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Život a instituce

Ferd. Pe1'Mttka:

Krise manželství?
. II.

Má-li dnešní clovek ríci neco 'Ú sobe, oznacuje se
témer vždy s oblibou za tvora moderního. My tedy,
lidé moderní, jiste již neveríme v onen hlavolam, po
dle nehož tri: os'Uby jsou vlastne jedna osoba, kdežto
na druhé strane opet jedna osoba, dobre pocítáno, js'Uu
vlastne tri osoby; neveríme ani, že by bllh mohl býti
prítomen v lwusku oplatky nebo v doušku vína, a
zbytecno podotýkati, že zejm~na nevefíme vnepo~
skvrnené pocetí Panny Marie. V takovýchto vecech
jsme se stali obzvlášte chytdmi. Vskutku v nás již
není víry v krestanská dogmata, a nekterí z nás, kdož
jsou obzvlášte hrdí na své vedomosti, neopomenou se
tázati, pochechtávajíce se, jak to, že Mh nejdríve stvo
ril svetlo a pak teprve slunce. Veci dospeLy tak daleko.
že 1112nželéslibují osvítiti rozum detí a mluviti pred
nimi velmi urážlive o bohu, jestliže manželky budou
trvati na svém a dají deti pokrtíti.

Pres to prese vše sedíme celkem dosud na židli kre
s(anské morálky. Byli nekterí myslitelé, jako Kro
potkin, kterí zurive dotírali na krestanství. Cinili tak,
jsouce v podstate presvedceni, že i když krestanská
dogmata padnou, krestanská moráU(a bude v nás trvati
neznicitelne. Jinak by se toho byli sotva odvážili. Kro
potkin sám pravil, že lze spíše o'cekávati, že clovek po
leze po ctyrech, než že by mohl ztratiti svuj morální
cit. Zejména naše pohlavní tTI0rálka s'e dosud živí tím,
co vybírá z krestanského koše. Musíme ríci, že zatím
jen v ní je systém, který se mllže dosti úcinne postaviti

proti pohlavní bezuzdn'Ustil. Nekteré lékarské rac}y,
strach pred nákazami a ZoIO'vochmurné lícení hdtz
potratu jsou prostredky daleko méne úcinné a synthe
tické. Chteti-li jsme lidem vštípiti, že v lidském párení
má býti více zákonu, rádu a sebeovládání než ve zví
recím, darilo se nám to až dosud lépe cestou mystiky
než cestou rozumu. Je dosti težko jíti s rozumovými
duvody na muže, jemuž se velmi zachtelo nejaké ženy
s krásnÝm telem, nebo na ženu, jež touží po tom, vzdáti
se dokonale oblecenému muži. Až dosud bylo lidstvo
vzdalováno pohlavní bezuzdno ti zejména zdedenými
krestansk)'mi predstavami, jež prosy ti ly jeho krev.
Jestliže jednou tyto predstavy vyprchají, jest možno,
že si lidé položí otázku: a proc 'ne pohlavní bezuzd
nost? co na svete nám prekáží, abychom se snažili
vymackati 'nejvetší míru rozkoše z pohlavních žláz,
jež, bohudík, nám byly uštedreny? Definitivním pádem
krestanství bude, mezi jiným, otresen i náš systém po
hlavní morálky, která až dosud žila z náboženských
zásob. Pak bude 'nutno predstoupiti pred cl'Uveka, 'Osvo
bozeného ve všech smerech, a dokazovati mu novými
dllvody, proc jen jednu ženu a ne více, proc clovek
nemá povoliti žádosti, kdyl«oliv a u kohokohv ho pre
padne, Acli ovšem budou príští generace pricítati
temto zásadám takový význam, aby je hájily.

RekLjsem, že manželství bylo vždy v kri'5i a že nyní

je jen ponekud více v krisi. Jednou z prícin této »po
nekud vetší kris,e« je oslabení zdedené náboženské
pohlavní morálky. Clovek se osvobozuje. Bude treba
ukázati, k cemu. Budou-li, což se dá ocekávati, zde
dep.é zásoby náboženských predstav dále rídnouti, pak

. za príští generace bude manželství vysazeno ješte
težší zkoušce než za naší. Pak hudou musiti lidé nepo
chybne po dlouhých a bolestných zkušenostech budovatl
pohlavní morálku zase od základt'L Možná, že majnžel
ství bude znova upevneno na základe dobrozdání ner
vových lékaru nebo soóolDgické fakulty.

Druhým. živlem, který hraje roli v zostrení krise
manželství, je osvobození ženy. Zdá se, že naši dedové
meli se svými ženami nepomerne lehcí práci než my
máme se svými. Težili ješte z patriarchální morálky,
která z nich delala pány. Byli gentleman i, kterí se
pred spaním dali šimrati od svých že\n na patáJCh, bez
cehož by hyli neusnuli. Za našich dob je patriarchální
morálka skoro tak v úpadku jako nauka, že se slunce
tocí kolem zeme. Pro muže, kterí nemají pro s,vou
pov)-šenost nad ženou jin)'ch dltvodu mimo své muž
ství, nastala zlá doba, a nervosní šosáci jsou duvodne
podráždeni. V dobe vlády mužu se ríkalo, že nejhorší
cháskou na svete jsou ženy. y,ní, za rovnoprávnosti
obou pohlaví, se praví, že nejhorší cháskou na svete
jsou muži a ženy. Stalo se, že i muž byl vystaven kri
tice. Jako muži posuzují kriticky tvar prsu známých
zen, tak ženy dnes, beda, se kriticky dívají na ducha
a charakter mužu. Te to následek rozumO'vého vyspení
žen, jemuž v zápetí šlo prirozene osvobození hospo
dárské. Dokud $e ženy nedovedly jinak uživit než
svatbou, bylo o jedno velmi silné pouto manželské více.
Toto pouto nelze ovšem nazvati rltžovým, a mnoh)'
šosák, jenž ve volné erotické konkur,enci by videl jen
paty žen, ubíhajících od neho k nekomu jinému, nabyl
'na základe zásady obživy právO' uvésti ve své lože by
tost vÍice méne sladkou. Je-Ii dnes žene c1.~li1dmožllJst
samostatne se uživit, odpadá tím jeden duvod, pro kte
rý se uzavíralo manželství mezi bytostmi menší citli
vosti. Kdežto dríve rušil manželství zejména muž, nyní
má na rušení skoro stejný podíl i žena, volnejší :ozu
move i hospodársky - proto je krise castejšL 1\ p,)ne
vadž ženy jsou tvarové napodobiví, tedy i ony ženy,
které ani nevyspeLy intelektuálne ani se nedovedou
samy uživit, které jsou vychovány po starém zpusobu
jen pro potechu a príjemnost muže, horují, ac na to
celkem nemají práva, pro svobodu, jakou jim ukázaly
jejich družky, proniknuvší více v pred. Štebetají písen
svobody, ac se nestarají, aby si vytvorily podmínky sa
mostatnosti, a ac se konec koncu hodí jen k tomu, aby
se daly svésti pod slibem manželství.

Z pokriku, který se strhl ,nad krisí manželství, zdá
se býti patrno, že mnozí se polekali, když neklamne
uvideli, že manždství není dílo božské, nýbrž lidské.
Prepiaté predstavy o této instituci mohou vésti k zou
falství nad její situací. V j)ravde ovšem manželství
bylo vždy jen dílem lidským, tedy nedokonalým jako
jiná díla lidská, parlament, noviny, železnice, a kncz,
který vykonával obrad, nemel prirozene nikdy na Prll
beh manželství více skutecného vlivu než treba sádro
vá soška Amora, která stojí v nekterých manželskÝ;ch
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-loŽinicích. Zdá se, že jsme se polekali. shledavše, že
v manželství není posvátné moci. Dle všeho jsme ne
'meli nikdy ocekávat nic takového. Jako každá lidská
il1's,tituce má ma'nželstv'Í tolik obsahu, kolik ho dove
dou do ní vl-ožiti lidé. Monogamie není výtvor prí
rody, nýbrž cloveka, a proto skály nepukají a nebe se
nepokrÝvá tmou, jestliže je zákon monogamie poru
šován. Vycetl jsem z clánku kteréhosi eugenika, kted
si vzal do hlavy. že zákony monogamie snižují telesnou
zdatnost potomstva, škodolibou radost nad tím, že
i cápi nekdy porušují zákony monogamie a že se jim
nic nestane a jsou nadále veselí. Co vlastne ocekával
tento zlomyslný muž vedy? Ocekával. snad, že cáp,
porušiv zákon monogamie, bude se svíjet v bolestech
a dávit hnusem? Domníval se, že bude potrestán za
prestoupení prí rodního zákona? Ten to neprítel mono
gamie z eugenických duvodu ovšem došel k záveru,
že 'ne pouze manželství, nýbrž vetšina lidstva vubec
poškozuje telesnou zdatnost potomstva, a že nebude
v této veci lze dosíci nápravy, dokud nedonutíme nebo

. nenaucíme vetšinu lidí ukájeti svuj pohlavní pud jinak,
než 0'ním starobylým a primitivním zpusobem, který
dnes j,e ve všeobecném užívání. Na tomto bode milého
profesora eugeniky opouštíme, ponechávajíce mu na
vuli, aby si delal, co chce.

Manželství není zákon božský a pravdepodobne ani
prírodní, .nýbrž lidský, a nemLlžeme tudíž ocekávati,
že bude ve všech vecech prírodou verne podporováno.
Manželství není príroda. Pravdepodobne je daleko více
prírodou pud, vrhnouti se na každou hezkou ženu,
kterou potkáme. Jaro, jak známo, vyznacuje se velkými
estetickými, avšak žádnými hodnotami morálními.
Manželství je cást on0'ho velkého zápasu, který clovel~
vede s prírodou, jakO' jinou cástí jeho je teplý pokOj
s lampou za cerného a bourlivého zimního vecera n~bo
železnicní most. Manželství spocívá na prastarych
zkušenostech, které byly udelány už v dobe, kdy se
skládaly první cásti bible, že v zájmu lidstva, jeho
práce a pravdepodobne jeho duševního zdraví je nutno
svésti pohlavní život do nejakého recište a dáti mu
formy. Žádná instituce nevznikne bez dLl1ežitých dLt
vodu. Trvá-li manželství tak dlouho, muže to býti
pouze z toho dLlvodu, že na dne vedomí lidstva dríme
vedomí, že by bylO'ohr0'ženo chaosem v pohlavním ži
vote a že by tím padly nekteré jeho velké zisky a hod
noty. P0'nevadž však manželství v tomto pojetí zrejme
není útvarem prírodním, je pochopitelno, že nesou
hlasí vždy s tepem, jímž bije srdce prírody, a že nekdy
se proti nemu príroda bourí, jako se bourí proti hrá
zím, jimiž jsme omezili reku nebo more. Na osudech
manželství lze stopovati onen dualistický pomer clo
v,eka k prírode, který na jedné strane je pramenem
velkých cinu a na druhé strane pramenem velkých bo
lestí.

Dr. Ráliš Antonín:

Neurcité odsouzení.
o svátcích svatodušnÍtCh 1925 konati se bude v Bme

sjezd ceskoslovensk)'ch právníku. Bude to již podruhé"
co sejdou se ceští právníci - at vedci ci praktikové,
soudci ci advokáti, správní úredníci ci notári - k spo
lecné nekolikadenní práci, aby ujasnili pomer vede
ckého bádání k akutnostem dne, aby projednali ruzné
otázky rešení vyžadující, a tak pripravili cestu zákonu.
Kdežto prvý sjezd konal se ješte v rámci Rakouska

(1904), ~db~'vati se bude tento za pomeru pnzl11veJ
ších v svobodném našem státe. Není prekážek nyní,
aby' sjezd znacil opravdu s,vobodné snažení našich
právníku o moderní, pokrokové ceskoslovenské zákono
dárství.

Mnohé z otázek - jimiž sjezd zabývati se bude 
jsou zajímavé a poucné nejen pro právníky, event.
úredníky, lec pro celou naši verejnost. Patrí sem ze
jména otázky trestne právní sekce, rešící rLtzné námety
spolecenského boje proti zlocinu. Nejvýznacnejší ta
kovou otázkou - významu opravdu základního 
jest pojednání o zavedení neurcitého odsouzení u nás.
Budiž dov0'leno krátce pojednati o instituci této a ruz
ných jejích modalitách.

P~jem neu;citého odsouzení znací již podle svého
jména jistou formu odsuzování, kdy tr,estní soudce,
vynášeje rozsudek, jímž uznává obžalovaného vin
ným urcitého zlocinu, odsuzuje jej k trestu vezení,
ale oproti dosavadnímu zpusobu neurcuje dobu trvání
vezení, nýbrž ponechává urcení toto dobe a cinitelum
pozdejším. Zlocinec je tak odsouzen pro spáchání zlo
cinu k tr,estu vezení (v širším slova smyslu, tedy i' ža
lár, káznice atd.), ale predem neví, jak dlouho doba
jeho pobytu ve vezení bude trvati. Záleží to hlavne na
jeho vlastním chování, aby byl propušten dríve, ci
pozdeji.

Instituce tato jest opakem dosavadní formy trestání
urcitého. Jest spjata tesne s myšlenkou trestu úcel
ného kdežto dosavadní forma vyhovovala trestání od
platn'ému. Odplatný trest podle moderních názoru jest
pochybením, je nesprávný a nepraktický. Dnes pova
žujeme trest za prostredek spolecenské ochrany pred
zlocinem, chceme jím docíliti vyhlazení zlocincovy
cinnosti, t. j. oné stránky jeho duše, jež dovolila, aby
urcitý zlocin byl spáchán. Tuto náklonnost individua
ke zlocinu má trest vymýtiti. Proto musí býti úcelný,
prizpusobený hloubce a rázu zlocinného sklonu a vu
bec celé individualite pachatelove, tak, aby splnil svoji
úlohu: odstranením vnitrních, zlocinných defektLl zlo
cincových premeniti ho na cloveka spolecensky rád
ného. Zlocinec jest tvorem spolecensk)'m, podléhá spo
lecenským vlivLlm; špatné v)'chove, zlocinnému okolí,
svodum prátel, alkoholu a velkému množství jiných
prícin,' jež spojeny mely nan tak)' vliv, že V'edly k spá
chání zlocinu. Jest velmi mylno domnívati se, že stací
trest pouhého zla, pouhý snad pobyt ve vezení,
aby vlivy tyto - jež jsou hluboce - ne-li trvale 
zahnízdeny v nitru zlocincove - byly paralys0'vány.
Takového .úcinku pouhý pobyt ve vezení nemá a míti
nemuže. Zlo jest cinitelem príliš negativním, než aby
zploditi mohlo trvale v)'sledky positivní. M LIže snad
ulomiti prebytky, ale nemuže vyplniti nedostatky.
A zlocinec prúmerný, a v nejcastejších prípadech 
jest individuum nedostatecne pro život vyzbrojené;
doplnmež: pro positivní spolecenský život.

Moderní vezenství pok,ládá pobyt ve vezení za pouhý
rámec snahy o trvalé, vnitrní premeneni zlocincovo.
Nejdok0'nalejším typem tohoto snažení jsou severo
americká vezení t. zv. Reformatories, spojené s insti
tucí neurcitého odsouzení. Trestanec, pricházející do
techto veznic, tráví prvý cas v samovazbe, aby podro
ben byl urcitým vlivum jejím, jimiž zejména má do
cíleno býti Qbrácení mysli k nitru. Zároven se v tomto
prvém stadiu dá nejsnáze poznati povaha zlocincova.
Potom nastává druhý stupen se spolecnou denní prací
s ostatními spolutrestanci, ale s nocním osamocením.
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Trestanci rozdeleni jsou tu do trí - neb i více 
tríd, z nichž každá jest o neco výhodnejší a trestanci
více svobody DoskytujíiCÍ, než predchozí. Pri dobrém
chování, píli, pracovitosti, poslušnosti atd. postupuje
trestanec do trídy vyšší (merítkem práce event. cho
vání a pod. jest tu tak zvaný system cárkový), až ocitá
se v nejvyšší. Pri témže stále dobrém a pro spolecnost
nezávadném chování - absolvovav predepsanou dobu
pro onu trídu - pouští se na podmínenou a odvola
telnou svobodu, kde zejména prokáže, zda jeho cho
vání a polepšení bylo trvalé a opravdové. Po uplynutí
zbytku trestní doby, za bezúhonného chování na svo
hode propouští se trvale, a trest· jest odpykán.

