští bolševici pred dobytím moci. Teríto zvýšený du
raz, který od sjezdu bude kladen na bolševické, t. j. ne-

·smiritelné zásady, má své psychologické dllvody i v pro
stredí ruské komunistické . trany: jest to strach
z ovzduší, který kolem sebe vytvárí nová hospodárská
politika v Rusku. Vtidcllm ruské komunistické strany
pocínalo býti z Nepu ponekud úzka, a použili kongresu.
aby se s nepmanskými tendencemi, které do revoluc
nosti mají daleko, vyporádali. Jsou ochotni chovati si
Nep jako sedlák si chová husu, kterou zarízne toho

dne kdy se mu zlíbí. Naprosto však odmítají dáti se
duš~vne avládnouti nepmanskými tendencemi. Otázku
N epu pokládali za tak duležitou, že jí predložili k roz-

. hodnutí celé internacionále. Uznávají pro Rusko nut
nost kampromisní hospodárs~é politiky; kopgres však
byl povolán k tomu, aby rozhodl, že nová hospodárská
politika nemá právo míti tendence a že nesmí míti na
ducha internacionály více vlivu než má na hospodáre
užitkový domácí dobytek. Na celé cáre zvítezilo mí
není, že »sovetské Rusko nemuže ve prospech sebe
lepšího hospodárského plánu pripustiti zmenšení poli
tické, revolucní úderné síly ruského proletariátu«, a že
nikdy nesmí dojíti »k vulgární spolupráci s malobur
žoasií«.

N a jiné strane tedy jest bolševisílce internacionály
sebeochranou revolucnosti proti kompromisním {en
dencím, vycházejícím z nové hospodárské politiky,
k níž Rusko bylo donuceno životními nezbytnostmi
Usnesení kongresu v tom smeru znamenají bouchnutí
pestí na stl1l pod nos nepmanu. Na druhé strane vyšla
bolševisace internacionály ze tzpytování svedomí po
nemecké porážce. Za tretí, a zde jest nejhlavnejší bod,
znamená bolševisace internacionály snahu o dokonalou
konsolidaci komunistických stran, jak jí jest treba k re
volucní pohotovosti, a o naprostou assimilaci získaných
mass. komunistická internacionála brání se bolševi
sací tomu, aby prílivem mass byla nalévána do vína
voda, a chce zase vyleštiti své zbrane. Príliv mass zpu
sobuje nekdy ve stranách nejasnost, rozháranost, nesou
rodost. Komunistická internacionála chce nyní z pou
hých volicu nadelati skutecné bojovníky: 'Odvažuje-Ii
se již takového experimentu s massami, které leckdy.
jako v Ceskoslavensku, získala mírnejšími hesly, svedcí
to o tom, že se cítí pevne v sedle. Velké obtíže bolševi
saci stran komunistických budou ovšem položeny v tom
okamžiku, podarí-li se jim dle nového programu získati
znacnejší cásti malého rolnictva; to jest živel pronikavé
bolševisaci daleka neprístupnejší než prumysloví del·
níci, a Moskva bude míti brzy príležitost se presved
citi, že s Radicem dostalo se jí daru velmi danajského,
jak se již jednou podobne presvedcila ve veci svého
prátelství s tureckými nacionalisty.

Dalším dllvodem bolševisace strany je theorie, že bol
ševické uvedomení proletariátu se nejlépe vyvíjí bojem.
Tato theorie byla již pripravena minulými sjezdy. Tak
rekl Radek na tretím sjezdu: »Strana má podnikat akce,
i když za ní nestojí vetšina proletariátu; akcí se uvedo
muje«. A týž sjezd prijal thesi, že »komunistické stra
ny se mohou vyvíjeti jen v boji.« Tato theorie zakládá
se na zkušenostech ruské bolševické strany. Trocký ve
své knize »Od ríjnové revoluce k míru brest-litevské
mu« takto lící boj bolševiku o moc:

»V obcanské válce muže býti vítezství zajisteno pouze roz
hodnou a ustavicnou ofensivou. Kolísání, vy jednávání, vy
ckávání je nebezpecné. Jedná se o massy, jimž politické uve
domení vetšinou chybí. Jen jde-li se pevne a jiste cíli vstríc,
je možno napomoci massám, aby premohly vrozené instinkty
otroelví.«

To vše znamená, že Evropa muže ocekávati radu
dílcích afensiv komunistických, a že u nás zejména na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi bude chvílemi živo.
»Je pravda«, rekl Freimuth z Nemecka na sjezdu, »že
naše boje jsou provázeny krvepralitím, ale budeme nu
ceni. prolévati krev do té doby, dokud nedobudeme
mocl.«
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strany není ochota k této diskusi o meritorních poža
davcích, je diskuse zbytecná.

Jestliže bylo poukazováno na rozdílné nazírání ne
meckého lidu a jeho parlar,nentních z~stupcu, J platí to
v prvé rade o nemeckých soc. demokratech. Není to
ríkáno proto, aby uplatnována byla zásada: divide (et
impera). Jest to naprostá skutecnost.

Svedcí o tom, že nemectí soc. demokraté vzdálili se
znacne svého poslání, pracovati k spolužití národností
jestliže i predstavují, že vyrovnání to muže se státi
paktem, jednáním u zeleného stolu, premlouváním a
smlouváním. Tím není receno, že toto stadium v ta
kových prípadech nemuže nastati. Je však základním
predpokladem, aby takovéto vyrovnání opíralo se o vuli
národa, o jeho uvedomelou snahu dospeti k omezení
nacionálních protiv. Názor sociálních demokratu ne
meckých zdá se býti znacne formalistní. Jako marxi
stická strana mají již znacný nábeh k doktrinarismu,
jejich oposicnost, která je vzdaluje praktické politiky
a možnosti dívati se na veci jak jsou, utvrzuje je
v tomto doktrinarismu. Není tomu dávno, co »Sozial
demokrat« zjednodušil si celou otázku, zda projevy
presidentovy na Morave mohou míti politický dosah,
proste poukazem na litery ústavy, z nichž vycetl, že
vláda v tomto smeru není formálne vázána názory pre
sidentovými. Tedy možnost urcitého myšlenkového
vývoje, který by mohl býti zahájen nebo uspíšen my
šlenkami pres\denta, váhou jeho osobnosti, potírá »So
zialdemokrat«; ne duvody vecnými, ale formálními,
literou.

V jiném svém clánku O nacionálním vyrovnání uzná
vá »Sozialdemokrat«, že dorozumení mezi národy je
možno pouze tehdy, jestliže je neseno VlHl velkých mass
ceského a nemeckého národa. Zda tím »Sozialdemo
krat« nevnucuje prímo otázku, co on, jako mluvcí ne
mecké strany delnické, ucinil v posledních letech pro
tlumení národnostních rozporu? Vykládá dále, že na
cionalismus ceského delnictva má z cásti hospodárské
duvody, že však interes cell~ové trídy delnické ukládá
ceským delníkum, aby stáli ve fronte proti buržoasii
a hledali kontakt s delnictvem nemeckým. Jestliže vy
týká ci spíše snaží se »Sozialdemokrat« vytknouti tyto
hospodárské koreny nacionalismu, je v tom spíše snaha
ukázati, že i jeho nacionalismus má koreny hospodár
ské a tudíž, že jej jakž takž lze vyvozovati ze zásad
nemecké sociální demokracie. Adresuje pak výzvu do
ceského tábora, aby 'se tam našla strana nebo skupina,
která pres docasnou nepopularitu a snad i docasnou
ztrátu by mela odvahu postaviti se proti vlne nacio
nalistické a pro myšlenku dorozumení.

Takové skupiny je potrebí v ceském i nemeckém tá
bore, aby zjednány byly psychologické predpoklady
pro soužití obou národu ve dnech dobrých i zlých. Jest
liže nemecká sociální demokracie již jednou posílá ta
kový vzkaz do ceského tábora, bylo by dobre, aby stej
ný dopis stejného obsahu byl poslán na adresu: ne
mecká sociální demokracie. Povšimnouti této výzvy
mela by si redakce pražského »Sozialdemokrata«. Jeho
hlavickové listy po restrinkci samostatných provinci
álních listu nemecké soc. demokracie tvorí hlavní cást
žurnalistiky urcené nemeckému sociálne-demokrati
ckému delnictvu a nelze ríci, že »Sozialdemokrat« sna
žil se dosud ve svém okrsku o prekonání vlny naciona
lismu, Vyzývá-li »Sozialdemokrat« k tvorení techto
psychologických predpokladu, má platformu dosud
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Nemecká sociální demokracie stála znacne stranou:
vzdálena od diskuse o cesko-nemeckém vyrovnání. JistG
je, že ješte hodne dlouho bude se diskutovati, než z této
diskuse vzejde neco positivního, CO by omezilo trecl
plochy mezi obema národnostmi. Stáli-li sociální de
mokraté stranou této disukse, je to pod vlivem jejich
nacionalismu, který tak prekvapuje u strany, která
sv)'m programem zdála se býti predurcena k rešení
otázky klidného národnostního spolužití. Teprve v po
slední dobe pražský »Sozialdemokrat«, orgán nemecké
oe. demokracie, venuje více pozornosti otázce cesko

nemeckého dorozumení. Lze to vítati potud, pokud byl
by to z této strany projev snahy pracovati k rešení
národnostního problemu v našem státe. J elze však
ollhlasiti s postupem orgánu nemecké soc. demokracie.
Když pos!. Stivín v »Právu Lidu« podal ruku ne

meckésociální demokracii, zduraznuje, že by jeho stra
na nemeckou sociální demokracii videla ve vláde da
lekoradeji než nekterou z obcanských stran nemeckých,
zaznamenal »Sozialdemokrat« tento hlas skoro jen z re
ferentské povinnosti a odmítl jej ve trech nebo ctyrech
rádcích. Teprve když k problemu cesko-nemeckému
vrátilo se v poslední dobe více listu, vrátil se »Sozial
demokrat« k Stivínovu clánku, dále k objektivnímu
clánku v »Tribune« a k clánku I1lového v »Právu Li
du«. Praví, že by bylo již mnoho získáno, kdyby v ce
ském národe proniklo vedomí o nutnosti dorozumení,
že však nelze ríkati, že nemecký národ je loyální, ale
že špatní jsou jeho vudcové. Prohlašuje, že celá di
skuse je celkem zbytecná, ponevadž ceské strany znají
požadavky nemeckých stran, které se jim však zdají
takové, že nelze o nich diskutovati. A ponevadž s ceské

Pokud se týká marxistické theorie, znamená ko
mando o bolševisaci internacionály, že komunisté zcela
již opustili marxistickou theorii, která praví, že revoluce
prijde v okamžiku nadprodukce a klade její vznik zcela
do vlivu hospodárskyéh podmínek. Komunistická inter
nacionála je nyní velmi chladná k objektivním hospo
dárským podmínkám a ciní pokus, zcela je nahraditi
subjektivní revolucní vulí. Nestará se mnoho o to, jsou-li
v té které zemi hospodárské podmínky zralé k revoluci
v marxistickém smyslu. Udelá revoluci v každé zemi,
ve které to pujde, i v té, v níž sotva lze mluviti o ka
pitalismu. Není to už vedecky podložená marxistická
revoluce: je to holý boj o politickou moc, který vznikne
všude tam, kde v popredí stojí revolucionári z povolání.
Vše je redukováno na otázku síly: máme tolik síly ci
nemáme? Marxuv obraz revoluce byl velmi odlišný od
selských povstání vestredoveku; komunistická interna
cionála prijme i takové povstání, organisuje revoluci
v Oriente, kde jiste nelze mluviti o marxistických pod
mínkách. Ale nejde už naprosto o hospodárské pod
mínky: jde o rozpoutanou vuli k moci. Už ani bída
není pn1žnÝm pérem revolucnosti, nýbrž vule k moci,
která se probudila v delnické tríde a která byla živena
válecnou vírou v násilí. Probudila se dokonare trídní
touha po všemohoucnosti: celý komunistický sjezd ne
staral se o nic jiného, než jakými prostredky rozdmy
chati revolucní energii. Všechny ostatní otázky odsu
nuje až v den po dobytí moci. To daleko ješte není
v Itine spolecnosti už hotový a pripravený socialistický
rád, jenž se tu pozdvihuje: jest to cirá vule k moci,
s níž máme tu co ciniti. -fp-
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dosti širokou, kde je práce v tomta smeru více než do
sti. Je to platfarma nemecké sociální demokracie.

K. T.
František Cech:

Dopisy strýce Jana.
II.

Milý hochu,
pamatuješ na Nietzscheho výrok o kole, ze sebe sama

se tocícím? apadlo mi to loni, když jsem byl v Anglii.
Tyhle staré státy jsou takové kola. Tocí se presne ji
stou setrvacností - zdánlive zcela bez zásahu lid-
kého, jen tíhou osudu a vývojem pomeru, »ein aus sich

selbst rollendes Rad«. Teprve když dlouho koukáš a
uvažuješ, vidíš, že to není tak docela »aus sich selbst«.
Je v tom také hodne staré podedené tradice vládní a
duch národa zvyklého odjakživa vládnouti si sám; ná
roda, který ani si nedovede predstaviti, že by snad ne
kdy mahl žíti pod cizí vládou, což ,e mu také nikdy
nestalo; a národa, který také vládnouti sobe i jiným 
umí. Máš podobné menší státy: SvýJca"y, Holandsko,
Belgie. Tam už dávno prestaly divoké prevraty a re
voluce; lid jejich se Ti zdá až tupý, vrchnosti slepe
poslušn~', bez vysokých ideálu, obchodne cilý, prakti
ckého ducha, bez vysoké kultury umelecké, s klidnými
pomery i po stránce mravní, kterou obstarává výhradni'í
náboženství, v lidu vžité, jím ctené a milované. Siroký
klid vládne tam krajem; lid se štítí války a násilných
prevratLl; rozdíly sociální nejsou tak príkré, jako u nás.
není extremního bohatství ani ,extremní chudoby; není
také vubec ex'panse a dobývacnosti. Zdá se mi, že tyto
tri pomerne malé státy - všec'ky menší poctem oby
vatel než naše republika - dostaly se na jalmusi vý
bornau cestu, že jejich kolo zacalo se už dávno tociti
»aus sich selbst«, a že jim to delá dobre. Za nimi šly
i jiné malé státy: Dánsko, Norsko, Svédsko. Anglie
má ta:ké tento sklon a silný proud v abyvatelstvu, jenž
by se spokojil kolem ze sebe sama se tocícím; ale je na
to príliš velká a nese príliš t. zv. mocenského balastu
s sebou. Kdyby nebylo kolonií - lépe receno, až jich
nebude, protože je videt, že už to dlouho trvat nebude
- bude z nejklidnejších, nejsporádanejších, civiliso
vane i kulturne nejpokrocilejších a nejsvobodnejších
malých státLl na svete.

Z jiného fládru je Francie, Nemec1(lo, Italie. Tam je
kvas Evropy a vecné nebezpecí pro státy kola ze sebe
se tocícího. Francie má svuj kvas soustreden~' v me
stech, a hlavne v Paríži. Varí se tu neklidná a stále
se menící kultura umelecká, spolecenská, jsou tu veliké
rozdíly sociální a stará, slavná, ale nebezpecná tradice
vojenská. V emecku a Italii varí ISekvas velikášství.
nebezpecný sousedLlm, nebezpecný i celému svetu.

Náš stát musí také dostat svou linii, svúj charakter.
Ješte ho nemáme, protože máme si~e demokratickou
republiku, ale scházejí nám do ní demokratictí republi
káni. Malé okolní státy skoro vesmes pridaly se ke
kvasu Evropy: P'Olsko s velikášstvím a expansivností
rovnou nemecké, jen bez jejích g.runtú a její duklad
nosti; Madarsko se šlechticko-královskou, peclive pe
stovanou tradicí; J ugosla vie v stálé posici štvaného je
lena, na krku majíc Italii a Bulharsko i Recko; Rakou
sko pritahované prímo gravitacne k Nemecku.

