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život a instituce

PfítomnosL
cíSLO 5.

Cloveku nebylo uštedreno tolik prozíravosti, aby již
dnes mohl odhadnouti, kam ptljde vývoj. Mužeme kon
statovati jen jakési uvolnení manželství. Tento útvar
ztrácí neco ze své odolnosti, jak zrejme ukazují velká
císla v statistice razvodtl. Odpovídá to situ<lJci,v níž se
v této dobe octly celkem všechny instituce: byly vydány
útokum prvku rozkladu. Pud, vedoucí k tvorení insti
tucí, v této prechodné dobe ochabnul, a cas od casu se
dokonce honosíme tím, že zanášíme do zrízen.í zkázu.
Ci snad je pravda, že budoucímu lidstvu nebude po
treba institucí a že ono bude tekat v blažené volnosti
po zelených luzích, nepoutáno formami? Nevím. Zatím
je jasno, že byly to instituce, rád, kázen, jež udržovaly
náifody pri síle. Tolik mužeme zatím rí'CÍ',že manželství
je z onech zrízení, která se hluboce dotýkají lidské po
vahy, a že rozklad této instituce by se dotknul l'idstva
nepomerne hloubeji, než úpadek jiné instituce, na pr.
panské snemovny, kterýžto úpadek jsme snesli zcela
dobre. Nechtejme však b)',ti proroky. Nevíme, na kte
rou' stranu dopadne peníz, hozený do vzduchu .. Ríkati,
že vývoj také bez nás' vše usporádá, tO'j'est ponekud hu
bená strava pro naši duši, která touží po cinnosti. V ži
vote, jak praví básník, je nutno úcast mít a k nekteré
pridat se strane. Jde v prvé rade o to, abychom nalezli

, SVOl! vlastní v(Hi a vedeli, chceme-li manželství udržeti
ci zaraziti také nejaký hrebík do jeho rakve. Znejme
a:spoi1 to, co chceme.

1\" a všech stranách se mluví o tom, že manželství
prodelává hlubokou krisi. Jest nutno nejdríve pripome
nouti, že i v této dobe nejsou jen rozvrácená manžel
ství, nýbrž i sporádaná, a že se jen o nich méne mluví.
N"evím, kterých je více. Ale ponevadž rozvrácené man
želství je zrejme nápadnejší a zábavnejší než takové,
které funguje, bavíme se všichni o prípadech rozvratu
a o prípadech shody mlcíme. Je to táž vada, kterou
Chesterton ukázal na žurnalistice: noviny zabývají se
jen prípady výjimecnými. IVšichni Ivíme, že noviny
ihned pri-nesou zprávu, že delník spadl s lešení, ale ne
prinesou zprávu, že sto delníku nespadLo s lešení.
Oznámí v cerném rámecku, že pan X. zemrel, ale ne
'Oznámí v cerveném rámecku, že p. Y. ješte žije a teší se
znamenitému zdraví. Spolecenské hovory podobají se
novinám v tom, že pri nich nechceme vedeti, co vubec
jest, nýbrž jen to, co je nového. Všichni jsme již videli,
kterak dO'spolecnosti vpadl'a udýchaná osubka a sdelila,
že ta a ta paní podvádí svého muže. Ale nikdo z nás,
myslím, nezažil, aby do spolecnosti vpadla udýchaná
osubka a pre!<Jotne sdelovala, že ta a ta dáma zustává
svému muži vema. Všichni mluvíme aspon týden o tom,
jestliže nejaký muž podlehne pokušení. Jestliže však
nejaký muž od01á pokušení, pak o tom pravdepodobne
ani nezvíme. Pres bO, myslím, lze 'ouhlasiti s temi,_
kdož mluví o krisi manželství. Nutno ovšem rozlišiti
prvky této krise. Jsou nekter( které provázelly manžel
ství po celO'u dobu jeho trvání, a jsou nekteré nové,
které práve dnes vyvolávají doj,em rozvratu. Pravda
jest asi taková, že manželství vždy bylo v kri'Si a že
nyní je jen ponekud více v krisi. Ríká-li se, že manžel
ství bylo kdysi útvar z mramoru a nyní je jen vratká
vlna, jest to omyl, který mimo jiné vzniká také z té
okolnosti, že dnes se nekteré veci projednávají otevre-

ROCNíK II.

Ferd. Peroutka:

Krise manželství?
I.

Podle nekterých množídch se známek lze souditi,
že staré zrízení manželství. pomalu prestává být samo
zrejmostí. a že krácí. vstríc dobe, v níž bude mttS,iti b,Hi
zase znovu dokázáno. Ozývá se stále více hlasu, které
tvrdí, že manželství upadlo do hluboké krise a že není
zaruceno, jak z této krise vyjde. Jsou li'dé, kterí behem
reci prohodí: »Manželství je prekonáno« práve tak
lhostejne, jakoby ríkali pouze, že moda šosatých ka
bátCIbyla rozvrácena a je v úpadku. Zejména mradí
muži,kterí nemají co ztratit a kterí bud nemají na pro
stitutky penez nebo kterí nechovají žádnou zálibu k to
muto druhu lásky, vrkají mladým vdanÝm dámám ve
stínu umelé palmy v nejaké zábavní místnosti sladkou
píseií.o tom, že manželství j'e pitomost. Souvisí s potu,
telností dcer Eviných, že mladé dámy, prijmou-li tuto
moudrost za svou, nevyvodí z ní dusledek, který by se
zdál logickým : odejít z manželství a prásknout za sebou
dvermi. Rozhodnou se pouze podvádeti, co nejopatrneji.

Ale i muž, který nechce práve svádeti nejakou hezkou
ženu, je celkem nucen doznati, že manželství stojí na

• šikmejší ploše, než jak bylo za našich otcu. Jsou snad
nekterí jemní a svedomití lidé, kterí jsou puzeni zalhá
vati nekterá ocividná' fakta, aby zachránili morálku.
Tito lidé tvrdí, že instituce manžel'ství je skvelá jako
byla v první den. Byl by to však trapný stav, kdyby
pitomci ze zábavních místností mluvili pravdu a ušlech
tilí lidé s,eklamali, nehlede již k tomu, že to nepomuže.
Proto je lépe podívati se dobre na veci, jak jsou. Nic
nepomáhá vrhnouti se pod kolesa spO'lecenskéhO'vývoje
s výkrikem: Nepovolím! Konec koncll povolíme všich
ni, je-li doba proti nám.

Pozorujeme-li príbehy ze svého okolí, cteme-li denní
listy, kde jsou zaznamenány rozvody a nekteré krajní
prípady, pozorujeme-l~' ovzduší vere}n)"ch místností,
dáme-Ii si práci poznati názory mladých lidí, máme do
jem, že instituce manželství podobá se v této chvíli' se
souvající se pude, v 11,íž.se ozÝvá rachot a praskot. Je
jisto, že se množí prípady rychlého rozkladu manžeJ:
ství. Známe dívky, které nevynechají žádný plles, na
nemž se sk)'rtá nadeje sehnati ženicha, které však již
dnes, nevedouce, kdo bude jejich mužem, jsou rozhod
nuty podvádet ho, hude-li to príjemno. Víme o mladém
manželu, který, navázav jakýsi pomer, oznámil to po
urcitém váhání své žene a vybídl ji, aby si, vzhledem
k tomu, že je moderní doba a že zastaralé názory už
neplatí, nélšla nekde také to, co má on. Tento muž sám
sebe pokládá: za velmi ušlechtilého práve proto, že má
takový názor. Neprekvapuje, že se vyskytují takové
prípady. Vyskytovaly se vždy. Znakem naší doby jest
pouze mnohost techto prípadtl a umírnená snášeliivost,
s níž se o nilch mluví. Posuzují se tak lhostejne, jako se
posuzuje, porušuje-li nejaký cáp nekde na veži zákon
monogamie, který je mu podle úsudku ptakozpytcu pri
pisován. Po boku manželství nestojí dnes vášen. Je-li
obhajováno, je 'obhajováno mdle.
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neji. Manželství, díváme-li' se na ne psychologicky, bylo
nepochybne za všech dob vratkou vlnou. Jen clovek,
který je napnosto bez psychologického talentu, muže c;e
domnívati, že byl nekdy zlatý vek manželství, kdy tato
instituce definitivne a dokonale sporádala všechny zále
žitosti mezi mužem a ženou. Všude tam, kde stojí proti
sobe vrtkavá lidská povaha a nejaká instituce, jsou kri
se. Lze pochybovati, že by vLlbec bylo možno utvoriL
nejakou instituci, která by pri lehla na cloveka jako do
konale ušitý kabát a která by ho casem netísnila. Zrí
zení nejsou tvorena pro jednotlivce, nejsou vypocítám
pw všechny jeho osobní sklony, nýbrž byla vymýšlena
pro celý druh. Proto na ná:s instituce, manželství mezi
nimi, sedí nekdy špatne jako konfekcní zboží. Ale nelze
žádati od institucí, aby vedly každý náš krok a usporá
daly každý náš pohyb. I v nárucí institucí je zustaveno
jedinci vždy mnoho místa pro osobní tvorbu. Nesmíme
si mysliti, že instituce je všemohoucí a všudyprítomná.
Každého cloveka v jeho osobním živote potkají chvíle,
kdy shledá, že je opušten institucí a že je se svými :Je
snázemi sám a sám. Ponevadž néní instituce takové,
která by vyhovovala všem jedincum, proto nepochylme
vždy budeme tvoriti instituce a vždy potom porušovati
jejich zákony. Ríká se obecne, že náš pohlavní život
je usporádán podle zákonLI monogamie. To jest ovšem
rcení ponekud príliš obecné a naprosto nevystihuje
pravý stav vecí. Ve skutecnosti, prihlížíme-li blíže, mu
síme ríci, že pravé usporádání našich pohlav.nÍ<:h styku
není proste monogamie, nýbrž monogamie, doplnená
prostit.ucí, neverou a volnou láskou. To jest skut'ecný
stav, ve kterém žijeme. To ovšem není žádná novinka

našeho veku. Zákony monogami.e nikdy neovládly celýp5hlavní život. Hrozí-li se nekdo nad tím, musil by se
hroziti po celé tri tisíce let, co existuje monogamie.
\I tom není žádný zvláštní úpadek manželství za na
šich dob. Manželství, jako každá instituce, kde se sráží
rád s kolisavou lidskou povahou, byl,o nepretržitou ra
dou krisí. Manželství má proste své obtíže, jako by je
mela i in.stituce volné lásky. Za všech dob s,e divili lidé,
když shledali, že manželství není pojištením na do
živ,otní trvání vrelé náklonnosti a když se jim pojednou
láska ztratila pod rukama. Jen šosácká a neerotická po
vaha se muže domnívati, že láska je manželskÝm obra
dem zvecnena. Daleko toho, aby bylo jistotou v techto
vecech, je manžeJiství spíše dobrodružstvím. Povahy,
které se domnívají, že manželstvím je dán pomer citu
jednou pro vždy a že už netreba se starati, pykají nej
tíže. Náhodou nacházím práve v novin<Í!chjakousi po
vídku o manželství: mladá žena vyprá'ví svému choti,
že se jí zdálo, kterak byla líbána nejakým mužem. Její
chot je typ znamenité prísnosti: »Pocestná žena,« pravi,
»nemá míti takových snu. I za svuj sen musí býti clo
vek odpov,edný. To by se ti mohly zdát ješte horší
veci.« Nedocetl jsem povídku a nevím, 'co pam, autor
dále zamýšlí se svým hrdinou: navrhuji, aby' ho nech2J
se zbláznit. To bude jen logický dusledek nervových
muk, jimž je nutne vystaven clovek, který je tak skálo
pevne presvedcen o všemohoucí moci manželství na
duši.

Znamená-ri toto všechno wzvrat manželství, pak nut
ne pricházíme k podivuhodnému záveru, že manželství
bylo po celou dobu své existence neustále v rozvratu.
Vždy byla nevera, vždy byla prostituce a prípady na
prosté harmonie byly patrne tak ojedinelé, jako prípady
geniality.

Žádá se od nás, abychom rekli pravdu o manželství.

To je nesnadné z toho duvodu, že pravd o manželství je
patrne ne méne než milion. Manželství jako idea vubec
neexistuje ve svete jevu a vidíme jen, nekonecné množ
ství ruzných manželství, z nichž každé je pak utváreno
podle toho, jad dva jedinci se k nemu spojil'i. O kaž
dém z techto manžeIstyí se dá ríci nepochyb11e ponekud
jiná pravda. Nelze mluviti o manželství vubec jako
nelze treba mluviti o plících vLlbec. Nekdo má lepší plí
ce, nekdo horší. Necí manželství je lepší, necí nepoda
renejší. Manželství chytrého muže s ženou, která se
za krátkou dobu,)<.dyž pomine opojení smyslu, ukáže crq
konalou husou, má: nepochybne jinou pravdu, než man
želství jiné ženy s mužem, který za nejaký cas po svat
be odloží ostych a obedvá, maje nohy v nádobe s vodou,
nebot se obává, že by jindy nenašell casu, aby si je umyl.
Jsou muži, kterí vždy zustávají ke své ž,ene jemní a
zdvorilí. O tomto manželství nutno nepochybne ríci
neco jiného než o manželství onoho muže, který, jak
pred lety referovaly noviny, rozlobiv se, házel po žene
svým falešným chrupem. Jsou manželství, která byla
uzavrena z lásky na první pohled. Naproti tomu stojí
však manželství oné venkovské dívky, která si vzala
ošklivejšího p. X., ne hezcího p. Y., a sice z toho duvodu,
že usedlost p. Y. je príliš dallelw od dráhy. Toto asi je
vrchol raJcionalistického názoru na manželství. Jsou
manželství, do nichž muž prinese syfilidu, a jiná, kde
se muž po letech presvedcí, že jeho žena noc pred
svatbou strávila v hodinovém hotelu s nejakým tadm
známým. Mnohá z manželství, jež se uzavírají, jsou ne-I
pochybne jen zahalenou formou prostituce, nebot dívka
se vdává jen z touhy po zaopatrení. Pro nekoho je
manželství štestím, pro nekoho neštestím. Jedni mohou
.na základe své zkušenosti tvrditi, že manželství utlacuje
muže, druzí, že utlacuje ženy. Ponevadž je tolik ruz
ných manžel'ství, je težko ríci neco spolehlivého a jed
notného o manželství vubec, asi tak težko, jako ríci
neco o pomeru velikosti manželu nebo pronésti nejakou
všeobecnou zásadu o barve manželských vlasu.

JUDr. Fra/lt. Cerov.'Jký:

Kolecka spravedlnosti.
Vykonávání spravedlnosti je hledání pravdy. A po

nevadž dle jisté filosofické these je pravda necím re
lativním, co poznati nemllžeme, nebot každá vec jeví
prý se každému jinak, ja:k nám ji zjevují smysly (cili,
dle aktuelní Pirandellovy hry: »každý máJ svou prav
du«), je takové hledání pravdy zpropadená vec a
tvrdý oríšek. Spisovatel - advokát Jaroslav Maria
práve vydal knihu »Panstvo v taláru«, kde pessimi
sticky, odmítave nazývá vykonávání spravedlnosti do
l<,oncetak nejak jakO' podvodem a nerestí.

Známe ji dobre, zejména tu spravedlnost trestající:
je to tak trochu strašidelný drak z pohádky, tak trochu
nudná maš'ina, která na venek s posvátnou dustojností,
uvnitr lhostejne, melancholicky a unavene, dle nudných,
zaprášených pravidel - kolecek požírá své obeti.

Z nejduležitejších kolecek tohoto rozjetého, tude
ného mechanismu je srved e c tví. Ríká se mezi
právníky: nerozsuzuje soud, ale svedci, a je v tom
mnoho pravdy. A proto už ode dávna jedním z nej
prísnejší zákonu božských i lidských je príkaz: ne
vydáš krivého svedectví! Verohodnost svedkll byra
vždy nejtežší úlohou a hlavní složkou té m.aš~nerie,
které ríkáme soudnictví.

V prítomné dobe je vec ješte více komplikována,
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nebot není bezduvodným známý stesk verných prislu
hovacu spravedlnosti, že jedním z nepríjemných úkazu
poválecnépsychosy je jakási vetší laxnost, nezodpoved
nost a lehkomyslnost, s ja~ou se' dnes pojímá svedecká
povinnost ríci pred soudem pravdu. Zdá se, že kolecka
nrechanismu jsou v tomto míste trochu uvolnena. Je.
to patrne tím, že sociální protivy se po válice zmnožily
a zkríŽ11y,že pojem morálky stal se následkem mno
hých jevu a zmenených názoru necím velmi pohybli
vým. Vlivem techto pomeru staly se po válce spornými
mnohé dríve nesporné pojmy, na pr. ochrana soukro
mého majetku, cena lidského života, cti, mravnosti a
jin)Th hodnot zákonem chránených, staly se spornými
pojem zisku, výdelku, vykor'istování, zásluhy, lichvy
atd. A ponevadž »každý má svou pravdu«, dusledky
této relativity zasahují prirozene a nejvíce tam, kde
každý cJ:ovek v roli s.vedka projevováním své subjek
tivní pravdy delá tak trochu sloudce jinému. Máme to
potvrzeno na kolísání lidových soudu, porot.