System vylícenj" snaží se nej-intensivneji o skutecné
polepšení zlocincovo. Prostr,edky tohoto polepšení
jsou nejen elementy zla, nýbrž - a to prevážne 
elementy prevýchovy vnitrní. Práce, kázen, odmeny
za chování dobré. Nejen to: duše obohacuje se: uce
!lÍm prizpllsobeným potrehám jednotlivých trestandL
Tak pro negramotné existují ústavní školy rázu na vich
prv)'ch tríd obecných. pro vyspelejší jest ucivo roz
množeno. Nejvyspelejší mají prednáškové vecírky, kde
sami prednášejí, debatují, deklamují atd. Vedle školy
je tli i ústavní biograf s poucnj"mi a mravoucnými
filmy. Pestuje se sport, jakož 'vubec se mnoho péce
venuje telu; silná strava, telocvik prostný i náradovÝ
a sport mají zpusobiti, aby ozdravelo, s,esílilo. Vedle
zásady: v zdravém tele zdravý duch - hledí se i k jiné
zkušenosti: mysl obrácená k zdravé a radostné zábave
odvrací se od myšlenek zlocinných. Casopisy - casto
samými trestanci vydávané - a knihovny doplnují tuto
péci o pozdvižení úrovne trestancova nitra. Nábo
ženská cvicení a rozpravy mají pusobení dovršiti.

Je t pochopitelno, že odsuzování zlocince k trestu
"ezení urcitého trvání nemiHe úkolu premeny trestan
covy plne dosíci. Bud doba pobytu ve vezení· vyprší
tehdy. kdy trestanec ješte není polepšeným tak dalece,
aby beze škody pro spolecnost mohl býti propušten;
nebo nastala pozde, kdy trestanec jest již pro propu
štení zralým. V tomto prípade poškozují se zájmy
trestancovy, a mužeme ríci, že neoprávnene, nebot
trest jen tehdy vnitrne ospravedlnen, chrání-li spolec
nost sice úcinne, ale s co nejmenší škodou pro zlo
cince, kdežto takto byla mu zpusobena škoda vetší,
než byla nutna. V prípade onom jest trestání vlastne
absurdním, nebot pwpouštíme trestance nenaprave
ného, o kterém víme, že po návratu do spolecnosti
bude i nadále zlociny páchati.

Ponevadž dusledku techto práti s,i nemuže nikdo 
tím méne trestní právo, sloužící ochrane spolecen
ské - a ponevadž soudce v okamžiku vynášení odsu
zujícího rQzsudku neví a vedeti nelTI1He, jaké doby
hude potrebí k úplnému vyhlazení pachatelovy zlocin
nosti, vidíme, že moderní, úcelnejší a úcinnejší insti
tuci neurcitého odsollzení dáti jest prednost pred do
savadním zptlsobem trestání vezením s dobou predem
urcenou.

Neurcité odsouzení ve své moderní podobe jest dí
lemamerickým. Jest však zajímavo, že nábehy k nemu
vyskytovaly se již ve stredoveku v Evrope, takže my
;Ienkainstituci této za podklad sloužící není tak zhola
neznámouevropskému duchu. V Americe uskutecnena
byla idea neurcitých rozsudku poprvé v nev,ryorské
trestnici Elmira (1876), kdyžte pred tím - pocínajíc
léty ctyricátými minulého století - mohutne vzrostší
badání sociologické a kriminálne-politické poznalo ne-
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úcinnost dosavadní trestní represse a žádalo za roz
sudky neurcité. Neurcité odsouzení se osvedcilo a
bylo ostatními státy Unie zavádeno do všech nove
vznikajících reformatories, ba kckde i do vezení sta
rého ,typu. Príklad americký pusobil i na Evwpu, lec
puda nebyla tu tak pripravena a moderní instituci
kladeny prekážky v cestu, prekážky spocívající v ztrnu
lém a neživotném zpusobu evropského myšlení oproti
americké sociologicky a prakticky lépe vyzbrojené spo
lecnosti.

Praktické zavedení neurcitého odsouzení muže v po
drobnostech ruzne bj',ti modulováno. Hlavne ve trech
smerech: co do kategorie zlocincu, vuci nimž má insti-.
tuce býti použito. Co do eventuelního omezení jejího.
A konecne: co do orgánu, príslušného rozhodovati
o definitivním propuštení trestancove.

Ve smeru prvém možno hlavne dve kategoúe zlo
cincu mí,ti na zreteli: polepšitelné a nepolepšitelné.
V Americe používáno bylo této instituce z pocátku je
dine u polepšiteln)'ch, a když se tu osvedcila, zavedena
hyla v leckterých státech i vtlci nepolepšitelným. Použití
oproti temto zlocinetllTI navrhováno bylo zejména
v Evrope kriminalisty Lisztem a Hamelem. Názory
synthetické, a jak se zdá, nejsprávnejší, žádají zave
dení neurcitého odsouzení' pri obou kategoriích za spo
lecného predpokladu, že jde vždy o takové zlocince,
kterí vykazují vnitrní defekty takového stupne, že
k vyhlazení jich treba déletrvající lécby v príslušne
zarízených trestnicÍ>ch, takže nemožno predem urciti
dobu, které toto trestneprá'Vní lécení zlocincovo
k úspešnému výsledku bude vyžadovati.

Omezení neurcitého ods'ouzenÍ používá se prakticky
hlavne dvojího: maximem doby trvání pobytu ve ve
zení, a minimem této doby. Maximum znací, že po
uplynutí urcené doby trestanec musí býti propušten na
svobodu, bez ohledu na 1:0, zda jest již polepšen a tak
pro bezzlocineck)' život ve spolecnosti uschopnen. Jde
tu více o hájení zájmu trestancových než spolecen
ských, a projevuje se obava pred zneužitím instituce,
obava zajisté - pri rádném pochopení všemi, kdož
s institucí véházejí ve styk- zbytecná. Omezení
minimem naopak ochranuje více spolecnost, nedovo
lujíc, aby zlocinec - i kdyby snad byl již ústavním
pobytem polepšen - definitivne byl propušten. Há
jeno jest toto omezení hlavne myšlenkou znemožniti
simulaci a poskytovati plné záruky pro spolecenskou
bezpecnost.

Orgánem - který rozhodovati má o definitivním
propuštení zlocince na svobodu - je ve Spojených
Státech vetšinou komise složená ze clenu trestni1ce, dó
níž casto jsou prijímáni i zkušení laikové a pod. Jest
nesporno, že orgány vezet1ské správy jsou nejzkuše
nejšími v posuzování zlocincova chování v trestni'Ci a
touto zkušéností velmi zptlsobilými uznati, zda tresta
nec jest již polepšen, ci nikoliv. V Evrope se vytýkalo
takovj'"mto komi?ím, že nejsou plne nestrannými, nebot
- casto podvedome - jsou náchylr.,y hájiti jedine zá
jem spolecenský a negovati zájem trestancuv. Proto
se navrhovalo pribrati do komise soudce z povolání,
jakožto záruku opravdové objektivity; ba byly i ná
vrhy extremní, poSJtulující, aby rozhodcím orgánem
byl jedine soudce (eventuelne soud), pri cemž zapo
mínalo se na jeho malou schopnost znáti konkretní
trestancovy pomery a chování v ústave.

System smíšených komisí odstranoval by vady or
gánu po.uze správního ci pouze soudcovského, Rádné
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a úcelné upravení doby porad takovéto komise, poskyt
nutí možnosti odvolání, jakož i obligatorní prítomnost
obhájcova zpusobila by úplnou bezpecnost užívání této
instituce, a. tak ulomil by se hrot casto cinené v)·tce
o zneužitelnosti neurcitého odsouzení.

Takové jest jádro instituce, o jejímž zavedení u nás
bude na kongresu ceskoslovensk)r,ch právníkll jednáno.
Aby instituce ta - jež jest rozhodne úcelnou zbraní
proti zlocinu - i v našich pomerech dobre se osveJ
cila a tak prospívala, jest po výtce potrebí jednoho:
aby celá naše verejnost pochopila úsilí odborníkll v boji
se zlocinem, a pochopÍc, priložila pomocnou ruku. Za
jímati se o zlocince nejen po stránce zábavní, lec ciste
lidské. Více prem)'šlet o dravých silách, které pudí jej
ke zlocinu - a jež více ci méne spoutány drímají
v každém z nás. Hledeti zvýšit celkovou spolecenskou
mravní úroveJ'i. Jenom tehdy bude možno, aby zlo
cinec, podrobený tuhé a perné trestní lécbe - pro
stredky, jež zajisté stále budou zdokonalovány - po
propuštení neklesl opet do zlocinnosti. Jinak je každá
práce marnou.

Politika

Sisley Huddleston:

Vudcí osobnosti francouzské politiky.
I.

\' minulém roce se vynorila nová Francie; je to Francie,
jez si tvorí své vlastní ideje o internacionalisaci, pacifismu
a všeobecném prátelství.

Po léta jsme byli zvyklí na Francii, která se opírala o moc.
I"ídali jsme Francii, jejíž hlavní touhou bylo zvecniti vítezství
z roku 1918. Nemecko melo b),ti drženo pri zemi stLlj co stLJj;
melo býti, možno-li, rozdrceno. Clémenceau souhlasil s mar
šálem Pochem, že skutecnou hranicí Nemecka je Rýn, trebaže
nemohl své názory zplna uplatniti na mírové konferenci a musil
se spokojiti obsazením Porýní na dobu presne vymezenou,
ackoli ve skutecnosti schopnou prodloužení do neurci ta. Poin
caréovi se po ruzných manévrech podarilo rozšíi'-iti tnto okupaci
ve smyslu teritoriálním i casovém. Byly cineuy nemožné repa
racní požadavky, jenom aby se mohlo využíti neplacení reparací
jako záminky. Francie horlive kula retez státu od more Bal
tického k mori Cernému, aby vytvorila trvalou zájmovou koalici
proti Nemecku. Militarism nabýval prevahy; i v dobe mírové
mela se udržovati úžasne velká armáda trí ctvrtin milionu
vojáku a pri tom Francie ~e strední Evrope podnecovala
k udržování armád, jež pomáhala vyzbrojiti.

Verejné mínení anglické a americké sice sympatisovalo s težce
zkoušenou Francií, pres to však se proti ní obrátilo, ježto SOU"
dilo, že prijala plány, oprené ciste o prostredky mocenské.
Práve tak, jako se Nemecko snažilo opanovati Evropu pouhým
brutálním násilím, tak i Francie, po vítezství umožneném je
diné prispením britským a americkým, usilovala - tak se
soudilo - dosíci vlády nad evropskou pevninou hmotnou mocí.

I ti Americané, kterí neprejí Svazu národu v dnešní jeho
podobe, pri nejmenším uznávají, že se pro Evropu nejaký
smírcí soud stal vecí nezbytnou; ale tu se od pocátku videlo,
že se vrancie st'aví proti celému pojetí Svazu. Není pochyby
o tom, že Francie byla ponenáhlu pokládána za obecné bremeno
- za zemi naveskrz zpátecnickou. To nebylo zcela její vinou.
Její válecní spojenci s ní nejednali príliš slušne: Anglie si
vzala, co potrebovala, v podobe nemeckých osad a znicila ne
mecké 10dstv.9, kdežto Francie, jíž byly slíbeny obrovské sumy
z reparací, shledala pojednou, že vychází s prázdnýma rukama.

Amerika, ackoli odmítla vzíti si neco pro sebe, ustoupila od
slibu daných presidentem 'Vi1sonem, od slibu, o nichž se Fran
couzi domnívali, že byly ucineny jménem národa. Trojdohoda,
která mela Francii zabezpeciti pred vpádem, nebyb uskutecnena.
Spojené státy ani neratifikovaly smlouvu versailleskou ani ne·
prijaly úmluvu o Svazu národiL Anglie i Amerika hrozily
Francii neustále ohromnými válecnými dluhy, do nichž zabred!a
obranou spolecné veCi. Anglie a Amerika se spolecne staly
financními vudci sveta, kdežto finance francouzské byly v stavu
žalostném - zcásti proto, že Francie poskytla záloh na obnovu
zpustošených svých území. Krome toho tu byl pocit, že Francie:
byla stržena na úroven druhoradého národa a donucena po
slouchati príkazu Anglie, predstavované lstným Lloydem Geor
gem a zpupným lordem Curzonem. A domnívajíc se, že jest
opuštena svými spojenci a podvádena svými nekdejšími ne
práteli, odhodlala se Francie.k zoufalé politice, jež se vy·
vrcholila v obsazení bohaté westfálské pánve uhelné.

Mnoho vecí omlouvalo Francii; necht však byla provokována
jakkoli, vystavila se svým jednáním výtkám sveta, A ona
Francie, jež bývala vždy predvojem civilisace, jež vždycky pod
necovala a živila myšlenky lidského pokroku, zdála se terf
mrtvou - úplne zapomenutou. Nenadá1ý nejaký obrat se sotva
zdál možným. Stejne nemožným se zdálo, že by mohla v ne
kolika mesící,h získati znovu své postavení jednoho z mravních
vudcu lidstva.

Ale tento zázrak se stal, stal se dríve, než by se byl kGo

nadál. Trpké pocity, vzniklé mezi Francií a Anglií, zanikly
jakoby kouzlem. Problém reparacní byl _ alespol1 zatímne 
rozrešen prijetím a použitím Dawesova plánu .. Byl dán slib,
že oblast ruhrská bude vyklizena ve lhute presne vytcené.
Dospelo se. k morálnejším stykum mezi Francií a ~emeckem,
a obe tyto zeme jaly se sjednávati hospodárské a obchodní
smlouvy. Svaz národu, z nehož si tropili úšklebky od samého
pocátku, byl pojednou objeven znovu. A Francie pt'ede všemi
podporovala protokol, který preSElvšechny své nedostatky muže
jednou vésti k -všeobecnému odzbrojení. Znamení, jež bylo
Francii vpáleno, bylo odstraneno; není už prohlašována za zemi
militaristickou, chtivou války a výbojnou, negenerosní a krátko
zrakou, využívající nemorálne všech výhod svého vítezství. Po
kládá se za stát mírumilovný, pi'odchnutý velkými ideály, usilu
jící o obecné dobro.

Že se tato promena stala v nekolika málo mesících, bude se
pokládati za jeden z nejúžasnejších faktlt moderních dejÍn. Je
proto zajímavé zkoumati nekteré z prícin a podívati se blíže
na nekteré z osobností, jež prispely ke vzniku nové _ a jak
by mnozí rekli - skutecné vrancie.

II.
O Herriotovi se ovšem psalo mnoho. Jinak však Clzma neví

témer nic o mužích, kterí pomáhali tvoriti novou politiku.

Je tu predevším G a s t o n D o u m e r g u e, president re
publiky. Jeho úcast nebyla príliš aktivní. Maje výstrahu v osudu
svého predchudce, praktikuje Doumergue v Elysejském paláci
nestrannost až k míre, v níž by se mohla podobati nedostatku
presvedcení. Ale okolnost, že je v Elysejském paláci muž,
který se nechce staveti proti vládnoucí strane, umožnila cetné
ústupky, k nimž by nebylo došlo, kdyby byl v úrade zLlst:l1
Millerand. Francouzský president arci vubec nemá té moci jako
americký; ba muže býti pouhou nulou. Nekterí nejlepší z fran
couzských presidentú se velmi málo vmešovali do behu udá
lostí, na pr. Loubet a Fallieres; ti meli popularitu a absolvovali
na rozdíl od vetšiny francouzských presidentu šfastnc své sedmi
letí. Vyjma Poincaréa, který mel sice vetší vliv na. politiku než
Loubet a Fallieres, ale pres to se nikdy nestavel proti svým
premiérum, padli všichni ostatní presidenti pred vypršením svého
období, a to proto, že chteli vskutku vládnouti. Francouzové
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se bojí diktatury; desí se bonapartistické tradice. Napoleon 1.
se zmocnil vlády jen silou charakteru, ba genia. Ale Napo
leon III. - Napoleon malý, jak mu ríkával Viktor Hugo 

byl pthodne zvolen presidentem, ale prohlásil se císarem, a
strašlivý pád druhého císarství je dosud v živé pamcti. Když
se generál Boulanger snažil nabýti osobní moci, byl od Fran
couzu bezohledne potlacen, stejne maršál Mac Mahon. Každý
president, který se nespokojuje rolí pouhého statisty, vydává se
ve velké nebezpecí.