Považuji za nejvetší naše štestí, že naše posi,ce je
klidnejší, že se zdáme svetu státem rozvážnÝm a mou
ddm - trebas to nebyl zrovna stát, ale. muž, který
mu stojí v cele. Jsme vedeni k tomu, abychom se stali

I
státem ze sebe sama se tacícím, naSlm vzorem není a
nemuže býti Francie, ani Nemecko, tím méne Palsko:
nýbrž Holandsko, Svýcary, Dánsko.

Ale cesta j,e dlouhá, a mnoho delší, než lidský život,
a mnohem, mnohem delší než život muže, který nás
po ní dobre vede. Tresu se, Frantíku, tresu se o to,
co bude pak. Vzmužíme se jednou a prevezmeme tra
di'ci velkého cloveka? V t'Om momentu, kdy by nás ne
kdo vedl na cestu kvasu a varu, je s námi zle; je to
stav nebezpecný i pro Francouze i Nemce i Taliány;
ale konec koncú tyto staré státy si ta mohou dovolit.
Ale my - vnitrne neh'Otov/í, stojící stále pri zacátcích
budování svého státu, zacínající casto místo od gruntLL
od strechy neb druhého poschodí, s neusporádanou ad
ministrativou, nejasnými hospodárskými pomery, s ne
možne obtížnými hranicemi, s prablémem slovenským
- ne, ne - my bychom toho nevydrželi ani deset let.

Pújde toOavšem po ceste k'Ola ze sebe se tocícího po
malu, pomaloucku. Predevším musíme si zrobit kol'O
a musí být z tvrdého dreva, pevné a okavané.'\ co je
budeme robit, nesmí se tocit - musí stát klidne, pev
ne sevreno šroubem hoblice. První práce bude ...

PrO. ím Te - chvíli pockej. Musím tady napsati
že tyhle veci píše Ti starý strýc, clovek venkovský,
tak jak se mu pomalu v hlave vylíhly. Muže být, že se
mýlím. Ale zdá se mi, že to musím povedet. Tak, a
ted budeme pokracovat.

Zdálo by se, že první naší prací bude naucit liJ, co
je to vlastní stát, a naucit ho lásce k nové vla:iti. Je
pravda, že v tomto ohledu jsme na tom špatne: Ceši
byli vychováni v horoucí lásce k vlasti, t. j. ke králov
ství Ceskému. Po prevratu sice hledeli honem a uprím
ne realisovati - ovšem po svém - svou lásku pís
nickove-sentimentálního rázu ke SI'Ovensku; ale jen pár
tafek vytaženými drápky slovenské kocicky stacilo, aby
se stáhli zpet; považují republiku Cs. za svúj st 'á t,
ale ne docela za v I a s t. Jsou uraženi, že je na Morave
a na Slovensku div neprahlásili za naše Prušáky, a s lí
tostí vzpomínají dob, kdy jejich vlast byla - menší a
proto jim stravitelnejší. Moravani j!Sou sice nejlepší
republikáni; tiše spolkli, že byli ystrceni z titulu re
publiky~ inkassovali bez hlesú i díkú všecky náplaste,
kterými se jim tato rána hledela prikrýti, hledí na
Prahu jako z kukane s nedLIverou a 'Odmítáním, ale pra
cují jako vcely, a dokázali v opravdovské práci v mnoha
oborech až posud ze všech nejvíce; mají tichý, ale pev
ný cíl udelat z Brna centrum republiky - a prisám
bLlh, je t'O jejich veliká síla, že mají nejaký cíl: Praha
h'O nemá, Slovensko také ne. Slováci vlastne lásky
k vlasti neznali. Jdi mezi ne a ptej se jich, uvidíš.
Težko muže míti lásku k vlasti národ, který nemá
vlastní historie, který nikdy svou vlastí nevládnu], ba
který nikdy nedostal se ani tak dalel<,o, ahoysv'ou vlast
si ohranicil. Z tohoto cha'Osu má vyrusti generace,
která má svau republiku milovati, a proto ji c h tít i
a nedat si ji vzíti.

Ale to není první starostí, protože to prijde samo,
až ,budou v porádku jiné veci. Dnes už nevystacíš s tím
vlastenectvím, kterým jsme byli odkojeni my; bylo to
prekrásné, byla to básen, ale byly to - písne otroka.
Byla to láska vznášející se nad zemí; ale láska k vlasti
takového Holandana nebo Dána je krome srdce také
vecí rozumu; krome vzletu a vznosu nad zemi má také
své koreny v zemi, abycejné, pevné drevené koreny.
Miluji svou vlast, protože atd. (»púda krví predku
zbrocená« etc.), ale také prota, že tu žije muj národ:
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ten že vlastí tou vládne, a že si tu upravujeme život
sVLljtak, jak nám se hodí a líbí. - Tento dodatek nám
posud chybí - ale je nezbytný, a prijde sám, bude-li
ta naše vláda )yjak se nám hodí a líbí«.

První a nejvctší 'starost je rozhodne dobrá úprava
sociálních pomeru. J echme stranou politickou stránku
veci. Koukneme se veci do obliceje z blízka a proste.
Rakousko bylo stát, v nemž sociální rozdíly byly ostré
a velice vypjaté; rozdíl mezi bohatými a chudými byl
príliš velik)', ITÚra životní nesrovnatelne ruzná. Válka
tyto pomery ješte zhoršila. Bohatství presunulo se do
nov}'Ch, vetšinou hrub)'Ch rukou: živobytí stalo se
nejen pro chudé lidi a delnictvo, ale i pro vetšinu stred
ních stavu težk)'m a trpk~'m. Není pravdou. že delnictvu
vede se skvele: ty príklady vysokých príjmu, jež se
uvádejí, jsou v}'jimecné a nesprávne generalisované;
prLlmerný plat delnický nepresahuje u nás 1000 až
]200 Kc mesícne - a to jen pri nepretržité zamestna
nosti, O niž je dnes stál}' strach. Delnictvo jen proto
je na tom lépe. než na pr. úrednictvo, že bylo zvyklé
na nízkou míru životní a že vystací s príjmy, jaké na
pr. O'ro malého úredníka neb dllstojníka naprosto ne
stací. Úrednictvu vede se šmahem špatne: stojí dnes
pred alternativou - bud' se mu zv}'ší platy a pomohou
zaplatit dluhy - nebo musí se naucit snížit svou ži
votní míru na úroven života prostredního delníka.
Živnostnictvo drží se z cásti dobre nad vodou, ale z cá
sti hyne bídou. utlaceno stále více tovární v}'robou.
Obchodu a prumyslu nevede se kvele. ale obchodníci
a prumyslníci jsou jedin)' stav v republice, jenž dobre
udržel svou vysokou životní míru. V celku možno do
bre ríci, že ctyrem p~tinám obyvatelstva jich príjem
na životní míru na or. anglického delníka nestací: do
nich pocítám i malé rolníky a chalupníky. V té zbý
vající petine je trochu lidí s velik}'mi prí jmy - ale je
jich pomerne méne. než v jin}T1chzemích: je to vke
NemcLlnež Slovanl1. Ostatní z té petiny žijí na vysoké
noze pres míru sv)'ch príjmu, jednou nohou tále nad
krachem.

Takovýto stav obyvatelstva není vúbec prízniv jaké
koliv politice. Ctyri petiny obyvatelstva touží po tom,
aby vydelali tolik. aby se mohli rádne najíst, obléci,
bydlet a vychovat deti; hledají takové politiky, kterí by
jim to vymohli. Ty ostatní veci jsou jim prozatím
lhostejné; vysoká politika, otázky národnostní a celo
státní. kultura, morálka - vše to jsou veci, o které
se lidé mohou starati až tenkráte, když životní potreby
a kousavá starost o živobytí jsou zajišteny. Takový
stav není -prízniv kolu ze sebe se tocícímu: skrÝvá v so
be nebezpecí zradikalisování lidu, který ve své malo
moci a zoufalství verí tem, kterí nejvíce láterí, svádejí
vše na dnešní system spolecenský, a slibují pri jiném,
svém systému ráj na zemi, chleba všem, rovnost ma
jetku atd.

Ale ješte to je zlé: když se vede lidu špatne, vede se
i státu financne špatne.

Tady je hlavní vec, odtud musíme zacít, trebas to
bylo sebe težší. Methody jsou n'hné. Dnes, zdá se, kon
centruje se všecko na jedinou možnost, jež má prednost
pomerné propracovanosti a vykvašenosti: socialism.

Hled', když jsem videl, že se této otázce nevyhnu,
šel jsem nejdríve mezi socialisty a ptal jsem se jich,
co to je socialism a jak si predstavují úpravu vecí. Pro
sté mužstvo všech socialistických stran neví nic o theo
rii ocialismu; zhustilo si to, co jim o tom povídali
»politikové«, asi v tyto prosté these: nynejší rozde-

lení majetku je nespravedlivé, lidé pracující' nejsou do
bre placeni. plody jejich práce ceše jenom jedna privi
legovaná trída. Prícinou této nesrovnalosti a nespra
vedlivosti je kapitalismus, ten musí býti znicen, až na
stane vláda socialismu. bude vše dobré. Jak se to potom
udelá a povede. o tom z prost}'Ch lidí nikdo nic neví
- prenechává to vLldcum. 1 u »politikll« až k nejvyš
ším hlavám je znalost theorie socialismu pranepatrná
a povrchní. A - všimni si - není u nás vedecké práce
na tomto poli. Prejali jsme všecky tyto veci slepe z ci
ziny, sami jsme nepridali ani hácek na š: oblékli jsme
kabát. jak nám ho dodali Nemci konfekcionári, at nám
sedí ci nesedí a hází faldy. Taková ohromná myšlenka.
takové veliké hnutí musí mí ti svu j vnitrní živnt, jimk
zajde, a »politikové« t. j. lidé, kt rí ohracejí myšlenku
a hluboké hnutí na své ml}'ny a promeií.ují velkou ban
kovku na hal ére, jež predcasne rozhazují - jsou ne
schopni zadržeti zánik její i o minutu. Tento nutný
elixír života. tento nutný myšlenkový kvas socialismu
neodehrává se ani cástecne u nás; síla jehn neleží Vu

hec u jednotliv)'ch národLI, n)'brž v jeho internaciona
lismu. Ústrední vedení socialismu pres všecky zápasy
neshody a tríštení bylo posud znamenité. cílevedomé a
vysoko stojící: abychom si to plne uvedomili, srov
nejme jen mrtvou malomoc a neorgani ovanost prT)tiv
ného tábora, slahost jeho argumentace a naprost~' ne
dostatek myšlenek a plán LI, jež by bylo možno lidstvu
predložiti 111 í s t o socialismu. Vedení toto zpLlsobilo
železný postup socialismu, sesílen)' a zrychlen}' po vál
ce, jež byla vetšine lidstvu proste dLlkazem, že takhle
to dále nejde, a že lidem, kterí nás posud vedli, správu
vecí svých v rukou nechat nemužeme. Dostalo težkou
ránu vítezstvím bolševismu v Rusku - a dne leží
veci na techto dvou vahách, a zdá se, že není volhy:
bud socialismus s evolucí, nebo bolševismus s revolucí.
O nejaké t. zv. reakci nemLlže býti reci: muže sice pri
jíti, ale nemuže se dlouho udržeti.

N uže - doufejme, že zvítezí socialismus s evolucí:
pak už se rýsují jeho prospekty budoucnosti v hlav
ních konturách. To, ceho posud u nás socialisté dosáhli,
je jiste pekným úspechem; ale za nejvetší cin s nejda
lekosáhlejšími dLlsledky považuji prece jen sociální po
jištení. Myslím na to, že dle predlohy zákona a V}'
poctLI matematikLI nahromadí se v ústrední soci~tlJ1í
pojištovne za 30 let asi 20 miliard, za 50 let asi 30 mi
liard reservních fondu; ci-li že vše c h e n k a pit á I
cel é hon á rod a v pad e sát i let ech p r e
jde d o ve r e j n é spr á v y. To se mi zdá mistrne
mírenou ranou na hlavu kapitalismu, a nejpositivnej
ším, nejreelnejším plánem socialismu: soukromý kapi
talismus bude odstranen, ale kapitál sám nebude znj
cen, nýbrž prejde jen v ruce kollektiva, jež má v úmyslu
upotrebiti ho k tomu, aby rozdelení majetku bylo lepší
a spravedlivejší než clnes. Socialismus má clost casu
rozvážiti, jak tohoto kapitálu použije, aby svého cíle
dosáhl; ba bude nucen, uciniti nekolik paliativních opa
trení a pokusu, protože nová lepší úprava rozdelení
majetku nemuže cekati celých tricet let. Ale je tu ve
liký cíl pred ocima, jehož dosažení je skoro jisté, a
i z nadeje muže živ býti clovek a z dobré jistoty: kdy"
ne já, aspon mé deti!

Tak, ted' pausu: napíšu Ti príšte o tom, co bych jr
myslel, že by mel delati socialismus, než bude tím vel
kým kapitalistou.

Já se mám docela dobre - tu a tam musím dela
i kousek praxe. Tuhle - associací myšlenek - jse
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si vzpomnel pri tom na republiku. Volali me k staré
Novacce, vdove po bohatém sedlákovi. Už d1c..Juhose
cítila nesvá, a volala doktory ze všech stran - hlavne
z Prahy:- To Tli bylo diagnos, a medicín, a lázní, a
pouštení žilou, injekcí, elektriky, radia - našel jsem
tu ženskou v trapném stavu, vyhublou, sesláblou, vy
dešenou ... A když jsem všecko kolem dokola vyšetriL
shledal jsem, že trpí novou nemocí, kterou jsem na
zval: »doctoritis«. Ta ženská Ti vydala kde jaký groš,
sebrala na doktory a kurýrování, a nezbylo jí ani tolik,
aby se porádne mohla najíst; a není jí dohromady nic
- trochu hysterie. Poslechla, vyházela doktory a me
diciny, najedla se - a máš ji videt!

Národní hospodár

Lisley H uddleston:

Hospodárská revoluce ve Francii.
I.

Ackoli se mnoho píše o francouzské politické situaci, o fran
couzské diplomacii, ba i o francouzské situaci financní, bylo
dosud málo receno o neobycej ném hospodárském roz"oj i této
zeme. Tento rozvoj se konec koncu ukáže cinitelem trvalým.
Jeve skutecnosti mnohem duležitejší než reparacní spory, ba
dokonce než okamžitá francouzská nesnáz s rozpoctovou rovno
váhou.

Nic není nesprávnejšího ncž domnenka, že Francie je zeme
oc.huzená, protože jej í valuta klesá a protože se jí dosud nepo
darilo zjednati si rovnováhu v rozpoctu. Po mém soudu je Fran
cie nejen pro budoucnost, n)'brž už v prítomnosti jednou z nej
bohatších zemí evropských, a možná, že za nekolik málo let bude
zemí nejbohatší vubec.