To jsou normální prínady, kdy se pravda upravuje
podle subjektivního nazírání, podle t. zv. mravní hod
noty (spíše strachu pred zodpovedností) svedka a
podle panující morálky. Obtíž problemu se však ješte
více stupnuje tam, kde reproduk>ce videného a slyše
ného trpí pat hol o g i c k y, kde neverohodnost jeví se
jako díisledek c hor o b y. Psychiatri pro ni mají ve
decký termín: »pseudologia phantastica«, a v literature
u cetných autoru je uvedeno hojne dokladu. (Krafft
Ebing, Delbruck, Fore1, Reinhard.) Je to název pro
pathologickou lež, pro strední formu mezi lží a omy
lem, kde pseudologista je sám subjektivne presvedcen
o pravde, a prece jeho sdelení je subjektivní neprav
dou, snuškou výmyslu, fantp.sie, prekroucením fakt,
vzpomínek, snu, sugesce a autosugesce. Nekterí autori
upozornují zejména na falešná obvinení hysterických
žen, kde prícinou .a motivem bývají casto sexue1ní po
ruchy.

Nedávno napsal nám {J tom brožurku soudní znalec
Dr. Arnošt Kalmus a proslovil o veci prednášku na
sjezdu nemecké spolecnosti pro soudní a sociální medi
cinu (v zárí 1924 v Insbrucku) pod titulem: »Uber
Pseudologia phantastica tmd ihre forensische Bedeu
tung«. Dovolal se tam nekteri'ch svých praktických
prípadu, zejména pak kriminaListicky velmi zajímavého
prípadu vraždy hajného Houžvicky, kterýžto prípad se
stal povestným svým romantickým pozadím, záhadností
a tím, že práve nyní u zemského trestního soudu v Pra
ze byla v té veci povolena obnova trestního rízení.
Dr. Kalmus ve své brožure upozornuje na nebezpecí
této choroby pro hledál11ípravdy a právem stežuj~ si
na to, že znalost veci je nejen u právníku, ale i u lékaru
velmi malá.

V citovaném prípadu Houžvickove byla to jediná a
korunní svedkyne Š., ohledne níž vzniklo podezrení
takové pathologické choroby, a bylo ni v procesu sve
den celý boj. Na jedné strane stál znal'ec se svými po
chybnostmi, na druhé strane státní návladní a jemu ku
pomoci žurnalistika. Pro chorobu svedcilo mnoho mo
menttt: svedkyne byla lícena jako osoba podivínská,
nerekla po pet let o prípadu ani svému muži niceho,
doznala, že se jí casto - pravidelne ve výrocní den 
o vražde zdá, že vždy,cky žive vš·ecko vidí, jednou
v noci vzbudila s plácem svého muže a když se jí ten
ptal na prícinu, rekla mu, že videla ve snu, jak mnoho
lidí tlouklo cloveka, a jak on kricelO' pomoc. Vyšetrení
inteligence svedkyne vyneslo na jevo, že je to osoba

67

zaostalá. Posudek znalce vyznel v tom smeru, že ko
runní s'V'edkyne je osoba slabomyslná, že prenáší dojmy
ze snu do skutecnosti, že :podléhá klamum vzpomínek
a že nedovede správne reprodukovati to, co skutecne
sama videla. V boji o tutO' svedkyni došlo pak skutecne
k trapnému zjevu.

Už nekolikráte upozorneno bylo na palcivost otázky
soudních znalcu lékaru, na nedostatecnou jejich vyško
lenost v oboru psychiatrie, na prípady, kde z toho du
vodu došlo k prímým prehmatum. Je verejnou tajností
našeho trestního soudu, že se znalci ta tam není všecko
v porádku, že" vede se hejen boj o ne, ale i mezi nimi
samými. A když nyní prijde znalec s vážným, novým
vedeckým náhledem, oož bývá u nás bílou vránou, vy
burcuje se laická verejnost z pohodlí, netecnosti, kon
servatismu, duševní chudoby a vrhá se prostrednictvím
dobrovolne zmobilisovaného vecerníkového tisku na
znalce. Nelze se diviti státnímu zástupci, který koná
jen svoji trpkou povinnost, ale je nutno diviti se tisku,
že prevzal od neho kde jaký jednostranný výpad, s gu
stem jej otiskl: a náležite zv.elicil, aby znalce sesmešni1.
To se stalo v porotním prípadu vraždy Houžvickovy.
Okolnost, že nyní povolena byla v tomto procesu ob
nova trestního rízení, dala znalci alespon cástecnou sa
tisfakci, v každém prípade bylo povolením obnovy do
kumentováno, že v této záhadné veci nebylo proneseno
poslední slovo a že není prípad tak jednoduchý, jak
si jej sl<!onstruovala hrmotíd verejnost.

Dr. Kalmus: ve své brožur·e o významu zmínené psy
chické choroby pro soudní medicinu resumuje takto:

1. V duležitém prípade, kde obvinení 'Opírá se o sve
dectví je d i n é h o svedka, jmenovite však jediné
s ved k y n e nebo jediného mla d i s tvé h a s v e d
k a, budiž provedeno psychiatrické vyšetrení takového
svedka dobre školeným psychiatrem a krimina!·isticky
zkušeným soudním lékarem.

2. Ve všech takových prípadech, zejména v t. zv.
prípadech sensacních, budiž znalci lékari pos,kytnuta
náležitá o c hra n a pred útoky verejnosti a to jak se
strany obhájce, státního zástupce, tak i tendencne re
ferujícího tisku, a konecne i se strany - k ale g u,

3. budiž dána znalci volnost ve zvlášte <luležitých
prípadech pribrati si ku pomoci dal š í h o z n a Ic e
specialistu,

4. aby celeno bylo nespravedlivým rozsudkltm, .~e
nutno nejen 1e p š í š k o 1.e n í lékaru znalcu, ale také
s pec i e 1n í, soudne psychiatrické, theoretické i prak
tické v z del á ní p l' á v ní k u, »aby jednostranne ne
zkostnateli ve formalismu, ale aby se ucili užívati po
kroku psychiatrie také pro praktické právo i pro nove
se tvoríd zák'Onodárství.«

Všecky tyto podnety jsou vysoce aktuelní a dule
žité. Jako na zavolanou prichází v poslední dobe ne
kolik prípadu, které zdají se míti souvisl5' vztah s cho
robou »pseudologia phantastica«. Nedávno byl obžalo
ván lékar z težkého zl'ocinu (násilného smilstva pri vy
konávání svého povolání) na základe svedectví jediné
svedkyn.e, ac se zlocin prý stal v ordinacní síni v prí
tomnosti dítete a lidí cekajících bezprostredne vedle
v cekárne. Jindy lhavá žena ukradla svému muži pe
níze a maskovala jejich ztrátu bezduvodným obvine
ním 'srvého bývalého milence z vydíráni, >což vedlo
k zatcení a delšímu veznení tohoto nevinného obvi
neného. To jsou prímo klasické doklady k tomu, jak
veliké úkoly v tomto oboru má ješte psychiatrie a jak
nevhodno je prenechávati vec laické verejnosti!
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Nová Evropa
J. B. S. Haldane:

Chemie a mír.
I.

Protože chemické vedení boje nenabude významu až do príští
velké války a krome toho není ani na programu žádné strany,
verí lidé ješte stále tomu, co jim vnukly· o této veci casopisy
v dobe svetové války.

NuL.e jsem do jisté míry chemik, a proto nelze ocekávati,
že budu souditi o významu chemie nestranneji, než mohou sou
dit politik nebo duchovní o významu politiky nebo nábožen
stvÍ. Na svou omluvu mohu uvésti, že jsem na' rozdíl od Prll
mcrného duchovního nebo politika varoval své posluchacstvo
již napred, a že se opravdu budu snažit být nestranným 
bezpochyby ar ci marne.

Nekterí z mych ctenáru jsou toho názoru, že válka sama
o sobe je zamestnání ušlechtilé, ale užívání jedovatých plynu
že je novota práve tak krutá jako nevojenská. Vetšina z nich
budou však pacifisté v tom smyslu, že dávají prednost kaž
dt:mu témer míru pred každou témer válkou, podporují Svaz
nt,rodu nebo jiné instituce, zrizované k zamezení mezinárod
ních sporu a dívají se úkosem na prípravy k príští válce,
zvlášte však na prípravy k válce chemické. Je-li tomu tak,
já zcela souhlasím s jejich námitkami proti válce; pochybuji
však, zdali jsou naše námitky s to, aby jí zabránily, necht
jakkoli vznešené jsou naše motivy a jakkoli neinteresované
naše pociny. Válka bude zamezena toliko vedeckým studiem
jejích prícin, tak jako se jím zabránilo šírení vetšiny epide
mických nemocí.

Po mnoho století se lidstvo domnívalo, že epidemické ne
moci jsou trestem za lidské hríchy. Snažilo se je predcházet~
modlitbou a almužnami. Krestané se odríkali mytí; Hindové
poušteli' na svobodu krysy, lapené za morové rány. Svetští i
rádoví kneží c:1ávali v dobách moru nejvelkolepejší príklady
sebeobetavosti. Ale takto nebylo lze zabrániti morovým ra
nám. Vedle dobrých úmyslu bylo treba zvláštního druhu pres
ného myšlení. My jsme dosud nepodnikli vcdecké studium
prícin války, a dokud tak neuciníme, mužeme cekati nové
války. ft.. máme-li mít další války, dáváme prednost tomu,
~ude-li má zeme na strane vítezné.

Dnes však se spojují pacifisté s vojenskými autoritami ne
valné kompetence, aby zabrzdily rozvoj chemických method
válecných. To po mém soudu! není v zájmu národním ani
mezinárodním.

Až do roku 1915 záležela cinnost vojákll v tom, že vrhali
na neprítele vetší nebo menší kusy kovu. Užívalo se rllzných
prístroju, aby se tyto kusy kovu mohly vrhat s velkou rych
lostí a daleko a nekteré z nich vrhaly další kusy kovu, když
dospely na místo svého urcení, predevším zásluhou nezapo
menutelného generálmajora Shrapnela. Je pravda, že koncem
sedmého století po Kristu Syr primereného jména, Kal1inik08,
prodloužil život rímské ríše o dalších 750 let a zachránil vál
kou cást krestanstv<l pred nadvládou mohamedánskou vyná
lezem »reckého ohne«, horlavé tekutiny, jež byla pozdeji za
tlacena strelným prachem. Ve století patnáctém pripadli obránci
Belehradu proti Turkum na podobný prostredek, prý z vnuk
nutí samého Sv. Ducha, ale tyto zbrane vyšly z užívání, nebot
jejich úcin byl predevším psychologický.

Cbemické vedení války bylo predvídáno státníky do té míry,
že se mocnosti, úcastnící se haagské konference r. 1907 zavá
zaly, že nebudou používati projektilu, jejichž jediným úcelem
je šírení dusivých nebo škodlivých plynu. Tím jim bylo za
bráneno používati plynu slzotyorného, nejlidštejší zbrane, jež

kdy byla vynalezena, bylo jim však dovoleno vypoušteti plyny
z válcu položených na zemi, což jest praktika nesmírne krutá.
'Toto opatrení bylo míneno dobre, ale cesta k srpnu 1914 byla
dláždena dobrými úmysly. V roce 1914 nebyla ani jedna z vel
mecí pripravena na válku jedovatými plyny a teprve dne 22.

dubna 1915, osm mesícll po zapocetí války, pocali jich uží
vati Nemci.

V prubehu války bylo použito petadvaceti ruzných jedova
tých zbr;ní. Z nich tri jsou plyny obycejné teploty a lze je yy
poušteti z válcu, y nichž jsou stlaceny. Ostatni jsou tekutiny,
jež se ponenáhh! vyparuji a clávají jedovaté páry, nebo jsou
to látky pevné, jež jsou otravné v podobe dýmu.

Tyto jedovaté látky se delí podle úcinku na cloveka ve ctyri
skupiny. P r v n í s k u p i n u tvorí plyny a pary, jež otravují,
jsouce vdechovány, nepusobí však na kuži. Postihují toliko
oci nebo nos, vyskytují-li se v koncentracích, jež jsou
otravné plícím. Lze je všechny zadržeti respirátory (plyno
vými maskami) a vojensky se osvedcily jenom tehdy, užilo-li
se jich proti nechráneným vojenským oddílum nebo k lokál
nímu nenadálému prepadení. Tato skupina, k níž náležel chlór
a phosgen je nyní pravdepodobne tak zastaralá, jak delo, jež
se nabíjelo zpredu.

Dr u h o u s k u p-i n u tvorí plyny, jež jsou otravné toliko
tehdy, jsou-li velmi zhušteny, ale dráždí oci i v množství tak
nepatrném, že mohou: zpllsobiti na nekolik vterin oslepující
slzení, jsou-li ve vzduchu v pomeru 1: 5,000.000.

" ení dokladu, alespon pokud mne je známo, že by temito
látkami byl býval nekdo zabit nebo trvale oslepen. Ale jejich
okamžitý úcin je veliký. Lze se pred nimi chrániti maskami
a brýlemi.

Tre t í s k u p i n a jedovatých dýmu, sloucenin to vetšinou
arsénových, byla behem války málo rozvita. Jsou to však
zbrane preveliké úcinnosti a je známo, že jich merou velmi
znacnou bylo použito teprve roku 1919, alespoií. na stranc
anglické. "'Do této skupiny náleží také americký "lewisi (e"
o nemž se mnoho muvilo 1918 a 1919. V malých kvantech
zpllsobují tyto dýmy jenom k)'chání. V kvantech ponekud
vetších zpusobují nejstrašlivejší bolesti v hlave a na prsolt.
Bolest v hlave se lící jako bolest, jež vzniká, když pri koupání
vnikne do nosu studená voda, jenomže je nekonecne prudší.
Tyto symptomy jsou provázeny nejhojnejšími duševními
útrapami. Nekterým vojákum, kterí byli otráveni temito lát
kami z poslední války; jenom anglický 1. r. »boxt-respirator«
zešíleli, a chteli se stále zakopá vat do zeme, aby unikli domne
lým pronásledovatelttm. A prece se vetšina techto obeti zota
vila behem osmactyriceti hodin a celkem nikdo se nestal trvale
invalidním. Tyto látky pronikají v podobe dýmu všemi mas
kami z poslední války; jenom anglický t. r. "box-respirator"
zadržoval témer všechny v koncentracích, j iehž se tehdy už!
valo. V budoucnosti se jich buJe používati v koncentracích
mnohem vetších a v rozptylu daleko jemncjším. než jaký
pusobily nemecké plynové bomby.

Jest neobycejne težko zhotoviti masku, která by úplne za
držovala velmi jemný dým, a to z této príciny: V plynu se
molekuly - nej menší cástice - pohybuj í velikou rychlost!
nekolika set metru za vterinu a pri tom 5e stále spolu srážej!
a odskakují od sebe. Plynová molekula narazí tedy pravdc
podobne na steny dosti úzkt' prllliny, jíž je vdechována. Avšak
cástice dýmu se pohybuje toliko rychlostí nekolika centimetru
za vterinu, a proto je mnohem méne pravdepodobno, že na
razí na stenu masky, a bude zadržena jejím absorbujícím po
vrchem. Chceme-li ucinit pruliny, jimiž se vdechuje vzduch,
velmi úzkými, vdechujíce vzduch na príklad vrstvou vaty,
jež zadržuje témer všecky dýmy, shledáme, že jsme tím ne
smírne ztížili dýchání. Cástecky dýmu lze odstranovati me
todou elektrickou, ale ton se váha resI=:irátoru vÍCe než zd~ol-
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násobuje a takové prístroje podléhají zkáze vlhkem a jsou
drahé.

Ve ctv r t é sk u p i ne jsou plyny pusobící puchýre. Sem

1\~leží jediná látka, jíž se za války užíyalo, sirník dichlor
ethylu, neboli »plyn horcicový«. Je to vlastne tekutina, jejíž
páry jsou netoliko otravné, jsou-li vdechovány, nýbrž pu
sobí PUdl):re všude ln kuži. kdekoli s ní prijdou do styku.
Této tekutiny bylo na príklarl kápnuto na kus papíru a ten byt
položen vojákovi na rukáv. Výpar pronikl kabátem a vlnenou
košilí a zpusobil puchýr, který potrval šest nedel. A pri tom
je vyparování t<Jk pomalé, že pllda nasáklá touto tekutinou
mÍ1žc zustát t}'den nebezpecnou. Horcicový plyn zpusobil
Anglicanum vetší ztráty než všechny ostatní chemické zbrane
dohromady.

II.