Millerand, zvolený presidentem 1920, byl muž ponekud umír
nený, který se pokoušel vésti vládu tak, jak podle jeho mínení
presidentovi príslušelo. Netajil se nikterak se svými stranickými
sklony; založil nacionální blok a hájil horlivcji než sám Poin
caré politiku vojenských aliancí a vojenského donucování Ke
mccka. Vudcové strany radikální došli k presvedcení, že je
nutno zbýti se presidenta, který se chtel uplatnovati v minister
ských radách. Vzniklo podezrení, že Millerand u'siluje o jakousi
diktaturu. Radou manévru - ve skutecnosti stávkou ministrt!

.- byl prinucen resignovat a Národní shromáždení zvolilo 13.

cervna Gastona Doumergua trináctým presidentem tretí repu
bliky. Radikálové by byli rádi videli presidentem Paula Pain
irvéa, nemeli v~ak k uskutecnení svého prání dosti hlasu 'v obou
snemovnách.

Za tcchto okolností by byl div, kdyby Doumergue - který
1','1 zvolen jen proto, že nikomu nevadil - mel býti necím
jiným než bezbarvým pre.sidentem. Jeho úkolem je pronášet
líbivé reci bezvýznamného obsahu a nechat kabinet vládnout,
jak sám chce. Dosud Doumergue nevybocil z role, jež mu byla
,.likázána, a pravdepodobne nezauj me urcité stanovisko v žád
ném sporu. Bude-li musit utvorit !,ové ministerstvo, pristoupí
k svému úkolu bez predsudku; prijme premiéra, jenž mu bude
naznacen cítením obou sncmoven. Byl by stejne srozumen

i s Poincarém, jehož je prítelem, kdyby mu byl navržen, jako
s Caillal1xem, pro jehož osvobození hlasoval, když byl Caillaux
senátem souzen pro styky s nemeckými emisary.

Trebaže úcast Doumerguovu v tvorení nové Francie možno
právem oznaciti jako negativní, není tím receno, že Doumergue
nemá vt1bec žádný charakter. Projevil v celé své kariére znacné
schopnosti a neobycejný politický smysl. Pronikl' z velmi ne
];atrnýeh pocátkt'I k nejvyššímu postavení, vec ve Francii dosti
obycejná. Jeho otec byl malý sedlák v jižní Francii a bylo
tleba znacných obctí, aby hoch mohl být poslán do nimeského
lycea. Tam vynikl a byl vyddován s dalšími obetmi na studiích
právnických. Potom odešel jako soudce do Kocincíny a po
krátké kariére koloniální oddal se politice. Zde mu výtecne pro
spívala jeho srdecnost, píle, pozorné sledování událostí a snaha
nenadelati si neprátel. Byl nekolikrát ministrem. Není pochyby,
že mu také casto posloužilo štestí. Pres to však on práve je
typem politika, kterému je souzeno dojíti úspechu ve Fral'Cii,
kde jsou osobní revnivost a intriky tak mocné. Doumergue není
snad velká osobnost, ale je osobnost puvabná. Herriotovi, vudci
radikálu, ponechal úplnou volnost.

P a u 1 P a i n 1ev é, jeho souper ve volbách presidentských,
je muž jiného typu, jeho púsobení v politice je mocné. Byl
zvolen predsedou francouzské snemovny - funkce, jež vyžaduje
nestrannosti - ale osobne je nejradikálnejší z radikált'L Má

silný cit, myslí rychle a vyjadruje se pádne. Hledíme-li k tomu,
oe je jedním z nejznamenitejších francouzských matematiktl,
mu<ímese veru diviti jeho silnému a žhavému citu. Ale nutno
i uvedomiti, že velcí matematikové nemusí býti .vždy chladní.

Rychlé intuitivní postupy jsou, jak zduraznil IIenri Poincaré,
vlastností pravého matematika - ve skutecnosti však každého
vedce, který se nespokojuje pouhým odbornictvím. Skvclé do
hady a záblesky obraznosti je pozdeji nutno kontrolovati a
zduvo(hiovati, ale pravý vedec je také umelec. Takový jest
Pain1cvé, zvláštní smes citových a kritických schopností. Má
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neobycejný dar poucovati se o vccech konversací. Henri Poin

caré, nejskvelejší matematik, kterého zrodila Francie, dovedl
procísti za nckolik minut stostránkový, te:::ko srozumitelný pa
metní spis a pojmouti dokonale jeho obsah. Painlevé si radeji
s autorem pohovorí a dává mu pri tom pronikavé otázky.
Také on dovede v nekolika minutách vycerpati vše podstatné

a nezapomíná nikdy, co takto získal.

Ackoli se Painlevé nikdy nezapomíná informovati o pokroku

vedy matematické, takže se mohl prede dvema lety úcastniti
památné diskuse s Einsteinem, jest jeho pozornost už nekolik
let obrácena k politice. Svou inteligencí, podobnou blesku, pro
niká až k samé podstate domácích i zahranicních problému
politických. Na mne na príklad velmi ptlsobilo, když po pred
nášce trvající pul hodiny, v které jsem 'podal výklad o veci,
jíž jsem venoval zvláštní studium, Painlevé povstal z poslu
chacstva a shrnul v nekolik pregnantních vet všecky podstatné
bc-dy mého vkladu. V zahranicní politice zná Painlevé netoliko
hledisko francouzské, nýbrž je duverne obeznámen, na rozdíl
od vetšiny ostatních francouzských politiku, i s hledisky ame
rickými a anglickými. Tato asimi1acní schopnost z neho ucinila
jednoho z nejvlivnejších francouzských politiktl, a ackoli Pain
levé není clenem Herriotovy vlády, ptlsobil na nekterá její

. rvzPodnutí mocneji než kdo jiný. Role, již hraje v dnešní
sncmovnc, bude pravdepodobne skvelejší, než byla dosud.

L~td. Zieli1žski:

Rudá armáda jako nástroj sovetské politiky.
1.

- Rudá armáda - referoval na jednom z posledních sezení

»Revvojensovetu« (revolucní vojenské rady) _ nástupce Troc
kého, Frunze - jak\ disciplinovaná, vyškolená i zorganisovaná
síla bojová, v r. 1<)24 vubec neexistovala, s výjimkou vojsk
technick}'ch. Naštestí nevykori tili vrahové sovetské Rusi této
situace. Nyní nebezpecí minulo. Nyní existuje pocetná, dobre
zaopatrená armáda, která se s nadšením venuje svému vy
školení.

Slova Frunze o znela zlobnou ironií. Kolikrát do r. 1924

pobrinkávala sovetská vláda šavlickou a strašila svct, ac byla

z"tím plna neklid,;?
Ale vratme se k thematu.

Pokud se týce organisace, vykonala sovetská armáda obrov

skou práci. Její organisace byla ukoncena koncem r. 1924.
Dnes je dosti dobre vyzbrojena a zaopatrena, pechota má d.)
statecný pocet automatických karabin a delostrelectvo dela nej

ruznejších kalibru. Aviatika cítá dnes již tisíce aeroplánú, ná
mornictvo rovnež sesílilo. Podle referátu Frunzehp cítá rudá

armáda 562.000 lidí. Referent zapomnel na »Con« (dtlStOj

nictvo). G. P. U. (zreformovaná crezvycajk:a) a jiné formace
za frontou mají na 250.000 lidí.

Novotou rudé armády jsou teritoriální divise, složené z míst
ních elementu, povolávaných postupne do služby na krátké ter
míny. Po skoncení výcviku jsou rekruti zarazeni do armádní
reservy a zltstávají v ní až do svého 41. roku.

Nebezpecí pro ·sovetské Rusko, o kterém mluvil Frunze,
minulo, armáda nachází se Ijiž v dobrém stavu, ale »... celá

zeme - koncí svoji zprávu - je povinna pochopit, že tato
armáda je pouze kádrem budoucí armády, a že militarismus
zacíná být nej duležitej ším naším úkolem.«

- Celá zeme - mluvil kdysi Trocký. - musí se stát
opevneným táborem.

Jestliže bylo Rusko príkrým ke svým s.:Jusedum v dobe své
slabosti. muže se za zmcnených okolností stát ješte nebezpec
nejším.

t
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o podmínkách tech' rozhodne nej bližší budoucnost. Je možno
jedno z dvojího: bud se Rusko postupne dohodne se svyml
sousedy, což je možno jen pri vnitrní jeho reorganisaci, nebo
jeho politika bude dále ofensivní, složenou ze dvou protivných
smeru: státne tvurcí a revolucne-expansivní.

- Mám pevnou nadeji - mluvil mezi jiným v odpovedi
polskému vyslanci K~trzyrískému Kalinin - že krise vnitrní
bude brzy prekonána.

Slova ta jsou v nejlep'ším prípade výrazem jednoho ze dvou
smeru, existujícího v nejvyšších sférách komunistických, jenž
vyjadruje organisacní sílu státu a je proto ve stálém rozporu
s politikou pucu a propagandou rozvratu a prevratu, vykoná
vanou stejne vládou jako tretí internacionálou. Již sám fakt,
že taková slova vycházejí z úst sovetských politiku stále casteji
a casteji je príznacný. V komunistickém tábore deje se nové
prehodnocení hodnot. Duvodem k tomu je nejen hospodárský
a politický stav zeme, ale i organický prerod, který prodelává
arr.iáda.

Voje:Jská síla je nejlepším nástrojem v rukou politika. To
podmit'í.uje vetší nebo menší sílu politikovu. Pohledme proto na
vnejšek armády, a pozorujme ducha vládnoucího v jejích ra
dách a hlavne: vztah rudé armády k vládnoucí tríde a ke státu.

·II.
Za revoluce, kdy menSlml i vetšíini jednotkami armády vládli

z vctší cásti lidé pologramotní, kdy tak mnohý vudce pri nej.
lepší vuli nemohl porozumet operacnímu rozkazu, psanému ne
umelou rukou svého vrchního velitele - byla rudá armáda
shluk~m houfu a nikoliv vojskein ve vlastním slova smyslu.

Od té doby se armáda zmenila neobycejne. Vláda sovetská
zanechala improvisací a zacala provádet dukladnou organisaci
podle zásad predrevolucních a predválecných.

První nezdarenou zkouškou pozdvižení bOlové síly rudé ar
mády byla massová výroba rudých, v politickém ohledu úplne
pevných vudcu, kterí byli rekrutováni z šeré massy clenu ko
munistické strany a komsomolu .ckomunis~ické mládeže). Tito
»kursisté" byli po nedostatecném, krátkém výcviku prekládáni
k armáde a rychle povyšováni k vyšším hodnostem dustoJ
nickým.

V otázce politické spolehlivosti byl to element skutecne velice
pevný, ale s hlediska odbornosti scházelo jim k dokonalosti
mnoho a mnoho. Strana byla úžasne chudá na inteligenci, než
aby mohla armáde dodat potrebné vl'tdcí síly. lmprovisace
s »kursisty« nepozdvihla valne reputace komunismu. Všechny
snahy, vytvorit z drsných analfabetu inteligentní dustojnický
sbor, objevily se marnými.

Vláda sovetská se velmi rychle presvedcila, že pri takovémto
postupu nemuže nijak pozdvihnouti svoji bojovnou pohotovost
ve srovnání s armádami svých sousedu. Ohledy na vážnou
situaci vnitrní i zahranicní diktovaly jí energické snahy o po
zdvižení úrovne armády.

Nebylo jiné pomoci. Vláda sovetská musila se vrátit ke vzo
rllm, které pohrdave odhodila: zrídila bývalé školy vojenské
s dvouletním kursem a zavedla vojenskou výchovu ve školách
národních i stredních.

_ Abys byl dobrým kulometcíkem, nestací být rudým kulo
metcíkem - pravil Troc!{ý - predevším musíš znát kulomet
a umet s ním zacházet.

V tom ohledu zavládla u komunistických nejvyšších hlav
úplná jcdnomyslnost. Frunze ve svých duverných raportech
stále hlásal, že »rudí dustojníci« nestojí za nic, že jsou úplnc
neschopni plnit své povinnosti, a že jako instruktori se pro
svoji hrubost a hloupost neteší pražádným sympatiím.

Autoritu a zájmy stranické bylo potrebí obetovat zájmum
vojenským: vetšina kursistu byla z vojska propu~tena. Trium-

foval systém platný v celém svete. Armáde bylo potrebí du
stojníku vyškolených a inteligentních.

A nyní, což se dalo ocekávat, setkali se bolševici tvárí v tvár
se svým nej strašnejším neprítelem: životní skutecností.

Základní podmínkou prijetí do vojenské školy bývalého typu
stala se maturita. Pocet komunistu ve stredních školách je
mizivÝ. Do škol vojenských šly proto zástupy mládeže meš
t;:nské, drobné buržoasie, vuci níž chovala sovetská vláda smí
šené pocity pohrdání i - strachu.

Probudily se zapomenuté, staré zvyky i sklony. Ve starých
zdech vojenských carských škol jOlkoby zustaly bacily tradice
tak nebezpecné bolševikum. Tak mladí chovanci zacali rychle
podléhat zmene. A když se z nich stali dl'tstojníci, zacali 'se
ihned družit s pozustalými ješte carskými kádrovými dustoj·
níky a znenáhla navazovali i duverné styky se zbylými rudými
kursisty, kterí se i pres své komunistické zabarvení podstatne
lišili od svých civilních stoupencu. Od samého vzniku sovet!i
byl rozpor mezi komunisty armády a ostatními civilisty strany.

život dustojnický dokonal rychle další: rudí a bílí diistojníci
zacali se sbližovat, stále lépe si rozumeli a vytváreli spolecnou,
jtdnolitou atmosféru, v níž znenáhla mizely všechny rltzn'iSti.
A ustálily se i formy morální vzájemnou assimilací. l{udá
armáda stávala se stále více armádou národní ve vlastním
slova smyslu.

III.

Tímto vnitrním prevratem vzdalovala se rudá armáda stále
více a více' ducha strany, která jí dala život, a vzdalovala se
i státu a jeho politiky. Stala se jakoby silou neodvislou, uve
domující si vlastní svoje úkoly, cinitelem, který vedle emigrac
níhOiživlu bude hráti rozhodující roli v dalších osudech státu.

Jinými slovy: rudá armáda prestává být povolným nástro
jem v rukou sovetské politiky. Vezme iniciativu ve své ruce
a rozhodne o všech zmenách ve státním ústrojí Ruska. Tak
tvrdí kruhy emigracní.

Nemám úmyslu prorokovati, ale rp.ám úplnou volnost uva
žovat i o takové možnosti zakoncení tragedie s námi sousedi
cích národu. Sedmiletá vláda bolševická dokazuj e, že komu
nisté jsou stvoreni ze stejného testa jako jiní lidé, že i 0111
podléhají zákonu vývoje, a že ani nejtužší a nejbezohlednejší
organisace je nemuže zachránit pred rozkladem.

Vecné právo života, které nesnese žádných umelých závor,
dríve nebo pozdeji musí zvítezit. Je jisto, že se komunisté
vecne u vlády neudrží. Je možno ješte uvažovat o možnosti
dalšího vÝvoje komunismu, nebo že komunismu pomocí dalších
ústupki't podaH se prodloužit svoji agonii, ale 1)opírat možnost
konce bylo by pošetilostí. O tom, že rudá armáda bude hrát
v kritick)'ch chvílích komunismu rozhodujicí roli, nelze po
chybovat,

Z koho skládají se massy prostých vojáku? Z mladých roc
níkll 1902-1904, které se nezúcastnily ani boju svetové války
ani revoluce, nepobíjely dustojníkll, neloupily a nepálily. V le
tech 1917-1918 byli tito rekruti 12-I4letými. Sovetská vláda
zapsala se v pamet techto hochu kártlými expedicemi, pálením
vsí, hladem v r. 1921--22 písmem nesmazatelným. K této
vláde nemuže mít mladé pokolení žádného respektu. A práve
tito všichni rekruti jsou negramotní, nebot v jejich letech ne
bylo škol, což je zachránilo pred vlivy agitace. Ale ani další
rocníky nebudou lepší. Rudá armáda se stále více odcizuje
vládnoucí klice.

Vedí o tom bolševici? Rozhodne vedí a ciní vše, co je v Je
jich moci, aby se udrželi. Ale armáda organisovaná na základe

všeobecpé povinnosti branné v zemi, kde na sto mili6nu obyva
telstva je asi pul miliol'lU komunistu, necelého pltl procenta,
nemuže být pro vládu tím, cím je pro ní strana. Konecne
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i strana, jak se v prípade Trockého ukázalo, podléhá ruzným
procesum vnitrním, a nikoliv v intencích pravoverných vudci"!.