Zažila po válee prumyslovou depressi, jež byla v evropských
zemích, ba na cas-i v Americe, težkým následkem války. Anglie
jí trpela zcásti; také Halic ji prožila ve velké míre. Prl1myslové
obyvatelstvo Nemecka jí trpelo hrozne; Rusko bylo ovšem po
stiženo hladomorem. Ale ve Francii nebylo prese všechen válelcný
rozvrat delnických nepokoju - proste proto, že tam nebylo
nezamestnanÝch. Ve Francii bylo stále více práce než pracovníó
sil cizích a krome toho musili továrníci zavádeti stále nové a

nové stroje.
Tyto stroje, jež se s pocátku kupovaly v cizine, vyrábejí se

nyní ve Francii, která byla pred válkou státem prevahou zeme
delským, nyní však si zaslouží jména vysoce industrialisované
zeme. Stala se s ní velká zmena. Byl dán znacný popud všem
druhum cinnosti. Francie je hospodársky vyzbrojena jako nikdy
predtím. Jestliže ješte zbývá ve zpustošených kraj ích vystaveti
mnoho budov, jest prumyslová obnova celkem hotova a težba

z uhelných dolu, jež byly zniceny nebo poškozeny, vzrostla
rapidne, zcásti zavedením zlepšené teC'~111ickévýstroje. Textilní
továrny, jež byly rozbity na padrt, byly obnU'veny ve vetším
me,rítku než dríve a bylo v nich postaveno mnoho lepších a mU'
dernejších stroju. To platí o prumyslu vlnarském a bavlnárském,
ale i v chemickém a strojním.

Casem se ozývaly protesty, ve Francii i v cizine, že náklady
na obnovu jsou prílišné. Tvrdilo se, že válecní poškozenci
upríIišnili své požadavky a že francouzská vláda jim platila bez
prísného vyšetrování. A tak prý se stalo, že požadavky protí e
mecku byly zveliceny nad všechnu rozumnou míru.

Ackoli se temito výtkami nyní nechci z,abývat, myslím prece,
že by bylo divné, kdyby se nebylo žádalo víc, než kolik bylo ne
zbytni3 treba, když se v dobe od prímerí všeobecne verilo, že

: :c:l1ecko platit muže a že je lze k placení donutit. Tyto nadeje

byly nepochybne klamné a francouzské státní finance byly hroz
ne zatíženy.

Morálka toho všeho je snad poóybná, ale za daných qkolnosti

byly takové výstrelky nezbytné. Krome. toho byl se s~anovište I
r.árodní prosperity ucinen dobrý obchod. Francie za cenu docas
ných financnich nesnází nahradila staré a nevýkonné továrny
výrobnami novými a zdokonalenými. Trebaže profit jednotlivých
firem byl prilišný, bude to konec koncu profit Francie jakožto
národa. Když už se musilo obnovovat, bylo by bývalo pošetilé
obnovovat špatné r:ráve tak jako dobré. Bylo by stálo práve tolik
zbudovat továrny na vlas podobné zniceným, jako stálo zbudo
vání nových, lepších. Bylo by bývalo nesmyslné opatrovati pro
ne strojní zrízení zastaralé, když bylo lze porídit moderní.

Aniž chceme zmenšovati utrpení Francie, nutno za daných
okolností ríci, že Francie konec koncu bude mít zisk; nebot

nejen že byl povznesen prumyslový Sever; bylo zrízeno jako
výpomoc z nouze mnoho továren i v jiných francouzských krajích,
v kterÝch se bude vyrábet dále.

Ani s obnovou zemedelskou se nezllstalo pozadu. Výroba je
tu dnes témer predválecná a jsou zavedeny lepší zemedelské
metody. Sedlák se naucil užívat strojll. Drívc mel francouzský

sedlák názory ponekud primitivní; pokulhával za sedláky ostat
ních evropských zemí. To plynulo patrne ze soustavy malozeme
delské. Dnes však dík propagande' procitl kooperativní duch
i v nejmenších vesnicích a sedláci se ucí sdružovati.

A zatím co politikové predevšim hlulceli o tvrdošíjnosti Ne,
mecka a o možnosti nemecké r e van c h e, státní úrady klidne
pracovaly a organisovaly všechny pomocné síly Francie. Byly
budovány prístavy, vodní dráhy, železnice a silnice a uvažováno
o projektech všeho druhu. Pracovalo se o ~oustavné využití vod
ních sil a možná, že práve po této stránce je budoucnost Francie
nejnadejnejší; nebot má-Ji Francie málo hutí, má zato mnoho
rek a vodopádu, z nichž muže získati všechnu elektrickou ener
gii, jíž potrebuje.

S Alsaskem-Lotrinskem pripadly Francii nové zdroje uhelné
a železorudné, kalí a olej a zvetšil' se její prumysl kovový,
strojní a textilní. Ale snad nejvetším pokrokem v industrialisaci
Francie je nová organisace velkých basickÝch odvetví prumyslo
vých podle soustavy nemeckých koncernu. Velké firmy se zkon
centrovaly, rozšírily své pusobení i za hranice a zakoupily mnoho
závodu podél Dunaje a v jiných krajích strední Evropy. Je tu
vzájemné zasahování zájmu, zvlášte v kovoprumyslu, jež snad
jest nejúžasnejším z poválecných zjevi't.

Pozorujeme-Ii pckrok ucinený v départementech >losvobozených
kraju«, imponuje nám bohatství francouzských pomocných zdro
j U. Obcasné skandály, o nichž slýcháme a jež byly nesmírne
zveliceny pro politické potreby, nepadaj í celkem na váhu.

Socialistictí agitátori si predevším stežuj í na to, že velkým
firmám se dostalo náhrady, kdežto velká cást obyvatelstva bydlí
dosud v l;rovisorníchoudovách. Taková odhalení jsou are i de
magogicky velmi pusobivá a není pochyby, že tem, kdo se o sebe
dovedli postarat a prosadit své nároky, dostalo se prednosti. To
je v povaze veci. Ale uvážíme-li nesmírnost podniku, uvážíme-li,
že bylo treba vytvoriti naši energii zcela nového rázu a že úkol
byl ohromný a složitý, je absurdní mluviti o nekterých admini
strativních prehmatech jako o novém panamském skandálu.

Já sám nemám než obdiv pro všechny ty francouzské vlády,
jak šly! za sebou, které pracovaly o obnove Severu a kterým se
bez financních prostredkll podarilo v nekolika málo letech vrá
titi do drh'i:jšího ~Ia\ u v{~lkou vetšinu celkového predválecného
obyvatelstva. Data ukazují, že se do svých domovl1 vrátilo 2 mil.
lidí a že obyvatelstva Severu je jenom o nekolik tisíc méne
než v roce 1914. Celkem bylo zpustošeno tri a ctvrt milionu
hektaru pudy; dobr tri miliony hektari1 byly už znovu upraveny.
Ze zpustošené pudy byly dva miliony hektaru pudy zemedelské;
z té se dnes obdelává dobrého pul druhého milionu 'hektaru.
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Neprítelem bylo obsazeno 3500 obcí a mnohé byly úplne zniceny;
obecní správa byla znovu zavedena v 32$0 z techto obcí.

Pred válko'íi tu bylo 7298 obecnÝch škol; dnes je jich 7008.

Poštovních úradu je dokonce více než v roce 1914. Všechny
hlavní železnicní trati byly již dávno obnoveny a zbývá obnovit
jen: ješte neco místních tratí. Všechny celkem vodní dráhy jsou
splavné a sílnice vyl1O'vují doprave. Mnoho kraj ú bylo úplne
pripraveno o dobytek; dnes o nej není nouze. Pšenice a cu

krovka, hlavní plodin.y, pestují s~ v rozsahu z roku 1914.
Z 22.000 prumyslových závodíi bylo znovu vybudováno 20.000 a
mnohé z nich, jak receno, byly znacne zmodernisovány.

Celkem byla prumyslová výkon11ost Severu, který byl hlavním
prilmyslovým strediskem, velice zvýšena. Srovnáme-Ii uhelnou
tržbu département[i du 't\CJd a Pas-de-Calais s težbou r. 1919,

shledáme, že se patnácteroznásobila. Pravda, úkol výstavby
obytných stavení není dosud vykonán, nutnO však uvážiti, že
bylo zniceno 300.000 dblTI1"J,že 1$0.000 jich bylo poško",eno> vážne
<l350.000 zcásti. Bude zrejme treba nekolika let, aby se obyva
telslvu dalo více než provisorní drevcné budovy, jež byly sta
veny na kvap. Dlužno však pripomenouti, že nejenom úrady,
nýbrž i menší spolclcnosti a jiní zamestnavatelé uskutecnuj í
velké stavební plány. Lenská težarská spolecnost vystavela sama
70.000 dOmtl a jiné dve spolecnosti vystavely jedna pet tísíc
domu a jedna tri tisíce. Soudí se, že francouzská vláda pres to.
že Nemecko neplatilo, vynaložilo na zruinovaný Sever pres sto
miliard franku.

Potrebné fondy byly získány nejen pujckami, skrze Crédit Na
lional, nýbrž také obce a jiné verejné korporace vydaly v mnoha
l~rípadech pujcky, a také skupiny prumyslníktl - težaru, kovo
prllmyslníkll, cukrovarník ti a textilníku - poskytly kapitál na
úcely rekonstrukcnÍ. :!)ružstva vybudovala kostely, jež byly místy
za války srovnány se zemÍ.

Uváží-Ii se všecky okolnosti, uváži-Ii se úplné zpustošení zptl
sobené v départementech, kde byla pred válkou soustredena témer
"šechna industrie, nutno vzdáti chválu vyvinutému úsilí a rící,
že si Francie zaslouží neco lepšího než výtky za nezbytné ano
malie a cástecné prehmaty, jež se staly. S prísne obchodního
stanoviska byl snad stát neobezretný v tom, že poskytl úplnou
odpovednost za obnovu Severu a že poskytl úveru, než bylo pev
ne zjišteno, zda mliže Nemecko platit; ale nelze poprít, že stát
byl mravne zavázán poskytnouti obyvatelstvu obnovu a že pre,s
financní nesnáze bude stát pozdej i sklízeti odmenu.

Zkoumáme-li celkovou prumyslovou situaci Francie, shle
d2me, že snaha, využíti prírodního bohatství zeme, je úžasná.
Dríve nikdo nepokládal Francii za zemi prtlmyslovou, ackoli se
premena francouzské prumyslové výzbroje zacala už pred rokem
1914· Válka pomohla uspíšiti tento proces. Vzpomenme, že
v dobe, kdy Sever byl zaplaven Nemci, bylo potrebí preložit pru
myslové podniky do rtlzných koncin Francie. Paríž sama videla

í'žasný vzrust továren. Lyon, který mel nejschopnejšího z main\
p. Herriota, stal se ješte prumyslovejším. Marseille, Bordeaux,
St.-Nazaire, Rouen a mnohá jiná strediska vytvorila nové to
várny a dílny. A ty pot rvaly i po válce.

V Pyrenejích, ve Francouzských Alpách a v strední Francii
.dála se skutecná metamorfosa, jež bude mocne pllsobit na bu
doucnost Francie. Jsouc významná sama o sobe, uvedla, jak se
zdá v pohyb nové síly - touhu dosud neznámou produkovati ve
velkém merítku, obohatiti co .nejvíce Francouzu, státi se co
možná sobestacným, ba i soutežiti s národy, kterí byli dosud

pokládáni za prední v evropském prúmyslu. Byv probuzen pocal
se tento duch ve Francii ší.riti merou neobyfcejnou.

Bylo by treba mnoha stránek na výpocet všech plánu, které se
pripravovaly, casto za auspicií ministra verejných prací Le Troc
guera, který setrval ve všech strídajících se vládách po více než
cl)'ri léta, až nedávno odstoupil s kabinetem Poincaréovým.

Tento rozvoj se nejeví jen ve Francii. Pres své osadní državy
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neosvedcila Francie nikdy zvláštní schopnosti pro osadní poli
tiku. Ale od konce války jsou casopisy plny zprávo divech a
možnostech Indo-Cíny, Alžíru, Maroka a jiných míst, kde.. pu
sobí francouský vliv.' To není pouhá: -propaganda. Bylo tu vyko
náno kus rádné práce a Francie v nejbližším desítiletí jiste roz
množí své bohatství zámorské jako bohatství zeme materské.

Ale pro nynejšek nás ani tak nezajímá, co se deje za fran
couzského vedení v Africe - kde se stav.ejí silnice a budují prí

stavy - nebo na blízkém ci dalekém východe. Nám jde o pru
myslovou organisaci vlastní Francie, jež má význam nejvetší.

Z i1;rednÍ zprávy p. ]. R. Cahilla, obchodního attaché pri brit
ském vyslanectví v Paríži, jenž je z nejsvedomit'ejších úredníku,
vidíme, že se ve francouzském živote objevujc zcela nový prvek.

»Jako v jinÝch vlldcích prumyslových zemích«, praví jeho
zpráva, »byla klícem nedávné francouzské obnovy konsolidace,
at už v liniích horizontálních nebo vertikálnich a regionální roz
voj v techto s~11erech jevil tendenci státi se co do rozsahu ná
rodním, ba mczinárodním. Toto hnutí je zvlášt zrejmé ve vel
kém kovoprumyslu a strojním prtlmyslu, ale jeho pusobení se
jeví i v rade jiných prúmyslových odvetví a je provázeno roz
širováním a zlepšenou výstrojí jednotek.«

Príkladu by bylo lze uvésti mnoho. Velké kovoprumyslové
skupiny Schneiderova, La compagnie de forges et Acieries de la
Marine et dHomécourt, La société des mines de Longwy, La
Société des acihies et forges de Firminy a jiné koncerny, které
jsou interesovány hlavne v Lotrinsku. Mají mnoho spolecných
zájmu. Schneider a de Wendel a Marine et dHomécourt (zná
mejší jménem St.-Chamond) mají zájmové spolecenství a spojili
se s belgickými podniky v Lucembursku.

Tyto spol,ecnosti nejen že z nejvetší cásti opanovaly zdroje
svých hlavních surovin, nýbrž nabyly také moci nad koncerny,

které zužitkovávají jejich produkty. Spolecnost Schneiderova má
jistou úcast v uhelných a železorudných dolech, v železárnách a
ocelárnách, ve firmách pro stavbu lodí, v podnicích pro výrobu

elektrických stroju, del, baggertl, strojových soucástek kotlu,
optických a vedeckých nástroju. Schneidera nelze !okalisovati do

jednoho obvodu, tato firma se prostírá po celé Francii - je
v Paríži, Creusotu, v Bordeaux, v Cherbourgu, Caenu, Havru
a t. d.

Spolecnost St.-Chamondova, jež má dosud sídlo v St.-Étienne,
má dtlležité podniky v Bayonne, v Lotrinsku, v Maubeugi a
v Hautmondu.

Tyto podniky se dále rozšírily do Belgie, Ceskoslovenska,
Rakouska, Rumunska a Polska. Je dostatecne známo, že snahou
velkého francouzského kovoprúmyslu jest spojiti se k soucinností
IS nemeckými magnáty ruhrskými. Kdyby se podarilo jejich
zájmy slouciti, jakož se také bezpochyby jednoho dne stane, a
bude-li tento slucovací proce,s postupovat dále, stanou se fran
couzští a nemeclí uhlobaroni a železobaroni nejmohutnejší mocí
v celé Evrope.

Život a instituce
Franta !(ocourek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
XII.

Z dívcího ústavu pražského: V oktáve chodí do bio
grafu z 22 kolegyn pravidelne 2. Nekteré obcas. vý
jimku ciní' hromadné návštevy obycejne pred svátky,
aby byla vetší legrace. Casem se chodí do bio od 10
hodin místo vyucování na poucné filmy. Bývá to pek
né a melo by to být casteji, ponevadž je tu nejnázor
nejší poucováqí.
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Z 31 ~tudentek pražského ústavu chodí približne po
lovina jednou t)'dne, 3 nebo 4 pro film, ostatní proto
že je tam tma. Na objasnení tohoto »temného problé~
mu« byla usporádána mezi oktavánkami anketa, z níž
vzešla tato' definice: »To je tak. Mnohé se nemohou
st)'kat s r:nládencem tak, aby chodil k nim do bytu,
nebo verejne na rancle, a v bio je málo kdo vidí.«

Jiste to souvisí s tím, že dosud mnozí rodice jako
príslušníci starší generace filmu neprejí a deti do kin:1
nepouštejí, považujíce to obvcejne za neco špatného.
Výrok studenta z takové rodiny: »Í3iograf je vrchol
nevkusu dnešní doby. Znemravt1uje nedospelé detI,
dráždí romantismus a fantasi i sekundámt Svádí k~
krádežím a dobrodružstvím, psychologicky je úplne bez
ceny. Zbytecné utrácení penez a zabíjení casu.«

Zásadních a bezvýhradných od p u r c lt f i 1m u je
velmi málo mezi studenty techto dnu, nebot film zabírá
okruh stále vetší a vetší, a potom jeho zdokonalování
a približování se vlastnímu poslání ubírá ruzným od
pLlrCltm nekteré závažné námitky.