Takové jsou zbrane, jež nám dala chemie. Casto se klade
otázka. proc chemikové nenaj dou neco, co by naše neprátele
pohodlne uspalo, abychom je pak mohli zajmout. Na to odpo
vídáme. že takové látky jsou, ale užije-li se jich v malých
kvantech, jsou neškodné, ve velkých však pusobí osudne. Pouhé
omámení zpusobují jenom v nekolika co do stupne presne vy
mezených zpusobech zhuštcní. Vzpomciíme jenom na známé
úcinky par chloroformových a na to, jaké obratnosti je treba,
aby se jich nedalo vdýchat ani príliš mnoho ani príliš málo.

Bylo by logické mluviti v kapitole o chemických formách

boje také o látkách výbušných; jest však ku podivu málo na
deje, že, by se výbušné látky mohly stát pusobivejšími. Známe
celkem dobre maximum energie, již je možno získati z che
lI1ickéhq pochodu, a trebaže snad budou jednou vynalezeny tras
kaviny dvakrát tak destruktivní jako dnešní naše nejlepší _
nebo nejhorší - budou pravdepodobne mnohem méne stálé,
a proto méne bezpecné pro ty, kdož by jich užívali.

Ovšem, kdybychom mohli zužitkovati síly, o nichž víme, že

jsou v nitru atomu, nabyli bychom takových destruktivních sil,
že neznám jiného prostredku, krome božího zásahu, který by
1I10hlzachrániti lidstvo od úplného a konecného vyhlazení. Ale
dm, kdy budeme moci využíti techto sil, je velmi daleko,
o cemž se nejlépe mužeme presvedciti analogií. Pred nekolika
ti,íci lety si kdosi uvedomil, že slunce, mesíc a hvezdy nejsou
t('lesa veliká, jenom jako místa nebo Mnu, pohyhující se.
velikou rychlostí. Byla nasnadc myšlenka, že by se jejich pohyb
dal nejak zužitkovat. Moudrí lidé je pozorovali a pojali na
deji, že by na príklad mohli zvetšiti pravdepodobnost úspechu
,,,ého podnikání, kdyby je zacínali pri vzestupu Jupitera. Tyto
I'okusy byly marné, ale mely pro lidstvo vetší cenu než vetšin'l

IIKtod, užívaných k 1émuž úcelu, na príklad podvod, násilí,
korupce. Vedly k astrC'nomii a tak ke vší moderní fysice.

Dnes víme, že jediný možný zpusob zužitkování energie ne
hesk}ch teles záleží v zužitkování prí1ivové a odlivové síly
k v)'robc elektrických proudu. Pred peti tisíci lety nebylo však
básnickou metaforou, nýbrž rozumným projektem, rekl-Ii nekdo,

že privcsí svuj povoz ke hvezde. Že to nemužeme ucinit,
jr proste vecí merítka. A z téže príciny nemlUeme využíti
sil sllbatomických. Nemužeme vyrobiti prístroj dostatecne mal1,
jímž bychom rozkládali nebo rozptylovali atomová jádra, jako
nemužeme vyrobit prístroj dosti veliký, abychom jím dosáhli
na mcsíc. Mužeme je toliko bombardovat cástIcemi, z nichž
sl:ad teprve každá miliontá zasáhne cíl. To je totéž, jako kdy
bychom z kulometu, vzdáleného na kilometr od pancérových
dverí, stríleli klíci do jejich klícové dírky, chtejÍ<::e je

takto otevrít. Náhodou se nám to snad podarí, ale tento postup
je velmi nehospodárný. Namítne se, proc si neprineseme kulo
met blíž ke dverím nebo nezlepšíme svuj cíl. Ale to by vy
žadovalo sestrojení aparátu v rozmerech tak nekonecne ma
lých, jakých je struktura chemického atomu. Mužeme ovšem

složiti atomy v ruzné skupiny. Mužeme na príklad seskupitl

69

atomy uhlíku, vodíku a kyslíku tak, že dávají podle naší libosti
molekuly cukru, glycerinu nebo alkoholu. To se nazývá che
mickou synthesou. Delali jsme to nazdarbuh tisíce let, a dnes
se o tom dovídáme neco podstatnejšího. Ale i chemické mole
kuly jsou pro náš úcel príliš malé. Jako nemužeme na malíri
dekorací chtít, aby nám namaloval miniaturu, nemuž~me chtít
ani od chemika, aby vyrobil náš prístroj. Víme velmi málo
'0 strukture atomu a témer nic o zpusobu, jímž by ji bylo

možno pozmeniti. A mne se vyhlídka na sestrojení takového
aparátu zdá tak vzdálenou, že bude-li jednou pekterý muj
nástupce prednášeti spolecnosti trávící své prázdniny na mesíci,
bude tento problém stále ješte nerozrešen, trebaže jej nepo
kládám za nerešitelný navždycky.

Abychom videli, jak asi se bude chemických zbraní uŽÍvat
v budoucnosti, musíme studovat jejich užití v poslední válce.

Slzotvorného plynu bylo užito za ideálních podmínek jen jednou
-- v Argonnách od Nemcll v roce 1915. Získali jím dosti
znacný úsek francouzské zákopové soustavy a asi 2400 zajatcu,
témer vesmes nezranených, nýbrž jen docasne oslepených
Když ohlásili pocet zajatcu, namítaly francouzské úrady, a to
zcela prirozene, že se toto císlo rovná úhrnu jejich ztrát. A to
bylo úplne pravda. Francouzové byli naprosto nechráneni. Byli
zaplaveni strelami vydávajícími páry, jež je nacas oslepovaly.
~e1l10hli ani utéci. Nemci k nim prešli, odnali jim pušky, se

staVili je do skupin, a každou skupinu odvádel nazad jeden
[ emec v brýlích. Aby se príští války ucinily lidštejšími, bylo
by nutno uplatniti tyto dve zásady:

1. Nesmejí se nositi ani brýle ani jiná chránítka ocí.

2. Nesmí se užívat strel obsahujících jinou látku krome ethylu
jod-acetátu (nebo jiné slzotvdrné látky) a 'malého kvanta tras
kaviny.

ení ovšem podobno pravde, že by podobné zásady byty
kdy prijaty.

Plynu prvé ~kupiny se užívalo v podobe oblaki't vypoušte
ných z válcu, mnohdy na fronte dlouhé kolik kilometru. Zpu
sobily Anglicanum ztrátu pri nejmenším 20.000 mužu, u od
cílu bud vubec nechránených nebo chránených nedostatecne.

Z techto lidi zemrela alespon tretina, a to smrtí velmi trapnou,
mnohdy v zápase o dech, trvajícím nekolik dní. Ale všichni ti,
kt rí neumreli, se zotavili témer úplne a u tech nekolika, kterí
se stali invalidními, se projevily toliko nervové symptomy.

Nehlede k svrchované hruze a: k rozcilení, jež budí útok ply.
nem ve vojácích nevychovaných, pokládám typ ran, p'~lsobených

obycejným projektilem, celkem za težší než zánet plic po
cbloru nebo phosgenu. Jásám jsem byl zranen, zasypán,
v míru jsem se nekolikrát dusil až do stavu bezvedomí. Bolest

a obtíže, vznikající z ostatních zkušeností nebyly nicím proH
bolestem a obtížím zptlso1ieným ranou z granátového úlomku.

Národní hospodá r

Spekulace s obiHm
Velká svetavá devisavá spekula'Ce byla jen episodau,

jen výjimkau v dejinách spekulace. V paslední dabe
pred válkou byly valutavé pamery dasti dabre spará
dány, takže jen nekolik málo jednotlivcu »parozumelo
dabe« a využitkavala vcas inflace a paklesu penez.
Širší spekulace a obecen s,tva prišli již pazde. Než PO'
chapili, jak snadnO' vydelati peníze, mela již spekul:;oce
z pavolání absaz'eny všechny pO'sice a pustila dO' ll'1ch
ostatní jen pratO', aby na jeji'ch zádech a za jejich pe
níze realisavala své zisky. Rada techtO' »cerných Petru«
je nekO'necná.

Obvyklau je spekulace s e z b o ž í m: S cukrem,
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s kávou, s obilím, s kovy atd. Úcel obojí 'spekulace
je týž, ale technika je jiná a také úcinky jsou trochu
rozdíl'né.

DeviSúvá spekulace je bud ryze penežní, t. j. nekterá
valuta se predprodá za stálúu a hodnútnou a púzdeji,
když klesla, uhrazuje se dluh menším poctem jednútek
valuty tálohodnotné, takže rozdíl po srážce výloh tvorí
výdelek spekulantuv. Stoupá-li valuta, pujcují se pe
níze, aby se po case dostaly hodnotnejší. T,ú má ovšem
význam jen pokud se ceny nevyrovnaly. Nebo se s de
visúvou spekulací spojuje zárúven spekul'ace se zbožím.
Spekulacní povahu mají tytú prevody jen tenkráte,
když se zboží kupuje na dluh, který se splád. pak zne
hodnocenými penezi, koupe za hotové je jen pokusem
zachrániti své jmení. Obvyklým a typickým prípadem
devisové 'spekulace byl predprodej klesající valuty a
kúupe hodnotných statku na dluh a zapla'cení dluhu po
case znehúdnocenou valutou. Podmínkou této speku
la-oebyla inflace a klesající vnitrní hodnota (kupní sHa)
penežní jednotky. Pokud zde byly tyto podmínky, byly
možnosti spekulace témer neomezené a zisk jistý. Úci
nek byl 'Obecný: klesající kurs penežní jednotky mel
prímú v závetí vzestup cen všehú zboží. Cím více spe
kulace klesající valutu predprodávala, tím rychlejI kle
sal její mezinárúdní kurs a tím prudceji stúupal'y ceny
doma. K této spekulaci nebylo potrebí velkých cástek,
nýbrž jen ne príliš velikých znalostí a odvahy.

S pe k u I a c e s e z b o ž í m vyžaduje již vetších
zkušeností a vÍ<:e penez. Trh se zbožím je složitejší,
prístup na nej težší a vetší zisk bez znacných cástek
nemúžný. Úcinek je jen cástecný: prímo se zdražuje
jen to zboží, jehož cena se práve vyhání nahúru (a
'Opacne) a ta neprímo pak pusobí i na ceny ostatníhú
zboží. Cím to které zboží je pro spotrebu vrstev nut
nejším, tím tlak na ceny ostatních statku je vetší. Na
príklad vzestup cen obilí pusobí na ceny ostatníhú zboží
rychleji a úcinneji než vzestup cen železa.

Pr0'žíváme práve v z e s tup cen 'Obil n í c h,
který byl cástecne zpusoben a pre h n á n s p e k u
l a c í. Ponevadž chliebové obilí (pšenice a žito) je zá
kladním spotrebním statkem, jest spekulace s 'Obilím
jen nepatrne lepší devÍ'slQlvé. Ceny 'Obilí se prelévají
rychle i do ostatních cen, takže cdá cenová hladina se
zvedá, ovšem pomaleji než pri spekulaci devisové.

Rok 1923 mel za posl,edních šest let rekordní úrodu
pšenice a ži a, jež byla nejvetší v' 'Obilních komorách
sveta v Kanade, Dnii a Argentine. Rusko je dúsud vy
razeno. Dusl'edek toho byl, že ceny 'Obilí klesly na nej
nižší stupen po válce a udržely se pri nepatrném stou
pání až do zárí lúnského roku. Ceny se sice držely,
ale obrat ve smýšlení nastal již v léte. Spekulace se
pripravovala na vzestup cen, nebút ze všech oblastí
byla hlášena mnohem men Ví úroda než v rúce predchá
zejícím. První veliký popud vyšel z Kanady, když
predbežná statistika sdelovala, že úroda pšenice je asi
o 60 miIl q menší. Ve Winnipegu stoupla pšenice rychle
ze 1507/8 centu za bušI (= 35'24 1) na konci ríjna do
7. list0'padu o 16 centu. Evropské trhy ihned na tento
vzestup reagovaly a ceny pšenice a žita s blížící s~ zi
m0'u se stá.le zpevnovaly. Pro svetový trh obilní je r0'z
hodnou chicagská plodinóvá bursa, kde se také speku
lace soustredila a již ke konci r0'ku mela ceny pevne
v rukou. Haussovní tendence byla posilována stále
novými a novými znrávami. Konecná statistika z Ka
nady hlásí, že celková skl'izen pšenice ciní jen
262,097.000 bušlu proti 474,199.000 v roce pr,edochozím!

Zprávy z Argentiny jsou brzy príznivé (k radosti kon
sumentu), brzy opet špatné. Nicméne poslední zprávy
znely nadejne a ocekávalo se, že z Argentiny prijde
obrat. Lec definitivní cifra o sklizni prinesla opet
zklamání. Pšenice se sklidilo jen 23,966.000 quarteru
(I quarter = 290'78 1 = asi 2'177 q) proti 3°,925.000
roku 1923 a žita jen 161.000 Qurs proti 506.000 Qurs.
Zároven se utvorila v BuenoSl Aires silná haussovní
spekulacní skupina, které záleželo jedine na vyhnání
cen obil'í. Rozšírila zprávu, že nejen úroda je menší
a vývoz z Arg,entiny bude znacne omezen, nýbrž že
i zrno je horší jakosti než loni. Na evropských trzích
pocalo zár,oven kupovati vetší množství pšenice Rusko
a hláJsily se koupe i pro Madarsko a Rumunsko. T:yto
zprávy podnítily spekulaci k novým nákupum a posílily
její fantasii o ohromných ziscích. Ke konci ledna se
rozšírily povesti, že chkagská spekulace sl\!oupila
ohrúmné množství pšenice po 107 centech za bušI (asi
27'2 kg), že cena bušlu prestoupí dva dolary a do jara
dosáhne trí. Do brezna lze pj;Ý ocekávati nepretržite
pevnúu tendenci. Americká i evropská spekulace vrhl'a
se na termi'nový obchod s pšenid a púnevadž záznamy
na kveten byly rozhodné, soustredilú se na ne nejvíce
kupních príkazu. Poslední dny v lednu byla v Chi
Icagu divoká haussa a ceny prekútne stúupaly. Záznamy
na kveten pohybovaly se pred rúkem kolem 110 centu,
prvního srpna byl záznam na zárí 13°5/8' na prosi'nec
134'1/8, ke konci ledna dosáhla pšenice na kveten 205
centu za bušI! Artur Cutter, majitel velké chicagské
obilní firmy a snad budoucí pšenicný král, rozhlásil,
aby posílil duV'eru spekulace a nepostrašil ji svými
prúdeji, že má 14 milionu bušlu pšenioe, ale tendence
že jest tak pevná, že kdyby je ihned všechny vrhl na
trh, ceny se ani nehnou. Snad by se mu bylo podarilú
vyprodati se za vysoké ceny, kdyby a totéž, práve ne
usilovala spekula1ce argentinská! a nevrhla na trh velké
množství pšenice.

Ceny pri techto prvních velkých prúdejích byly dústi
'Odolné a drobily se jen nepatrne. Nicméne pr0'dávají
cích pribývalo a když washilllgtonský senát se usnesl
po zakrocení vlády anglické a fran.couzské revidovati
oprávnenost prudkéh0' vzestupu -cen, nastala v pátek
a. v sobotu 6. a 7. t. m. na chicagské burse panika a
baissa divoc·ejší než vzestup. KvetnovÝ termín klesl
rychle ze 2°5 na 1865/8 'co

Podúbné 'Opatrení chystají nebo již ucinily vlády
evrúpské. Rumunsko a Madarsko chystá zákaz vý
vozu obilí, F ranCÍe dokonce súupis zásob a hrúzí rekvi
sicemi. D nás se dosud vládní akce tají, ale patrne
nebude jí zapotrebí, zejména návrat k vázanému hú
spodárs-tví anebo státní príspevky na zlevnení mouky
by nevedly k cíli. Stejne nevede k cíli zvyšování mezd
a tím celé cenúvé hladiny, což by melo za následek po
kles kupní sily koruny dúma a pak nutne jejího zahra
nicníh0' kursu, takže bychom se opet octli v bludném
kruhu.

Pro nás je prozatím rúzhodné, jaké jsúu naše zásoby
a zda s nimi vystacíme do príštích žní. Podle prvních
'Odhadu cinila lúni celková sklizen pšenice 9,333.20'0 q
(r. 1923: 9,859.10'0, r. 1922: 9,15°.3°'0), žita 1I,785.000
q (13,548.6'0'0, 12,979-400). Za celý r0'k 1924 cinil do
voz chlebového obil'í 4,943.606 q (v r. 1923 jen
222.161 q!) a dovoz mlýnských výrobku 3,979.048 q
(v r. 1923: 2,394.539 q). Z taho je tedy zrejmo, že ne-'
patrný schodek v produkci byl nahražen dvojnásob
ným dovozem obilí. Z á sob y zde tedy jsou d a s t a-
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tec n é a pLljdeme do nových žní jiste s e z nac n Ý m
prebytkem.