V armáde není možno obsadit všechna místa stoupenci strany,
když je pocetne tak veliká, vetší než sama strana, která musí
obsadit svými lidmi všechny úrady, organisace a svazky po
celém ohromném prostoru státu. Proto nemá strana síly, aby
všechny lidi prinutila myslit a cítit podlej vládního predpisu.

Komunisté vidí a vedí vše, odstranují nenápadne z armády
každého. kdo se jim zdá být nebezpecný, ale všech vyhodit

nemohou. Kdyby armáda mela být složena 2 presvedcených
komunistu, zustal by dnes z pulmi1ionové armády sotva je
den pluk.

Armáda sovetská, jak jsem již rekl, zvolna se nacionalisuje.
Komunisté se již dnes nemohou spoléhat na své vojenské síly.
Jestli armáda nepodeprela Trockého, není to ješte duvodem,
že podepre jeho protivníky, až budou pod nimi klesati nohy.
Vláda sovetská zdá se tomu rozumet. Uvažujíc o tomto zjevu
i o rade jiných, neméne duležitých, hledá možnost odstranen'}

blížícího se nebezpecí. Množí se príznaky, že bolševici stojí na
prahu nových ústupktl.

Príroda a práce

Dl'. Ladislav P. Procházka:

Zásobováni Prahy vodou.
Predstavme si velikou, ctyrhrannou nádobu s pev

ným dnem, která je naplnena vrstvou zeme, pod ní
vrstvou šterku, písku a rllzného kamení a drti. N a
lejeme-li na vrch vody, vsákne se voda, klesá svou
tíhou stále níže, až se zastaví nade dnem, prosakujíc
spodní vrstvy náplne nádoby do jisté výše. Prochá
zejíc vrstvami, voda se filtruje.

Pak si predstavme, že takováto nádoba je venku
v prírode, ohranicena tokem Labe od Vrchlabí až asi
k Melníku, odtud prímo severne ku nemecké hranici,
pak Krkonoši až k Vrchlabí. Jeií dno tvorí t. zv. ne
propustné v,rstvy - skály nebo jíl. Na tuto približne
šestinu Cech prší; voda se vsakuj·e do pl'tdy, jako v naší
nádobe,klesá svou tíhou pmpustnými vrstvami, až do
sáhne dna - nepropustné vrstvy; prosákne spodní
propustné vrstvy až do jisté výše. Této vode ríkáme
spodní voda; výši, do které jsou jí 'S'podn.í propustné
vrstvy prosáklé, jmenuje se hladina spodní vody.

Nepropustný spodek není však vodorovný a plo
chý, jako v naší nádobe, nýbrž podle geologického
útvaru znacne vlnitý; vystupuje brzo blízko k povrchu
zemskému,takže prosakují se vodní vrstvy propustné:
vznikají bažiny; nebo docela vystoupí až na povrch
- pak spodní voda vyráží na svetlo samocinne jako
pramének, studánka - ze spodní vody je voda pra
menitá; nebo klesá do velkých hloubek, tvoríc rozsáhlé
mísy, nad nimiž nadržují se v propustných vrstvách
celé rybníky a jezera spodní vody.

Tam, kde je nepropustná vrstva naklonena a klesá,
nestojíspodní voda, nýbrž pohybuje se, tece jako voda
povrchová. Ovš'em pmtože netece volne, nýbrž pro
téká vrstvam~ písku, šterku neb zeme, je její proud
velicepomalý - nekolik centimetrll za hodinu.

Tyto proudy spodnkh vod samozrejme smerují
k nejnižšímu bodu krajiny: a to jsou potoky, rícky a
reky. Kdekrolivbychom podle reky vykopali dosti hlu
bokou jámu, prijdeme na takovýto proud spodní vo
dy, napájející reku. Jde-li takováto jáma až_na nepro-

stupnou vrstvu, naplní se cistou spodni vodou až do
té výše, do které sahá hladina spodní vody: dosta
neme studnu.

Spodní voda ústí takto do rek, jež jejími· prítoky
mohutní, odvádejí vodu k mori; z more se voda vy
paruje, utvorí mraky, ty pHJ.etí k nám, a vrátí zase
v podobe dešte vodu zemi. Nastává neustálý kO:IlObeh,

ne docela pravi~elný co do množství, ale v hlavnímprincipu naprosto stálý a pravidelný.
Jednalo se o to, privésti tuto spodní vodu - vý

borne zfiltrovanou a znamenité jakosti, do Prahy, a
rozvés6 ji v Praze do jednotlivých domácností.

Opomíjím všecky ucenosti, a chci znázorniti vec co
nejprosteji, protože jsem pozoroval, že i lidé vysoce
vzdelaní nemají o spodní v'ode a vodovodu ani ponetí,
ani predstavy, ac se o vec žive zajímají.

Protože se vedelo, že nejmocnejší proudy spodní
vody zastihneme podle rek, založi'la se rada Mudní
podle Jizery a Labe. Taková studne je kulatá betonová
roura asi 2-3 m v prl'tmeru, zapuštená do terrainu
tak hluboko, že na jejím dne se shromáždí nekolik
metrl't spodní vody; hladina vody ve studni je táž,
jako hladina spodní vody v okolí. Studní tech je
mnoho set; táhnou se od Horky za Benátkami až
k ústí Jizery do Labe, a podél Labe na obe strany 
na západ až k Staré Boleslavi. Temto radám studní
se ríká jímací rady CÍ' krídla.

Do každé studny je zapuštena cerpací roura, saha
jící až k povr1chu; tyto cerpací roury pak jsou vzá
j.emne spojeny potrubím prívodným cili ssacím; tato
ssací potrubí ze všech trí jímacích radl't sbíhají se na
nejnižším bode celé jímací pánve - pri stoku Jizery
s Labem, u vesnice Káraný. Na tomto bode je vysta
vena cerpací stanice - vodárna káranská.

Znáte princip násosky: ohnutá sklenená trubice v,íoží
se jedním koncem do nádoby s vodou, druhý konec je
níže než dno nádoby: nassajeme-E vody do trubice,
až zacne odtékati, odtece všecka voda -samocinne
z nádoby. Práve tak odssaje na pocátku cerpání s.trroj
vodárenský vodu z potrubí jímacího (sberného); pro
tože pak toto potrubí ústí v nejnižším bode - ve vo
dáme káranské - tece pak už z neho voda stále úplne
samocinne podle principu násosky, a shromažduje se
ve sberném vodojemu vodárny.

Jedná se ted o to, dostati tuto vodu do Prahy, pres
20 km vzdálené. Z vodojemu káranského vede rouro
vod ocelových rour pres I m ve svetlosti majících
shybkou pod Labem, pak pres pole, luka, kopce, dolmy
a údolí až na nejvyšší dosažitelný bod -Prahy: »na
Flore« na VinClhradech. Toto »výtlacné potrubí« je
stále naplneno vodou, hnanou do neho mocnými stroji
a pumpami·; voda ta letí mohutným proudem velikou
rychlostí pod tlakem až 10 atmosfér clo vodojemu na
Flore, shromažduje se zde v ohromných podzemních
reservoirech. Odtud pak rozvetvuje se sít potrubí
rozvádecího, zásobujícího Prahu a jednotlivé domác
nosti; voda tu tece svou tíhou, bez umelého pohonu,
mohouc takto býti vytlacena až do stejn.é skolW výšky,
jako hladina vody v reservoirech na Flore. Má-li být!
vytlacena ješte výše - a je toho treba, protože nekteré
cásti mesta leží výše - musí býti precerpána do vo
dojemu neb vodáren, položených tak vysoko, aby i nej
vyšší domy mohly býti zásobeny.

Tato voda »káranská« je vllbec jedna z nejlepších
na svete. Je ji'Skrne ci·stá, studená, má pro dostatecný
obsah uhlicité kyseliny osvežující chut, a po stránce



88 Prítomnost 19. února 1925.

zdravotní je absolutne dokonalá. Její zavedení do
Prahy a dokoncení kanalisace byl nejvetší posud vý
kon ozdravovaiCÍ, který jsme v Praze podnikli, a znací
pro Prahu novou epochu - mesto bez zdomácnelého
tyfu. Nedivte se proto mému príteli fysikovi· praž
skému, když tuto vodu žárlive streží a hledí její dobro
diní pro Prahu i do budoucna uchovati.

S tou budoucností pak je to takovéto:
Vodovod káranský nezásobuje celou Velkou Prahu,

nýbrž pouze její stred a nejvetší predmestí; celkem
asi 2/3 obyvatelstva pražského. Posílá pro ne do Prahy
denne nejméne 650.000, nejvíce 850.000 hektolitru
vody. Spotreba vody stoupá v techto zásoben)rch cá
stech mesta; ale ostatní cásti mesta, mající jakés takés
vodovody, aneb vetšinou odkázané na vodu ze studní
a reky, vyžadují také stále úsilneji zásobení b~zvad
nou vodou. Požadavek ten obcas notne zduraznují ty
fové epidemie lokální, pusobené špatnou vodou (Ho
stivar, Podbaba, Hlubocepy atd.).

Ale vodovod káranský v dnešní úprave více vody
než nejvíce 900.000 hl. denne dáti nemuže; a my
bychom pro celé mesto potrebovali aspon 1,500.000
denne.

Tu rekli jedni technikové: je to absurdní, bráti vodu
z takové dálky, když Prahou tece tak mohutná reka.
Ta je sice v Praze zle znecistena; ale protéká nad
Prahou územím témer panensk)"m, málo obydleným,
lesnatým, bez prumyslu, a vede tam vodu pomerne
cistou. Zarídíme-Ii nad Štechovicemi údolní prehradu,
obdržíme každé množství vody, kterého si,.•budeme
práti; filtrováním docílíme v,ody bezvadné; voda ta
pujde vlastním spádem, tedy lacino, až do Prahy _.
a údoln,í prehrady dá se krom toho využíti ku získání
ohromné. síly vodní pro pohon elektrárny. Voda ta
nebude sice k pití tak výtecná, jako káranská; ale za
to bude mekká a pro prumysl daleko vhodnejší, než
káranská; ušetrí se pri tom i v domácnost-ech proti
káranské vode na mýdle, jehož spotreba pri mekké
vode znacne k,lesne. Peclivý projektant tuto úsporu
i vypocítal, a dospel k tak ohromn)'m milionum pocní
úspory na mýdle, ze to je až ku podivu.

(Ovšem tento pocet je analogický známému vý
poctu: kouriti je zbytecno a škodlivo. Kdyby polovicka
kuriva se ušetrila, ušetrilo by se rocne 400 milionu,
kapitalisováno 4% dává kapitál 10 miliard. - A co
dane, které by stouply o menší zisk z tabákové režie?
Co tis,íce zamestnancu v tabákových t'ovárnách? Ale
hlavne: když už ta polovicka kourení se ušetrí: shle
dejte mi tech 10 miliard, nebo jen tech 400 milionu
rocne!)

Tento projekt, propracovan)r znamenitým domácím
odborníkem, byl u obce pražské bez námitek prijat.
Vlastne jediný, kdO' mel trochu odchylné mínení, byl
muj prítel pražský fysik. On ríkal asi toto:

Nemohu míti po stránce zdravotní žádnýd1 námitek
proti projektu vltavskému: voda bude hygienicky ne
závadná. Ale voda hygienicky nezávadná je také na pr.
voda napršená se strech a dobre sfiltrovaná; dáte-li
mi však vedle sebe sklenici studené, jiskrné a obcer
stvující vody káranské, a sk,lenici hygienicky nezá
vadné vody rícní, napij u se jiste radeji první, práve
tak jako radeji vypij u sklenici plzenského než domácí
pivo v Dolní Lhote. Pravda, konsum vody k pití je
mizive nepatrný proti ostatnímu užitkovému konsumu,
a I e j e r o z 11 o d,ují c í; vždyt z té ostatní vody

mnoho nemáme, a máme-li opustiti nápoje alkoholické,
pak voda, kterou nás nutíte pít, musí býti nejenom ne
závadná, ale i dobrá, chutná a osvežující.

Pak ríkal: projekt vltavský znamená rozhodne
d voj í vodovod: prece káranský nezrušíme! Pochy
buji však, že by se dalo docíliti rozlišení i v síti roz
vodné. To by znamenalo bud, že by v cástech mesta,
posud zásobovaných vodou káranskou, se toto zásobení
ponechalo, a vltavská vedla novÝm potrubím pouze do
ostatních cástí mesta; nebo že by se zrídilo v celé
Praze dvojí potrubí, jedno pro káranskou, jedno pro
vltavskou vodu. Žádný z techto dvou prípadu není
možný bud technicky, nebo financne. Voda obojí se
proste bude mísiti - ne ku prospechu její kvality.

Dále: voda Jizery je vlastne témer stejného složení,
jako spodní voda káranská. Máme-li už filtrovati vodu
rícní, filtrujme vodu jizepskou; nepotrebujeme tu žád
ných nákladných umelých filtru s drahým provozem -
celý kraj kolem Káraného je jediný prirozený filtr
S nejjemnejším pískem. Tak bychom získali pomerne
snadno a levne potrebných 50-60.000 m3 denne z Ká
raného, potrebovali bychom pouze sesíliti vodárnu a
položiti druhé výtlacné potrubí, kterého beztak je

. nutne treba, protože kdykoliv jedirté nynejší praskne,
je Praha bez vody. Meli bychom pak jedinou vodár
nu, jedinou vodu, a zachránili bychom kvalitu vody
káranské pra celé mesto.

Fysik neríkal, že projekt vltavský je špatný a že se
má opustiti a sledovati jeho mínení; ale žádal, aby se
vypracovaly projekty o b a d va, položily vedle sebe,
a nestranne porovnaly, který z nich je lepší po stránce
hygienické, technické a financní, a ten lepší že se má
provésti.

Náhled teto nebyl prijat, nebylo o nem ani uvažo
váno; jeho autor varoval se odvolati se k verejnosti,
protože prodelal a zhnusil si dukladne kampan, ve
denou svého casu skoro vší žurnalistikou proti vodo
vodu káranskému. O veci by,lo rychle rozhodnuto, pro
jekt vltavský vypracován, a zahájeno již jeho vybudo
vání stavbou filtracní stanice v Podolí.

Let'os ale prišla starost: katastrofální skoro nedo
st~tek deštu a snehu na podzim a v zime. Rekli jsme
s,i, jak pomalu voda spodní proudí: déšt, vsáknutý pu
dou nekde za Mladou Boleslaví, dostane se do Kára
ného asi za pul roku. Cili, když neprší a nepadá sníh
v listopadu, prosinci a lednu, bude málo vody v kvet
nu, cervn'u a cervenci. Je ,treba se starati predem 10 vý
pomoc; z filtracn:t stanice v Podolí dostaneme' vodu
asi tak za tri roky; zb)rvalo zase jen Kárané. A hle,
tu se ukázalo, že pomerne malým technickým opatre
ním - novým sberným radcm na pravém brehu Jizery
až k jejímu ústí do Labe - mlIžeme do plll roku
získati asi 200.000 hl. vody denne; a vynoril se i pro
jekt pískové fiiltrace pri-rozen~ým terrainem, jakožto
další pomerne snadná výpomoc.

Zdá se, že osud a tíha daných pome:u s~my roz:
hodnou; budeme asi tvoriti tak zvana vypomocna
provisoria v Káraném, protože nouze o vodu nebude
chtíti cekati, až postavíme ohromnou a ohromných ná
kladlI vyžadující údolní prehradu nad Prahou. Ta
bude vyžadovati aspolí. des'eti let práce, i zmení-li se
pomery tak, že na ni hudeme míti ta sta milionu, kte
rých by bylo treba.

Zvykli jsme si i v jiných odborech technických i ji
nakých, že když nemlIžeme ríci: ne! - rekneme: »pro
visorium< V tomto prípade vodárenském bych byl
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toho názoru, že Pražané nemají ciniti žádných n,ámi
tek proti provisornímu stálému rozširování vodovodu
káranského, jen když jim dá - definitivní vodu.

'Nová Evropa

Chemie a mir.
III.

První plynový út()k nemecký byl v dubnu 1915, poslední
v srpnu r. 1916, ackoli Anglicané v nich pokracovali až do
konce tohoto roku. Plynové útoky pozbývaly cím dál víc

úcinnosti, tou merou, jak" se zdokonalovaly na obou stranách
respirátory. Prvních nekolik útoku nemeckých bylo provedeno
vdmi dobre, pokud se týce vypouštení plynu, protože je aran·
žoval Haber, neobycejne zdatný chemik, který pozdeji rídil
nemeckou výropu traskavin.