Jekterí z nich mluví o filmu s apodiktickou odmí
tavostí, jiní O nem mlcí. RLlzné duvody a ruzn)' zpu··
sob vyjadrování záporného stanoviska. »Film není
umením, film je špatná napodobenina divadla.« Hrají
se tam samé »koniny«, nebo zase sentimentální »utaha
niny«, nebo detektivní »blboviny«, atd, Berou na film
merítko vysoce umelecké, zvyklé na pr, v divadle obdi
vovat hry, jež jsou uznány za klasické, Vedle tech,
kterí to myslí opravdove, a nedelají s tím jako vážní
lidé mnoho recí, jsou druzí, pocetnejší, kterí se týcí
proti biografu s jakousi okázalostí, zdurazi'í.u jíce svou
seriósnost názoru na umení, pri cemž jakoby požado
vali hlasitou pochvalu.

Více je cástecných odpLlrcll, kterí by proti filmu ne
meli námitek, kdyby nemel repertoar tak nízkou úro·
vet1, mimo prírodní snímky, jež vysoce cení. Že jejich
uposice není tak krvavá, je videt z toho, že málokterí
z nich odejdou po prírodním snímku (sportovním,
journalu atd.), a že vytrvají až do konce programu, a
to i tehdy, když je nemožný film. Tato vrstva tedy
vlastne mezi odpLlrce filmu nepatrí, protože do bio
chodí. Je možno zaradit je spíše mezi s pec i a 1i st}.
Specialisté na filmy sportovní, grotesky, serialy, spole
censké filmy, detektivky, dobrodružné, atd. A mezi ni
mi opet jsou specialisté na jednotlivé oblíbené herce a
herecky.

Hlavní v)'znam filmu pro studenty i studentky je
patrne ve zmínené již a k t i v n o s t i, která se pojí ke
sp o rtu. Obdiv pro krásné telo, zdatnost, obratnost,
mužové a ženy ze sveta Kiplingova, Sinc1airova a
Londonova tu oživují v bohatství herclt, kterí se vy
norují nekonecne vždy noví a sveží a sympatictí z oce
ánu svetové filmové produkce. hlavne ovšem americké,
a kterí prinášejí prítomné dobe neco víc, než hezkou
podívanou: dLlVeru v sílu, odvahu, skoro nové nábo
ženství, aspon jednu jeho složku: nebot v mravním a
ideovém ohledu tyto filmy kulhají.

Pokud se zájmy studentek liší od zájmu studentLl,
není težko urcit. Vedle všímavosti k mode a spolecen
skému chování ve filmu vyznacují se studentky prí
tomné doby zájmy, na nichž prekvapuje mužský prí
zvuk. *

E. Tel e s n á k u 1t u r a.

S tre dní š k o 1a a tel e s n á kuli t u r a je jedna
z kapitol nejdokumentárnejších pro fakt, jaký duch·
ovládá výchovné ústavy l<,oncem první ctvrtiny dvacá·
tého století. Všeobecn5' rozmach sportu v posledním
petiletí sice zmenil místy i charakter škol tak konserva
tivních, ale nemožno prejít bez povšimnutí, jak je vzdá
leno rytmu dnešní doby prostredí, z nehož mají stu
denti a studentky predevším cerpat zájem, zálibu a
návyk toho, co patrí do oblasti telesné kultury.

Je známo, cO postací k tomu, aby bylo ucineno zadost
telocvicné cásti stredoškolské osnovy. V týdnu pripa
dají na tuto složku výchovy 2 hodiny t5'dne.

Mladá generace ,liší se od starší v tomto ohledu hb.v
ne uvedomelou touhou po zdatném tele, na než by se
nemusilo slunce stydet svítit. Všechna ce'5t: na chod·
bách reálek, gymnasií a reálných gymnasií se hemží
obrazy, znázornující starorecké skulptury athletických
tel. Poprípade visí ruzné tabulky, které pripomínají
mrtv:)'mi, nesugestivními literami nejakou ob'líbenou
vetu, již profesori v nekolika obmenách opakují s ob
vykl),mi glos sami pri rozdíln)'ch predmetech, zvlášte
však pri latine, rectine a dejepise: »Mens sana in cor
pore sano,« ríkají presvedcive, až pohnute, svým žá
kLlm, ale dál to nejde: Nebot je sladko setrvat v evo
kaci veku zlatého, stríbrného a medeného.

Chcete-li si nejak krátce predstavit mrtvolnost a

ztrouchnivelost tohoto ovzduší, vzpomente na athénskáu~ilište, na jejich ucitele a žáky, kterí tam žili. A po
tom vzpomente na moderní, jiný protipól, stejne silný:
Amerika, Anglie, Švédsko, Finsko!

Naši profesori nevznecují u žáklt touhu po nabývání
telesné zdatnosti. Jejich tela nepoznala slunce na pro
storu závodišt. Jsou to udrení a více méne inteligentní
tvorové, jimž schází skoro všechny podmínky k tomu,
aby byli zdravými lidmi. Ctenári, vzpomen profesor
ských figurek, s nimiž prišels do tyku, a usud, jak
mltže býti postaráno o telovýchovu sverencLl na ústave,
o jehož nápllni a úrovni rozhodují pedagogové neúmer
ných tel, casto degenerovaných do grotesknosti.

*
Posledních nekolik let znamená revoluci zdola. Mladí

nezustali ve vezení strední školy, t. j. ve vezení, v nemž
se dalo obejít bez telesné v)'chovy docela dobre. Pripiali
se více méne mechanicky a samozrejme k prítomné
atmosfére svetového rozpetí, jež byla prímo nabita
vulí po krásném a zdravém teiJe.

Musíme hned zde rozlišiti dva proudy ve student
stvu. Jeden teoretický a druhý praktický. Ale oba tyto
proudy vnesly do strední školy nový názor na telo. Bylo
jim to casto vytýkáno jako neco namíreného proti so
lidnosti školy. Bylo to shledáváno nepatricným a rod i
cLlm se doporucovalo, aby footbal a podobné veci 
»darmo kazící mravy a zpusobující sesurovení« - ne
povolovali svým detem.

Je to zacátek nové epochy v oboru telesné kulltury,
co se deje asi tak od r. 1919, máme-li na mysli hro
madnejší zjevy. NovÝ názor na péci o telo vítezí po
malu a jiste. Profesori? Budou-li chtít ucit na strední
škole, nepomltže jim nic jiného, než vpravit se do po
meru a jíti príkladem napred, nebo aspoi'í. udržeti tem
po s žáky: profesori shledají, že jim naprosto nebude
na újmu, koupí-li si traitry a trainýrky a venují-li se
sportu. Vedle Diskobola a sousoší Laokoonského se
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objeví fotografie Paddocka a Houbena - v klidu i po
hybu, tabulky casll a rekordu - o tempora, o mores!

*
Massa tudentu' a studentek teoretisujících není mé-

ne v}-znamná, než kmen praktiku. Jaký pomer k telesné
kulture mají tito t e o I' e t i k o v é? Stupnice by sestu
povaJlaod takov)'ch, kterí mají ve své knihovne odde
lení knih o sportu a kterí si koupí každou prístupnejší
publikaci, pres ty, kterí znají ~portovní vnitrozemí
i zahranicí, výsledky a sestavy atd. k tem, kterí jsou
štastni a spokojeni ve svém fanouškování.

.\ckoliv je neuvidíte v cinnosti ve sportovním k01
bišti. padají na váhu: nebot napomáhají sílení a rozvoji
sportu, tvoríce vodivé prostredí. Jetu jakási obdoba
s matrikov)'mi katolíky: Pánem bohem se neobtežují,
ale církvi - celku prospívají a jsou mu oporou.

*
S k a u t ing u by bylo možno venovat celou kapi-

tolu. ale spokojíme se v tomto rámci nekolika poznám
kami. Myslím, že doba rozkvetu skautingu mezi stu
denty pre toupila kulminaci, která byl1a v letech tesne
po ríjnu 1918.

Tehdy byl skauting mnoh)'m studentum životním
zpl'Isobem. »Byla to vlna, jež nás zaplavila a my se jí
oddali. S rádným skautingem to melo vlastne málo
spolecného: Meli jsme jakž takž obstojný kroj, t. j.
šaty, budící ilusi skautského odevu. Hlavní vec byla ze
lená košile (jež tehdy byl1a studentskou uniformou).
Potom jsme nekde sehnali stan a tá.borili jsme venku,
užívajíce života v prírode. Bylo stylové b~·t žebráky
v té dobe. Ne, žy bychom nemeli penez. Ale žili jsme
velmi skromne a naším ideálem bylo vypadat co možná
nejroztrhaneji, t. j. nejprírodneji. O skautsk)rch rac1o
vánkách (jako signalisování, rozmanitá vázání UZlll a
stopování divok)'Ch zvírat) jsme nemeli ani ponetí. Ne
vadilo nám to, naopak, darilo se nám výborne a na rád
ne organisované skauty dívali jsme se velmi brzo jako
na lidi, kterí jsou blahoslavení, nebot nevedí, co ciní.
Celkem vzato, nemohli jsme je ani cítit a jedna z ne
mil}rchnašich predstav byla, že bychom mohli jednou
klesnout na úroveií. techto ukáznených a opentlickova
ll}'ch tvorll, kterí nezapomeli ani v nejhrllZnejších si
tuacích (rozbourení prírodních živlu atd.) na to, jak by
se l11elizachovat podle knihy o junáctví, a kterí neopo
meli nikdy zkonstatovat správné nasazení klobouku a
vodorovnost cedulky na prsou.«

To je mé deníkové vyznání víry r. 1920. Jsem už
trochu ochocenejší dnes, ale skoro všechno bych mohl
dnes podepsat. Tak smýšlí o skautingu cást student
stva, jíž je proti mysli oficielnost. V intencích deníko
vého úryvku praktikovalo skauting v dobách poprevra
tov}'ch. Patrila k tomu likvidace rakouské armády.
Vojenské šaty, hlavne rajtky, boty, remeny, ruksaky,
celty a inventár tábora vubec. Byla to studentská for
ma skautingu a trampu a desorganisované vojanciny
dohromady.

Nenávist k oficielnosti v techto vrstvách student
stva mela pllvod nejvíce v tom, jak se chovali rádne
organisovaní skauti za války. Svojsíkovci byli, jedno
duše receno, nadejnou stafáží pri vítání slavných osob
ností Rakouska, rozvíjeli své mladé schopnosti pri do
brocinných koncertech Cerveného kríže atd. To nejde
tak lehce zapomenout, i když má clovek smysl pro
humor.

Proti tomu eksistoval již od techto dob skauting ve
dený poctive a prece do té míry sympaticky, že bylo
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radostí do ta·kového oddílu se dostat. O osudu hnutí
rozhoduje vždy jen nekolik lidí. A v Praze se vyskytlo
nekolik vlldcu, kterí byli školenejší a své veci znalejší
než kdokoliv z vedení nekteré z vetších organisací. Ti
se ujali práce mezi studentstvem a získali skautingu
vedle samozrejmého materiálu i ty, kterí se nemohli
spokojit se skautingem oficielním. Je prirozen)r osud
techto nekolika oddíl lI: splynuly s velk)rmi organisa
cemi, ale vykonaly svou práci a jejich zdravý tón se
nemuže ztratit ani v tak pocetných telesech.

Mohl bych vyjmenovati ony vudce a naznacit pro
stredí, ale zustaií.me na tomto náznaku a pripomeií.me
jen, že tyto oddíly pllsobily blahodárne nejen na ty,
kdož v nich byli, ale také na okolí, jež se pri známé
studentské chytlavosti lehce nakazí vším, at je to co
koliv. Tyto oddíly byly asi tím, cím j ou lesní kul
tury: Dnes jsou nekterí z onech Vlldcll zapraženi vlast
ním povoláním, a nemohou pracovat jako kdysi: Ale
jejich séme se ujalo a prijdou noví pracovníci.

Skauting dnes? Pocátecní roztríštenost organisací
je sice z velké míry prekonána, ale mnoho tf) nezna
mená, naopak, zdá se, že dnes je sice vetší porádek.
ale tehdy byl vetší život. Není snad potrebí ríci, co
skauting pro studenty a studentky znamená. Už v ka
pitole o erotiokých pomerech jsem uvedl, jak se osved
cuje skauting ve funkci síly a zájmu, který prenáší
mladé lidi štastne pres »nejhorší« léta. Musíme k tomu
ovšem dodati na tomto míste, že skauting koedukacní
prinesl skutecnosti nekdy opacné. Prišlo se na to, že
není ideálnejšího prostredí pro seznamování a zami
lování dvou mladých duší než práve prostredí oddílu,
kde se objevuje sklon k osamocování dvojic práve tak,
jako v každé slušné spolecnosti, a že ovzduší lesních
samot, nocních tišin kdlem táborového ohne poblíž
wigmamu s hvezdami nad hlavou je nadmíru príznivé
temto vrozen~'m tendencím. Staly se i prípady pobu
rující, a ty rozhodne zbystrily pozornost rodicu i »zod
povedných cinitelll«. To bylo hlavní prícinou toho, že
pí. Herbenová vznesla protest ve Svazu, a v zápetí byl
koedukacní skauting zakázán. Nezdá se, že by to
mnoho pomohlo: Tem, kterí v koedukacním skautingu
nacházeli možnost styku, a kterí nešli v gnósi až do
dusledku, o nichž se nemluví, tem se uškodilo. A ti,
kterí mají absolvováno nekolik táboru z minulého zla
tého veku bratrské a sesterské soudržno ti, ti se se
jdou Vždycky, budou-Hi chtít - žádné prehrady jim
v tom nezabráni. Vždyt je známo, jak se to prakti
kuje : Vudce samostatného oddílu pohlaví mužského
rozhodne, že se pojede do Berouna. Vudkyne samo
statného oddílu dívcího urcí, že se pojede na Karluv
Týn. A verte, jenom náhoda a ruce Prozretelnosti
zpusobí, že se oddíl skautských mládencu sejde s od
dílem skautských pannen v hospode u sv. Ivana.

Studentky-skautky? Bylo jich dríve víc, než nyní.
A je to jedna z nejpotrebnejších vecí pro studentku:
Býti donucena po celotýdenním vysedání v lavicích
prožíti den v prírode ve spolecnosti kolegyií. skautek,
jimž je vzdáleno vše tragické, a jimž je radostí zasmát
se a protáhnout údy v slunci a volném prostoru. Proto
by bylo žádoucno, aby studentek-skautek bylo víc.

Studenti-skauti dnes? Organisovaní podle všech
pravidel bývají prevážne kolouši, žáci z nižších tríd.
Ve vyšších nastává obycejne individualisace, a budto
se zacíná divocit, nebo se toho zanechá jako hríchu
mládí, anebo se takový sekstán-septimán vrhne do
veci vášniveji, než dríve. Pozadím toho bývá obycejne
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vudcovská kariéra, která není k zahození. Vetší pocet
bychom dostali, kdybychom priradili k poctu organi

sovaných ty: kterí žilí volne celkem v duchu skautingu:Nekterí z nich se bim typu »skautu divokých«. Tato
zajímavá species je však témer výhradním právem
vrstev nestudentských, a proto zde o nich psáti nebudu.