Jestliže každá spekulace, jež' smeru e neoprávnene
ke zvýšení cen" je mravne závadná a trestuhodná, je
tím trestuhodnejší spekulace u nás. Bohužel jinde
jsou spekulanty pouze »lupici«, »hyeny« atd., u nás
však se opírá obilní spekulace o jeden celý stav a
o strašáka agrárních cel. Dnes s'e ovšem o nich mlcí,
ale bude-li pokracovati sestup obil'ních cen - a s prí
hodným jarním pocasím pokracovati bude - uslyšíme
opet volání po nich. Kdo vša:k byl chytrý jako Artur
Cutter, ríkal sice, že ceny obilí porostou do nekonecna,
ale své zásoby prece prodal, kdo ale bude volat po
clech,až ceny citelne spadnou, proto aby se jeho zál
soby znehodnotily, zaslouží na kaprálskou lavici nejen
proto, že spekuloval, ale že se ješte dovolává ochrany
státu. Kdo u nás je spokojen s tím, že ceny na sve
tov~'Chtrzích stoupají, a hájí zásadu, že domácí ceny
se jim musí prizpusobit, musí se ovšem držet této zá
sadyi když jdou ceny dolu. Kdo spekuloval, musí nésti
i risikoa neuciní-li se z této veci politicum, bude u nás
spekulace stejne težce postižena jako v cizine, nebot
jak u nás tak v cizine jsou zásoby obilí dosti slušne
prevyšující spotrebu a státy mají dosti moci, aby za
bránily každému pokusu porušiti jejich distribuci.

Cheth.

Politika
Bcrnstcin:

Otevrený dopis Cicerinovi,
Ko m is a r i z a hra ~1i cní c h vec í S. S. S. R

Autorem toh{)to, dopisu je známý
americký žurnalista, spolupracovník
"N e w Y o r k Tli, m e s« a, "N 'e w
Yo r k li e r a I d«, dobrý znalec rus
kých pomeru ješte z dob carismu.
Uverejnený zde jeho otevrený dopis
je po,zoruhodným dokumentem ostre
karakterisujícím pravou podstatu bol
ševického režimu, procež predvádíme
jej zde ceské verejnosti.

Vážený pane,
pred peti týdny dotázal jsem se Vašeho vyslamce v Paríži,
LeonidaKrasina, zda mohu obdržeti visum k ceste do Ruska
za úcelem studJia skutecného stavu veci. Pan Krasin odpo
edel, že bez meškání telegraficky obrátí se do Moskvy a

Davrhne,aby mne bez prutahu bylo visum udeleno. Podotkl,
!e bude se tešiN, presvedcím-li se, jak dalece jsou nesmyslny
zprávy cizího tisku ohledne "diskusse« s Trockým a uvidím-Ii,
Je veškeré zprávy o tom, že Trocký zatkl Stalina anebo že
Stallndrží Trockého ve vezení - jsou naprostou smyšlenkou.

Slíbil,že okamžite bude telegrafovati Utvinovovi a že behem
ijdne obdržím odpoved. Po uplynutí týdne informoval jsem
se na sovetském vyslanectví v Paríži a zvedel jsem, že
I Moskvy není ješte odpovedi. Napsal jsem dopis Kras,inov,i
a prohlásil jsem, že budu cekati ješte jeden týden a že chci
clo uplynutí této lhuty obdržeti definitivní o.dpoved. Druhý
ttden rovnež minuli, aniž došla odpoved.

~ekli mi, že p. Krasin odebere se do Moskvy, bude se
iti dostati pro l1U1evdsum a vyrozumí mne o tom do Ber-

. Když jsem pNjel do Berlína, telegraficky obráUl jsem
ona Vás s dotazem, kde muže býti vydánO' mi povolení na
tu do Ruska jakožto zástupci amerického tisku. Zároven

telcl:rafovaldO'Moskvy p. Krasinovi, avšak ani od Vás,
od neho nedostalo se mi odpovedi.
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Potom požádal jsem o vdsum Vaše vyslanectví v BerJ.íne,
informuje pri tom a všech krocích, které jsem dosud ucinil
v té veci. Práve jsem byl vyrozumen, že na základe došlého
telegramu bylO' mi vi'sum k ceste do Ruska odepreno.

Jeto tretí prípad, kdy žádost a visum behem pos,ledních
ctyr roku byla Vaší vládou odmítnuta. Roku 1912 carská vláda

r,oVll1ežnechtela mne vpustiti dO' Ruska. PJnomocník Mjasoje
dO'v, jenž t,ehdy byl prednostou cetnictva na ruské hranici ve
Veržholove, pozdeji popravený na základe obžaloby z vele
zrády, prohlás'il mi na hranici, že nikdy nedostanu povalení
k vjezdu do Ruska pm clánky a, carské vJáde, které jsem

uverejnil v americkém tisku. Ny~í vychází' na jevo\ že ted
jsem odríznut od Ruska pro to, co jsem psalo Vašem režimu
roku 1918.

Roku 1912 carská vláda se domnívala, že pravda od carismu
muže býti zatajena cestou zákazu návštev Ruska neodvislým
a nebo,já!cným pU'zoTO'v,atelum.Nyní Vaše Ce-ka jde ve šlépe

jích carské "ochrany«, proslulé svou hloupostí.

Co'ž jsou mezi cleny Vaší vlády nerozumní lidé, domnívající
se, že mohou zatajíti pravý sta'v vecí v Rusku odeprením vi'sa

l11eodvislým zpravodajum, kterí znají Rusko, nepotrebují bolše
viokých pruvodcu, ukazujicích pouze to, 00' sovetová vláda
pokládá za vhodné ukázati\ a kterých ne.\ze o'šá,1.iti, podplatiti
anebo zacpati Hm ústa roubíkem? Zprávy o' vymoženostech
Vaší vlády, o hospodárském rozvratu Ruska, k nemuž došlo
v dusledku uskutecnov,ání soustavy hlouposti a ukrutností,
snadno mohou býti cerpámy z Vašeho vlastního oficieJl11ího
tisku pres to, že cizí zpravodajové ~ Rusku nesmejí anebo
nemají možnosti sdeliti svým casopisum to, co je známo ce
)ému ruskému národu. CO,Žmezi cJ'eny Vaší vlády j\Sou Ji.dé,
domnívající se, že jiné vlády nejsou 1nformo'vány ohledne
Vašich method?

Když americká organisa'ce pm po,skytování pomoci, rízená
lierbertem liooverem., prispela' ',hJadovícímu Rusku, 'náwd
ruský pocitova,1 vuci ní vdecnost. Ale nekterí clenové Vaší
vlády domnívali se, že tatO' orgam,isace pri'je,la do Ruska ne
aby prokazovala pomoc hladovícímu obyvatelstvu, nýbrž aby
provozovala hospodárskou špionáž. Tato podezrení byla: ne
smysllna. Jsem nak10nen predpokládati, že lierbert lio'Olver,
jenž prostudova1 Rusko pred válkou, lépe znal p'rimdní bohat
ství Ruska již tehdy, než Vaši znalci nyní.

Vlády, jež Vás umaly a které mají své zástupce v Rusku,
vedí, že rozumní a rozšafní lidé ve Vaší vláde a ve Vaší diplo
macii jsou docela bezmocni a nejsou s to, aby cestne dostáli
padmínkám sm1uv, nebot v tom ohledu prekáží jim terorisu,jíd
III. InternaciO'náta, v jejímž programu je svetová r,evolucní
propaganda, a také Ceka, cinn'ost, která svou ukrutností predcí
španelskou inkv,isicÍ'.

Vaši vys1a,nci, Rakovský a KTas'in, pokoušeli se p'red neko
lika týdny presvedcit mne O' tom, že zápas mezi Trockým a
trojkou Kamenev-Sta1in-Zinovjev je pouze theoretickou di
skussL

Od té doby Lev Trooký, 'nejschopnejší a nejrozumnejší clo
vek, jejž vynesla Vaše revoluce, který odep,rel podepsa,ti Brest

Litevský mír a který vyrešil nejpozoruhodnejší úko,1 nU'vejších
dejin: organisaci rudé armády a záchranu Ruska pred cizím
vpádem, byl znicen a odhozen p,luhem trpaslíku, kterí se
vyšinuli po ces,te jím ražené a snaží se zaha'libi 'CLo'plášte sva
tého Mikuláše-Lenina.

Rakovský v interviewu, udeleném mi v. Londýne, prohlásil,
že sovetová v,láda neni zodpovedn<l! za III. .InternaciO'nálu
stejne jako ameri'cká vláda není zodpovedna za cinnost Ku
Klux-Klanu, této organisace nás.ill1Íku a fanatiku, jež po,vstala
v Americe pa válce.

Rusko nym1 se snaží dosáhnouti uznání Ameriky. Jsem jist,
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že dríve než S'Ovetové Rusko bude uznáno, americký ná'r-od
bude chtíti zvMeti, zda bude jednati s ruským »Ku-Kilux
Klanem« a s onou l1éud-inkvisicí, která je známa pode jménem
Ce'ky, anebo s civlil.i'so-vanou vládou, která vyjadruje vU'li rus

kých mass., snáš,ejících dll,ouhá utrpení. V ro'zhovoru se mno'!J

v Berlíne pred tremi lety na moji otázku, proc nedostávám
soy,etové visum a pmc lLemohu s Vámi poho-V1o-riti v Moskve,
odpo~e.de'! Jste, že bytové pome-ry v Rusku nutí k jisté nOf
ma,lisaci, dO'vu1ující jenom omezenému po,ctu cizích zpravodaju
navštevo,va li Rusko.

Me,l jsem v úmyslu naV1štíviti Rusko bez zauje,tí a popsat,i
stav ved v souhlasu se sku,tecností. Chtel j.selTI'oceniti' nlálle
žite Vaši vládu za reformy, jež mohla pro-vésti- a jež mohlly

se státí prospešnými ruskému náwdu. Avšak ona nevidit'elná
vláda, jež zrejme rídí komisaa-iát zahra'nicních záležHostí
y Rusku, tV1rdo-šjjne se ro'Zho-dla za,ta~ovati svou existenci a
svá nás-mj, v nicM nevyhnutelne jsou prvky sebenicení.

Stejne jako roku 1912, když call"ská vláda neodoyoHla mne
v'Í'ez-d do Ruska, doJbyl jsem a uverejlniJ fakta, vztahujiiCJ se

k ukrutnostem oné v,lády, rovnež nyní mám v ilmyslu oJbsta
rati zprávy 0' cinnosti Vašeho "Ku-Klux-Klalnu« a Vaší Ceky
a sdeliti j.e s verejno-stí. Pravda nemá mezí. Odepírajíc visa\
despoticky po.tlacu.jÍc v-erejné mínení v Rusku, Ceka nemuže
zaiaJjiti ony hruz'né zlociny, jež páše na -neštastném ruském
národu.

Literatura a umení

Zdenek Louda:
Proti ornamentu.

Otázka ornamentu bohudí,k stává se pomalu otázkou
verejnou; bohudík, pravím, nebot jí vskutku jest. Do
nedávné doby byla jaksi sO'ukromou záležitostí nekolika
j-ednotlivcu v tisku adbO'rném a revue jí se obírají:cí
byly pro naši spokojenou verejnost - »enfent terrible«.
A ty revue daly se snadno spO'cítati l1a prstech jedné
ruky: S t a v b a, Byt o v á k U l't u r a, Náš srne r
a ... ? Byly ovšem revue zahranicní: L'e spr i t 11'°u
ve a u, DeS t i I j. AdO'lf Loos hlásal myšlenky prO'ti
ornamentální pred ctvrt stoletím ve Vídni a tam priro
zene marne.

V race 1921 útiskl })L'esprit núuveau« Lo'Osuv clánek
»Ornament a zlocin«; když jej prinesl redaktar N a
š e h o Srne r u F. V. Mokrý, radil jsem: otisknauti,
navázati a pokracovati. Redaktor s lítostí odeprel:
Náš S me r je revue esteticko-výchovná, venovaná
školskému kreslení, na škol'ách kvete 'Ornament s trú
pickou bujností, šestileté deti kre~lí dekorativne-arna
mentální })kvety ,na hrobe sebevrahove« a desítiletí
kluci malují Kyselovský ornament jako ve speciálce na
um.-prum. škole. Náš Srne r j-e podnik financovanÝ
jednotlivcem a závisí na abonentech, vetšinO'u na uci
telích kresl'ení. Revúluoe je nemažná, nemáJ-li se ztratit
polO'vina odberatelu. - Pak prišel Ž i v 'Ot II. (Sbor
ník Výtvarného odboru Umelecké besedy) v roce 1922
a J. Capkova knížka ))Mál,O'o mnO'hém« v race 1923 a
v ríjnu 1923 redaktO'r Na š -eh o Srne r u prvne SO'11'
duje a radí, ))aby se už jednou pr-estala dekarovati kde
co, nac aka padne«. T,eprve v dubnu 1924 odhodlává
se otisknouti temperamentní clánek LOOlS<UVa vypsati
anketu o 'Orname1ntu, jejíž otázky ptaly s'e:
zda-li je modernímu cloveku O'rnamentu vllbec treba,
má-li -O'rnament jako projev nekultury býti vymýcen ze
života vubec a zoe škaly zvlášt, jsou-li snad prípady,

kdy jest oTll1amentu prece j.w treba atd. Clánek LOOSllV
v kruzích 'OdbQfných (ucitelu a prof.esoru kreslení) za
pu'sobili jakO' hrom z cista jasna, ac cdý X. rocník N a
š e h o Srne r u (1923-24 projev'Oval tendenci brzditi
ornament (zvlášte v nove zavedených ruoních pradch
výchO'vných) clánky protiornamentálne zabarvenými,
které jsem jaksi nesmele psával! sám. Vzpomínám také.
jak velmi nesmele jsem v prednášce v kvetnu 1923 tlu
mocil prvne v odbarném kr'Oužku názory o tom, že ))v)'
voj praktického života, cítení moderního cloveka a
moderní velkoprumysl vytlacují 11!0žnost a potrebu
zdobení, predevším zdobení vecí denní potreby, jež
souviselo s idylickým tokem bezstarostného života a
s nedostatl"em kultury«, a 'O tom, že ))nová estetika je
zalbžena na tvaru absolutne dokO'nalém, úcelném, ne
menném a proto i nejkrásnejším, jehož králSu nelze zdo
konalovat ornamentem«.

Stoji snad za paznamenání, že je tO' zásluha redakce
Ž i v o t a II. (Teige), že tyto problémy a otázky u nás
prvne byly 'nadhozeny a diskutO'vány. Na jare rakll
1924 vyšlo první císlO' Byt o v é k u I t u r y, redigo
vané Drem B. Markalúusem, která od té doby vždy
urciteji vyslovuje tendenci protiarnamentální. Zas'e vy
skytují se tu známá jména praoovl11íkú zahranicních
(Le Corbusier, Oud, Gropills, LoO's. Doesburg, Taut)
i domácích, jejichž pocet vzrustá. N a š -em u Srn e
r u dostává se tím vydatné opory a v ríjnu 1924 po
cíná vycházeti ))él;nketaa 'Ornamentu« (vypsaná v dub
nu téhož roku), k níž sešIlO se zatím hojne príspevku;
ze známých jmen budtež uvedeni: A. Loos, J. Capek,
J. V. Klíma, Boh. Markalous, St. Matejcek, Emil Pa
covský, redaktor Veraikonu a Dr. V. Nebeský.

Ted je již veselo; o ankete Našeho Smeru referovaly
i nekteré denní l!isty, úhla:sy její azvaly se ve všem ti
sku ucitelském, kde prV'ní ,omráceni z nenadáJého úderu
ustupuje uvažování a - odsuzování 'Ornamentu. Pre
devším je 'Ovšem cenné, že pro tyto 'Otázky byla Latím
již zainteresována verejnost, úsluhO'u cyklu prednášek
porádaných Klubem architektú v Praze a U. P. zá
vody v Brne. Denní listy prinášejí referáty, Byt o v á
k u I t u r a je citována v cel~'ch feuilletonech ...

T,o by byl muj úvod k clá1nku pí. B. Králíkové-Strán
ské ve 4. císle Prítomnasti, na který bych rád ješte
i navázaL Nechci niaeho meniti v úsudcích vyslovených,
nebot pO'tešuje to, že dáma referuj.e a techto pred
nálškách.

V cliánku ))Orname11.t a život« prichází autorka k já
dru veci; Dr. Markalous rekl v Na š e m S me r u:
))d e k O'r a t i v i s' m u s s vád í, Sú c i á I n e v z a t 0,
v ž d y k e z I u, je náhražkou lži a nelze s ním nic
pocít, leda ve smyslu exklusivní, umelecko-individuálnÍ,
tedy aristakratické nebo plutakratické a antisaciální
tvO'rby«. Dobre ríká pisatelka, že tu je tolik otázek so
ciálne-etických, jako v reci významnéhO' politika.
Otázka 'Ornamentu není jen otázk'Ou výtvarnickou, je ta
problém ciste národO'bospadárský a sociální. Ozenfant
rekl, že má hruzu pred ornamentem, Matejcek pred
rakem rekl, že je O'rnament lupicem. Má-li týž Ozenfant
dámský modní salon a vyráhí-li skutecne ony nesmy
slne prepychové a tedy dekorativní tailety, je ta divné.
snad i ošklivé, ale utešuje mne, že podvádí ty, které
na ta mají. Zlobí mne, vidím-li Inesolidní pomalovan)'
výrobek, dal bych pot'-estati toho, kdo -chudé bábe prO
dává pam a 1'0 va 11Ý hrnec z h 'Or š í hO' mat e
r i á I u z a s t e j 11.o U oe e n u, za kterou by mella n e
p o m a 1'0 van Ý z lep š í h o. TO' je hreš'ení na lid-
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skou slabost, trestuhodné využitkování lidské setrvac
nosti a výchovy, vlastne nevýchovy.