Ale nemecké masky byly špatné už od pocátku a ani pozdeji
nebyly tak dobré jako anglické. Patrne proto, že nejkompe
tentnejší nemecký fy:;iolog, obeznámený s procesy dýchacími,
byl žid. To bylo v nemeckých fysiologických kruzích dobre

známo, ale vojenským autoritám byl patrne jeho židovský pli
vod prekážkou, aby použili jeho služeb. Výsledek byl ten, že
Ncmci nemohli vyrazit vpred hned po plynovém útoku, nýbrž
Illu;oili cekat, až se oblak vzdálí, címž neprítel nabyl casu
k odporu. Tak zaplatili Nemci za svuj antisemitism. Je velmi
podobno pravde, že to jim prohrálo válku, nebot nikdy potom,
ani v breznu 19r8, nemeli tak úplný prulom ve francouzsko
anglické fronte jakO\ za prvého plynového útoku v dubnu
1915· Pro Nemce bylo opravdovým štestím, že Rusové byli
ještc antisemictejší než oni. Sta ruských židu se v 1. 1914
hlásilo dobrovolne k vojenské službe. Byli vetšinou odmršteni
a dllstojnická hodnost jim nebyla propujcena za žádných okolo
ností. Oni pak uvedli své bojovné instinkty do jiných recist,
k nemalému prospechu Nemcu. Všimneme-Ii si prípadu, který
je pravým opakem ruského, vidíme, že armáde nejdemokratic
tcjšího národa na svEte, armáde australské, velel žid Monasn,
a znamenáme se zájmem, že Nemci ze všedi svých protivníkll
za nejstrašnejší pokládali vojenské oddíly australské.

Plynové útoky nevedly k rozhodnutí také proto, že Nemci
meli celkem málo reserv, aby je mohli dosaditi do ucineného

prlllomu. Jejich reservy byly v dubnu 1915 v Palsku. Kdyby
se byli spolehli na své vedce, byli by jiste dobyli Calais a
Boulogne a byli by pravdepodobne britskou armádu znicili.

Krome oblaku vypouštených v zákopech z válcu byly vy
palovány také válce zc zákopových moždíru, nekolik set na
jednou, do neprátelských linií. Takto vytvárely nenadálý a
hustý oblak plynový dríve, než mel neprítel cas nasaditi masky.
Tento zpusob bombardování zpusoboval mnoho ztrát, ale z du
vodu uvedených api on nevedl k rozhodnutí.

Horcicový plyn je neco zcela jiného. Toho se nikdy ne
uzívalo k prolomení ncprátelské linie, nýbrž jenom, aby se

zpllsobilo co nejvíc ztrát a odiíal,! pllda. Nebot zpracovaly-li
bomby, plnené tímto plynem, urcité území, znamená ta jistou
smrt, vstoupí-li se na nc bez masky. Páry mohou zpusobit na
ki\ži puchýre, a kdo se dotkne pudy, muže si být jist puchýri
vclmi težkého rázu. Na kreslo reditele britské válecné služby
chemické kápi kdosi této tekutiny. Onen gentleman jedl svá
jídla celý mesíc stoje.

Nejzajímavejší však pri horcicovém plynu je to, že ze ztrát
(lclkových) 150.000 mužll, zpllsobených JIm toliko britsk~

armáde, zemrelo ani ne 4000 mužu, tedy jeden ze 40, a jenom
;00 se jich stalo trvale neschopnými, tedy jeden ze 200, A pres
to se \\"ashingtonská konference slavnostne usnesla, že signa-
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tární mocnosti nesmejí užívati této látky proti sobe, trebaže
ovšem budou užívati takových humanních zbraní jako bajo

nety, granáty a zápalné bomby.
Stojí za pokus analysovati dllvody tohoto usnesení.· Na

první místo musíme postavit naprQstou a ohavnou ignorancl
politiku a vetšiny vojáku, kterí se zúcastnili této konference-.
Jej ich predstava plynové války byla inspirována líceními vel
kých nemeckých plynových útoku z r. 1915, jež zabily kaz
dého ctvrtého muže z celkových ztrát. Ona lícení byla psána
z velké cásti proto, aby popohnala rekrutýrku, a za úcely po
litickými. Ale je povinností politiku a vojáku, ba možno ríel

i žurnalistu, aby znali pravdu o takovýchto vecech, než dospejí
k takovým rozhodnutím nebo primejí druhé, aby k nim do
speli.

K této ignoranci se pojila jedna z nejohyzdnejších forem
sentimentality, jaká kdy podporovala zlo na tomto svete 
láska profesionelního voj áka ke krutým a zastaralým vražed
ným strojum. Tu vám chci pripomenout Chevaliera Bayarda,
jejž jeho vl'stevníci lícili jako muže sans peur et sans
r e pro c h e. K zajatým l'ytírum ba i k lucištníki'lm byl vtt;
lená 'laskavost, ale mušketýry a Úné vojáky, užívající strelného
prachu, dával bez milosti odpraviti, padli-li mu do rukou. Pri
tom nutno pamatovati, že do vynálezu strelného prachu byl
boj vecí neobycejne bezpecnou pro každého, kdo si mohl opatrit
dobré brnení, a že ty proklaté hákovnice a jejich potomstvo
zachránily zbytky krestanstva od Turku, Mongolu a jiných
pohanu, kterí v dobe Bayardove meli krestanstva pod svou
mocí dobrou polovinu.

Pokus vojáku z povolání, ustáliti válecné umení ve forme
oápovídající náz::>rum roku 1914. mohl by vésti k budoucnosti
zcela jiné než je ta, již si dovolím predpovídati já; k budouc
nesti, v níž budou vojenské organisace sveta smeteny v prach
exponenty nej akého zcela odlišného myšlenkového sveta, uží
vajícími všech pomocných zdroju vedy a bojujícími špinave.
Protivníci dnešního svetového rádu mohou tudíž jen vítati
bayardismus v lune svých vlád.

Zatím si bayardisté získali podivný druh spojencu pri svých
až dosavad úspešných pokusech, zameziti zhumanisování války.
Predevším jsou to zaprisáhlí pacifisté, kterí se stavejí proti
jakékoli válce a kterí zrejme doufají, že ji 2tíží, omezí-li do
volené prostredky k boji. Nekterí ovšem opravdu verí, že plyn
jakožto zbran je krutejší než zbrane z látek pevných. Ti, kdo
znají fakta, jsou po mém soudu obetmi plytkého myšlení.
S nimi je sdružena skupina sentimentálu, kterí se mne zdají
dokonalymi zákoníky a farisejci našeho veku. Tito lidé, jež
nacházíme ve všech politických stranách a ve vetšine nábožen
ských i nenáboženských sekt, jsou obycejne ochot ni prijmouti
- po uplynutí slušného intervalu - každou aplikaci vedy, jež
se jim zdá prospešnou, a také každou sociální instituci _ jako
je válka - jež je posvccena tradicí a zvykem. Hryzení sVc

domí, jež mají ze svého pocínání, utišují útoky podnikavými
ve jménu jejich bohu nebo jejich ideálu na každou novótu,
at je to myšlenka nebo cin, jen když jim poskytnou príleži
tost, aby se vykroutili. Zejména se vyznamenávají divokou
nenávistí ke každému pokusu o rešení lidských problému po
ctivým a prostým úsilím intelektuálním, a stejne divoké je
jejich pohrdání tímto úsilím. Horcicový plyn zabíjí jednoho
cloveka z každých ctyriceti, jež ciní neschopnými boje, granáty
zabíjejí každého tretího, ale jejich buh, který ucinil kompro
mis s látkami prudce výbušnými, nenašel dosud casu, aby se
prizpusobil válce chemické.

Mnohem úctyhodnejší jsou po každé stránce naprostí, uprím
ní reakcionári, jako Lord Cecil, kterí jsou ze srdce pre
svedceni, že se clovek dal falešnou cestou, opustiv tradicní
náboženství stredovekého typu pro myšlení vedecké, a kterI
bojují s otevrenýma ocima proti aplikaci vedeckého myšlen!.
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] oset Ca:pek:

Malování Václava Špály.
\' áclav Špála usporádal nyní svou soubornou V)'

stavu v síni Mánesa, aby ukázal cím jest, co udelal za
dvacet let a co ješte dnes dovede. Nikdy se mu nedo
stalo nadbytecného uznání ani' se strany generace

Tito lidé vedí. zac bojují, a jsou hotovi hájiti své veci. Práli
by si opravdove, abychom se vzdali strelného prachu Lazara
Carnota a chopili se místo neho mece Bayardova. Ale clovek
jim nemt':Jžegratulovat k jejich spojencum.

A za temi všemi jdou jako ovce predurcené obeti príští
války, lid civilisovaných národu, který radeji podstoupí svrcho
vané utrpení, než aby samostatne myslel.

IV.
Jak hluboké a rozumné jsou námitky vojenského ducha

proti chemické válce, lze nejlépe posouditi z tohoto jediného
faktu. Pred tremi lety se mírová anglická armáda vzdala po
ucování každého jednotlivého vojáka o tom, jak by se mel
brániti proti neprátelskému plynovému útoku. Jelikož zde totiž
jde spíše o umení rychlého nasazování masky než o nejakou
eleganci, neJsou masky podkladem k uspokojivému drillu, jako
jím jsou ty podivné zbytky mušketýrství ze s~:,letí XVIII., jež
dosud pohlcuj í tolik casu našich nováckú. Ve skutt:':t1osti však
se asi tyto veci nezamlouvaly dtlstojníkum. Chemické a fysio
logické ideje~ jež jsou podkladem chemických metod bojových,
vyžadují jisté námahy, má-li se jim porozumeti, a nevyplývají
tak snadno ze sportovní cinnosti, jako ideje, které jsou pod
kladem st ielby nebo motorové dopravy. Z prvních cinu dnešní
anglické vlády bylo znovuzavedení skrovné míry instrukcí o boji
plyny do normálního výcvikového programu. Jásám se ·musím
priznati, že bych šel mnohem dál než vláda a uvažoval bych
v;ižne o podelení všeho obyvatelstva Londýna a ostatních
velkých mest plynovými maskami a dal bych ucit deti ve ško
lách, jak s nimi mají zacházeti. Nestane-li se tak, je možnost
nesmírné pohromy hned na zacátku príští války.

Videli jsme, že se lze primlouvati za plyn jakožto zbran
z duvodu lidskosti, jež se opírají o velmi malé procento za
bitých za plynových útoku v poslední válce. Proti tomu by se
mohlo namítnouti, že príští badatelé pripadnou možná na
plyny nebo dýmy, které budou jakožto zbrane práve tak kruté,
ne-li krutejší než Cl2 nebo COCb, jichž se uZívalo v r. 1915
a 1916. Odpovcd na to je dosti jednoduchá. Predevším, pokud
jde o plyny nebo páry: Jenom omezené množství chemických
látek je dosti tekavé a jejich páry jsou jenom v nepatrném
procentu jedovaté. Každá chemická látka má však urcitou mole
kulovou váhu. Látky s malou molekulovou váhou, jejichž mole
kuly jsou pomerne lehké, jsou, nejtekavejší, to jest, promenují
se nejsnáze v páry. Nuže, velká vetšina chemických látek
s nepatrnou molekulovou váhou, a tedy látek relativne prostého
chemického složení, je dnes už známa. Horcicový plyn byl n'1
príklad objeven a jcho vlastnosti popsány roku 1886. Snad jsou
i látky s velkou molekulovou váhou, jejichž husté páry jsou
daleko jedovatejší než horcicový plyn. Ale drevené uhlí našich
masek má tu vlastrlOst, že pohlcuje težké molekuly par, nehlede
na jej ich chemické složení. Není proto valne podobno pravde,
ackoli to není zcela nemožné, že bude jednou nalezen velmi
otravný plyn, který pronikne maskou, neprostupnou pro plyn
hOJ'cicový nebo chlór. Po mém soudu je mnohem pravdepodob
nejší, že budou nalezeny plyny dráždící kuži, jež budou ješte
mnohem nepríjemncjší ncž plyn horcicový.

Literatura a v ,Umenl

starší, které byl príliš ježate divokým, v~~i pak u ge~
nerCllcenejmladších, které už zase je p,nh~ st::romo?
ním, a nad to ješte bývá ~ocel~ nespravne ~ara~ovan
tam a onam kde ve skutecnostI nel11. Jednem Je ku

bistou, jin~ je ~xpressionist,ou a, jiným ;as~ je~lOm
impressionistou, Je tedy postrkovan na ruzna, mlsta,
jen ne tam, kam náleží a kde stojí už o~ svych v~a
cátku. Kde jde o to, aby byl zle souzen" Je tedy vs lm
možným, jenom ne Václavem Špálou.

Je to vec divná, Špála opravdu není, málo, sá~
sebou; jeho malba je tak, oso.b~í, samoros~la a, vyznac
ná, jako u nás máJo. kt:r,:, ~1'l1ole::.ba!v.a, I c~la forma,
kterou se Špála vYJadruJe, JSou cIste Jeho, JSOUzcela
poddány tlaku a dechu jeho vHv~rné i .lidské 9sob
nosti, že sotva je možno zameniti Je s neJak0}l uz ho
tovou a' ba již i evolucne prekonanou formuh, kterou
by byl nejak nenáležite prejal. Není však, mo~no pr:
hlížeti, že Špála je l?alír nap~o,sto ~od~rnl razby a, ze
velmi úzce a orgamcky SOUVISIs vyvoJem modernlho
umení posledních let, s hnutím, které výtvarnt vj,raz
postavilo na zcela novou zákl~dnu, kam dos,ud SI!Slmy
publiku je težko ho sledovatI. Je tedy Špala vyznac
n~'m clánkem tohoto nového výv?je, aJ~'v;"t.álevz ?eho
vyrazován, opet v nem jaksi nel11. ChCI nCI, ze tImt~
labilním místem, jež je mu tu a tam ne zrovna z dobre
vule nebo z dobrého pochopení prisuzováyt0, nen~ s~~~
vinna nejaká jeho vývoJová vratko~t a stale ~ymaseJlcl
se odvislost, nýbrž práve naopak Jeho vdml a az ne
zvykle osobité založení. Nenáleží ale žádnému smeru,
protože cele náleží sobe.

A prece, jak již receno, nese na sobe Špál?v~ malba
všechny znaky legitimního zrodu z luna vehkeho ~o
derního umení. Skutecne jes,t v nem neco z impress.lO:
nismu, expressionismu i kubismu. Jeho barva vYv~lka
ve svých vzájemn5rch vztazích a kontra:tec~ ur~lto~
spektrální cistotou a ve svém skladu pusobl plel?al
rove. Cistá impressionistická skvrnka stává. se, v Jeho
podání velikou pl'ochou, .sch.op.nO\lkonstr~k,tIvn: skl~d
by. Upoutanost impress1Ol11stIckeh~ po.danl,. vazaneh~
na vystižení efektl't svetla a atmosfery ~e v J~ho ma-lbe
úplne, pron ikave a velmi samosta~r:e, prekonana a zde
znamená práve Špála u nás,. dulezlt? I?oment opra~
dove organického prerodu z ImpreSS1Ol11Smu.Jeh? ml
sto je zde tak dúležité a vynikající, že vskutku Je ~~
chopitelno (ackoliv to je velikou n~vdecnos~í a hn
chem), že tento jeho cin a záslt~ha pou ~ ~~s ~?cela
prehlíženy, jako kdyby se tu Špalovym tvurClm cmel'!1
a zásluhou nic vážného a významného bylo nestalo.
Je to však fakt, k nemuž pozdejší historie našel;o mo
derního umení s velikou zvídavostí a pozornosh bude
se vraceti, aby si zde dobývala ostruh, jež dobré ume
lecké historii prináležejí.