JUDr. František Cerovský:

Neprovedené osvobození.
v poprevratové osvobozovací ideologii zapomnelo se na jedno

duležité osvobození. Jsou to ruzné spolecenské a dokonce ve
decké predsudky, z nichž nejpalcivejším a nejvícc tíživým jcst
predsudek proti homosexualite; pod jeho kletbou dosud trpí
silná menšina odlišného sexuálního založcní.

A prece se jedná o kulturní cin dalekosáhlého významu, nebot
krivda, která se deje vydedencllm plného a radostného vyžití,

je tak veliká a kriklavá, že se rovná úplne stredovekým pred
sudkum proti carodejnicím a kacírum. Není nadsázkou, jestliže
verejne prohlásím, že jde o jeden z nejvetšich justicních omylu.

Dnes je ve vedeckém svete podstata veci již dlouho rozluštena.
Nejde o zlocinnost, o výron zvrhlosti a zkažených mravu, nýbrž

o prirozený projev vnitrního, vrozeného, biologického, konstitu
tivního založení, které nelze nikomu prikládati za vinu. (Na slovo
vzatí znalci: Krafft-Ebing, Hirschfeld, Bloch, Steinach, Roh
l~der, Havelock Elis, Albert Moll, Aug. Forel1, Carpenter,
Raffalovich.) Viniti, trestati a z lidské spolecnosti vylucovati
cloveka takto prírodou založeného jest necím tak absurdním,
jako trestati hluchonemého, daltonistu nebo duševn'e chorého.

Problém tento jest jedním z nejpalcivejších problému vedec
kých i spolecenských a to pro svou praktickou a živou spojitost

s denním životem. Nelze se mu déle vyhýbati a oci pred ním
zavírati, což se až dosud deje z bázne pred prozrazením u osob
il.teresovaných, z odporu a hllusu vetšiny normálne cítící, z po
hodlí a Jjetecnosti neinteresovaných, v každém prípade z neja
kého predsudku, omylu a osudného nedorozumení.

N mí úcelem tohoto lclánku Iíciti príciny, podstatu a dosah
problému. Informaci o tom poskytne celá ;rada spisu. Dnes chci
jen jako praktický právník poukázati na nutnost a akutnost co
nejrychlejšího osvobození z tohoto predsudku, prokázati jeho
absurdnost a doložiti to príklady z praktického života.

Pro nás je smerodatným fakt, že toto konstitucní založení
opravdu existuje, že jím trpí veliké procento lidí všech vrstev
spolecenských, že žádná rodina není jista pred tou náhodou,
nemá-Ii ve svém stredu podobne založeného, nezavinene a skryte
tI pÍcího clena. V zakletí neblahého predsudku je v první radc
náš t r e s t 11' í z á k o n, dále všecko verejné mínení, úrady, tisk,
všude vládne žalostná desorientace, úžasná tma, a vítezí instink
tivní odpor vetšiny.

Predevším nutno provésti r e for m u t r e s t n í h o z á k o n a
v § 129. tr. z. Akci k tomu zahájil jsem již v r. 1919 v »Práv
níku« clánkem: »§ 129. tr. z. Príspevek k naléhavé reforme
trest. zákona.« Podnetem k tomu byl tragický p,rípad z mé
prakse, kdy velmi. rádný, inteligentní a sporádaný státní úredník,
obžalován a odsouzen byv pro tento § k trestu nekolikamesÍcního

žaláre, dal prednost sebevražde! pred výkonem trestu. Prípad
mne donutil k studiu problému a k zmínenému zakrocení o re
formu. Oel té doby však neprišlo se ani o krok ku predu, naopak
jeví se v poslední dobe v praksi znatelná reakce ve smeru ne
príznivém, jak se o tom níže zmíním. Zatím, co ve velké 'vetšinc
kulturních státu (je to F.rancie, Italie, Belgie, Holandsko, Rusko,
Japonsko, Cína, Portugalsko, Spanelsko, Rumunsko, cást Svýcar,
J ugoslavie, Turecko) jej iž dávno provedena reforma zrušením
trestnosti homosexuality, u nás se nejen na ni marne ceká, ale
justice jde prísnejší a falešnou cestou. Verejnost nemá ponetí,

jak palcivým a tíživým jest tento trestní predpis pro celou radu
lidí, jak veliké zlo a utrpení prináŠÍ nevinným a bezbranným
lidem. Od té doby, co jsem zakrocil v »Právníku« 1919 ()i re
formu trestního zákona, obrátila se ke mne veliká rada lidí

trpících pod kletbou § 129. tr. z. o právní pomoc a radu, mel
jsem nejlepší príležitost poznati, že reforma je v zájmu cistého
lidství, kultury a spravedlnosti. V zájmu techto hodnot je stejne
naléhavou a nutnou, jako všecky jiné reformy, zákony a novely,
jichž jsme v poprevratové osvobozovací ideologii již takovou
radu prekotne narobili a ohledne nichž rozhodovaly spíše du\'ody
politických stran než pravá osveta, humanita a ideály lidství.

Jedním z motivu trestnosti homosexuality je t. zv. verejné
mínení, nebo-Ii t. zv. zdravé cítení lidu. Verejné mínení však se
vytvO,rilo postupem casu jen pod vlivem trestného paragrafu.
Nebýti dnes paragrafu trestního zákona, daleko by nebyl odpor
verejného mínení proti onomu založení tak veliký. Vždyt odpor
ten vychází namnoze z nevedomosti, neinformovanosti, z pohodlí,
bezradnosti širokých mass. Nemecký právník H e i n B e e n r.
1912 napsal. »J e velmi povážlivýin zakládati právní vedu slepe
na verejném mínení lidu, nebot dejiny o pronásledování krestanu,
o kacírských soudech a carodejnických procesech dokazují, že
bylo velmi casto na falešné cesVe. Kdyby melo zákonodárství
odpovídati vždy mínení lidu, pak by podobné zjevy nikdy ne
vymizely, nebot nikoli verejné mínení, ale veda staV'ela se proti
n:m. Není mOžno uznati, že by od verejného mínení odvislá
justice mohla uciniti nejaké pokroky. Nové ideje nevznikají
v lidu, nýbrž v hlavách jednotlivcu, odkud pak precházejí ve
forme hotových zákonu do právního vedomi lidu.« Specielne
o tomto trestním predpisu napsal Dr. E r n s t S c h w e i t z e r
z Berlína: »Pri trestnosti homosexuálních stykt1 jediná se v první
rade o ethickou a sociální otázku, zda pohlavní styky mezi do

spelými muži v takové míre poškozuj i soukromé nebo verejné
zájmy, že tím lze omluviti útok státu na osobní svobodu individua.«

Nechme nyní promluviti praksi, aby vysvitla krutost a ab
surdnost trestního predpisu. Již výše zmínil jsem se o tom, že
v poslední dobe místo zlepšení dostavuje se v praksi nepríznívá
reakce. Osudným omylem, který prýšti z neinformovanosti a
z predsudku, postavil se a . nejvyšší zrušovací soud na to sta
novisko, že trestáním homo xuelnÍch styku napravuje se t. zv.

poválecná znemravnelost, ac s tím homosexualita nemá vubec
co ciniti, nebot jako zjev prírodní vyskytovala se vždy a všude,
co svet svetem stoj Í, a to i tehdy a tam, kde trestána byla smrtí.
Jinak nelze vysvetliti prísnou nynejší praksi, z níž uvádím tyto
výstražné praktické prípady:

V roce 1922 'byl krajským soudem v Plmi pro § 129 tr. z.
osvobozen 43 roky starý státní profesor, a to na základe mo
derního, vecného a spravedlivého znaleckého posudku. Znalci
(Dr. Hegner a Dr. Valeš v Plzni) podali dobrozdání, že obža
lovaný je nejen po choromyslné matce težce duševne zatížen, že
však i telesný jeho habitus je zmenen, že veškeré nálezy u neho
svedcí o vrozené, nezavinené psychosexuelní anomalii, která zpu
sobuje u neho v sexuálním smeru úplné vyloucení svobody vule.
Pri tom konstatovali v nálezu, že vyšetrovaný je clovek cestný,
vysoce inteligentní, povinností svých jako ucitel úzkostlive dbalý,
velmi skromný a vede život samotárský, ba podivínský. NejvyššÍ
soud však rozsudek ten zmenil a obžalovaného odsoudil k trestu

5 mesícu bezpodmínecne s tím odt1vodnenÍm, že prý »llOmo
sexuelnÍ sklon je u obžalovaného tak hluboce zakorenen, že
pouhá pohružka trestem neodvrátí ho od páchání trestních
skutku, že jedine výkon trestu muže ho pOlepšiti.« Ponevadž pak
správne orientovaní znalci ve shode s moderními výzkumy lé
ka.rské vedy uznali, že založení je u obžalovaného vrozeno, že to
je jeho normální prirozenost, nemuže býti ani reci o nejakém
polepšení, let by dotycný podle znalcu »cestný a vysoce inteli
gentní« bud se oddal onanii, nebo byl po celý život zavren v kri
minále a tak se polepšoval. K takovým absurdním dusledkum
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nejvyšším soudem, mohou si ho dopráti zase jen ti štastní od
souzenci, kterí jsou nezávislí a mají svobodné povolání. Je-Ii

cdsouzen úredník ve verejné službe, následky Feba podmínel1ého
odsouzení stihnou ho v rízení di~iplinárním. 'íV každém prípade
"edomí nezaslouženého trestu a nezasloužené hanby vychovává po
stižené v zatrpklostí a nenávisti k zákonum, verejným opatrením.
Mohl bych predložiti celou radu zoufalých dopis!"t, které jsem
od takových odsouzencu dostal.

Prirozeným dusledkem paragrafu 129. Ir. z. rozširuje se pred
sudek a omyl i na cinnost p o I i c i e, s t ti t n í hon á v I a d
nic tví a všech ú rad U, které pnmo Ct nepnmo ve veCl
rozhodují. V ríjnu 1919 upozornil jsem v »Ceskoslovenské re

publíce« na nutnost jiného postupu v té veci u ni\ší policie.
Napsal jsem, že zájem Prahy jako velkomesta vyžaduje, aby
policie byla rádne o problému informována a orientována, nebot
se vzrustem Prahy a prílivem živlu z cizích velkomest kompli
kuje se i u nás otázka mravnostní policie a ocitá se na jiném
bodu, ncž byla v dob'e', kdy Praha byla provinciálním mestem.
N avrhoval js~m konkrétne, aby podle vzoru jiných mest, na pr.
Berlína, byly prikázány zvláštnímu, specielne. vyškolenému
úredníku mravnostní policie všecky prípady s homosexualitou
souvisící z celé Prahy bez ohledu na nynejší rayonování. Pri
nepatrném individuálním zlepšení zustalo však v celku vše pri
starém, a vlivem této neinformovanosti dochází dosud k trapným
a prímo tragickým príhodám, Vec je ponechána ciré náhode
rozhoduj ícího úredníka ci strážníka, záleží na tom, jak je týž
informován, casto rozhoduje libovltle, odvislá bud od instink
tivního odporu a hnusu proti postiženým, nebo od správné orien
tace, citu a porozumení pro neštastníky.

Vec má nesmírnou duležitost pri potlacování vyd e I' a C s tvÍ,
které je nejotravnejším a nejzhoubnejšim plodem § 129. tr. z.
N a tomto poli byla by cinnost správne informované policie
pravým dobrodíním pro verejnou bezpecnost a pro interesované
neštastníky. V Praze existuje celá horda remeslných vyderaclt,
kterí remeslne teží z neblahého paragrafu a jeho nejasností.
Vyderaci znají tíhu jeho i jeho nedokonalost a využívají velice
smele techto okolností pro své nekalé remeslo. Vyšlo na pr.
v jednom prípade na jevo, že v sousedním Brne existo"ala celá
organisace na vyškolení vyd!e'raE:u, která pak vysílala své adepty
do Prahy na lov a na lup. Jincly vypravuj í se z Prahy celé orga
nisované výpravy nekolika vyderacu do venkovských mest na
takové lupicské výpady.

Neštastní postižení jsou pak vydání úplne v šanc temto lotrum,
nebot jsou proti nim následkem nesprávného predsu'dku a zakro
cování policíe úplne bezmocní. Dovolá-li se totiž nekdo policie
proti vyderaci, je prirozeným toho následkem, že vyderac hraje
uraženého, a aby paralysoval udání, obviní vydíraného z hamo
sexuelního útoku. Policie pak jedná pravidelnlé s obema stejne,
házíc je do jednohO' pytle, vyderac i vydíraný putují do vazby
na povestnou »etyrku« nebo k souclu. Vyderac tenlo postup zná
a proto .pri svém útoku obycejne zduraznuje: »Mne je to jedno,
budu-li zavren, ale vám to snad jedno nebude !«

Mohu uvésti tyto zarucené cloklady ze skutecnosti: Zachovalý

vyšší státní úredník na své ranní oeste do úradu stal sr pred
metem vyderacského útoku a dovolal se ochrany policie. Du
sledek byl, že, obvinen byv od vyderace, putoval s ním místo do
úradu do vazby na policii a odtud k trestnímu soudu, kde pobyl
nekolik dní a okamžite byl suspendován.

Legionárský kapitán, vyznamenaný v revoll.1lCnich bojích za
naši samostatnost, povaha skromná, cestná, prímá, ale hrdá, byl
postižen stejným osudem. Když se dovolal ochrany policie proti
"yderaci, stal se z napadeného obvineným a dostalo se mu údelem
trestní oznámení, propuštení z místa. Z lítosti; trpkosti a hrdosti
odešel z našeho státu do ciziny, kde povestný paragraf ne
existuje.

Stal se prípad, že policie z neinformovanosti vpadla za 'dne do

ede nesprávný predsudek zákona a praktického rozhodování,
To však není všecko: adarmo podal odsouzený žádost o mi
lost, nadaL'mopodal mimorádnou stížnost pro zachování zákona,
v),týkaje, že rozhodnutí 10 podmíneném odsouzení melo býti
ponecháno první stolici a že tím porušen byl zákon. Obžalovaný
musel trest nastoupiti a odpykati, byl suspendován, dusledkem
toho zbaven platu, a jen proto, aby nezemrel hlady, bylo mu
ponecháno výživné z milosti nekolika set Kc mesícne, pri tom
pak mu ješte bylo odpocteno toto výživné za dobu, kterou pro
dlel YC vczení, nebol prý tam požíval státního zaopatrení!

\' jiné trestní veci krajského soudu v Hradci Králové od

soudil letos soud dva zachovalé živnostníky pro § 129. 1. b tI'. z.
bezpodmínecne na 3 mesíce, nejvyšší soud zamítl zmatecní
stížnost, opírající se o to, že mcl býti zkoumán duševní stav

obžalovaných, a zamítl též odvolání co do bezpodmínecn~ho
trcstu s tímto oduvodnením: "Vzhledem k tomu, že obžalovaní
t!'cstné ciny páchali po znacnou dobu, a v opetovných útocích, a
vzhledem k vývodum zmatecní stížnosti samé

r.u(no míti za to, že jejich sklon k neprirozenému ukájení pudu
pohlavního jest tak hluboce zakorenen. že nelze ocekávati, že by
pouhou vyhružkou trestu bez skutecného jeho výkonu mohlo
polepšení obžalovaných býti docíleno.« Toto rozhodnutí, obsa
hujíc témer doslovné oduvodnbí jako rozhodnutí dríve cíto"
vané, dopouští se stejného omylu o úcelu trestu a svedcí o kon
stantní prísnejší nové praksi a reakci k horšímu, nad to pak
ješte zneužívá uprímného priznání se obžalovaných k vroze
nému založení k motivaci bezpodmíntcného, prísnejšího potre
stání, jako okolnosti pritežuj ící, ac se tím obžalovaní hájili za
úcelem vyvolání znaleckého posudku. Tady je už možno mluviti
o zjevném, formálním justicním omylu.