Ano, ty prepychové veci, to je také dekorace, ale
prece jen ne ornament. Postaví-li architekt dum a
Illísto fasády koupí mramorové schodište, je to také
sice vyhazování penez, ale ornamentální fasáda je ne
cím horším. To schodište nelže, fasáda lže. Je-li nekde
prebytek, je-li treba r e p r es e n t a c e, at se investuje
nebo provádí radeji s o I i d 11 í m, t r van I i vej š í m,
dražším materiáI:em než ornamentem.
Y ožich z dobré kuže je dražší, ale vydrží za tri laci
nejší, které jsou dražší než jeden z k{He vzácnejší. Nti
dávno Karel Capek v Lid. n o v in á c h psal O' nwa
morových fasádách bank. Ano, to jsou zlociny, nebot
potrebujeme nutne pro život jiných vecí. V N árr.
O s v o bo z e ní jsem napsal: »Stojí-li fasáda domu
40.000 Kc a nemá-Ii ten dl1l11 lázní, prádelen., zdviží
atd., je to zlocin, a rozumná lidská spolecnost nesmí
vyhazovati za zbytecnosti, zatím co deti žebrají, ne
mocní umírají bez lékare a matky zabíjejí z bídy ne
manželské deti.«

Ale ornament zavil1uje i jiné zlo. VÝrobou orna
mentu z t r á c í s e jiste 20-30% veškeré v -Sr l' O b ní
e n e l' g i e a té energie je potreba k výrobe vecí bež'1~é
potreby. Jsem presvedcen, že kdyby nebylo ornamentu,
mohli by míti každý delník treba i klubovky. Jak sta
noviti »pokud je ornament hospodársky neškodnÝ«?
Má moderní žena c a s, aby vyšívala si kožich. nebo
má p l' á v o žádati, aby to konal jin-S'? Dokud jsou
roztrhané a špinavé deti Ina svete, mají ženy jinou
práci. Slovácké devce, ano, a co za 10, za 50 let? Ne
dovedu sám již vážne uvazovati o techto vecech, je to
vše pro mne tak jasné a :samozrejmé, že se mi zdá zby
tecné opakovati znovu urcité veci. To lidové umení
je u nás veliká prítež, kterou hodí Ina misku vah každ-S'
ornamentalista; verím, že i tyto ná'zory u nás se zmení.

Jsem rád. že pí. Králíková sama uvedla žen U' a
.iejí ornamentální potreby ve svém clá'll.ku. Všechen
ženin majetek je prý Ú'rnament. A prece není. Krajka
je ornament, ale potrebuje-Ii žena krajku, máme stroje,
které ji delají v metr·ech za hodinu. Ubrus nesmí být
ornamentem, a vása? Na výstavu »Die Form« ve
Štutgarte byly pripušteny toliko v)rrobky bez orna
mentu. Vše je otázkou doby, casu. Je 'nutno verit s pi
satelkou ve vývoj.

Látky, textil:ie vllbec, jsou otázkou pro sebe. Jisté
je. že zvlášte u dámsk)1ch tka'nin platí se nejdráže
v z o r, tedy ornament. Jisté je, že vyrábejí se m~lirQny
druhll látek a dostacilo by jich nekO'lik desítek. »Bo
hatství závisí od výroby«, dobre. Ale problémy mo
derní výroby, s ta n dar t i s a c e a s i m p I i f i k a c e,
mohly by zavaditi konecne i o látky. Se šrouby je to
ovšem snažší, ale snad by módemani a dámy revoluce
nedelali. Vzbudil jsem jistou veselost, když jsem ve
spolecnosti rekl, že by dostacily ctyri druhy mužských
a deset druhu ženských látek. Paní KráJíková vystu
puje predevším proti tem prepychov)'m hadrum; sou
hla ím, ale co zdržuje výrobu, je ustavicné men e n í
v z o r li. Látka hedvábná je lepší a t r van I i vej š í
než polohedvábnár, vlnená než bavlnená. Šlo by tedy
o to: ciobr o u 1á t k u bez o l' n a m e n t u z a
stejn.ý peníz jako špatnou zdobenotl.
Pak by snad r,)zum zvítezil.

Kdo organisuje výrobu? Konsument ríká: »Kdyby
to neprodávali, uekupoval bych toho«, výrobce naríká,
že se musí prizpusabovati vkusu kupujících. To je za-

carovaný kruh. Tedy jak to razetnout? Zákon, z ~l
k on p r 00 t i o r n a m e n tu! Ale máme prý už i zá
konll mnoho a snad také i ornamentálních. Zbude tedy
jedine v)rchova, prev)rchova. KdO' tu mli ze pomoci?
Všichni, kdo mohou a mají, predevším š k O'I a. Ale
Sp011nová g,enerace at se zbaví ornamentu.

Ve šk,olství lJOj protiornamentální ev kreslení) již
zacal, ale i tu je plno 'obtíží. Štestí je, že ' , vyucováním
ornamentu se prišlo do slepé ulicky a že je jasné, s ním
že »už to dál nejde«. Zacíná se již uznávati, že je
nutnO' vychovati novéhO' claveka, pravdivého, prímého,
demakratiockého, oOprošteného, vychovati ha k jedno
duchosti, prostote, k chápání ú cel n o s t i vše<:h vecí,
k rad o s t i z c isté hO', pro sté h o, d a k o n a
I é h a t v a r n. Ve škale nemllže se pest'Ovati dnes
individualistický dekorativism. Dríve vedl se žák k ta
mu že cítili potrebu, nutnost míti na stene »vzor«. a
nestacila jedna šablona, c\m více, tím tG bylo krásnejší.
K temtO' vecem je nutne treba vý·chovy. Sami na sobe
cítíme, jak težko clovek opouští to, co s ním jalwby
srastlo. A není Gpravdu nutno stydet se za to, že jsme
sv lij názor zmenili. V rad.ách ucitelll jsou patrny za
tím tytú rozpaky a bolesti, prechodu. Ale i, jiné veci
jsou patrny: jak nemá pan X. hájiti ornament, k.dyž
vydal a nem prírucku, která mu vynesla nebo teprve
vynese tolik a tolik, jak muže býti pan Y. proti 'Orna
mentu. když si zarídil »l'id'Ovou« malírnu? Zde reže se
bojem proti ornamentu ,opravdu do živého a p o
s led ní, kdo budou ornament brániti. nebudou ženy
a »1'id««, ale výr a b c i o r n a m e n tál n í h o z b 0
ž í všeho druhu.

Škola tedy má a bude míti velikou zadpovednost.
Dr. Markalous rekl ve své prednášce v Bme: kreslení
na školách národních a stredních, tot prípravka v ~,
t v a r n é v Ý s t a vb y cel é h o stá tu. A v Praze
na Pohorelci, ve stá'lé školské výstave vystavuje St.
Matejcek první v)rsledky bezornamentál'11.í výchovy
v kreslení. Ornament a svetový hospodársk)' rád; kre
slení a výstavba státu! Zní ta absurdne, ano, ale je
to pravda.

Budeme se jiste nekdy dabre bavit na úcet 0'1'11;].

mentu a to bude jeho první zásluha. Nedávno díval
jsem se na výkladní skrín remíka a uvidel jsem ne
jeho výrobky, ale mríž, dekorativní, ornam~ntální mríž
Pekná mríž, vzor moderní, s cen,trálne saumernými
prvky a la Kysela. Díval jsem se dlauhG, pocítal, cO' asi
to stálo. a abdivoval jsem ten vzorek. Jiní tomu ne
rozumeli, ale já ano, protože jsem absolvent umelecka
prumyslúvé školy. A ti lidé chodí okolo ornamentál
ního kumštu a ani si nevšírrlnou! Kupují burty a ne
mríž. Kdyby tam byla drátená sít, bylo by jim to stejné.
jen kdyby ty burtícky byly vetší. A je to dobre, že ti
lidé vlastne prO' burty nevidí tu mríž. kdybychom byli
všichni žáky umelecka-prllmyslavé škaly. nevideli
bychom burtu pro mríž. A tak je tú se vším.
\ Švec udelá boty a na pGdrážku vytlací ornamentícek,
baví ha tú as,i'a my ta pošlapeme. Což ale kdyby takové
ornamenty navrhovalli profesori z umelecka-prllmyslGvé
školy? Inu, pél!kbycham nosili boty padrážkou navrch.
- V museích jsa u strec10veké boty. Za 500 let muže
h)·t v museu bota Batav:!. Ta stredovekál bota ve stredo
veku umen.ím nebyla, ale že je v museu, je to streda
veké ume'ní. Batova l)ota je tedy také umením. Streda
vekou batu nenavrhoval profesor, Batovu také ne. Ne
má tedy pravdu Laos, ríká-Ii: urne I c i, r u cep l' y C

o d výr aby? Má. Židle byla židlí, dokud na ni ne-
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prišel u mel e c, ten z ní 1;1delaIto, co J e s' r c e
u men í m, a I e c o n e '111 u Ž žid I í.

Tak by tO' byllo všechno hezké, až na ty naše uni
f.ormy. Dr. Markalous rekl: »V demokratické republice
bude demokratismus obmezen na nejmenší mír'u.«
y armáde nám delají naschvály a my se zlobíme, že
Jsme celou vojnu byli bez parády. Škoda, že dosud
nikdo nespocítal, co by se bylo mohlo koupit, kdyby
atd. To však asi za pocítání nestojí.

Myslím, že i v té 'Otázce 'Ornamentu rekne se jednou
poslední slovo. Zatím má sI'Ovo škola a naší p o v i n
n o stí j e, být p r 'Ot i o r n a m e n t u. Kdo má
továrnu na ornamenty, at nehlasuje.

Maxim Gorký:

Rozum a Rusko.
(V z p o m í n k y n a A. B I o k a.)

Tato vzpomínka Gor ého na ne
dávno zesnulého ruského básníka, který
z vudce dekadentních básníku stal se
hlavou básníku bolševických, zabývá se
starým thematem Gorkého; pozoruje
s údivem, jaká hluboká propast a ne
duvera je mezi rozumem a Ruskem.
Osobnost Blokova vyhlíží v této vzpo
mínce strašne složite, velmi nepodobne
jednoduché komunistické psychologii.
Bolševismus byl pro Bloka jedním
z tech zoufalých skoku, jimiž ruští
spisovatelé, od Gogola po Tolstého,
hledeli uniknouti svému strašnému
bezútešnému videní života. '

. , . Nekdy se mi zdává, že ruská mysl stune strachem sama

pred sebou; chtejíc býti nepochopitelnou, nemiluje rozumu
bojí se ho. '

Chytrejší nad zmiji V. V. Rozanov smutne vzdychá:
- Och, bolné moje touhy! Proc jen jsem chtel vše vedet!

Nyní nebudu moci více umrít tak klidne a spokojene, jak
jsem doufal.

U Tolstoje - v »Deníku z mládí« - je to receno bez obalu:
- Poznání je nejvetším morálním zlem, které vubec muže

postihnout cloveka.

Stejne tak praví i Dostojevský:

... Mnoho poznati - to je nemoc, soudobá, úplná nemoc ...
prílišné poznání, a vubec každé poznání je nemoc. Toho
se držím. '

Realista A. P. Pisemskij p dotýká v liste Melnikovu-
Pocerskému:

- At vezme cert zvyk mysliti, to dusí duši.
Leonid Andrejev pravíl:

- V rozumu je cosi špionského, provokatérského.
Takových aforismu je možno u ruských spisovatelu shro-

máždit celé desítky - a všechny ostre dosvedcují odmítání víry
v moc rozumu. To jest velmi charákteristické pro zemi, jejíž
život je nejméne rozumný.

Zajímavo je, že i P. F. Nikolajev, autor knihy »Cinný po
krok«, clovek, o nemž by se mohlo ríci, že je cizí této linii
myšlení, napsal v r. 1906:

- Vedení zvetšuje potrebu, potreba probouzí nespokojenost,
nespokojený clovek je - neštastný, címž je i sociální hodnotou
a osobne sympatickým.

Jeto úplne nepochopitelná a jaksi budhistická myšlenka.
Konecne i Montaigne si povzdychl:
- Proc se ozbrojuješ vedením? Och, jak lepším je nedo

statek vedení a prostota srdce.

Vysvetloval vysoké stárí divochu tím, že nevedeli o vede a

náboženství, zapomínaje, že to vše vzniklo prvotne u nich.
Epikurejec Montaigne žil v epoše náboženských válek. Byl
vesele moudrý a nacházel, že kanibalismus není tak hrozný jako

útrapy inkvisice.
Po trech stech letech rekl mi o nem Tolstoj:

-- Montaigne je - podlý.
Tolstoj myslil církevne formou i obsahem. Nemyslím, že by

mu byl dogmatismus príjemný a sotva mu asi proces myšlení
poskytoval požitek, jehož podstatu zkoumali filosofové jako

príkladne Schopenhauer, který se divil vývoji vlastního myšlení.
Po mém názoru: pro Tolstoje bylo myšlení prokletým závaz
kem, a zdá se mi, že si vždy pripomínal slova Tertulianova, 

slova, jimiž je vyjádreno' zoufalství fanatika, otráveného po
chybami:

_ Myšlení je zlo.
~ Nejsou snad pro dogmatiky prameny strachu pred myšle

ním a nenávist vuci nemu - v bibli? (VI. 1.-4.)
- Azel naucil lidi delat mece a nože - naucil je ruzným

umením ... objasnil beh hvezd a mesíce. A nastala veliká bez
božnost a rozvrat na zemi, a zvrátily se cesty pozemské ...

Na toto vše jsem si vzpomnel po neocekávaném vcerejším
rozhovoru s A. Blokem. Vyšel jsem spolecne s ním ze »Svetové

literatury,« a on se mne ptal, co si myslím o jeho »Pádu
humanismu« ?

Nekolik dní pred tím cetl malý clánek pripravený k pred·
nášce. Clánek se mi zdál nejasný, ale plný tragických predtuch.
Blok pri ctení pripomínal mi 'díte z pohádky, které zabloudilo
v lese; cítí približování se strašidla ze tmy a šeptá mu vstríc
jr·kési zaklínání, ocekávaje, že je tím zažen~. Když listoval
v rukopise, jeho prsty se chvely. Nerozumel jsem: ciní-li ho

pád humanismu smutným nebo veselým? V próse nebyl tak
svižný a nadaný jako ve verších, ale - je to clovek, který
cítí velmi hluboce a analyticky. Vubec: »clovek dekadence.«
Víra Blokova zdála se mi být nejasnou i u neho samého, jeho
slova byla jako mech na kamení, nepronikala ve hloubky myš
lení, které lomilo tohoto cloveka i s tím, co sám nazýval »pádem
humanismu«.

Nekteré myšlenky prednášky zdály še mi být nedostatecne
promyšlené; príkladne:

- Civi1isovati massu je nemožno i nepotrel.mo. - Objevy
ciní místo vynálezcum.

XIX. a XX. století jsou tak kolosálne bohaté vynálezci, že je
to epocha základních a úžasných objevu vedy. Mluviti o ne

.možnosti a marnosti civilisace pro ruský národ, to c h á p u
jako ústup pred organickou protistátností
r u s k é m a s s y. A k cemu to bylo Blokovi?

Rekl jsem mu vše možné s nejvetšími ohledy. Mluviti s ním
- je težko: zdá se mi, že každému, komu je cizím a nepo

chopitelným jeho svet. A mne je ten svet - nepochopitelný.
Poslední dobou sedím s ním dvakrát týdne u redakcních stolu

ve »Svetové literature«, a casto se v hovoru preme o nedo
konalosti prekladu s hlediska ruského jazyka. To _ nesbližuje.
Jako skorem všichni v redakci - chová se vuci práci formálne

a Jhostej ne.
Rekl, že je mu príjemno videti, jak se osvobozuji »od inte

ligentního zvyku rešiti problémy sociálního pokroku«:
- Casto jsem pocitoval, pravil, že to u nás není casovým.

Ješte v »Obr:adici Okurovi« je videt, že vás vzrušují »detinské
otázky« - velmi strašné a hluboké.

Mýlil se, ale já jsem mu neodporoval, necht si tak myslí,
je-li mu príjemno a potrebno takto mysliti.