Dále skutecne je Špála dynamicností své sklad?y
spríznen s duchem expressionismu., al~ ovšem ~en:lL1'Slte
si zde predstavovat zrovna hystenckJ:' e~preSS!OnISm~s
nemecký. Zrovna tak jako v e~presslO~lsmu J~st. Š~a
lovi skutecnost spíše vždy motivem nez deskn1?tIvl11n;
predmetem. Stejne tak ~ jeho výr,:zová ,techl11k~ ma
na sobe neco z mocnosti, prudkosti a vyraznostI ,ex
pressionistické. Ale je tu opet zcela zásadn,j rozdd ~
prelom, nebot Špálovo podání, nenví ~nahou p~ expreSSI,
nýbrž je vedeno smyslem vyznacne hudeb~lm, melo
dickým, a to nejen v barve a v linii, nýbr~ 1 v kompo~
sici; je to nejcast~ji. motiv a, s?uzvuk ŽIvlu, k.~ery:::~
se melodicky naplnuJe a stavl Je~o ,ob.raz. N:Jcas~eJI
je to zeme, voda a obloha, nepoJate Jako predmety
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k omalování, nýbrž jako skutecné živly, které v sobe
nesou živúu, zpev:ne výmluvnou a drsnou krásu Špá
lova sveta. Zeme je tu necím stejne krásným, jakp
mísa s ovocem, kterou tak milují malíri zátiší. Hu
debne podává všechnu svou teplotu a zelen, rúzcesá
vanou blesky slunce. Nad vodou a v 'Oblacích vane
vítr a príroda je zde podána jako živé divadlo, v nemž
deje se melodický vzruch cistých a vznosných živlu.

Tuto hudebnost prináší si, Špála i do své literární
geometrie, jež je neodlucitelna 'Od prínosu kubismu.
Cáry nejsou mu však zde proto, aby krájely a fixovaly
obrysy predmetu, nýbrž k tomu, aby dynamicky ~e
k sobe kladly, a aby v jejich úsecných srážkáJch žive
vynutila si pruchod skutecnost jeho predstavového
sveta. Stále je to srdecné a venkovsky prostné chá
pání prírody v jejích nekolika základních elementech,
vztah zcela lyrický, bez jakékoliv pr-oblematicnosti a
differencované myšlenko vos ti, o to však intensivnejší
a bytelnejší.

Veškerou túuto Špálovúu tvorbou prochází znak a
pecet velmi domáokého a volného, samorostlého, na
prosto nevykonstruovaného a nevychteného národního
povahového založení. Jeho umelecký charakter je zcela
púvoclní a ceský, tak ceský, jak tomu bývá u nás jen
vzácne, ceský a domácí bez heslovosti a tendence, bez
popisnosti, bez idealisování, bez hi'Storisúvání, bez
prO'Vincialismu a bez folklorismu. To tedy skutecne
jest vynikající prednost a opravdu boží dar, kterého se
Špálovi dostillo do kolébky snad zdarma, kterého si
však dobre dovedl uchovati a s nímž poctive a nezá
ludne hospodaril. Dovedl si k této 'Osobní milosti vv
tvoriti i SVLljdocela osobní zpusob podání, výtvar~)'
rukopis tak vlastní a puvodní, že po této stránce sku
tecne není možno na umelci, postaveném uprostred
svetového v)'Tvojemoderního umení, žádati lépe a více.
A nad to je to podání eminentne malírské, dokonale
malírské v užití všech výtvarných složek, prosté. sveží
a lahodné oku i mysli, zdravé a jaré, daleké všemu,
co je hrubé, melce smyslné a kluzce záludné na mal
hách, které se docasné zálibe a orientaci a prechod
nému hodnocení vnucují svou tak prí-liš samozrejmou
a prístupnou líbivostí.

Fi losofie

Jaruslav}{ríženecký:

Život a individualita.
II.

Pojem individuality a pojem života tedy biologii
spl~'v[l- jedno vypl)'vá z druhého, jedno jest J.ogick)'m
predpokladem i dlisledkem druhého. K tak vymeze
némll pojmu individuality a života dochází dnešní
exaktní biologie a tak 'si urcuje též onen hrube empi
ricky již naivnímu rozumu daný zjev individua. Ži
votem nazývá biolúgie udržování individua a indivi
duum jest jí dáno tím, že žije, t. j. že se udržuje.

Jsem si ovšem dobre vedom túho, že muže nyní ne
kdo prijít a ríci, že veci nejsou ve skutecnústi tak jed
noduché, a že si biolúgie nalámala s problémem indivi
duality mnohem více hlavu, než by vyplývalú z mého
výkladu. Mel by pravdu. Jak o podstate života, tak
i ()podstate individuality jest v biologii skoro tolik ná
zoru, kolik lidí o tom kdy premýšlelo.
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Zde však nejde o tú, jaké názory vládnou o podstate
života a o podstate individuality, n)'brž o to, co jest
·ono, co ve vede oznacujeme jako život a individuum.

A tu docházíme k poznatku, že zjev individuállnosti a
zjev živúta vzájemne v ' obe korení. Pro cloveka ne-lÍ
života »vllbec«, nýbrž žijí pouze individua. Individua
lita resp. individuálnos-t jest tedy materiálne i logicky
pOQstat'0u života.

Je-li však urcitá vlastnost podstatou urcitého zjevu,
mužeme potom mluviti o tendenci k tétú vlastnost!
v onom zjevu? Pojem tendence praví, že se k necemu
speje a že tot'0 neco není zde vždy zúplna, celé. Jest
však možno, aby 'n~co, co jest podstatou, byl'0 zde jen
více nebo méne, ani~ by projev této pod taty utrpej?
Jest možný živ'0t bez náležité individuality, tak aby
chom mohli' mluviti o »tehdenci individuáln'0sti«?

Zde chci vyložiti nejprve blíže jeden smysl, kter)"
tkví v slovech o tendenci k inclividualisaci. Jde '0 v ý-'
voj o v Ý smysl této tendence: že totiž vývoj života jde
stále k vetší a vetší individualisaci.

Jest s2.mozrejmé, že i na nejnižším stupni živ'0ta jest
v ž d y dúsaženo tak'0vé míry individuálnosti, aby
vznikl 'Obraz života. V tomto smyslu jest v ríši živé
upl'atnen.a vždy úplná individualisace. Ale jde o to, že
individualisace mliže b)',ti stupn'0vána ješte nad t u t o
mír u.

Vyložil jsem, že individuem rozumí dnešní exaktmí
biol'0gie takový systém, který využívá hmot a energií
z vnejška a tak udržuje svojí '0dchylnost od prostredí.
Do jaké míry muže takto svému prostredí vzdorovati.
do té míry sahá i jeho životnost a živ'0taschopnost; ale
tím i potence jeho individuality. Stupen a mohutnost
individuality znamená též velikost rozdílu mezi indivi
duem a prostredím, které individuum muže vytvoriti,
udržeti a ovšem i snésti. Snese-li urcitý' tV'0r k'0lísání
teplot pouze v mezích 5°-20°, jsou jeho životní mož
nosti zajisté omezenejší než u tvora, který snese teploty
od 0°-40°. Menší životní možnost z,namená však zá
roven menší schopnosti zachovati individualitu. nebot
žiV'0t rovná se trvání individua. Cím vetším rozkyvlllTI
ve vnejším svete odolává organismus, tím trvalejší jest
jeh'0 individualita. .

V tomto smyslu možno mluviti o vetší nebo menší
individualisaiCÍ v živém s"ete. Predstavuje-li nám pak
sou8'tava zvírat a rostlin v rade od '0rgani:smll jedno
duchých ke složitým stupnici, v jaké probíhal vývoj na

naší zemi, tu mužeme mluviti o v Ý V'0 j o v é tendencik individualisaJCi, totiž ke stupl10vání individuality. Ne
bot »jednotnost« resp. »složitost« organismu, kterou ji
'nak vyjadrujeme i tím, že mluvíme o organismech
»nižších« a »vyŠŠí'ch«. znamená nejen jednoduchost a
složit'0st ve stavbe tela, nýbrž i stupne jejich fysiol'o
gické individuálnosti, totiž stupne, do kterých jsou
tyto organismy odlišeny od prostredí. resp. do jakých
se uchovávají pri promenách prostredí. Všeobecne kon
statuje totiž biologie, že cím vyšší 'Organismus - a to
platí zvlášte pro zvírata -, tím vetší jest jeho neod
vislost '0d prostredí a vzd'0most vuci nemu. Tato indi
vidualisace stupnuje se u ptáku a ssavcu až tak daleko,
že každý jedinec si zde udržuje stálou telesnou teplotu,
úplne nezávisl'0u '0d teploty prostredí; a pri tom u vyš
ších z techto zvírat jest udržování tel'esné teploty opet
dok'0nalejší než u n.iŽŠích. Nižší zvírata shodují se svojí
vnitrní teplotou s teplotou prostredí. A tak stupnovál'í
il1dividuality mamená i stupnován,í odlišnosti a isolo-
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vanosti vuci prostredí; tím zároven též stupnování stá-
losti odolnosti vtlci prostredí. .

vývojová tendence k i'ndividualite projevuje se v ríši
or~~~i:.muv.~ín;, žv~~ ~okr~šujícím vývojem, zejména
v ns! ZlVOC!Sne,pnbyva odhsnosti od prostredí a isolo
vanosti a neprístupnosti, t. j. stability.

Dríve však, než tohoto poznatku biolorrie použij'eme
d ' b'ejme tomu v sociologii nebo ve filosofii, treba si uve-
domili, ~e ir:dividuálnost, tak jak s ní pracuje biologie,
znamena pOjem dr u h o v ý: individua nejsou indivi
dui pro sebe, nýbrž seskupivší se ve druhy. Jejich vlast
~osti, t. j. jejich individuálnost se o p a k u j'e s témcr
uplnou dokonalostí u mnoha jedinct!. Pro se b e každé
individuum jest uzavreným systémem; ale tento systém
není jedinecným, nýbrž v mnoha prípadech se opakuje:
od téhož druhu žije na sv,ete mnohO' jedinetl, a z tech
každý žije pro sebe, ale mezi nimi není rozdílu, '

V tomto smyslu zname'ná ovš'em individualita neco
jiného, než mluvíme-li o individualite ve spolecn'Osti
lidské, Zde má smysl oh e c n Ý a znamená j e d in e c
Il o s t, která se práve ~leopakuje. Zde naz)'vime indivi
dualitou práve takový prípad, který se hodne odlišuje
od druhového prtlmeru.

Mohlo by se proto zdáti, že biologická individuálnost
nemohla by znamenati ocltIvodne'ní individualisacních
snah lidsk),ch; spíše n20pak. T ebot vidíme že ind"Ívidu
alisace biologic!<á se zastavuje i ve svý~h nejvyšších
t~Jpn~ch r;a hra~'ici druhovosti - tedy tam, kam má

byh hdska spolemost stažena práve protivníky indivi
dualistického principu, jak se mu rozumí v praktickém
živo.te. ?ríroda má »mravence«, »rosnicku«, »zajíce«,
ale.)en j~ko ~y~y o pak. ut í c í s e v mnoha prípadech
vZ~jemne ' tejnych, nezna vsak mravence, rosnicku nebo
zajíce, ony neurcité exemplá,re které se -nacházejí ve
sbírkách musea X. '

Tedy ne individualismus, nýbrž spíše kollekti 'ismus
by byl zásadou »prirozenou«, kterou by bioroo'i,e mela
schválit. b

Ale prece to není pravda. Nechci uciniti sofistického
obratl:. a rki, že kanec koncu clo'vek jest také ješte ku
s~n~ pnro?y a pr?to to, ~o na nem pozorujeme, nemtlže
byh ;>n~I?nr?~ene«: Ale j~e o to, že za týmž cílem, pro
ktery sv l'nd!v!duahty cemme v lidské s'polecnosti ob;e
vuje se a uplatnuje se individualita i v prírode. Jde
o její t v O> r i vou funkci pri vývoji.

O tom, jak a cím se deje V)'voj organismu máme
dnes radu ruzných názoru. Jedni predstavují ;i V}'voj
tak, že spontánne se ohjevují jedinci. kterí se odlišuji
od svých rodicu a 'l1J()vésvé vlastnosti prenášejí na po
tomstvo. Tyto zmeny mohou býti vetší nebo menší,
Rozší~ení t~t<:}zr~iklýc~ ~ov)'ch typu muže býti pod
porovano pnmerenym vyberem tak že nové vlastn.osti
skytají sv}rrn nositelum urcité život~í v)'hody takže tito
u~~)í I'épe sv~j život a silneji se rozmnožují' nežli drí
vejS! puvod'll1 forma. Darwinova teorie byla vybudo
vána práve na úcinku takového výberu; pocítala však se
zmenami' malÝmi, které však se priházejí stále. Nová
doba poznala však, že v prírode 'Se objevují spontánnc
i zmeny velké; pomocí tech velkých zmen, které byly
nazvány mutac,emi, mtlže vývoj probíhati rychleji. Pri
tomto zptlsobu mají vnejší životnípomer'y hráti roli
jakéhosi síta, jímž to, co samo, spontánne vzniklo
jest trídeno, rozmTIioženo nebo potlaceno. ' . '

Jiní naproti tomu pripisují vnejším životním pome
rtlID prímý úcinek vývojový. Soudí, že zmeny v pro
stredí vyvolají na orgCXl1Jismechurcité zmeny, které se

zase dedicností prenesou na potomstvo a tak privodí
zmenu v celém druhu, tedy vývoj. Jde o ucení o vývoji
pomocí dedicnosti získaných vlastností. Obycejne bývají
tyto dva výklady staveny proti sobe do oposi,ce. Nechci
zde vykl'ádati, že tomu tak nemusí býti, protože tyto
dva zptlsoby výkladu se nevylucují. nýhrž doplnují. a
oba mají svojí pravdu a správnost. Zde jest duležité jen
to, že oba výklady vedou v jednom k témuž záveru:
co prináší vývojové n o v u ID, jsou oj e di n e I á i 11
d i v i d u a: druhové kolektivum pak jen rozmnoží toto
nekolika málo jedinci získané novum, druhove je uplat
ní, t. j. - abychom tak r,ekli - ve vývoji druhu u s k u
tecní.

Pri vývoji pomocí mutací jsou to ani jedinci, u kte
rých se spontánne ohjeví vetší nebo menší zmeny, pri
vývoji pomocí dedicnosti získaných vlas1:ností jsou
to ,opet oni' jedinci, kterí se dostali pod vli'V nových po
meru životních a zmenili se (prizpusobili se). Nemusí
sice míti každá mutace nebo každá zmena prizpusobe
ním úcin vývojový. Predne ne každá taková zmcna
jest dedicná: známe jak spontánne vznikl'é odchylky,
tak i odchylky vzniklé zmenenými životními pomery,
které nej ou dedicné a zustanou jen individuálními.
Ale i když jde o zmeny dedicné, nemusí vésti k vývoji
druhu, nebot mohou býti neprospešné v boji o život a
jejich rozšírení jest v},berem potlaceno. Vždy však dru
hová zmena jde pres zmenu individuální: nekolik je
dincu se odchýlí od druhového prumeru a zmena druhu
nastane tím, že tito jedi'!1lci se rozplemení a puvodní
forma vymre.

Nemení se tedy druh ve svém cel k Jl souca'Sn~ a
úplne, ale V)'voj jeho jde pre s z m e'!11U n>e k a I ik a
j e d i n c u, kterí se vy.skytnou podle druhové prumer
nosti. Mnohdy trvá i dlouho, než takto vÝVOjOV~1Okl
siva, podntikaná jedinci, dojde uplatnení. Bylo zjišteno,
že nekdy dlouho pred tím, než ve vývoji' doš!o k urcité
zmene na druhém typu, objevovala se tato zmena roz
troušene u jedinetl; teprve mnohem pozdeji se uplatnila
jako všeobecná zmena u všech príslusníkCl Jruhu. N a
zýváme takovéto zjevy »pseudoprogressem i~< a díváme
se na ne jako na jakési predzvesti budoL1ciho vývojo
vého kroku. Individua se zde - 21.Jvchom tak rekli 
exponovala bez úcÍinku: novum z{'ls'talo omezeno indi
viduálne a nebylo uskutecneno vývoj-Ive v celém druhu.
Neznáme však prípadu, kde by se byl zmenil celý druh
ve všech individuích najednou ne ln postupne stejno
merne.