Tato prakse nejvyššího soudu, jsouc direktivou - treba ne
záYaznou- celé justici, vnáší zmatek i do poslední rady infor·
movaných, liberálne a humanne nalad'ených soudcu a pak opravdu

to stálé zápolení obhájcovo s predsudkem ci neinformovaností,
s náladou a dobrou Vll!í soudcovou je prací Sysifovou. Jsou
prípady, kdy sondce zahajuje licení pro § 129. t. r. s netajeným
hnusem a odporem k obžalovanému, mluve verejne o pokažení
žaludku, kdy rozezlene vytýká obžalovanému,lIProc :>toho svinstva
nenechá, když je dost ženských na svete«, a tu po takových zku
šenostech jako obhájce u soudních prelíccnÍ mívám vždycky
u obžalovaného dojem štvané a lapené zvere, která je zvolna a
s rozmyslem ubíjena v léci.

Ponekud citlivé, humanite a vysSI spravedlnosti na-klonené
svedomí soudcovo ochrání se pred p;rípadnými výcitkami domnele
príhodným refugi~m, kterým jest dnes pod m í ne c n é o ci·
so u z e ní, a také se dnes ve vetšine prípadll odsuzuje pod
mínecne. Domysleme však dusledek a shledáme novou absurd

nost, Tendencí podmíneného odsouzení je polepšení vinníkovo,
docílené hrozbou výkonu trestu. Pri cinech homosexuelních je
však jakékoli polepšení prímo predem vylouceno, nebot ciny ty
j,ou výronem prirozeného, vrozeného cítení, které se nedá
žádnou pohružkou utlumiti. Touha po sexuelním vyžití, která je
u homosexuell1'ích stejne silná jako u heterosexuelních, je jen
darem prírody a tato záhadná, mnohotvárná a rozmarná dár
kyne života r.edá se zastrašiti strašákem paragrafu. Pohružkou
hestu docílí se nejvýše jen toho, že odsouzený bude opatrnejší,
že se uchýlí k zatvrzelé lži, pretvárce a lsti, že bude príšte hrešiti
tajne a s vetším nebezpecím pro chránenou vetšinu. Zde tedy
ušlechtilá a nesporne úcelná tendence podmíneného odsouzení
úplne selže, mine se cílem a vede dokonce k op~cným úcinkum:
\')chovává k jinému zlu, ke lži, pretvárce, vzdoru, podporuje
tajnou prostituci. A že lež, pretvárka a vzdor podlamují obcanské
ctnosti a charakter, k tomu není treba dltkazu. Z dobrodiní stává
sc mimodek zlorád,

Jsou však i jiné stinné stránky tohoto refugia. Nehlede k tomu,

že dobrodiní muže býti v prípade zmatecní stížnosti zvráceno
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jedné z predních kaváren, tam na pouhý poukaz prstem jistého
udavace pozatýkala celou radu hostll klidne sedících u kavá
renskÝch stolu, a tito byli nucl'ni tráviti n'ekolik dní ve vazbe.

Mohl bych citovati vice a dále. Mnohdy by bylo stacilo pouhé
napomenutí, výstraha, správné in formování policie, ale vec žene
se pravidelne podle litery zákona do krajnosti, vydíranému hrozí
vazba, kriminál, ztráta existence, nehlede k hanbe v rodine a
ve verej nosti. Že za takových oko Iností nesprávným zakrocování m
policie zpllsobeje nebo zvelicuje se jen verejné pohoršení více,
než ten který prípad sám o sobe byl by vyvolal, že málokterý
interesovaný odváží se pak dovolávati se ochrany policie, že
vyderacství k hanbe bezpecnostních pomerll vesele buj í dále, je
ocividné.

Pod vlivem paragrafu a predsudku jest i rozhodnutí správních

úradu, hlavne našeho ministerstva vnítra v roce 1923,
kterým bylo zakázáno konstituování »Vedecko - humanitního
spolku«, obravšího si za úkol »odstranovati krivdu a zlo plynoucí
z nesprávného pojímání podstaty t. zv. homosexuality, vedecky
pátrati po pramenu zla, je odstranovati a jemu ve prospech
lidstva a verejného blaha odpomáhati«. Tak byl doslovne úcel
spolku vyznacen \ e stanovách, podle stanov tech mela býti
cinnost spolku rázu ethického, kulturního, humanního a \"edec
kého, a prece zemská sprá\'a politická a po ní ministerstvo vnitra
konstituování spolku zakázaly z toho dllvodu, že spolek »sv)'m
úcelem, zarízenim a cinností jest protizákonnÝ, dokonce stá t u
ne bez pec n )', nebot prý jest nebezpecí, že zarízení a cínnost
spolková prispej í k šírení a páchání trestního cinu podle § 129.
tr. z., že dokonce o hro ž ují v e r e j n é z d r a v o tni c tví
a b I a h 0«. Toto ohrožení spatruje rozhodnutí v obave, že by
spolek »mohl pestovati homosexualitu«.

Uverejnuji bez dalších poznámek, nebot ocekávám pevne ná
pravu tohoto nesprávného odllvodnení u nejvyššího správního

soudu, k nemuž byla stížnost proti zákazu podána a dosud není
vyrízena. Zatím jen uvedu vedecký proti dukaz, že vrozenou variaci
pohlavnosti není možno pestovati jako nejakou rostlinu ci
kanára práve tak. jako nelze pestovati nejakou konstitucní vadn

n<lpr. hluchonemotu, daltonismus, rudé vlasy, nebo nejakou jinou
vlozenou poruchu vývojovou.

Shledává-Ii rozhodnutí cinnost spolku v tom, že prý spolek

»schvaluje homosexualitu«, tu nehlede k naivnosti tohoto náhledu,
je tu zase tel] osudný circul11s vitiosu . Až bude § 129. tr. z.
zrušen, pak také autom"aticky nebude cinnost spolku státu a
verejnému zdravotnictví nebezpecnou.

Pod vlivem predsudku stoj~ i úrady, které rozhodují o ceste
disciplinární. Mel jsem prípad, kde reditelství dráhy následkem
odsou2iení odiíalo malou pensi beznohému ubožáku, bývalému
zrízenci v pensi, jemuž kdysi vlak prejel obe nohy, mel jsem
prípad, že zemská školní rada proti okresní školní rade pensio
novala ucitele, ac byl v ceste trestní osvobozen.

Všude, kde má se rozhodovati o prípadech s homosexualitou
ITC'jak souvisících, vládne úplná zaujatost. Za zmínku stojí ne
smírne obtížná trnitá cesta, spojená s intervencemi u všech mož
n}ch úrac1l1 v podobných kausách, kdy nutno referenty dlouze
a namáhave in formovati za cenu jisté osobní odiosnosti, jindy
není taková intervence bez prídechu komiky, nebof debaty a
vysvetlování vypadaj i mnohdy tak, jako sexuální poucování do
rustající mládeže.

Bohužel jest pod vlivem predsudku a v jeho zakletí i naše
veda. dokonce veda lékarská. Nemáme dosud ani jedi
ného prísne vedeckého díla a u'cebnice o tomto problému ani
po stránce lékarské, právnické ci' sociologické, zatím co cizí

národové mají o nem tisícistránkové folianty.
Jen tak se ovšem mohlo státi, že universitní ucitel a první

soudní lékar ve svém znaleckém posudku o homosexualite se
vyslovil jako o »výstrelcích pohlavního života, která se vyskytuje
jen ve velikých mestech«, cloveka nesporne homosexuelne od

4. zárí 1924.

narození založeného pnmo káral, i r o n i s o val a ironicky

doporucoval zbaviti Jej svobody posláním na Pankrác, »kde prý
ho 11 a pad ~ o u j i n é 111 Yš len k y, než n a a b nor m á ln í

u k o jen í pud u po h I a v n i h o a bud e h led e t i, aby
z Pan krá c e sed o s t a I co ne j d r í v e do m u.« (Pripad
zemského trestního soudu, posudek prof. Slavíka.) Marne jsem

již jednou varoval a navrhoval, aby za soudní znalce v sexuál
ních abnormitách pribráni byli školeni sexuologové a psychiatri
(»Tribuna« z 23. dubna 1924). Jen tak se muže státi, že lékar
radil postiženému, aby se za úcelem domnelého vylééení oženil,
l1Ctuše, že tím páše na spolecnosti a potomcích z takového man
želství prímo zlocin.

Má-Ii veda lékarská státi ve službách humanity a osvety,
nemá býti služebnicí predsudku a povery, nemá býti u nás sobe
stacnou. I jinde v jiných oborech jeví se vliv pl·edsudku.

Pod neblahým vlivem p,redsudku stoj í valnou merou i naše
ž u r n a I i s t i k a.. Málokde najdeme svetlý moment. Místo po
ucování, šírení pravé znalosti o tomto problému, místo odstra
iíování povery a zlých stránek predsudku. misto politování a
pochopení prO tyto vydedence života, najdeme namnoze netecnost,
casto i zvedavou sensacechtivost, dokonce vlichocování se širo

kým massám lícením sensacních, lehtivÝch podrobností, aby se
podráždila lidská zvedavost a nízké sensacelacné pudy širokého
publika. Tak tomu bylo neomluvitelne a neodpustitel'n1e! v známém
prípadu homosexuelni u/:itelky t. zv. mužatky V., kde cást žur
nalistiky prímo ,e pásla na choulostivých podrobnostech a. mu
kách neštastnice a se svolenim policie je rozvlácne publiku sde
lovala. Jindy jsem byl nucen upozorniti redakci jistého denníku
na to. že hst pod opo\Tžlivým titulem »Nemravná spolecnost«
plnými jmény uverejnil policií pozatýkané zachovalé obcany a
náležite clánek priban'il, nic nedb'lje toho, že osoby ty vystavuje
pranýri nezasloužené l1anby a nebezpecí existen1cního znicení.

Teprve v poslední dobe ke cti našeho lisku svítá a pocínaji se
sporadicky objevovati v listech clánky vážnc se problémem

obírající. (»CeskosJo"v. Republika« v roce 1922 mela v ríjnu
zvláštní anketu, »Tribuna«, »Rudé Právo« a j.) Není pak divu.

že predsudek šírí se i na celé ve,rejné mínení, které stojí úplne
pod vlivem trestního zákona. Neni sporu o tom, že stanovisko
verejného mínení se zmení, až bude zmcnel1J trestní zákon. Pak
bude nutno celou záležitost pokládati za s a n cti s s i m u m
p r i vat i s s i mu m každého jednotlivce, jak tomu je u nás
lidí normálních, a jak tomu také býti má, pokud jen nebude
ohrožen takový zájem, který je chránen i u normální vetšiny.

Dnes však celá rada postižených všech vrstev spolecenských
- a je jich znacné procento a lidé vynikajících kv-alit - žije
v ustavicném strachu pred stálým bicem prozrazení, hanby,
trestu a existencní újmy. Nejen že je jim od prírody a pod
touto vyhružkou odepreno plné a radostné vyžití života, je život
jejich životem ustavicne štvané zvere. Duševním produktem této
stálé hrozby je pak zakriknutost, zaleknutost, neduvera a pas
sivní resistence k ušlechtilým cílum lidské spolecnosti, odpor a
negace k positivní práci, politováníhudná zbabelost a nechut
k životu. Proti tomuto piredsudku a útisku stojí tito vydedenci
slabí a úplne bezbranní, nebot nikde, namnoz;e ani ve své rodine

nedojdou pochopení a zastánÍ. O štvani verejnosti mohu citovati
skutecný prípad, že jistý civilní fanatický zastánce mravnosti
z vlastní iniciativy obral si za úkol pronásledovat~ homosexuelní
osoby, stihal je v jejich tajných shromáždištích, volal na ne
policii, a provádel tak z politováníhodného omylu domnelou mrav
nostní ocistu, aniž by mel tušení, co tím zpusobí zla a neštestí.

Je nejvyššÍ( cas provésti i tento akt osvobození, na který se
zapomnelo. Reformu trestního zákona nutno provésti co nejdríve,
nebot krivda, vyšlá z kletby povery a predsudku, která se denne
deje, je nenahraditelná a neodcinite!ná, a lidská spolecnost má
na svedomí každý den, ba každý okamžik této veliké krivdy a
bídného ponížení.
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C!lrsar:

Karl Kraus: Wolkenkukucksheim.
Ponevadž jsi se odvrátil od zeme,
odvrátí se zeme od tebe.

Strindberg.
Krausova tr~gedie »Poslední dnové lid tva« dotýká se na ne

kolika místech problému, jejž i v ostatních dílech Krausových

lze nalézti velmi casto, problému vlivu civilisace a jejich prll
vodních zjevu v pomeru cloveka ke zvíratum a celé prírode
vúbcc. Jmenuj i pouze namátkou básei'i »Der Bauer, der Hund
und der Soldat«, odu »Gebet an die Sonne von Gibeon« a z "Po

sledních dnu« scénu, v níž vystupuj i kone potopení hrabetem
Dohna. Pocet techto poukazll dal by se libovolne rozmnožit.

Krausova láska ke zvírati'lm není, jak by se mnohý mohl do
mnívat, výhradne misanthropického pLlvodu, není pouze rubem

jeho anthipathie k lidem. V tom prípade byla by pouze jakousi
reakcí a necím odvozeným, ve skutecnosti však vyverá z pri
mérního, bezprostredního vztahu Krausova k celé prírode a tím
teprve i ke zvíratum. Dokladem toho je jeho úzký vztah k rost

linám, ke všemu živoucímu, ano ke všemu prirozene jsoucímu
vLlbec, bez nehož není básníka.

Starozákonný mythus mluví o prvních lidech, kterí pojedli se
stromu poznání a obdrželi tím schopnost, rozeznávati dobré

a zlé a tím i schopnost svobodné volby. Jejich bezprostrední
lIaivnÍ pomer k prírode prestal, mezi ne a prírodu vstoupil jako
prostredník duch, zkoumající, co je dobré a zlé, t. j. prospešné
a neprospešné. Namísto pudove prícinných úkonu nastoupilo
Jednání promyšlene ucelné, jímž se clovek vedome probíjel
ke svému prospechu, necekaje, až príroda jej k nemu privede.

celý vývoj cívilisace není než stálým sesilováním prospechár
stI"Í a rozmnožováním prostredki'l, jimiž mu lze sloužit. Celá
technika, jej íž cíl byl charakteristicky vytcen v »podmanení
prirody«, není než výrazem plemenného prospechárstvi. Ale témer
se zdá, že behem doby ono technické snažení se stalo samoú;celem,

jako tyranovi je samoúcelem moc. Ponevadž konecný cíl, úplné
ovládnutí povrchu zemského, dosnd se jeví v dálce (ve skutec

nosti ovšem v nekonecnu) a naproti tomu jednotlivec je soli
dární s celou spolecností ve snaze po j-eho dosažení, neptaje se,
zda on sám se ho docká, stává se, že jeho život, ano život celých
generací, je vyplnen tímto problémem, dosažením pozemské vše

J1lohoucnosti, takže pro nic jiného, hlavne pro vnitrní deje prí
rodní, není casu ani zájmu. Z toho vzniká mentalita moderního

cloveka, jehož neharmonický zjev v prírode je jen z této retro
spektivy pochopitelný.