- Proc nepíšete o tech y oblémech? - ptával se s jistou

úporností.

Rekl jsem mu, že všechny otázky v smyslu života, o smrti,
o lásce - jsou otázkami prímé intimní povahy. Nechci jich
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vynášet na ulici, a ciním-li tak nekdy, tedy nevedome a bez
souvislosti.

- Mluviti o sobe je umení neuprímné, kterého neovládám.
Vešli jsme do letní zahrady, usedli na lavicku. Oci Blokovy

jako mrtvé. Po jejich lesku, po chvení chladné, ale zmucené
tváre bylo zrejmo, že se mu chce mluvit, tázat. Šlap!je nohou
po slunecním paprsku na zemi, zacal kárave:

- Vy se skrýváte? Tajíte své myšlenky o duchu, pravde,
proc?

A dríve než se mi podarilo odpovedet, zacal mluvit o ruské
inteligenci, o vztazích této inteligence, která ho otrávila kri
tikou, což se objevilo výrazne nyní, po revoluci.

Pravil jsem, že podle mého názoru je to negativní vztah k in
teligenci, ano, ciste inteligentní vztah. Ten nemohl vzniknouti

ani u mužíka, který zná inteligenta jen v postave okresního
lékare nebo podobného typem ucitele; nemohl ho stvoHti ani

delník, který není inteligentem, ale je inteligenci zavázán vdec
ností za všechno své politické vzdelání. Tento vztah je klamný

a lživý, nemluve o tom, že vylucuje úctu inteligence samy
k sobe, ke své práci historické a kulturní. Vždy, dríve i nynf,
naše inteligence hrála, hraje a bude hráti úlohu nákladního

kone historie. Svojí neustálou prací pozdvihla proletariát k výši

revoluce, které dosud nebylo šírí a hloubkou úkol tI, postavených
revolucí k bezodkladnému rešení."

Zdálo se, že neposlouchá, ale uprene hledí do zeme, ale když
jsem prestal, zacal znovu mluvit o vrtkavosti inteligence v Je
jím vztahu k bolševismu, a mezi ostatním rekl velmi vÝrazne:

- Mluviti o tom, že jsme vyvolali ze tmy ducha nicení, je

nevhodné. Toho jsme neucinili my, ale oni. Bolšev\smus je ne
vyhnutelným východem ze zmatené práce inteligence na kate
drách, v redakcích, v prostoru ...

Najednou se u neho zastavila jakási dáma. která mu laskave

podávala ruku. Blok se vuci ní choval suše, a ona odešla vzru-". \
sene se usmívaj íc. Hlede za ní, na' malé nohy, rovnomerne se
pohybuj ící, zeptal se Blok:

- Co myslíte o nesmrtelnosti, o možnosti, že existuje ne
smrtelnost?

Ptal se drze a hledel na mne upiate. Rekl jsem mu, že snad
je pravdivým názor o nekonecném obnovování hmoty. Na zá
klade toho je možné, že za nekolik milionu let, za tmavého
vecera petrohradského jara, budou Blok i Gorký znovu ho

vorit o nesmrtelnosti, s~díce na lavicce v letní zahrade.
On se tázal:

- Vy - žertujete?

Jeho úpornost mne udivovala, i cástecne odzbrojovala, ac

jsem cítil, že se netáže z pouhé zvedavosti, ale z touhy uhasiti,
udusiti v sobe jakousi vzrušující, težkou myšlenku.

Nemel jsem žádné príciny považovati vyslovený názor za
závažnejší než kterýkoli jiný.

- Ano, ale myslíte tak sám?

Blok stále více dupal nohou. Až po tento vecer byl vždy
uzavrený, mlcenlivý.

- Mne samému - více se líbí predstaviti si cloveka jako
aparát, který pretvárí v sobe tak zvanou hmotu »mrtvou
hmotu« v psychickou energii, a jednou, v nesmírné dálce bu
doucnosti pretvárející svet v cistou psychiku:"

- Nerozumím - panpsychismus, ne?

- Ne. Nebot nebude niceho mimo myšlenku. Zustane Jenom
ona, která oplodnuje lidské myšlení od prvního záblesku do
posledního záchvevu myšlenky.

- Nerozumím - opakoval Blok, pohnuv hlavou.

Pokracoval jsem ve výkladu o svete jako o nepretržitém
.procesu rozlucováni hmoty. Hmota rozpadávající se neustále,
poojevuje takové stavy energie jako svetlo vln elektromoment

uleh, vln Hertzových atd., až jsem skoncil projevy radio-

aktivity. Myšlenka jest - resultátem asociace mozkových
»atomu«, mozek se vytvárí z elementu »mrtvé«, anorganické
hmoty. V mozkové substanci cloveka se energie neustále pre
menuje v psychickou materii. Dovoluji si predpoklad, že když
clovek všechnu materii rozmrhá, zmení se tato mozkem v je
dinou energii - psychickou. Ona najde sama v sobe harmonii a
znicí se sebepoznáváním _ poznáváním skrytých v ní neko-
necne ruzných tvurcích možností. •

- Temná fantasie - pravil Blok a usmál se. - Je prí
jemno vzpomenouti si, že je proti ní zákon ochrany hmoty.

- A mne je príjemné mysliti, že zákony, tvorené v labora
torích, casto se srážejí se zákony vesmíru, námi hlásanými.

_ Vše to je - hnusné - pravil Blok, pokyvuje hlavou. -

Vec je prostá, vec vezí v tom, že jsme se stali príliš prostými,
než abychom verili v Boha, a nedostatecne silnými, abychom
verili v sebe. Které jsou opory života i víry? Existuje jen
Bllh a já. Lidstvo? Ale .- což je možno verit v rozumnost
lidstva po této válce; pred zraky nevyhnutelných, stejne ta

kových válek? Ne, ta vaše filosofie je ... nelahodná!
On povzdychl:
_ Kdy b y c h o m m o h I i ú p I n e pre s t atm y s I i t,

tre b a nad e set r o k u. U h a s i t i t o k I a m n é, tem n é

s vet I o, k t e r é nás v lec e stá I e h I o u b e j i v noc
sveta a od naslouchání svetové harmonie

s r d c e m. M o z e k, m o z e k . .. t o jen e s p o I e h I i v ý
o r g á n, o hro mne, n a k a ž I i v e vel i k ý, o h a vne v y
v i n u t ý. O t o k, j a k o b y z u b ní ...

Ztichl, stisknuv pevne rty, a .potom rekl tiše:
- Zastavil bych pohyb, aby se zkrátil cas ...
_ Ten se zkrátí, pridá-Ii se všem pohybum rychlosti, aby

byl jednotne rychlý pohyb.
Blok se na mne podíval úkosem, zdvihnuv obrvi, a rychle,

nejasne zacal mluvit jakýmisi nesmyslnými slovy, které jsem

prestal chápati. Podivný dojem, zdálo se mi, jakoby se sebe
trhal obnošené hadry.

Neocekávane mi podal ruku a šel k tramwaji. Krok jeho
zdál se být na první pohled pevný, ale když jsi se zahledel,
videl jsi, jak se nerozhodne chveje. At byl sebe hure oblecen 
vždy jsi ho videl jinak obleceného, než jiný lid. Blok dovede
se neobycejne oblékati.

Doba a lidé
Stanley Hígh:

Triumf atheismu v Rusku.
1.

Marxovský text, na ncmž zakládají sovety svu] program
útocného atheismu, prohlašuje náboženství za »opium národu«.
Aby byl tento »jed« znicen, jest ruská zeme poseta plakáty
s tímto prohlášením. Jsou vyvešovány na místech nej nápad·'
nejších. blízko kostelu a kaplí. Jejich litery se roztahují nr,
zdi budovy v úzké ulici naproti chrámu Panny Marie Iverské,
nedaleko Kremlu. Pres to však jest toto posvátné místo po
celý den plno pobožných verících. Jeho malý ctverhran je pln
hlucících žebráku. Kolemjdoucí se na okamžik pred chrámem
zastavují a križují se pokorne. Šest let vládne atheism s trunu
v Kremlu. Ale obyvatelé Moskvy stále ješte chodí do mestských
kostelu a nedbají ani za mák o to, zac pokládal jejich víru
Karel Marx.

A dnes, kdy minulo šílené období revoluce, trpí i sovety ty,
kdož verí. Ba dokonce hlásají s jL tou honosností, že se vskutku

zarucuje »úplná svoboda náboženské i proti náboženské propa
gandy«. jak ji prislibovala sovetská ústava. Tato tolerance je

zrejme diktována nikoli blahovulí k náboženství, nýbrž po-
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zmíním, že veliká vetšina ruského lidu - nekomunistu - je
hluboce náboženská a že náboženská persekuce s Rusku pre
káží Cicerinovi a zahranicnímu úradu v jejich snaze o sblížení

s krestanskými národy západu.

Trebaže však pasivní tolerance je velmi cbarakterist;ckým
znakem stanoviska sovetL! k starší náboženské generaci ruské,
nevystihuje nikterak politiku sovetLt k mládeži. MLtže-li býti

pro atheism získána mládež, nesejde nic na tom, budou-li její
otcové umírati v staré víre. Hlásá se s dLlvcrou, že nábo
ženství z~,nikne V Rusku v té chvíli, kdy vymrou starí jehc,
\·yznavai:i. A vláda nešetrí ovšem úsilím, chtíc zabrániti, aby

nežilo dále s novou generací vyznavacu.

Že jsou komunisté mistry propagandy, vidíme z toho, že je
jich metody útoku proti náboženství nejsou toliko negativní a
destruktivnÍ. Metody destruktivní bijí arci vÍCe do ocí, a proto
poskytly vetší cást látky tem, kdo se pokoušeli vylíciti protí
náli, ; enskou cinnost sovctL!. Okolností, že v tomto období
protilláboženského boje bylo vudcovství vetšinou v rukou od
p,ld1}ch kneží, vysvctluje se neobycejná zbehlost v církevní

hstorii a liturgií, již protinábo,-enská cinnost projevuje, jakož
i neobycejná rouhavost, jež ji charakterisuje.

Huské duchovenst\·o se delí ve c!vc trídy: v »bílé« a »cerné«.
Z rádn cerných --- složeného naveskrze z mnichLl - bylo vy
br;,no duchovenstvo vyšší. biskupové a církevní byrokracie.
Rád bílých se skládá z nižšího duchovenstva svetského. Mezi

obema temito rády byly casté a velmi roztrpcené boje. Komu
nisté rckrutovali svoje církevní prívržence hlavne z rádu bí

lý,~h, nebot vesnictí popové byli vesmes chudí; jejich cinnost
~.e omezovala na rutinérské vykoná vání predepsaných hohoslu
žebných úkonu: jejich vzdelání bylo mnohdy o málo lepší
než vzdelání jejich negramotných ovecek. Mnozí z nich ztratili
všechen styk se svetem mimo hranice své vsi a upadli v nc
vi:domost a netecnost. Casto tajne sympatisovali s obhájci
revoluce a byli ve spojení s podzemní organisací, jež je pri
pravovala. Meli bezprostrední v}'znam pro komunisty, ve chvíli,
kdy revoluce skácela carský trun.

Tito kneží vydávají pamf!etistický list Bez B o h a. Oni
poskytují látky k mnoha letákum, šíreným mezi rnskou mládeží.

Oni inspirují karikaturní kresby, písne a popevky. Bez nich
by nemelo sovetské protináboženské hnutí ani polovinu své
okázalosti a úspechu.

Pozoroval jsem cinnost techto starších atheistLI na mnoha

místech. Tak na príklad má každá spolková místnost Svazu
komunistické mládeže sVLlj »protináhožensk}; koutek«. V tomto
koutku se dávají k lepšímu obrazová znázorncní náboženství

jakým se jeví komunistické mládeži __ znázornení, jež jSOl~

zrejme inspirována odjinud. Mnohé z techto karikatur jsou
práve t'1k duchaplné jako rouhavé. Jedna z nich je zvlášt po
!,ulární - karikatura Ukrižování. Znázorlíuje se v ní Kristu3,
stoupající na Kalvarii. Krácí sám a za ním zástup udre
n.ých delníku nese kríž. Obkrocmo na kríži, s tvárí vítezo
slavne sešklebenou, sedí kapitalista, tažení k zemi mechy,
plnými zlata.

\' techto spolkových místnostech se také clenové Svazu ko

l111ll1istické mládeže shromaždují k svým »náboženským zpe
vLtm«. r elodiím starých hymnu a písní církevních se podklád<\
nový a posmešný text. Videl jsem skupiny mladíkLt, vedených
jej ich »knezem«, kterí parodovali bohoslužebný obrad, jehož

každý jcd1l0tlivý úkon byl peclive vypocítanou karikaturou st'1
réh(l n~lb(lženství.

II.
To v;e predstavuje, jak jsem rekl, destruktivní stránku

proti náboženského programu sovetu. K popularisaci atheismu se
užívá zesmešnování a hanobenÍ. Ackoli komunisté zrejme ni-

kterak nepozmenili svého úmyslu, zahladiti v Rusku každou

stopu náboženství, objevil se dosti znacný odpor proti uživání
takových metod k tomuto úcelu. Dnes se klade vetší váha na

ros tup, který by bylo lze nazvati atheismem konstruktivním.
Náboženství, praví se nám, múže trvati do nekonecna, treba
se mu vysmívali a treba jeho prívrženci byli pronásledováni.

Je tedy nutno náboženství necím nahraditi, nelze-li je, jak
zrejmo, rozdrtiti. Sovety se tudíž jaly hledati náhradu za ná
boženství.

1ísto aby zesmešnovali krestanské svátky, zacaly sovety
cranisovati oslavování svých vlastních. Nedeli, na príklad,

oslavují komunisté, zvlášte komunistická mládež a komunistictí
skauti skautskými výlety a koncerty, poucnými vycházkami do

prírody a velkými sportovními slavnostmi. uznávají význam
nedele, ale ciní, sec jsou, aby upravili tento den tak, aby zmen

šili pokud možná nejvíce zájem o církevní zpusob jeho sve
ceni. Svctí také velikonoce, je;; vykládají jako krestanský myt
hus o jar~. Slaví je netoliko radiotelegrafickým popíráním
zmrtvýchvstání Kristova, nýbrž i poulárními výklady o vedec
kých zákonech života a rLlstu, . jež jaro symbolisuje.

Jeden clen Svazu komunistické mládeže mi dal brožuru
K r i s t u sne v s t a I z 111 r t v Ý c h. »Toto jest,« rekl, »naše

velikonocní poselství k ruské mládeži.«

Na obálce, v kriklavých barvách, vidíme mladého Rusa, oble
ceného v skautskou výstroj mladých komunist1"1. »Jsme hotovi

. dábly i bohy,« volá mladík a kopá do vzduchu velikonocní
vajícko, posvátný symbol ruskJch velikonocních oslav.

První kapitola brožury lící velikonoce jako svátek »útlaku
a šálení« a kapitola druhá vykládá »puvod ba'jky (l zmrtvých
vstání Syna BoŽího<<.

»Velikonocní bajka« pokr:tcuje komunistick.ý výklad, »trvá
dva tisíce let, ale je puvodu mnohem staršího. \'znikla v dobe·,
kdy si lidé zacali uvedomovati význam jara - s jeho novým
životem, objevujícím se po dlouhém smrtelném zimním spánku.
Svetu, který žil v povere, zdál se tento nový život jakoby

zjevením velkého boha, který poskytuje lidstvu možnost žíti.
Dnes ovšem jsme pouceni lépe. Naši mladí lidé se ucí astro
nomii, o pusobení slunce a o zákonech rt!stu. Veda zaujala
místo Boha velikonocÍ.«

Kapitola tretí vypravuje, jak »židé a otroci vytvorili bajku
o Kristove zmrtvýchvstánÍ. Nadeje, již predstavují velikonoce,
zrodila se ze zoufalství potlacovaného lidu,« praví se n<l.m.