T ovum prichází tedy jedine 'Od individuí - celek toto
novum jen pre vez m e, rozšírí, uplatní, t. j. vývojove
pro druh u s k u tec n í. •.

f;'ladi-mír Vltjié.-

Pragmatická filosofie a soucasná kultura.
Jméno »pragmatismus« oznacuje v soucasné filosofii prede

vším zvláštní »thcorii pravdy«. Tuto theorii Izc nazvati i »in
strumentální theorií pravdy«, a sestává krátce z následujícího:
pravda není nicím jiným, než zbraní, strojem, ktcrým si clovek
ciní život snazším. »Pravdivé« znací »praktické«. Pravda vy
tvárí se tedy jako nejpríjemnejší a nejpraktictejší zbr~n
k ovládnutí sveta. Pravda, podle toho, není necím hotovýnl,
dokonalým, co by od pocátku sveta .existovalo a cekalo, až
bude odkryto; není to božská a nehybná idea, v.znášející se jaksi
nad životem skutecností, nedotknutelná. Clovek žije na tomto
svete a musí se snažit jej ovládnout. Nejmocnejší zbraní v jeho
zápase se svetem je »pravda«, vlastne »pravdy«, kteréž jsou
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jen »nejvhodnejšími, nejpraktictejšími a »nejvýnosnejšími«
predpoklady. Takové vysvetlení pravdy obsahuj e v sobe, ne
;,porne, mnoho utilitarismu. Podle toho je pravda nástrojem.
k lehcímu prizpúsob,"ní se životním vztahúm, a nikoliv logic
kým ideálem. Podle toho je pravda dynamickým produktem,
který podléhá neustálému zdokonalování, a není statickým cel
kem, který je nehybný ve své »svatosti<<. Podle toho je pravda
címsi, co je v moci a v rukou clovekových, cím on vládne,
co se mu kori, a nikoliv címsi, co vznáší se nad ním, nad
skutecností, ve které on žij e, co je ideální a nedotknutelné,
mimo moc cloveka. Takové pragmatické vysvetlení je nepo
chybne veliké diUežitosti. Úplne mení a prevrací n:lzory. Pravda
l)restává býti svátosti a stává se lidskou zbraní. Je stržena
z ideálních sfér a odevzdává se cloveku, pánovi prírody. Ta
kové pragmaticky nástrojové pojetí pravdy ciní z logického

bužství praktickou zbran a zpúsobuje tím duchovní prevrat,
jehož následky zasahují hlub oko v názory soucasného cloveka
o živote i o svete.

Prirozene - je-li pravda jen logickou zbraní, je možno tuto

zbran dle libosti meniti. Prakticnost nástroje je prvním
a hlavním predpokladem, a je proto možno i nutno zameniti
ncvhodný nástroj jiným. Rúzné theorie, rúzné »pravdy« za
mcnují se z di'lvodú praktických. Vše je relativní, vše má jen
,luužit a slouží, dokud to odpovídá úcelu. rTeciní se pranic,
co by bylo urážkou majestátu, odvrhne-li se jedna pravda,
aby se prijala jiná vhodnejší a užitecnejšÍ. Osudem theorií

je býti prechodnými a zamenitelnými etapami. Historie ved,
suuc"sné názory veJcú o vedeckých theoriích ukazují jen,
že takové pojetí je v duchu soucasné orientace. Dnes je »re
l,ltivita« obecným názorem.

Dále neexistuje jedna svatá a božská pravda, ale jsou i proti
kladné pravdy. Pragmatismus je, podle slov zná,glého pragma
t1sty l'apiniho, chodníkem, který je spolecným východiskem
ruznýeh smerú. IJako užitecná zbran bude pravda tím lepší,
tím pravdivejší, cím vctšímu poctu lidí bude sloužit.
Pocet tcchto lidí je mcrítkem její »pravdivosti«.· Císlo, co
nejvetší císlo, je carovnou recí širokého, demokratického 'po
jetí soucasnosti. Takto zabarvel~é pragmatické pojetí vyzna
mcnává se smírlivostí a zatlacením prevahy individuelních
pujetí. A smirlivost. i »pokud možno nejvetší pocet« jsou
;,uucasnými obecnými zásadami.

Utilitaristické pojetí pravdy, jak je u pragmatismu, svým
ucením o užitecnosti pravdy znací zdi'lraznování užitku i prak se
jako vrcholné zásady. K cemu byla by cloveku )}pravda«,
která by mu nebyla s užitkem? )}Pravdy« musí sloužit, jsou
kulejenu, položenými územím prakse, maj í ulehcit vliv clo
\"cka na svet. Není potrebí zduraznovati zásadu prakse a užitku
j"ko velikou zásadu orientace soucasnéh:::> cloveka.

Pragmatické pojetí l'ravdy jako nástroje znací vládu clo

\';:kovu nad okolním svetem. Cesta kultury, od primitivního
cloveka až do soucasného vládce prírody, sesta~á z co nejlep
~íhu a nejúplnejšího vykoristování a ovládáni pHrody. Instru-

ll1tntální theorie pragmatismu je i biogenetickou theori!,
kkrá myšlení, moc rozumu vysvetluje jako funkci životní,
funkci, která se vyvíjela od organismu zvírecího pres pri-'

mitivního cloveka až k soucasnému cloveku - vládci. Aby
prcmohl odpor okolí, .vyvíjel clovek svi1j nejmocncjší nástroj:
sVltj lugický aparát, svuj rozum. Brutální touha soucasného
clovcka po moci a vládc, kult síly, který je v základe kultem

tl'chnické vynalézavosti, vše to je znacne podporováno prag

matickým instrumentálním pojetím pravdy. Soucasný ideál,
který spocívá ve vláde a síle i praktickém užitku, jde ruku
v ruce s pragmatickou orientací kterou pravda sestoupila

božskeho tri'mu, aby posloužila' lidem v jej ich praktických
Z<imerech.
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Toto pragmatické' poj etí odpovídá názoru moderního clo
vcka - technika, jenž považuje svet za ohromný mechanis
mus, který potrebí yhodne vykoristit, o",ládnout.

Pragmatismus dává vyhlídky na velmi výhodné a velmi Uži
tccné použití »pravd« jako zbranÍ. Není-lI pravda již vzdále

ným božstvem, ale je-li clovekovou zbraní, tehdy se patrné
muže trpeti pravda, která není vedecká. A tu se otevírají
vrata, a to dokorán, yšem theosofickým spekulacím, které svou
bizarností tolik lahodí modernímu clovekovi. Theosofické pravdy
podle tOhoto pojetí jsou pravdami, nebot slouží a jsou užitecné.

Pragmatická theorie užitkového a nástrojového pojetí pravdy
ve všech svých negativních smcrech presne odpovídá negativ
ním vlastnostem soucasné kultury západu, jež jasne ukazuje, že
tato kultura nalézá se v krisi a že otázka jejího rozkladu je

pouze otázkou casu. Kdyby pragmatická orientace v soucasné
filosofii byla pouze theorií o nástrojové hodnote pravdy, pouze
tím a nicím jiným, pak by byla príznakem degenerace sou

casné kultury západu, hotovou filosofií, zaokrohleným -ismem,
který by se vyŽil zároven se soucasnou kulturou a který by
zárovet'i s ní upadl a byl uložen v archivu školské filosofie.

Pragmatismus však neomezuj,e se jen na theoretisování
o pravdc. Pragmatismus je živý proud, který znací celý mocný

pohyb ducha, vyhranený a rozhodný stav, charakteristické po
Jetí, které je namíreno proti nadvládc intelektu. J: ragmatismus
JC do dúsledku rozvedeným empirismem, »radikálním erripi
rismem« (jak jej nazval Jammes), který do krajnosti zastu

puje zájem plného a celého cloveka proti obludnému typu vý
luem': lmelektuelne založeného cloveka soucasnosti. Pragma
tismus znací presvedcení a vedomí o tom, že clovck nedispo
nuje jedine a výlucne jen rozumem, logickým aparátem pro
poznání, ale ješte i Jinými silami duchovními, které všechny

vytvárejí pravého cloveka. Ohranicujíc tak moc intclektÓ, svá
dejíc jej v oblast užitecné a potrebné prakse, chápajíc inte
lel(tuelní poznání jako zvláštní druh poznání a nikoliv jako

plné vyžití clovéka yucí svetu, pragmatická filosofická orientace
. stává se .v plném slova smyslu humanistickou. Touto svojí
~Irokou touhou zachytiti všechny lidské síly a videt je všechny
obsaženy v lidské cinnosti premenuje se pragmatismus v pod
statnc novou filosofii. Zdvihajíc se proti intelektualistické ori
entaci ve filosofii, podle které je intelekt legitimní zbraní

lidskou pro poznání sveta, pragmatická orientace šírí poznání
i intuitivních a náboženských sil lidského ducha. Rozumoyá
konstrukce není pravým zpusobem k zachycení pravé podstaty
svi:;ta i života. Pragmatismus vešel jako podstatný znak ve
filosofii Bergsonovu. Jednostrannost soucasných inte1ektualis
tických názoru privedla moderního ducha k nespokojenosti.
Clovck se cítí stísnený, svázaný, neúplný, bez rozmachu a be2:

síly. N ivelisován, mechanisován, sveden na císlo, statistiku"
zdokonalen technicky cítí se clovek jakoby v cizím svete. Tento
Hivý svet mu vytvorila filosofie intelektualistická. Pragmatická

filosofie chce rozšírit ubohé, bídné údolí sveta, aby ukázala

východ ve sveží a svobodný život, aby posílila a podporovala
svobodný vývoj všech sil a umožnila dokonalejší a úplnejší
prožití všeho. Nadvládu racionalistického pojetí je potrebí po
tírat a omezit. Takové pragmatické pojetí ukazuje i na jiné
síly lidské duše mimo rozum - na intensivne-umclecké i na
náboženské.

»Pravdy« jako nástroje k ovládnutí sveta nejsou jediným

majetkem cloveka. On má i plno sil duševních, které je potrebí
pustiti v cinnost a jíti za nimi. Clovek je i intuitivní V. umení

a plný síly tvorivé v náboženském živote. Ohranicuj íc prísne
pusobnost rozumu, otvírá pragmatická filosofie nové horizonty
jiným druhum využívání a podává cloveku vedomí o jeho plné
síle. Pragmatická pojetí pusobí silne v soucasné filosofii, uka
zujíce na možnost nových forem životních, silnejších a plnej-
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ších dosavadních. Tato stránka pragmatismu jde soubežne
s potrebou nové kultury a znamená etapu v príprave nové
kultury. Jako urcitý druh radikálního empirismu, jako huma

nistická filosofie, j;tko intuicionismus prij ímá v sebe prag
matické filosofování .všechny soucasné touhy myslitelu, kte··
rými smeruje k obnove ducha i k novým kulturním hodnotám.

Tak hrají pragmatické názory úlohu kvasu v soucasné
filosofii. Tento vliv je zevne viditelný ohromným vzrustem
pragmatické literatury. Stejne není náhodnou veCl, že na

posledních mezin~rodníc1:'. filosoEckých kongresech hlavní a roz
cilená debata vedena byla o pragmatismu. Pragmatismus je
vynášen krisí, kterou prožívá naše západní kultura; ta je revo
lucní otázkou soucasnosti, otázkou hodnoty života a otázkou
nejintimnejších sil clovekovy pravé priruzenosti. Až prijde cas
plnejšího rozvoje cloveka k intensivnejšímu životu, prijde
i doba tvorení nových hodnot. Potom odrazí se lod od brehu

staré pevniny a popluje s vírou a touhou k novým brehtlm

nového sveta, bez ohledu na nárky tech, .kterí. ztlstali na pev
nine starého sveta a bojí se vlastních stínu ...

Pragmatismus jako touha po rozšírení oblasti živé akce clo

veka vyznacuje se v soucasné kulture západu jako živel, ve
doucí v novou kulturu. Tato touha je obrácena k budoucnosti.

Nestotoiinuje se s negativními vlastnostmi soucasné kultury, ale
ukazuje uprostred krise operné body nového tvorení.

Proto je pragmatismus živou a širokou touhou, orientacním
proudem, nesoucím v sobe plno síly, a proto není presne vy_
mezeným -ismem, ale mocným tokem mysli, jenž predstavuje
myšlenkový kvas, obsahuj ící rozkladné i tvurcí elementy, po
cátky rozkladu starého i pocátky tvorení nového. Tak hledí
pragmatismus jedním oblicejem v minulost a jedním v budouc
nost. Obsahuje v sobe všechny príznaky soucasné kultury, i ty,

jež oznacují její krisi a její úpadek, i ty, které jsou príznaky
vzrustu nové kultury. A zde je vid no, jak je školská moudrost

vzdálena živého života. Neco muže býti A nebo non -A, praví
suchá logika. Ale muže být soucasne jedno i druhé, praví život:
Odvoditi z pragmatické orientace jen ony "tránky, které jsou
praktické, to jest upotrebitelné, aby byla dokázána nebo vytvo
rena jakási metafysická konstrukce, znaCl násilne rozrušiti

celek. Tak hledí na pragmatismus oni školští filosofové, kterí
hledí zároven s ním zbaviti se zlosti i strachu a zustati v tiché

a spokojené oddanosti k milovanému systému.

Umet ocenit a rozpoznat v pragmatické otientaci cinitele roz

kladné, ovládnouti je a prejíti pres ne, umet ocenit její tvurcí
elementy, rozvinout je, vyvodit z nich vše vhodné pro novou
filosofii a nové kultutní hodnoty vše to je úlohou soucas
ného myslitele.

Poznámky

Proc nejsem komunistou. »Proti proletariátu je nejen vláda,
policie a težká palácová, vše rídící buržoasie bankéru a fabri
kantu, ale celá maloburžoasní trída, pojímající v sebe vetšinu

dnešní inteligence, živnostnictvo, obchodnictvo a t. d., tvorící

vedle vojska, cetnictva a policie frontu našich odpurcu. V du
sledku jasného vedomí této skutecnosti je treba se upevnit

v poznání, že naše vec není vecí celého národa, ale práve naší

vccí, vecí proletariátu. Priznáním tohoto faktu na jedné strane
sice' pritakáváme buržoasním a reakcním novinárským agitá
torum, že naše cíle nejsou cíly »celku národa a lidu«, ale na

druhé strane rozplývá se zde illuse, že »národ« je celek ... «

Rudé Právo, 17. února.

Dopisy

o ceském bydleni.
Pane redaktore,

prosím, abyste prijal i muj souhlas s clánkem dra. Procházky
,,0 ceském bydlení«.

Veliký význam bytu nejen na zdraví. ale na celý vývoj a
stav, na spokojenost rodiny je zajisté velmi závažný a je
nepopíratelné, že zlepšení bytových pomeru zvýší kulturní úro
ven dotcených, uciní je lidštejšími, shovívavejšími, a vychová
urcitý smysl pro krásu. Rodina, škola a byt jsou nejprvnejší
a nejduležitejší otázky, které pusobí na duševní i. telesný vý·

'vin našich (jetí, naši budoucnosti a je proto prímo tragické,
že takové tisíce a tisíce detí jsou bytovou tísní rodicu (pokud
tato tíSell netvorí rodiny zaryté a z 'presvedcení bezdetné)

nuceny vyrltstat v nejužším spolecenství s mnoha sourozenci
i dorostlými lidmi na nekolika ctverecních metrech prostory
v pomerech naprosto nevhodných - a to nejen hygienicky.

Každá matka vÍCe detí yí, jak težko v malém a nejmenším
byte i pri nejvetší péci oddálí se od detí vše to, co vedet
nemají, jak jejich oci i uši je nemožno zakrýt vtlci naslou
chání a postrehum, které zatežují pak jejich duši predcasnými
problémy. - Jak nespokoj ení, podráždení, zlí, stávaj í se i
dospelí, nemají-li vterinu samoty, jediného \lsporádaného zá
koutí kde v klidu odpocinuli by svým celodenní prací unaveným
nervum.