Je zbytecno mluvit dnes o imperialismu ci militarismu jed
notlivých národLI, nebot obé jest v podstate aktuelní formou
onoho prospechárství, jež speje intensivne k civilisaci jakožto
k prostredku k moci a tím tedy k moci samotné. Z té príciny je
ril'ilisace nebezpecím a sice nebezpecím pro všechny národy,
ponevadž všechny k ní spej í. Konflikty v podobe válek jsou pak
ntl'yhnutelny, ponevadž metafysická vule k moci nad celým

povrchem zemským znamená v praxi VLili k moci nad lidstvem,
jež je roztríšteno v mnohé národy, z nichž každý je vulí k moci
ovládán, byt i jen prostredne tím, že speje k civilisaci. (Po

ukazuji na »žluté nebezpecí«, jež vzniklo okamžikem, kdy žlutá
rassa se pocala civilisovat.)

Z hlediska, jež tu bylo naznalceno, dlužno,' jak myslím, nazírat
na Krausuv boj' s tecl1nikou a tudíž i na jeho »"Volkenkuckucks
heilll«, v nemž je znázornen konflikt mezi rádem lidskÝm a

prírodním a sice v ríši ptací. I v tomto smeru, jako i v jíném,
je protejškem »Posledních dnu«, jež onen konflikt zobrazují ve
s\\?te 1 idském.

»\Vo\kekuckucksheim«, fantastická hra ve veršíeh, je thema-
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ticky vybudována na základe Aristofanov)'ch »Ptáku«, dochází
však výš a dál než tato staroveká fraška, pojímajíc do sebe
zásadní problematiku prítomné etapy lidských dej in a rozširujÍc

pole Krausovy satirické pi'lsobnosti o okruh baj!cy. Jejím objek
tem je poválecné Rakousko republikánské a tím stává se opet
protejškem »Posledních dnu«, v nichž je predvedeno Rakousko
válecné.

V prvním dejství pricházejí na scénu dva athénstí - málem
bych napsal rakouští - dobrodruzi, Hoffegut a Ratefreund,
kterí opustili své rodné mesto po zavedení republikánské~o
zrízení a hledaj í nyní v ptací ríši príležitost, aby se mohli
uplatnit jako silní jedinci. Svojí výrecností a nehorázným po
chlebováním presvedcí ptáky, že jim, ptákum, náleží vláda nad
svetem a pohnou je ke stavbe mesta, jež nazvou »\Volken
kuckucksheim«, v nemž Ratefreund se stává králem. Aby se
ptáci zmocnili skutecne vlády sveta, poradí jim Ratcfreund

(podle vzoru u Aristofana), aby zadržovali obetní kour, jejž
pozcmš(ané vysílaj í k bohi'lm; tím uciní prý od sebe závislými
i bohy i lidi, ježto lidé nemohou žít bez boM, tito ne bez obet
ního koure. Ve druhém dejství mesto je již postaveno a na scénu
pricházej í nhná individua ze zeme, v první rade! žurnalista, po
nem pak básníci, jasnovidec, ornithosof (napodobenina anthro
posofa), psychoanalytik s nezdárným synem, úsporný komisar
od svazu národu. Konecne objevuje se posel bohu, bohyne Iris,
jež se chystá sletet na zemi a požadovat od lidí, aby opet obe
tovali bohum. Ratefreund jí za pustých vyhružek sdeluje, že
ptáci kour nepropustí, dokud bohové neuznají jejich navládu,
a po varovných slovech Iridy vypovídá Olympu válku. (» lur
immer feste druH! Zeus kommt zu Schaden! Die Kron' ist

mein. \Vir sind von Gottes Gnaden !«)
Potud Kraus-Aristofanes. Tretí dej ství odehrává se za stavu

válecného. V podstate je miniaturní analogií n:ekterých scén
z »Posledních dnu«, pri cemž plamenák p,redstavuje generála
(l7lamingo von l'ahnenfeld), kohouti dustojníky, vrabci mužstvo,
supové státní dodavatele atd. Ptáci prohrávají a situace se roz
uzluje príchodem kurýra z Athén, jenž prináší dopis, jímž za
hranicní úrad athénský varuje ptáky p-red Ratefreundem a
HoHegutem jakožto podvodníky, kterí z Athén utekli, nezapla
tivše daní a pokusivše se o znovuzavedení monarchie. Po tomto
odhalení oba dobrodruzi odchází v doprovodu úsporného komi
sare a ptáci se radují, že není více lidí mezi nimi. Hra se koncí
zpevem skrivana, jenž opevuje mír. \

J z tohoto strucného obsahu je videt, že »Wolkenkuckucks
heim« tvorí homogenní složku Krausova díla. Jeho význam spo·
civá v tom, že v nem Kraus básnicky zobrazil konflikt dvou
rádi'l svetových, prirozeného, zastoupeného zvíraty, a proti
prirozeného, zastoupeného lidmi. Zobrazil jej, aniž tím mohlo,
mimo novou umeleckou hodnotu, /cehokoliv bý·t dosaženo. Snad

již v kterési chemické laboratori nastupt<Íe civilisace novou
etapu, pred jejímiž hruzami svetová válka se bude zdát pouhou
hrou. Na svém postupu nedá se zastavit básníkem, jenž sice vše
predvídal, ale· vzdor tomu byl volajícím v poušti civilisovanéhoI
sveta, jenž hodnotu vidí pouze v tom, co zároveií je zbožím,
a jenž, opustiv prírodu, její zvírata i kvetiny, sám jí byl
opušten.

Charles Riehet:
U ce nci.

II. Co nutno uciniti pro ucence.
(Z knihy: »L e s a van t«.)

Toto je záver mé knihy, výslovný, naprostÝt nevývratný zá
"er, který vyslovuji se žhavou presvedceností a vším vášni

vým zápalem~ jehož mé staré srdce je schopno:

v ,umentLiteratura a
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Š t e stí I i d s t vaz á v i s í n a p o k r o k u k u I t u r y.
Dlouho jsem se domníval, že to je banální, všedni pravda,

kterou pl'i její evidentnosti by bylo ostudné podrobne rozebírat.

Chyba íávky! Neni to nic tak samozrejmého; nebot možno
také tvrdit\, že kultura vznáší do našeho života tak závažné

prvky zla, že tím snad klidná hladina normálního života lid
ského bude na vždy rozrušena.

J. J. RousseaJu prohlásil, že kultura ciní cloveka zlým. Ne
kterí pessimisti tvrdí, že jej ciní neštastným.

Nužc. nejsau-Ii v tom mínení za jedno, znamená to, že se
nerozumí dobje pojmu slova kultura.

Jeto rozmach monstrosnÍho militarismu, zorganisovaného
vedecky na loupežný výboj a hromadné vraždení, který po
hlcuje celé národy? Je to vítezství stroju s gigantickými to
várnami, s mraveništi, v nichž tisíce horníku, kováru, tkalcu

vykonávafí bez prestání tutéž bezduchou a úmornou práci? J ~
to neprícetný prepych velkomest, v nichž se cynicky, vyzývave
roztahuje hýrivost, urážející chudé svou drzou okázalostí? Je
to neslýchaný razvoj velkých bankovních ústavu. této neblahé
financní internaciály, této chamtivé, tyranské, všemocné pluto
kracitl. drtící v nivec skromné existence?

Zajisré, kultura nese s sebou nekdy i tyto zavržení hodné du
sledky. I ona, jako vše, co je lidské. muže pusobit vedle dob
rého také :do. Znám vše, co pu-sobí zlého; a,le vím také že toho
dobrého je prece jen více.

Jak tedy se jevi kultura? Nereknu, jako nevím už který lm
morista, že se merí množstvím spotrebovaného mýdla a poctem
poštovn;ch známek. pripadajících na jednoho obyvatele. Tato
rozmarná definice nevystihuje asi úplne a já bych spíše pro
hlásil :ra nejvýznamnejši prvek kultury p o zná n í.

Aby nekdo byl kulturním clovekem, musí míti jisté znalosti

sil, ktel é námi vládnou. Cím je zná lépe, tím je kulturnejší.
Divoch neví o svete niceho; my víme trochu více. ~rebaže ve
lice málo. Vedet, že neštovice nejsou dílem hnevivého andela
zkázy, nýbrž infekcní nemocí, je kultura. Pochopit. že zatmení
mesíce je zpusobeno tím, že zemekoule zachytí slunecní pa
prsky a ne drakem který jej pohltil, znamená, že se o krok vy
šlo z barbarství; ríci, že vzduch je težký a je slouceninou dvou
rl,zných plynu, je první stupen duchovniho pokroku.

Udeláme-li jednoduchou hypathésu a pripustíme, že bychom

dne,! r. 1923 znali všechna tajemství, která budou znáti lidé
r. 2923, za jedno tisíciletí, tedy bychom patrne byli mnohem
kulturnejší, než jsme dnes. Stejne jsou kultuf!lejší lidé r. 1923
než soucasníci Leonarda da Vinci; stejne soulcasníci Leonar
dovi byli kulturnejší, než vojáci Agamemnonovi.

Kultura ovšem neznamená naprosto štestí; místo aby lidé
zužitkovali prospešne vzrustu svých vedomostí, užili casto mož

ností, které jim prineslo vedecké úsilí, vel1]1i zle. Kdyby avit
tika mela sloužit jedine k bombardování mest, byl by to velmi
neblahý vynález. Kdyby podnik chemie záležel ve výrobe vra
žcdných plynu, schopných znicit v nekolika minutách celý pluk,
byla by chemie prokletou vedou. Kultura tedy v pravém vý
znamu slova, totiž vetší suma štestí lidských bytostí, nezáleží
ponze v poznávání ani v jeho zužitkování. Je treba ješte neceho.
Je to, chceme-li, treba že slovo je trochu opotrebované jakÝsi
m !' a v n í rád, vedomí solidárnosti a bratrstv.í mezi lidmi;
úcta k právu.

A tak náš výrok: »štestí lidstva závisí na pokroku vedení«
je naprosto správný, avšak s výhradou duležité korrektivy, že
štestí lidstva nezávisí jedine od pokroku vedení.

Bez znalostí vecí nás obklopuj ících není kultury; není bla

hobytu; tot divošský život v plném rozkvetu své prvotní bru
tálnosti. Ale znalost sama nestací. duchovního rozvoje musí
být v praksi užito smerem dobra, ne zla.

Jinak receno, ved a jen u t n o u, a len e p o s t a c ují c í
podmínkou lidského štestí.

Pochopiti neco, byt toho bylo sebe méne! ze sveta nás ob
klopujícího, je nezbytné pro nejvetší sumu dosažitelného šte
stí nebo pro nejmenší míru utrpení lidského. Škoda slov vlast
ne na dokazování takové banálnosti. Milavníci paradoxu treba

,reknou, že lidstvo bylo štastnejši za križáckých válek, pone
vadž to byla doba absolutního panství krestanské víry; nebo za
dob Ludvíka XIV., ponevadž králové tehdy platili za božské
bytosti. Ale kdyby tito amatéri byli nuceni bydlit, jíst, šat:t
se a cestovat jako za dob poustevníka Bernarda nebo Ludvíka
XIV., velmi by naríkali a si stežovali. Jsme-li dnes na tom
lépe, než naši otcové, je to proto, že veda ucinila pokroky. Kaž
dý pokrok vždy je pokrokem kultury a proto prispívá k lid
skému štestí.

Veda postupuje se zarážej ící rychlostí a je prece ješte velmi
mladá. Tales a Archimedes pres svou geniálnost nevedeli ni
cehO' z toho, cemu se dnes vyucuje na obecnÝch školách. Nej

poslednejší maturant zná spoustu veJcí, o kterých Galilei ne
mel ani tušení. Od Franklina k Einsteinovi neuplynulo ani IS0

let, a za ISO let jaký obrovský postup I Jaká zmena všech ve
deckých pojmu! Nebylo ani paleontologie, ani bakteriologie, ani
fotografie, ani aviatiky, ani železnic, ani spektrální analysy.
Vedecká epocha lidstva není starší než ISO let. ISO let, ctyri
lidské veky! Tot hotové nic.

A tento úžasný let se stále zrychluje. Postupujeme k poznání

sveta .rychlostí rady geometrické, ne arithmetrické. Možno tedy
pripustit, že jednoho dne, díky rostoucímu bohatství vedec
kých poznatku, dosáhne clovek vlády nad hmotoul hrubou jako
oživenou, nep,rátelskou jako poddajnou, která jej obklopuje.

Ale veda skytá ješte více, než tuto svrchov~nou duchovní roz
koš z poznávání. Dává nám ne pre d v í d a n é. ne c e k a n é;
odhalení nekterých ze zázracných jevu, jimiž to kypí a šumí

kolem nás, a jichž bychom se nikdy logickou ces~ou nebyli na
dáli. Naše chatrné poznávací schopnosti nestací na obsáhnutí
pravd, tkvících v podstate. vecí. Náš intellekt nedovede si pred
stavit predem ani nepatrný zlomek toho, co veda jednou vynese
na povrch z hlubin záhad. Kdo by dokázal pred padesáti lety
predvídat telefon, bezdrátovou telegrafii, aviatiku, ockování
serotherapii, chemické synthésy? A to jsme teprve na zacátku.
Naši vnuci uvidí ješte mnoho krásných vecí, jichž se dnes
nemužeme dohadovat.

Zanedbávati vedu jest tolik jako uzavírati se velkým nade

j im, odsuzovati lidi k jednotvárnému, vecn.e stejnéTT\u zpusobu
života.

Rád bych sdelil všem. kterí mne budou císt, to skálopevné
presvedcení, že posláním vedy je zmeniti od základu stav lid·
stva. Avšak, bohužel, nebozí lidé nemaj í schopnosti, aby si pred
stavovali neco jiného než co jest. Všichni lpíme více méne na
p!'ítomnosti, neumejíce si pomyslit, že jednou bude vše jinak,
že dnešní stav není vecný.

Avšak i když upustíme ou takových dalekosáhlých a velko

lepých výhledu do budoucna, mužeme už dnes urcite spoléhat
na to, že mnohé, a hlavne to nejkrutejší zlo, totiž nemoce,
kletba každého jedince, bude ú1cinne potírána, ovládnuto a snad
odstraneno. Kdyby lidé, ti omezení a zaslepení lidé, byli veno
vali vede desetinu, setinu a i jen tisícinu duševní a hmotne
energie, kterou vyplýtvali na vedení válek, vypadal by svet
zcela jinak než surový a divoký svet, v nemž žijeme. Spolec
nost lidská lišila by se od dnešní tou merou, jakou se odlišuje
mentalita profesora Cambridgeské university od mentality ne
jakého Papuána nebo Hottentota.

Ovšem/ je absurdním požadovati tolik moudrosti po lidech.
Nechme tedy cloveku jeho velkou radost, prerozkošnou, po jes
kynních predcích zdedenou radost z militaristických orgií, biteV1,
masakru, drancování, torpédování. Když to je už jeho poteše
ním. težko mu to vymlauvat. Snad i tak bylo by možno vy
hradit vede soucasne malé místecko, ale to práve se nedeje.
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Tak bezmezná je hloupost a omezenost lidí, že jednají tak,
jakoby o plodném pusobení vedy vllbec niceho nevedeli. Neod

važl1jí s~ tvrdit, že veda k nicemu není. Tak daleko prece ne
jdou. Ale konec koncu je to tak, jako kdyby verejne hlásali
takovou nejapnost; nebot co souvisí s vedou, prijde u nich v úva
hu až na zcela posledním míste.

Nuže, co jiného je, než pohrdave odmítati a zneuznávati vedu.
neposkytne-Ii se ucencum místo, na jaké mají ve vlasti, ve stá té..
ve spolecnosti plné právo?