»Byly rozširovány tajuplné báje o Kristových zázracích a ko
neene se jim verilo. Ale Kristus nikdy nežil. ~ikdo ze staro
vekých ucencu nebo historiku ho nevidel. Jen n<;kolik starých
knih se o nem zminuje. Zprávy, o než nábožní lidé opírají
svuj dukaz o jeho živote, vytvorili kneží, kterí v nich videli
nadeji na zisk. Kristus je tedy bytost ciste imaginární.«

A od té doby byly velikonoce, dokazuje brožura, »ve službách

majetníku pudy a kapitalistLl. O velikonocích chodili knež!
mezi lid, ríkali, že Kdstus trpel, a že, oni proto mají také

ochotne trpeti. »Všechna moc,« ríkaj í kneží, »pochází od Boha.
Proto m:obracejte se proti pánum. Uderí-Ii vás v jednu tvár,
nastavte jim i druhou. Milujte své neprátele. Odpouštejte svým
pánum!« Takto obcházeli o velikonocích zástupcové pánu v bl
lém rouše a chlacholili lid poverami.«

»Ale nyní,« prohlašuje poslední kapitola, »prišlo zmrtvých
vstání potlacovaného lidstva.« Když revoluce brala nekterým
kostelum jejich poklady, zacali starí kneží naríkat. Pokoušeli
se zvonit kostelními zvony. »Kristus vstal z mrtvých!« ríkali.
Ale lid odpovídal: »Dosti to:'o, batuškové. Delali jste tohle
hezky dlouho, ale my máme ted vašich bájek dost.«

»J sou zde nové velikonoce. Jsou to velmi smutné velikonoce
pro kneze a protivníky revoluce. Je tomu nyní sedm let co
kapitalisté zmizeli. Brzy bude rachotiti revolucn; hrmení k' Zá-
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padu. Náboženství, ten drak, jenž potlacoval národy, hyne
v hnevu. Proletariát slyší znít s kostelních veží pohrební píse;'\
umírajícího starého sveta. Jaro se nyní stalo svátkem lidstva.
Potlacovaní národové bojují o svou budoucnost. Dívajíce se

nazpet na horící zbytky otrockého sveta, prokletého k zániku,
táží se: »Vstal utíštený svet z mrtvých?« A odpoved už
prišla:

»Ano, vstalf jest. Toto jsou velikonoce.«

»ti'ení Boha kromc vedy", prohlásil ke mne vynikající ko
munista, a opravdu, uctívání vedy, tot kult, jímž chtejí sovety
nahraditi krestanství. Darwin se delí s Marxem o úctu vy
zllavacu nové víry; P u vod dr u h tI a K a pit á 1 nahrazují

spolecne bibli. V nescetných brožurách pokusily se sovety
o vedecké vyvrácení témer každé duležité krestanské doktrinY.

Dokázaly víc než hanopisci. Jestliže v nekterých vesnických

kostelích znicIly »podoby svatých«, vycpané slámou, ucinily tak
nikoli z barbarství, nýbrž ze snahy dokázati vedecky, že obrazy
nemají a nemohou míti prese všechna vzýváni kneze té kou
zelné moci, kterou jim pripisovalí. Od Genese do Zjevení
snažili se proti náboženští horlivci osvedciti svou schopnost
vyšší destruktivní kritiky. Pustivše se do popírání náboženské
hodnoty bible, odsoudili ji úDlne. Te; ;c.h {ltok '<P. témer na

veskrz opírá o mimonáboženské prvky biblické literatury. Ale
jejich závery se shodují témer úplne se závery fundamenta~
listll, tvrdících, že padá význam celé bible, je-li pochybnost
treba jen o jednom jota nebo jediné tecce.

Že by mohl býti nejaký smír mezi vedou a náboženstvím,
to komunisté ovšem tvrdošíjne popírají. Na takový pokus by
se dívali velmi podezrívave a neprátelsky. Práve tak, jako
pokládají snahy kapitalistických národll O" zlepšení pomeru pra
cujících vrstev za prostredek dalšího zotrocení mass, tak by
nezbytne pokládali í smír mezi náboženstvím a vedou jenom
za krásný plášf, pod nímž by se skrývaly všecky staré a otrelé
povery.

III.
Náboženským pomerLlm v sovetském Rusku nelze porozu

mLti, dokud si neuvedomíme, že tato protináboženská zurivost,
jakkoli rouhacná. byla rozdmychována až ke dni konecného
zúctování církví samou. Netrena vykládati ze široka, do jaké
míry bylo v Rusku náboženství nástrojem politického útlaku.
'amo predrevolucní období je typické. Prokurátorem svatého

sYllodubyl témer petadvacet let Pobedonoscev, laik a zasloužilý
eXIJOnenttyranie. Nesmírná byla jeho nenávist k demokracii :t

ke v;em drahým nadcjm proletariátu. Je:10 náboženská politika
byla politikou železné pesti a jeho nemilosrdné pronásledo
vání dotýkalo se všech sekt bez rozdílu. Jeho cílem bylo vy
hladiti v Rusku všechna vyznání krome toho, jež representoval
on sám. Životní cinnost Konstantina Pobedonosceva poskytla
lIepreberného materiálu všem, kdož se snaží dokázati, že nábo
ženství je nástrojem samovlády.

Po Pobcdonoscevovi nastoupil emec, který prijal jméno
Devjatkovský. Politické prostredky, jimiž byla chránena víra,
nemcnily se prokurátory. Massy ruského lidu, jakkoli v jed
notlivcích zbožného, pocaly se dívat na predstavitele nábo
enství s neduverou. Tisícové dorustali k nesmiritelnému záští

proti církvi, k takovému záští, jakým nenávideli policii a ko
ky, vysílané, aby provádeli její rozkazy. Takto se revolucní

dy množily a osud církve se v Rusku spojil nerozlucne
osudem carské vlády.

A zatím co byl lid násilím udržován v poslušnosti, byly
lAsány nauky krestanské pokory, poslušnosti, trpelivého snl\·

na tomto svetc pro vecnou odplatu na onom. Tyto nauky,
slované poverou, byly mocným lékem proti všem jedum ne
u, jež by snad mohly nakaziti lid.
yní však SOVttyzahladily, jak tvrdí, poslední stopy knežské

tyranie. Otevrely dokorán okna a dvere Ruska, takže stará
temnota musí ustoupiti pred proudy svetla. Náboženství se
lící jako kolosální podvod a nedovoluje se, aby v nekterém
koutku zeme zbyl treba jen nejslabší jeho stín.

Pres to však není v Ruskt: náboženství ani mrtvo, ani ne
umírá. Ani církev není valne oslabena, trebaže musila po šest
let bez ustání snášeti nejprudší útoky. Sovety se rídily vzhle
dem k náboženství touž politikou, jaké používaly mocnosti

proti sovetum. Výsledky byly v obou prípadech stejné. Vláda
komunismu byla prodloužena, protože se komunism stal ved

mucednictví; a z téže príciny vzrostla mac církve nad mnoha
tisíci lidí.

»Neméne než 95 procent všeho obyvatelstva v naší zemi verl
v Boha tím neb oním zpusobem,« prohlásil nedávno jeden ko

munista na sjezdu strany. A tento odhad není, myslím, pre
rurštený. Pri nedávném »cištení« universit, pri nemž bylo
z tech neb onech duvodu znemožneno pokracovati ve studiích
30.000--50.000 studentum, budila v komunistických vudcích ve
liké znepokojení skutecnost, že tak velký pocet nejinteligent
nejších studentu priznává se k náboženské víre nebo ji hájI.

Pocet vyznavac II náboženství je ovšem jiný v mestech 11

jiný na venkove. V mestech je vlastne všechna zbývající mOt:
církve soustredena v staré buržoasní tríde - v troskách, jež
z ní zustaly. Promisledování jenom zvýšilo oddanost techto lidI

k~ všemu, oc církev bojuje. Kostely a starobylé bohoslužebne
obrady jsou nejsilnejším zbývajícím poj ítkem mezi ochuze
nou buržoasií dneška a zlatého období predrevolucního. Delnícl
však nebyli církvi nikdy tak oddáni a dnes jsou jejími prl
vrženci jen merou mizivou.

Ve venkovských krajích byli sedláci drženi pri církvi z velkc

míry jenom poverou. Tato vláda povery trvá i za sovetu. Staly
se pokusy zdiskreditovati nábožensky význam církevních ob
radu a dokázati jalovost jistých církevních prak<tik. Ale tyto
pokusy nepusobily na široké vrstvy. Sovety tvrdí, že se nábo
ženství ve venkovských okresích úplne zhroutí, až se inteligence
sedláku výchovou povznese až k bodu, kde je možný skeptl
cism. Do té doby však sedláci, pres zurivé útoky proti nábo
ženství, ztlstanou patrne verni církvi.

Mnozí kneží ve mestech i na' venkove mi pravili, že kostely
jsou plncjší než v dobe pred revolucí, od té doby, co ustalo
aktivní náboženské 'pronásledování. A opravdu, úcta širokých
nlass k náboženstvÍ a k duchovním se zmenšila jenom nepatrne.

Lze ovšem sotva popi'íti fakt, že v prvních dobách sovctové
vlády nekterí církevní predáci byli aktivne cinní v protirevo~
Il'cní propagande. Jelikož církev byla jediným pojítkem prot!
komunístického, buržoasního živlu v Rusku, dalo se ocekávatI,
že každá protirevolucní cinnost najde alespon do jisté míry své
vudce mezi duchovenstvem.

ejkrutejší žaloby SOVettl stíhaly Tichona, patriarchu ruské
církve. Tichon se narodil 1865, vzdelal se na theologických 1'ko
lách petrohradských, byl biskupem OSt1'Ovtl Aleutských a Al
jašky v r. 1891. Pobyl nekolik let v Americe, vrátil se do
Ruska jako arcibiskup jaroslavský, pozdeji se stal arcibisku

pcm vilenskýEl. a 1917 metropolitou moskevským, v listopadu
1917 byl zvolen patriarchou, nejvyšším ruským duchovním
hodnostárem.

Tichon na sebe po prvé uvalil hnev ruské vlády, když ode
prel dáti sovetským úradi'tm povolení, aby zabavily nekteré pre
bytecné církevní poklady pro pomocnou akci proti hladu. Pres

jeho odpor byla cást pokladu zabavena, ale stojí za zmínku
tvrzení nestranných badateltl, že »lupicI« kostelu nechali témcr
všude nedotceny ikony, kríže, korouhve a jiné bohoslužebné
symboly a zkonfiskovali jenom zlato a drahé kamení, jež slou
~ily za vnejší ozdoby. Pozdejší! události spojují však Tichona,
jak se zdá, tcsneji s kontrarevolucionári. Sovety se zmocnily
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Bud jak bud, nové hnutí bylo potom mezi verícími velmi
zneváženo. Mluvilo se o nem jako o »rudé« církvi. Mnohým

knežím se verící rozprchli. Byl veliký nával do kostelú tech,
kdo zustali verni starému vedení. Proto se mnoho odpadlých
kneží zase vracelo k stádu. Clenové nového hnutí hledali srn1

rení s Tichonem, když byl propušten na svobodu. Kapitulace

reformistu nesmíme posílila Tichonuv vliv, stejne projeyy
loyality . se strany lidu. OficielnE: se rozklad v církvi skoncil.
Vlldcové živoucí církve, jako Krasnický, sami jsou toho na
zoru, že jakékoli další rozdrobování církve na strany je nc
žádoucí.

II .. ~I· ••:_~..c.dÁ';' W •.J:-d.J1~
Mezitím se projevil znacny rozvoj ruzných sekt. Jejich prl

!>lušníku je pres pet milionu. Sektári se doporucují sovetske
toleranci z nekolika duvodu. Predevším nepredstavují centra
lisovan~u organisaci, nemají také hierarchie, která by se
mohla státi nebezpecnou. Jejich organisace jsou velmi volne,
neformální, a v každém kraji jiný ráz. Potom život mnohých
byl v prubehu staletí jejich historického vývoje utv:l.ren pOdle
zásad komunistických. Krome toho sektári, kterí jsou vetšinou

pacifisty, bojovali práve pred vypuknutím revoluce proti dal
šímu pokracování ve válce. Oni však asi nedají novému Ruskl,

náboženské vudce, nadané dostatecnou energií k potíráni
atheistického yýboje so:vetské vlády.

V.

Cím hloub vnikáme do náboženských pomeru v Rusku, tím
zrejmejšim se stává, že pravoslavná církev pres to, že jeji ve
dení je dnes slabé, jest jediným l-ecištem, kterým muže plynouti
ruský náboženský život i nadále. Dnešní jeji vedení a zrízení

však poskytuje málo nadeje, že by se probudila brzy k plnému
pochopeni svých úkolu v dnešních náboženských pomerech.

Ptal jsem se Tichona, zda církev nebude za dnešních pomeru

nucena k nové interpretaci krestaIl;ské nauky. On odpoved~l:
"Jaká by se mohla státi zmena v tom, co je zcela pravdivé, ba
pravda sama?" Na touž otázku odpovedel sibirský metropolita
Petr: "Ani lid ani knežstvo neprejí si reforem. Jediné, ceho si
všichni prejeme, je návrat k cistší orthodoxii stredoveku."

Jest však jasno, že budoucnost náboženství v Rusku závisí
na hluboké reforme vztahu církve k lidu. Víra dnešní ruské

generace je zakorenena priliš hluboko, aby mohla býti vyhubena.
V priští generaci nebude už míti tak hluboké koreny, acli ne
vyvstanou noví proroci, a proto bude chradnout rychleji. Církev
sotva bude moci mluviti tak, jako mluvila v minulosti. bude-li

chtít získat mládež. Nový náboženský program bude však vy
žadovati nových vudcu, kterí by je hlásali, nebot krome malých
výminek jsou dnešní vudcové zaprísáhlí odpurci jakýchkoli re
forem.

Takoví noví vudcové se již, jak se zdá vyvíj jí. Hnutí za

živou církev, jakkoli zklamalo, uvolnilo síly, které dosud pu
sobí, zvlášte mezi mladým knežstvem. Živá cirkev zorganisovala
dve bohoslovecké školy - jediné dve v dnešním Rusku. V nich

se udržují duležité prvky pokroku, jež vznikly v živé církvi,
nekompromitované zájmy politickými.

Studenti techto škol, s nimiž jsem mel príležitost hovorit,
pripravují se k hlásání sociálního evangelia, jež je rozumove
úctyhodné. Jejich program si všímá vedeckých fakt, o než se
opirá sovetský program konstruktivního atheismu; všímá si také
jiných fakt, týkajících se obecného dobrého, jež mnozí kneží
tak hrube ignorovali a jehož tak houževnate hájí dnešní vláda.

Netreba rikati, že jiné evangelium než to, které hlásají tito
mladí mužové, nemá vyhlídky lla úspech proti sovetum.

Zatím rozhojnení prátelských styku mezi sovetským Ruskem

a západními národy jiste také privodí zmeny y programu

útocného atheismu, práve tak, jako privodí zmeny y pro
gramu útocného komunismu. Nic jiného neposílilo tak extré-

Uveznení, potomní odvolání a propuštení patriarchy Tichon"
rozrušily vyznavace ruské církve jqko žádná jmá událost z"
revoluce. Jeho konfese velice zarazila ty, kdož zustali verni
<.:Írkvi. Zdálo se, že CÍrkev podléhá vlivu sovetu. Ale tyto roz
paky trvaly jenom krátce. Pochopilo se brzy, že církvi ne
zbývá, než zustati úplne stranou vší politiky, ac-li se má vúbec
zachovati. A nechat Tichon zaplatil za svou svobodu jakoukoli
cenu, byl brzy zase uznáván za právoplatnou hlavu církve.

Dnes žije Tichon ve dvou klenutých místnostech pri zdeSh
Donského kláštera. Chtejíce ho videti, jdeme za pnlvodcem po
kamenných schodech do vetchého pokoje, který byl zrejme

predelán ze skladište. V audiencních, dnech - denne mimo ne
deli - je tato místnost preplnena. Jeto pestrý zástup: sedláCI
z Kavkazu, ožebracená inteligence kijevská, delegace sibirskÝCh
kneží, statkár, který již dávno nemá pozemk.u, z kteréhOSI
mesta v PovolžL Den ·co den cekají nábožnÍ poutníci y. této •
místnosti, aby prednesli poselství duvery a prijali patriarchovI'
požehnání. J der-Ii patriarcha do mesta, což se stává zrídka,

konat bohoslužby, vítají ho davy lidí, a kostel, kde káže, ;i
ulice pred ním jsou, dávno pred jeho príchodem preplneny.

Tato vernost k Tichonovi a k církvi se projevila durazne za
hnutí tak recené »živé církve«. Prede dvema. lety se toto hnuti

zacalo se slibem úplné náboženské reformace. Jeho :vznik se
datuje z doby velkého hladu 1922, kdy biskup Evdokin pro
hlásil, že by církev pres proklamaci patriarchovu mela poskyt
nouti neco ze svých pokladu na pomocnou akci. K nemu se

ihned pridalo mnoho liberálnejších kneží, kdežto staré protl
revolucní vedení církve se proti nemu postavilo.

Nové hnutí bylo vážným pokusem o zliberalisování n\1bo.

ženství a. o preklenutí propasti mezi církví a revolucí, bez

kompromitování víry. V zime 1923 se sešel v;eruský církev:nl
kongres. Tichon byl zbaven svého úradu, protože prý nerepre.
sentuj e náboženské požadavky soudobého Ruska; a správa církve
prešla do rukou vudcu »živé církve«.

Není pochyby, že mnozí z vúdcu nového hnutí byli vážní
kneží, jimž šlo opravdu o obnovu církve s posláním pro nové

Rusko. Ale na kongrese z r. 1923 bylo pozorovati, že zasahuje
mka vlády. Živá církev mela sloužiti k rozštepení pravoslavné
církve, címž by se byl oslabil vliv náboženství na lid. Odtud

oficielní podpora živé církve. Mnozí z jejích vudcu nebyli ne
tecni k politickým vlivum. Když se kongres sešel, bylo vláde

vytýkáno, že odeprením pasu patriarchovi Tichonovi aranžovala
kongres tak, aby zajistila y-ítezství živé církve.

dokumentu, z nich.í se zdá vycházeti najevo, že byl ve spojeni
s jinými predáky ruské církve, kterí Ise smlouvali o svrženi
komunistického režimu a znovunastolení vlády carské. Na z:l.
klade techto dokumentu byl patriarcha zatcen a mel být po
staven pred soud 23. dubna 1923. Poprava Monsignora Butke
vice, predáka církve rímsko-katolické, vykonána pocátkem 1923
pres spojené protesty krestanskéhéo sveta, zdála se naznacovatt,
jaký osud ceká Tichona.

Ale zakrocily necekané události. Patriarcha byl veznen v Don.

ském kláštere u Moskvy.' Nekolik dní pred soudním lícením
težce onemocnel. Jeho prátelé se domnívali, že byl otráven,
a soyetská vláda, nechtcjíc riskov:ati osud vezne tak vynikajl
cího, prevezla ho do vezení moskevského. O pozdejších uda
lostech jsou možné jenom dohady. Tichon byl mezitím již'

zbaven své hodnq,sti všeruským církeyním kongresem - kon
gresem živé nebo »rudé« církve. Jeho vliv na lid, pokud mohl!
odhadnouti sovetští úredníci, zanikal. Bylo na nej naléháno,

aby odvolal a žil se sovety v míru. On tak ucinil ve :vyznám,
uverejneném y- Moskve 27. cervence 1924. Potom byl hned pro
pušten na svobodu.

IV.
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misty v komunistické strane jako isolace posledních peti let.
Krome toho je vládním propag:.tndisttun za isolace zcela lehko
udržovati neporušené iluse, týkající se kapitalistických národu,
iluse, o ncž se opírá komunistický program. Každý. prátelský
zfljmový styk s kteroukoli západní mocností a každá slušná
obchodní transakce ciní obtížncjším udržovati v ruských sedlá
cích a delnících presvedcení, že kapitál a tak zvané buržoasní
vIt,dy jsou neprátelé lidu a že proletariátu se muže dostati
spravedlnosti jediné svetovou revolucí a komunismem. Každé

jednání s ruskou vládou napomáhá vývoji smerem od komu
nismu. Až se v prubehu revoluce dospeje k periode méne drsné,
dospeje se k náboženskému i politickému osvícenství; dnov~
komunismu a atheismu pominou a vynorí se nové Rusko,
schopné zasednouti ve cti za poradními stoly sveta.

Povolání a záliby.

Ceské radioamatérstvi.
Malý aparát radiotelefonický, kterým zmenou neko~

lika cívek a otocením nekolika knO'flikLl mažnO' zachy
titi koncerty a prednášky z Vídne, Paríže, Ríma, Lon
dýna, jest jedním z nejlepších darLl, které v poslední
dobe dala cloveku technika; nelze se protO' diviti, že
vlna radioamatérská zachvátila civilisovanÝ svet; mluví
se a harecce radioamatérské, která již prý apadává'.
Málakdy si vynutila t~chnika takový rychlý vs,tup do
damácnastí, jako práve nevelkým aparátem radiatelefo-
l1ick)'m. •

Jest v dabré pameti rada kritický'ch hlasu, které se
\'ynarily, když N ár'Odní Shl'OIffiáždení projednávalo zá
kan o radiatelefonii.. Byly ta hlasy z oposicních stran,
které se odbývaly práve tím, že jsau ta hlasy oposicní.
Byly tu však i protesty z ceských kruhu, z kruhu vy
sokých škal, z kruhu technických, ty byl'O již abtížneji
patríti. Mluvilo se prato a zaujatosti, o asabních zá
jmech atd. Osnava zákona prirazene zduraznavala, že
má na srdci. zájem ceské radiO'teldonie, že choe padpo
ravati domácí prúmysl, a hlavne: že jest nutnO' chrá
níti zájem státu. Prota osnO'va stala se zákonem.

Není ta prílliš dáV'l1o, a již zákon O' radiatelefanii
vrhá své stíny, trebaže od té doby státní správa na
hlédla, do jakých nesnází dostala se prísnou farmulací
jednatlivýJch ustanovení; trochu se pomahlo' amnestií
tech, kterí stanice svaje zavcas neprihlásili, trochu na
pravilo prenesení pravomoci rozhodavání 10 konc,esích
na reditelství pošt, ale vrcelku se ukazuje, že zákon
neuspakojil zájmy ceského radioamatérství. Mluví se
již a navelisaci toh'Ota zákona. Ríkalo se, že zákon musí
padparavati zájmy radiaamatérú: práve z techtO' vrstev
se ozÝvá nejvetší 'Odpor proti. zákonu. Mluvilb se a nut
nostiachrany domácího prumyslu: prálVe tyto kruhy
ukazují, že zákon, byt byl liberálne praktikO'ván, není
sto podporovati ceský 'radiaprúmy:sl, ponevadž ztežuje,
by jednatlivec prostau cestou nabyl koncesi pro aparát
a tím padvazuje se i 'ObchO'ds prístraji. OperovalO' se
státním zájmem; steží lze pachapiti, jak lze paškO'diti
státní zájem radiostanicí, byla-li by rádne registro
vána. Je-li nebezpecí tajných stan.i'c, jest to práve du
sledkem zákona, kterýž predpisuje radu formalit a
predpakládá dlbuhé vyrizování žádO'stí; leží v povaze
ceskéhO'cloveka, že nechce míti mnaho jednání s úrady.

V cizine jest i cizirnd mO'žno získati koncesi krá!tkou

intervencí u poštO'vníhO' úradu. I když byla v pas lední
dobe u nás, tatO' procedura zjednodušena, trvá ta
mnohdy nekolik týdnu. Stežují si výrobci" že byly jim
starnovány objednávky, ponevadž objednávající ne
chteli tak dlouhO' cekati na vyrízení své žádO'sti. Na pr.
jak zjednodušen jest praces v Nemecku, které jiste ne
klade malý duraz na úrední pravamQc, chce-li si nekdo
opatriti jednaduchou stanici krystalovou. I tatO' O'kQl
nost prispela k tomu, že vytvoOril se u nás, nelegálni
obchod, který mnohdy težin z toho, že prodává potají.

Neuspokojil zákon tedy žádnau stranu. Neprispel
k rozv'Oji radiaamatérství, k rozvoji radioprumyslu,
naapak uškO'dil státní autarite, která se tímto zákanem
razpráhla dO'prázdna. Jestliže se i v kruzích úredních
mluví .o potrebe novelisa'ce tahO'to zákana, jest ta opet
ukázkou naší legislativní práce. Zákan má býti opa
trerním, které musí si vedoma býti závazku, jež ukládá,
a dúsledku,- které vyvolá. Zálmnadárce, at již jest t'O
sbor zákonO'dárný, nebO' vyšší úredník, který zákon po
máhá pripravovati, musí predvídati, jak zákon ten ci
onen zasáhne do života spalecnosti. Ukazuje-li se již
dnes nutnost zmenit zákO'n, dO'plniti jej, ukazuje ta n~
základní chyby tech, kdaž stáli u koOlébkyzákona. Jest
jiste potrebí norem, které by regulavaly užívání sta
nic, které byly by st'O vymýtiti rušivé vlivy, které by
uvá,žily veškeré oOkO'lnastisociální i hospadárské. Jest
patrebí, aby státní správa registrovala stanice; jest pa
trebí dahledu, konltraly, aby jednotlivé stanice se neru
šily. Jest potrebí, aby radioamatéri byli nuceni prispí
vati na vydržování domácí rozhlasavé stanice. TentO'
bod práve, zájem r;azhlasové stanice, a vše, C'Ostí m
s o u v i s í, byl dosud nejvíce akcentO'ván. Zda prá
vem, zda ku prospechu veci" jest otázka. Nebot je-l'i
u nás vývaj radioamatérství práve zásluhO'u zákona a
predchO'zí nejasnosti oOpoždena dobrá dve leta, platí to
i .o ceském rO'zhlasu. Vychází již u nás seznam taho,
co každý den vys.ílá ta ci' ana stanice evropská. Špatne
se tu representuje ceská! vysílací stanice ve KbeJ.ech.
Zatím co jiné stanice stanoOví presne svuj program,
jsou údaje pražské stanice velmi lakonické. Ceský roz
hlas jest ve stadiu experimentú; Morava j'est 'Odkázána
na Víden, a plánry a 'Organisaci ceskéhO' rozhlasu jsau
porád jen plány, které tu a tam objeví se v interviewu
p. ministra pašt. Jwu-li kladeny zákonem prísné paža
davky a prísná míra na radiaamatéra, na výrabu, nelze
prís~ých pO'žadavkú klásti na ces kýl' 00 z h lia s; ne
snesl by jich. Snad se rekne: jest to v pocátcích, mu
síme býti shovívaví. Jsme shovívaví, slyšíme-li jiné
stanice? Jest sto naše rozhlasová stanice ces,1:tneobhá
jiti stav naší radiotelefanie a naší umelecké produkce
pred cizinou? Zdá se, že ne. Mluví se apet a reO'rga
nisa;ci RadiajoOurnalu; vec má pozadí financní; nemá
nekdO' jiný pomaci z financnkh nesnází Radiojaurnalu?
Nenoí ta stát?

Bilance zákona o radiotelefonii jest chudou; jest ty
pickou pra naše pomery. Ji'nde pocítá se s cinnou úcastí
radioamatérú, u nás každý cl'Ovek posuzuje se neduve
rive. Proto lidé nemají rádi úrady. N aš,e zákony impu
tují hned každému špatný úmysl, a klicky zákana se
vymýšlí prata, aby nikomu z techto špatných nenapadla
vyvésti neco špatného. Tat'O priam.í nedLlVera charak
terisuje naši legislativu, z ní pak prýští snaha, aby
státní správa vše 'Ovládla, aby nikdo nemohl se pohy
bovati. Radiotelefonie jest prablémem technickým; jest
ji:ste potrebí, aby byly zde právní normy, ty však mají
práve podporovati razvoj a užití tohato daru techniky.
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Telze však jíti obrácene, nelze vec regulovati v úra
dovne a vtesnati celý problém do paragrafu, které prís
ne ríkají: to smíš, to nesmíš, na to je takový a takový
trest. Vývoji techniky 'Odpovídá i stav právních norem;
neodpovídá mu však duch policejní. Stav radioamatér
ství jest u nás stavem techniky v zajetí; hledá se princ,
který tuto princeznu vysvobodil. K. T.

Dopisy

Prospeje zrušení vázaných kandidátních
listin?

1.
31./1. 25·

ITážený pane redaktore!

IT císlc 3. ITašeho listu p. K. T. odpcvídá na akci proti zrušení
vázaných listin otazníkem, horle proti povere tech, kdož do
mnívají se, ze jich odstranením zapocne nová éra v našem
r.árodním živote, a správne praví, že je nutno soucasne refor
movati vnitrní život stranický u nás.

Nevím, zda jím postavený otazník je taktický. Kdyby v boji
o zrušení trestu smrti pokrcil kdosi rameny s oduvodnením,
že tím nebude ještc prosazeno zduchovnení života, a kdyby pro
sazování soc. pojištcní podccnoval, ponevadž jím ješte nebude
vyrešena celá sociální otázka - mel by pravdu, ale neprospel
by ani sv);m cíltlffi tímto »kritickým« desangažováním se.
\' boji je nutno být pro, nebo proti - všichni ostatní stávají
se pouze diváky.

Chce-Ii nekdo uvolniti náš stroze zmechanisovaný život stra

nický a parlamentární, chce-li prispet k demokratisaci, zoprav
dovení a prohloubení naší politické celkové atmosféry - pak
nesmí podcenovat vystupnování prímého vztahu mezi poslan
cem a opravdovým, prí mým volicem, vystupnování osobne
politické zodpovednosti poslancu a tím zkyprení ptldy pro živé

verejné mínení. Jak jsem již obšírne v Nové Svobode vy
svetlil, prí s n e vázané listiny prispívají podstatne k obecné
politické apatii a nemyslivosti, ucinily témer bezvýznamným
volice prllmerného, straníka i poslance. Ve svobodnej i voleném
parlamente by na príklad byla rovnež potreba vedení, ale toto

,vedení by vedlo, ale nenahražovalo zodpovednost všech 300
i v malickostech atd. Systém p r,í s n c vázaných listin 
ríšskonemecký to systém, hoví psychologii národa, který se
dobre cítí, muže-li veškerou zodpovednost prevalit na vedení
a je spokojen, múžc-li slepe poslouchat.

A proto chceme-Ii zmenit naši ztrnulou atmosféru a strohé
~tranictví, znající jen své pravdy a nevidící újmy celku, pak
nesmíme pouze obecne proti nemu horlit, nýbrž konkrétne žádat
odstranení volebního rádu, který stav tento zákonne reglemen
tuje a zesiluje. Boj za svobodnejší volební rád je težký, nebot
verejn~ mínení je u nás y této i jiných vecech hodne apatické.
A tu neprospej i otazníky, ale vykricníky!

Váš
Evžen Šlern.

II.
Pane redaktore,

není treba hlubokomyslne dokazovati, že zrušení vázaných
kandidátních listin nebude elixír národního života, že nebude
pocátkem nové éry politické, že i pak nadvláda stran nad
myšlením-nemyšlením jednotlivce zustane atd. - je to prece
samozrejmé a také nikdo z tech, kdož bojují proti váz. kand.
list. toho netvrdí a neceká. Ze ",-:šak zrušení této absurdnost!

znacne pro S p e J e životu politickému, pozná každý, kdo st
uvcdomí dtlsledky v konkrétních prak tických prípadech. Není
tleba na vec choditi príliš s vysoka, stací prostý, zdravý úsu-

dek: I
Muž vysokého nadání, velikých schopností a znalostí a ne

cbycejných zásluh, chce-li zastávati úrad, k nemu dnes je
dine on opravdu se hodí, musí býti poslancem a proto musí 

v~toupiti do politické strany, ac k žádné netíhne. Z neblahé
nutnosti musí vstoupiti do té nejšpinavejší (kdyby vstoupil do
jiné, je to stejné) a tak se octne na kand. listinc s clovekem,
který pusobí národu i státu ostudu a škodu už jenom tím, že
braje jednu z nejvýznacnejších rolí v živote státním. Možno
predpokládati s p. K. T. (ac ne vždycky), že vetšina straníkll
prijme kand. listinu bez odporu. Ale vet š i n a vol i c u n e

j s o u str a n í c i (a to ve své úV'lZe p. K. T. prehlíží) a
tito volici nestraníci (Mitlaufri), nemaj ící vlivu na sestavení
kand. listin, rozhoduji volbu! Dusledek? Trojí a každý špatný,
a každý dá se odstraniti pouhým zrušením vázanosti kand.
listin. Jedna cást volicl!, která chce dopomoci k mandátu muži
vysoké úrovne po stránce vzdel<iní, charakteru i morálky, po

mahá proti své vtlli, proti svému cítení a smýšlení smecce lidí
nejnižší úrovne po stránce vzdelání, povahy i mravnosti - není
to nemravnost. která zasluhuje odstranení, aby slušnÍ. lidé
delali neslušným volavky? Druhá cást vol icu, kterí nemohou
premoci odpor k tomu, aby zastoupení i blaho národa a státu
bylo sverováno lidem bez ducha, bez charakteru a bez mo·

I álky, musí odepríti své hlasy mužum schopným a zaslouži
lým .- není to nemravnost, která zasluhuje odstranení, aby
neslušní lidé se vešeli na paty lidem slušným? Konecne tretí
cást volicu uvedena ve zmatek tímtol dilema tem, svézti ne
hodné s hodnými ci zavrhnouti hodné s nehodnými, vyhne se
rozhodování lhostejností k volbám, absencí nebo odevzdáním
neplaÍ11ých hlasu - není to nemravnost, která zasluhuje· býti
odstr~nena, aby byla ptlsobena taková škoda v politické vý
chove?

Nesmej te se, pane redaktore, tomuto usuzování! ITšimnete
si, že pod tímto zorným úhlem pohlíží na otázku veškerá

verejnost -brojící proti v~.zanosti kand. listin, a dlužno tedy
toto hledisko bráti na váhu. Mohl bych ukázati i na jiné prí
pady, i pro vnitrek stran samých (kdy rozumné živly nemohou
se zbaviti ve strane ~erozumného vtldce, kterého by mohli od

straniti volici - nestraníci a pod.), ale to vše je zbytecno,
uvážíme-li jen, proc byla vázanost kand. listin
z a v e den a. ITíme-li, že to nebyl žádný ušlechtilý duvod,
že celá instituce mela jenom zajistiti osobám bez duvery mi
roda snadné udržení politické moci, pak nepochybujeme, že ta
instituce je nemravná a že pro t o musí býti a bud e od

stranena. Dflvody rozumové musí jenom podporovati toto hle
disko mravní a toto zvítezí.

V úcte B. H.
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