Nelze prece oddelovati od sebe vedu a ucence. Veda se ne
vyvíjí sama od sebe. Svá taj emství streží žárlive. Je nutno dlou
ho a úsilne na ni dorážeti, aby vydala i to nejmenší z nich. Co
trpelivosti to vyžaduje! jaké houževnatosti! jaké intelligence!
ba i jaké geniálnosti! Kdyby nebylo ucencu na svete, kdyby
démon výzkumu nevnikal do duší nekolika jinochum, zašla
by naše evropská spolecnost na samý obchod a války. Byli by

vojáci. a dustojníci, bankéri a úredníci, rolníci, hornÍci\. inže
nýri, léka,ri kupci. námorníci; ale všichni by se neochvejne: po
hybovali dále v tÝchž kolejích. Nebylo by pokroku. Lékari by
psali stále tytéž piedpisy. Inženýri by staveli stále tytéž mosty.
Kupci by prodávali stále stejné zboží. Vojáci by se zabíjeli
stenými zbranemi.

Anebo spíše by nastal rychle úpadek nebot spolecnost, která
nepostupuje vpred, propadá s osudnou nutností rychlé dege
neraci.

A tak jsem dospel k svému druhému tvrzení, práve tak evi
dentnímu jako první. Nic více a nic méne než:

Ved e c k é p o k I' o k y z á v i s i n a u c e n c í c h.

A zas to je zcela bežná, banální, samozrejmá pravda. Co na
tom? Nejde o podeprení nejakého paradoxa, nýbrž o naprosto
patrnou' pravdu. která mluví sama za sebe a je sama sebou
nesmírne jasna, ale tak krute zneuznávána, že je nutno posvítit
na ni. možno-li ješte více.

Aby mohl ucenec pracovat vedecky, musí nejprve být živ.
Nelze žádat po lidech, byt se u nich predpokládala sebe vetš'
nezištnost, aby si volili zamestnání, pri nemž vecne musí hla
dovet. Nuž6, povolání ucencovo neuživí dnes clovcka. Nikde,

leda snad v Americe, díky štedrým a inteligentním miliardá

rllm. nikd~ pravím, neudelila naše tak zvaná kulturní spolec
nost lidská ani prost.redne slušných platil at mladým, at star
ším mužum, kterí se venují ciste vedeckému badání a rozmno
zují kulturní bohatstvÍ.

Ovšem, v universitních laboratorích, v chemických!, bakterio

logických, botanických vedeckých ústavech reditelé. kterí jsou
znamenitými ucenci. jsou placeni. Ale tito ucenci jsou placeni
jako profesori a ne jako ucenci. Mohli by klidne zanechat vše··
likého badání, které nad to pestují. Konají-Ii jen pravidelnc
své prednášky, nevystavují se nijaké vÝtce. Mohl bych jmeno
vati leckterého váženého a pilného profesora, který nevykonal
nic samostatného. Byl úplne v právu. Bylo mu uloženo pred
nášeti o starých objevech, a ne delati objevy nové.

Nuže, vyucování, treba je užitdcl1é, trebaže je nutné, není
naprosto vedou. Je nezbytno vysvetliti studentum, jak se merí
rychlost svel1a, jakým postupem se uhlík slucuje s dusíkem,
jak podráždení pneumogastrického nervu seslabuje srdecní cin
nost. Ale sebe dokonalejšímí p.rednáškami o techto vecech ne
objeví se nové, netušené pravdy. Prednášíme-Ji r. 1923 správne
a treba i vzletne o tom. cemu jsme už ucili r. 1920, 1919, 1900,
prešlapujeme na jednom míste. Je nutno postupovat, nebot ob
jevy, jež nutno teprve ucinit, jsou nesmírne duležitejší, než
objevy lJZ vykonané.

Nuže, chceme-Ii, aby byl pokrok. musíme poskytnout ucen
cum m").~nost práce. Nutno jim zajistit ne jen pracovny vyba
vené všemi nezbytnými prístroji, nutno jim predevším sluš-
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nými platy zabezpecit živobytí. Treba jim také pridelit dobre
placené pomocníky. Slovem, nutno založiti vedecké, neodvislé,
svéprávné ústavy, jich jediným posláním bude c~'ité a nezištné
hledání pravdy.

Inženýri, lékari, advokáti, profesori, lékárníci, dustojníci,

bankéri mají povolání, které jim stací k živobytí. Ale pres
všechno své vzdelání nejsou ucenci, nebot povolání zabírá jim

nejlepší cást jejich casu. Mohou se tedy obírat vedou jen jaksi
úkradkem, ve svých 'Volných chvílích.

Veda si však žádá vetší obeti. Nechce se sdíleti. Vyžaduje,

aby nekterí lidé jí zasvetili celou svou existenci, všechno své
nadání, všechnu svou snahu a pracovitost.

Z nejistoty každého bádání, z jeho nezpusobilosti obohatit ba
datele, plyne! že ucenci se mohou venovati náležite svému dílu
pouze tehdy, poskytne-li se jim zabezpecené živobytí a náležitá
pracovní výzbroj.

Jeto tak neobycejný utopistický, nepravdepodobný návrh,
žádat. aby byl zrízen sbor ucencu s výhradným posláním pra
covati pouze vedecky?

Zdá-Ii se naší šablonovité a neenergické bojácnosti tato re

forma príliš ráznou, necht aspoií. jsou nekterí profesori osvobo
zeni od prednášek a ostatní profesorské cinnosti pri ponechání
jich v jej ich laboratorích.

Nejde o žádné odstranení prednášek a cvicenÍ. To by bylo
nesmyslem, skoro zlocinem. Jde poute o to, aby vedle ucitel
ských stolic byly zrízeny výzkumné ústavy, neudelující žád
ných akademických hodnost~. neznající ani prednášek, ani semi
nárních cvicení, ani kursu, ani diplomu. Ucenci, kterí by za
pomoci svých asistentu rídili tyto vedecké pracovny, meli by
vedecké badání a výzkumy za jedinou svou povinnost.

Zavedení této úžasne snadné reformy nevyžadovalo by val

ných financních obetí. V každém prípade byl by to výdaj velmi
výnosný. Aplikováním vedy na prllmysl národy bohatnou; veda
jim p~k vedle slávy prináší ješte materielní zisk.

Ucenci ovšem hudou vždy. Badatelski geniálnost nezmizí ze
sveta. Slavné objevy vzaly vznik v chudických pracovnách.
v chatrných komllrkách všeho postrádajících. Pasteur, Wi.irtz,
Berthelot, Claude Bernard dobyli sveta s velmi ubohou mate
rielní výzbrojí v~deckou. Bohaté vybavení laboratore neza

rucuje již proto nutne vynález. Ten vyžaquje lopoty, houžev
natost~. geniálnosti muže, který o nem pracuje. Genius se ovšem
r.edá vypestovat. Co však aspon je možné, a co se má udelat,
je poskytnouti elite mládeže príležitost proslaviti se, má-li v so
be opravdu božskou tvurcí jiskru.

Budu proto ustavi'cne opakovat se vším úsilím hlubokého
presvedcení, které úvahy jen potvrdily:

Budoucnost a štestí lidstva závisí na vede.

Tím hure pro naši lidskou spolecnosQ. nechce-li pochopit tuto
jasnou pravdu.

Doba a lidé

Jak cvicí finští athleti.
Význacný úspech finských sportovcll

na olympijských hrách v Paríži vzbudí
zájem všech atletu o tyto poznámky
finského žurnalisty.

Pri výberu finských zápasníku pro olympijské hry jest pouze
ten postup, že se ód všemožných kandidátu žádá, aby se cvicili
pro závod a že se všem poskytuje výhoda dostati lacino masáž.
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Kandidáti pro olympijský team se tedy vyzvou, aby si uspo
rádali své soukromé záležitosti tak, aby mohli stráviti, je-Ii to
nutno, své prázdniny v olympijském roce na zvláštním cvicišti,
kde tráví poslední dva nebo tri týdny pred tím, než se vykoná
poslední výber mužstva, Cvicební tábor se rídí podobnými pra
vidly jako jsou cvicební zákony v amerických kolejích. Vek
clenu mužstva jest daleko rozdílt~ej ší, než tomu obycej ne bývá.
v mužstvech jiných národu. Bývají v nem vysloužilci, kterí se

vrátili na závodní dráhu po prestávce nekolikaletého pomerného
odpocinku. Stenros, vítez v posledním marathonském behu, jest
takovým príkladem. Zaical behati v r. 1906; prestal v r. 1916,
vrátil se r. 1921, aby se cvicil pro parížské hry. Zvítezil v ma
rathonském behu ve veku 37 let, což bylo ve skutecnosti jeho
jediným pravým marathonským behem v Žlvot'C. Vysloužilci,
kterí se vrací na závodní dráhu, souteží jen v málo nebo v žád
ných závodech pred olympijskými hrami. Šetrí se a uchovávaj í
si své nervy pro skutecnou zkoušku.

Rozloucení se sportovní kariérou a pozdejší návrat jsou umož

neny cetnými príležitostmi, které poskytuje Finsko pro cvicení

pod širým nebem. Prostredky k zachování zdravi j sou každému
dosažitelny. V zime jest to Iyžarení - výborný všestranný cvik

pro telo, nohy i paže - které se muže provádeti od dverí každé
chalupy. V léte' jest tu beh napríc krajinou. Cesty posypané

pískem nebo jemným šterkem - skoro nikdy nešterkované 
poskytují velkolepou príležitost k behu i tam, kde až dosud není
atletických cviciŠf.

Na venkove musí deti choditi denne nekolik mil ,do školy a ze
školy. V zime provádejí tuto cestu na lyžích. To jest základem

zdravé a úcinné prípravy k atletickému 'vývoji, který nastane
pozdeji.

Metody cvicení, uživané ve Finsku, jsou utvoreny na základe

prísného studia anglických a amerických metod, které byly ve
Finsku provádeny od nepametných dob. Americký vliv jest

videti hlavne z výsledku na zápasišti, a anglický vliv na závodní
dráze. V recko-rímském zápasení má Finsko školu, která jest

v;\'lucne jeho vlastní školou.

Z finských metod telesné kultury jest snad nejduležitejší parní

lázCl'í. Již od dávné doby mela každá chalupa vlastní koupelnu,

malou boudu s kamny. Tato kamna jsou proste hromadou ka

menu - hladkých, tvrdých kulatých balvanu, které leží na
všech jezerních pobrežích. Tyto kameny se do žhava rozpálí a

pak se polévají vodou, až se bouda naplní horkou, suchou, pru

svitnou párou. Koupaj íeí se sedí na vyvýšené lavici, pokud mOžno
tesne u stropu, a silne se potí. Když pocení prestane, a ne dri ve,

smyje se pot. Po parní lázni se poskytne kuži výborná reakce

tím, že se telo vystav i chladné sprše nebo ješte lépe chladnému

vzduchu. Fin nezná vetšího potešení než sedeti nahý na cerstvém.

vzduchu, provádeti po parní lázni sllná telesná cvicení a dáti

pusobiti ehladném~ vzduchu na prehrátou kuži. Není lepší

ochrany pred zimou. Taková »sauna« spojuje blahodárné úcinky

koupele a masáže; zmekcuje svaly a zvlácnuje klouby. Fin oby-

cejne užívá »sauny« jednou neb dvakrát týdne.

Úhrnem se miHe ríci, že metody atletického výcviku ve Finsku

jsou tytéž, jakých se užívá v Anglii i v, Americe, ve spojení
s Iyžarením a chllzí, s osobitými volnými cviky (vyjma cinky
a všechny cviky, pri nichž se svaly jednostranne vyvíjejí), s kou
pelí sauna a finskou masáží. Finská masáž není nicím, není-Ii
dokonalá. U porovnání s ní jest anglické trení pouhou hrou.
Koupel sauna a masáž jsou výsledky težkého cviku; pred zá
vodením si vezme atlet masáž, aby si uklidnil nervy.

Zkrátka se pri finském cvicebném systému venuje více pozor
nosti individuelní potrebe, forme a cíteni, než jest tomu obvykle
jil,de.

Dopisy

Vzdechy z dustojnického stavu.
1.

Pane redaktore I

Jako ctenár, vážící si seriosního týdeníku, nemohu pochopiti
uverejnení clánku »]ešte vzdechy z dustojnického stavu« v 32.

císle »Pjítomnosti«. Nechci verit, že se stotožnujete s názory
pana -Mi-, který všechnu bídu dustojnického stavu chce rešiti
jednoduchým odstranením tech nekolika legionárských »yýsad«
a který hází špínu po leg. dustojnících :J. jejich schopnostech.
Ti legionári již dostávají tedy »co proto« i v »Prítomnosti«!?

Priznávám vecnost mnohých vývodu pana -Mi-, ale na

prosto odmítám jeho otírání se o legionárské »parvenu«. Pisatel
dokazuje, že sá'm se potrebuje odrakouštit - jinak by nemohl
dojíti k tak jednoduchým záverlun o vinc »legioná.ri okupo
vaného« M. N. O. a o inteligenci »favorisovanýcl1« legionáru.
Panu -Mi- ncškodilo by, kdyby se trochu informoval o práci

leg. dustojníku na patricných místech. Snad by pak p,restal
vycítati tech nekolik legionárských let, které nám nyní pred
hazuje kde kdo I

Takovým zpusobem se naše tcžkosti neoJstraní, spíše se jím
znOvu tríští dust. stav na rllzné skupiny, navzájem se potírající

a záv1dející si trochu toho trpkého chleba. Jen svorností a sve
domitou, nehlucnou denní praci na vybudování národní obrany
mužeme dosíci casem ocenení své cinnosti a zlepšení hmotnýó

pomeru i duševní prevahy cs. dustojnictva.
Odpustte, pane redaktore, ale nemohu jinak ríci: - Tyto

»vzdechy« by se lépe vyjímaly snad v »Nár. Demokracii« a
v jinÝch casopisech podobného druhu, ale špatne zaznívaj í z »Prí
tomnosti«« -

V úcte oddaný
K.

II.
Pane redaktore!

Otisknete mi, prosím, \' »Prítomnosti« t;::chto nekolik mých
slov jako odpoved panu -Mi- na jeho vzdechy z dustojnické~lo
stavu.

Pane -Mi-!

Kritisujete csl. dustojnický sbor a rozeznáváte v nem podle
vzdelání 4 druhy. Jeden takl1Svý druh jsou dustojníci legionári,
o nichž píšete: »... v jejich radách zustalo pohríchu velíce
málo inteligence. l~ekneme si uprímne, že co do vzdelání jsou to

vetšinou parvenu, lidi zbohatli duchem, který jím mel býti pro
pujcen s vysokými hodnostmi. Žel, že llodnost neprináší inte
ligenci. A tak stoj íme veru na rozpacích, kdo má co více do
háneti, jestli tito, nebo »starí rakušáci.« - Kritika tato dopadla
u Vás pro legionáre-dustojníky témer paušálne tak bezohledne
krute, a reknu nespravedlive, že se clovek až zapotácí.

Kdo jste, pane -Mi-? Kde jste byl, když tito sládkové,
pol~ri, šafári a obchodní cestuj íci odvážili se delati revoluci?
Proc jste tehdy nesnažil se za každou cmu prij íti a zakriknouti
takovou revoluci, která lidi tohoto druhu vynáší na povrch?
Proc jste nezakázal lidem tohoto druhu delati revoluci?

Nevedel-li jste v pravý !Cas o tom, co, kde a jak se deje, neb
nebylo-li Vám z jakýchkoliv jiných prícin možno dílo techto
lidí prekaziti, proc aspon nyní se nepresvedcíte, že vetšina, velká
vetšina dustojníku-Iegionárll nejsou parvenu, nýbrž lidi s do
statecným predbežným vzdeláním, kterí v ohromné vetšine
chtéj í vlasti dále sloužiti?

Vzpamatujte se, pane -Mi- a odvolejte svuj výrok! O. B.

LlSTÁRNA.

Pan B. B., Prostejov. Ano, prosím, pan censor zabavil i nadpis
podpis onoho dopisu.