Je ale v nedozírné daleké budoucnosti, aby i malí lidé u nás
bydleli tak pohodlne a hygienicky, jak je tomu v mnoha ji
nyní »luxusu«. Takových rodin je stále ješte ohromný pocet.
Vždyf i rodiny, které drÍ\'~ nebyly pocítány k lidem malým,
rodiny vysoké inteligencc - pred válkou hýckané alespon by
tovým blahobytem o 3-5 pokojích -- jsou nuceny hlavne
v Praze a vetších prumyslových mestech, premístil-li osud
v dobe poválecné jejich Pllsobište, tísniti se bez vyhlídky na
zlepšení, celá rodina v jednom nekonecne preplaceném po
kojíku, bez kuchyne, koupelny a porlobných nemyslitefných
nyní »luxusu<<. Takovýchle rodil~ je stále ješte ohromný pocet.
Rodiny delníku, i:emeslníktl, i malých gážistu jej rozmnožuj!
do císel povážlivých. - Akce stavby rodinných domku ulehcila
jen tem štastným, kterí disponovali nekolika desítkami tisícCt
jichž bylo nutne zapdtrebí investovati. Ale kolika rodinám
bylo opatrení onech pouhých 25-30-40 tisíc zrovna takovou
ncmožností, jako opatrení si milionu. A ty tedy, podle dnešních
vyhlídek by byly snad už doživotne odsouzeny vubec nebydlit.
Tyto tisíce rodin nesmí ani v nejbujnejších snech pomyslit na
rodinný domek o 3-4 pokojích, se spíží, koupelnou a zahrád
kou. Tem zdá se krásnou vidinou pouhý jediný pokoj s velkoH

- kuchyní a predsíllkou ci chodbou. Zdá se jim nesplnitelným
práním, co je vlastne naléhavou nutností: aby k a ž dá rodina
i ta nejchudší, není-li práve mnohaclenná, mela za každýCh
okolností dve místnosti. A Goporucuje-li dr. Procházka stavbu

takových bytu, pomáhá rozhodne nejlepším a nejsnáze usku
tecnitelným zpusobem rešiti krisi bytovou. Není možno pred
staviti si zal nynejších zoufalých bytových pomeru, kdy všichni
nebydlící se stali tak skromnými úcelnejšího a levneji poriditel
nl'ho bytu nad byt drem. Procházkou navrhovaný. Svetlý po
koj, a velká pohodlná kuchyn, která, jak p. dr. Procházka tak

i pí. Kríženecká správne konstatují, jest a zustane centrem
rodinného života malých lidí. Tal kuchyn, doplnená ne sict

koupelnou, ale malickou, vycementovanou místností s vodo·.
vodem a odtokem - a více si nebydlící opravdu ve vetšine
prípadech neprejí.

Ovšem i v techto bytech budou sídlit rodiny nespokojené,

deti nezdravé nepredelají~li se lidé do nich se ,stehující. P. dr.
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o píšicích ženách.
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K. C.S pozdravem Váš

(P o z n. r e d a k c e. Dáváme prucho.d Vaší nevolí. My

slíme ovšem, že ponekud krivdíte onem píšícím dámám. To
splétání mody a Einsteina predne nevynalezly ony, nýbrž onen

rozšírený druh mužu, který píše feuil1etony a causerie. Ženy
jsou tu pouze žackami. Za druhé: zdá se nám, že nekteré z tech
píší lépe než prumcr mužu. Za tretí: nebojme se, probuh, že
budeme vydáni na pospas ženskému peru. Máme prece v kap
sách také pera a mužeme si zabojovat. Bát se hned predem
boje, to by byla ostuda pro muže. Ostatne ty škody, jež muže
žena zpusobiti muži perem, jsou nepatrné proti nebezpecím,
jež mu od ní hrozí tisícerým jiným zpusobem.)

\Tážený pane redaktore!

Onehdy psala Helena Capková o ženské invasi a pozname

nává, že jí jsou muži nepríjemne dotceni. Má pravdu,· ale
v jednom se mýlí: nejsou to jenom gážisté, kterým je to ne
milé, ale všichni muži - a konecne i ženy _., kterí mají
dobrý vkus. Nebot mnozí z našich redaktoru a literátu ~i
vzali tak k srdci rovnoprávnost žen s muži, že ženským spiso

vatelum galantne poprávají místa ve svých listech a revuích
a pouštejí je do všech rubrik, jmenovite do sociologie, este
tiky a pod. A tím se stane, že sloh, který kdysi hlaholil v rub
1"Íce »Meda« zní ted celým listem, nebot at dámy píší o ženské

duši, úprave bydlení nebo breitšvaneu, nikdy se nevzdají svého
slohu a pletou stejnc rády do modní rubriky Einsteina jako
do sociologie kazaky. Jejich sloh je nádherný, škoda že jej
nezná Kart Kraus (až na Alici Schalek), nebot ac bije sta
tecne do mužských šmoku, vzdal by se asi boje u ženských.
N ebot tento sloh modních revuí je opravdu jedinecný (nebo lépe

jediný, dle urcité šablony delaný) žádná sentimentální Mar
littová neb Glynová, o ne, my jsme na výši doby. Predne
chválíme nebo se pohrdlive usmíváme na vedecké autority, na
každý pád o nich velmi familierne mluvíme. Pak jsme velmi
vtipné a máme bájecne lehký sloh, což je snadné, když o ni
cem nepremýšlíme a sbíráme drobty od jiných autoru. A jeli
kož se to patrí, dovedeme být též vážné, ale opravdu vážné,
v duchu moderní doby, zcela reelne.

Ženský jazyk je tak povestný; proc se dávají muži na po
spas ješte ženskému péru? Nac ta galantnost, ta pseudodemo
kraticnost? Jsou na tom muži již tak špatne jak to lící Strind
berg ve svých Gotických svetnicích? Myslím, pane
redaktore, že by to stálo za to o tom napsat clánek.

stí, dovedou toto maximum také jiste najíti v manželství, v ro
dinném živote, jenomže já mela vždycky dojem, že to štestí
je obklopeno spoustou vctších, a menších klamu, lží, kompro

misu, trebaže tak uhlazených a nenápadných, že vypadají jako
pouhé ústupky ze zdvorilosti, taktu.

Verím francouzské literature, že kreslí život svých lidí prav

dive, a divadlo, vzdálené skutecnosti, lící život aspon tak, jak
by si ho každý Parížan žíti prál. Nedovedu si predstavit, že
by národ strpel literaturu, jež by o nem mlu~ila docela lžive.
Pro nás na príklad francouzské bulvární kusy jsou lží, a vy
cházím-li v chumlu obecenstva z pražského divadla, v nemž
se v prekl. hrála nekterá moderní francouzská hra, slyším od
každého druhého cloveka: To byl ale nesmysl' Snad si ne

myslíš, že' v Paríži se tak žije? To jsou jen takové výmysly
pro zbohatlíky a pod. Nikdy jsem nic takového neslyšela v di
vadle parížském; tam ka'ždý bral situaci za naprosto možnou

a pravdivou, a rešil, jak on by si v ní pocínal.
Pavla Stehnová.

Protože Francouzi opravdu dovedou, jak ríká p. R. Weiner,
jíti s neuveritelne pevnou vulí za maximem dosažitelného šte-

Vážený pane redaktore!

Nevím ješte sama, zda tento muj dopis, k nemuž dal podnet
clánek p. Richarda Weinera o francouzské rodine, vyzní na
konec v souhlas nebo v nesouhlas, ale zotrfám nad ním pre
dem, protože tuším, že se v nem nevyhnu všeobecným úsud
kum, ackoli vím, že každý všeobecný soud o podobne složitých
vecech jako je charakter, morálka, rodinný život národa, se
dluhé osobe, jež onen národ pozorovala a utvorila si o nem
úsudek, musí zdát aspon z poloviny nesprávným.

Jako snad každý cizinec, byla jsem na pocátku svého pobytu.
v Paríži okouzlena obrazem rodinného života, jak se mi ob
jevil pri spolecných obedech a vecerích. Vzájemné obsluho
vání, zdvorilé naslouchání, vypravování ochotne odmenované
smíchem: taková shoda je u nás možná jen tam, kde opravdu
jeden pro druhého žije. Za týden, za mesíc spolecného života
se .mi ten zárivý obraz rodinného štestí zacal potemnovat:
zaslechla jsem úsmcšky nad naivností otcových stokrát už opa
kovaných anekdot, nad jeho názory, s nimiž prece u stolu
v~i'chni tak dokonale souhlasili, af už se týkaly sýra, vína, li
tl'ratury nebo lásky. Videla jsem, že za mnohým obrazem
zdánlive nedotknutelného pomeru byla nevera, mrhání ro
dinným jmením. Pro všechny ty prípady najdu ovšem ana
kg-ie u nás, jenomže u nás se podobné veci obycejne dejí
s vetším krikem, nikdo se nenamáhá, aby ušetril bolest dru
hému. Francouzi jsou - zase jen pokud jsem mohla usoudit
z tech nekolika her života, jež jsem pozorovala, a jež nestací
k utvorení všeobecného soudu - méne líní a vynalézavejší ve
lži a v pretvárce. To, co francouzskou rodinu udržuje na
venek neporušenu, nemohu naprosto nazvati rodinným pudem.
mnohem spíše je to smysl pro povinnosti obcanské (il faut
etre sérieux) a pro hospodársk'ou rovnováhu.

Poznala jsem radu žen nejn'hnejšÍho veku, vzdelání, ma

jetkových pomerll a mohu ríci, T-e hybnou silou jejich pece
o zevnejšek je konec koncu prece jen jistá galantnost a do
pozdních let udržovaná nadeje na erotické dobrodružství; že
k nemu casto vubec nedojde, je asi hlavne zásluhou týchž
okolností, které je nutí nositi králicinu místo cincily; sporivý
život nutí spokojiti se radostmi, jež skýtá rodina, a nedává
ani casu ani príležitosti k záletum. Celkem jsem se presvedcila,
že nevinoucké mešfanské dcerky, jež nikdy nebyly ani hodinu
bez materského doprovodu a dozoru, a jež tajne touží státi se
»poule de luxe«, se vyskytují ješte casteji ve skutecnosti než
ve »Vie Parisienne«.

o francouzské rodine.

Procházka ostatne na to upozornuJ e, že zázracné ruce ne

únavné hospudyne dovedou udelat utulný koutek i ze sklepni
InIstnosti - a naopak. Je mnoho, velmi mnoho žen - zcela

chudých tríd - které v zatvrzelém presvedcení, že chudý clo
vek je otrok, který nemá na cistotu, svetlo, slunce nárok 
stráví vetšinu dne pouze nespokojeným konstatováním tohoto
pro ne nevyvratitelného fakta, pobesedují o této smutné okol

nosti se sousl'.dkou ho'dinu, tri, ctyri, - a po takto uplynulém
dnu jdou spat, aLy ráno zacaly tak znovu, naplneny horkosti

ke všem, néjen co je bo~até, ale proste srovnané, úpravné,
éisté - co je zkrátka lepší než ony. Nezamyslí se nad mož
ností snadné nápravy, nesnaží se o ni otráveny hlubokým pre
~vedcením, že chudý nemá na nic lepšího práva. - Tedy nejsou
1(1 jen nemožné byty nejchudších - ale i nemožné hospodyne,

které bytovou krisi nejnižších tríd vyhánejí do ,krajnosti 
a prevýchova techto lidí je stejne nutná jako úprava jejich
byll·l. Mrs.

19. února 1925.
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Proc nejsem komunistou?

Pane redaktore,

j:oznámku k Vaší ankete:

Nejsem organisovaným komunistou, ponevadž jsem se ne

dala do žád\lého spolku komunistického zapsat, jinak ale jsem

komunistou jako každý jiný clovek. Používám prece nástroju,

které jsem sama nezhotovila, oblékám se do látek, které jsen.

sama netkala, bydlím v dome, který jsem sama nepostavila,

nezamestnaní a nemocní dostávají podpory, nemocní mají lé

kare a léky zdarma, vzduch je chránen pred jedovatými vý

pary a pred zárodky nemocí, muž, mající rodinu, dostává

vetší plat než muž svobodný, za války mcli jsme po ctyri léta

komunu militaristickou, a oby:v:atelstvo, které zlistalo doma,

melo komunistické zásobování, chodím po všech cestách, chod

nících, ulicích, mohu vejíti do. kteréhokoli kostela, musea,

tržnice, lázní, cítárny, máme mestské plynárny, pekárny vo

dovody, nemocnice, tramvaje, elektrárny, sady, školy, mesto
dá:v:á éistiti ulice, máme železnice, pošty atd.

Namítnete snad, to ze není komunismus, pr:otože zde všude

musím platit, a po zavedení komunismu, tak jak si ho ofici

elní komunisté predstavují, že nebude penez. A prece je to už
komunismus, a to lepší než ten vysnený. Po zavedení onohu

vysneného. komunismu musel by každý pracovat zro:v:na tak jak

pracuje i dnes. l\.ozdíl by byl ale v tom, že nyní si vyberu

práCI, která se mi hbí a dostanu za ni zaplaceno v penezícn,
KQezto za komunísmu by ml byla práce JednoCluše pndélen"

a zapJa.:eno bych za ní oostal v naturáliích. Dnes si za pemze

KOUPHI1,co je mi hbo, pak bych se musela spokojIt s naw
ráliemi, které dostanu.

Ale, reknete, to po rád ješte není žádná rovnost. Vidím na

pr. každou chvíli jeti kolem auto, ale Že bych mela já nebo

nekterý z mých znamých nékdy moznost takove auto si kOll

piti, ln to mé príjmy nestaéí. Anebo bydleti v takové kra sne

y'lle JakOU maJ í dnešní majitelé automobilú? A11I pomyšlení!

Ano, co se toho tyée, mohu vás úplné Uklidniti. l~ozoruje-h Se

vec ta povrchné, pak se to ovšem zdá nemožným. Ale byly

t"ké jiné nemožnosti na svete: bylo na pr. otroctyí a prestalo,

lJyvala robota, dnes musI pán za práCI zaplatit, zidé se stali

rovnoprávnými obtany ve :všech státech a zaujímají i neJ

vyšsí úrední místa, clsare jsme vyhnali a jejich Jmení ZKOI>

fiskovali; ve stredovdm mohl si na pr. hodmky Koupiti Jen

uejaký' král, dnes je má každý školák, košile tenkrát VUDec

nebyla známa, dnes nenajdeme :v celé Evrope cloveka, ktery

by ji nemel, cukru tehdy nebylo, sladilo se jen medem, dne~
najdete cukr i u toho ,nejchudšího. A ta auta? V Americe

každý sedmý clovek má své auto. Záleží jen na to:v:árnících,

aIJy i u nás tomu tak bylo. Až továrny vyrobí tolik aut, kolik

na pr. hodinek, klesne cena do té míry, že si je bude moci

každý koupiti. A vily? Je pravda, dnes je ve velkých mestech

spousta lidí, kterí vubec nemají kde bydlet, ale záleží jen na

mestech, aby postavila víc bytu než je rodin.

Jde to u nás y. E:yrope trochu pomalej i než v Amer:ice, ale·

dockáme se všeho, budeme mít všichni svá auta, pekné byty,

telefon, radio a kdo ví jaké ješte pekné vymoženosti nové

doby. Výroba se stále stupnuje a soucasne se tedy povznáš!

blahobyt všeho obcanstva. A cím rychleji bude výroba po

)uacovati, tím vetší mám nadeji, že se uskutecní veškeré mé
prání.

Ani dane nás nebudou vecne tížit. Dnes jsou skoro nesne

sitelné a prece prijde jednou doba, kdy budou vúbec odstra
neny. Zrovna tak jako již nekolik let po svetové :válce meli

jsme u nás celou radu obcí, které hospodarily bez obecních

prirážek. Podívej me se na našeho malé:ho cloveka, na nekte
rého reme";!ník,, nebo domkáre. Každý z nich vy chová nekoliK

det~ a když pak deti dorostou a chtej í si zaríditi svou vlastm

domácnost, dá každému ješte nejaký kapitálek do zatátku. JaK

je to možno? Ponevadž svému povolání rozumí, vyucil se mu

a dovede si tedy peníze vydela~i, ale umí s nimi také šetrne

zacházeti. A stát? Ten nedá na vúdcí místa pri svých podm

cích 11m oDchoane yZdClane a v praxi JIZ úspeslle praCUJICI,

nýbrž vidy Jen ty, kterí jsou pri jmenováni na raoé nebu

mají vyaatnou protekCl. 0nen malý clovek ndl sVUJ POUIJlK

sám, u státu' Je vždy celá í'ada ruzných instancí, z nlChz KaLOá
neco nanzuJ e a vsechny dohromaay podmk brzdí, ponevaaz

iáClný z tech, kterí maJl pravo neco nanzovati, nema obcnOLl
ních znalostí a neuvédomují si, že každý podnik musí být

cc:ntraJlóovall, 1. J. ze lllUSI byt nzen JeOIll)'m clOvekell1. J a"
staty, taK zemc a obce JSou dnes blJzKY lJanKrotu Jen jJluw,

že nejsou ovládány jednotlivci. Z~mím a obcím vypomáhá dne~

stát prídelem daní. To je léCení symptomatické, lécení prí

znaku, na pr;cll1u nemocI nemyslí 11Ikdo. ::>tat Jako majitel
všech železnic, pošt, telegrafú, rúzných monopolu, dolu, to

yáren, polních a lesních statku bude muset v budoucnosti vy
staciti se svými vlastními príjmy. Odstraníme vojsko, snlžlm"

pocet úrednictva na tu míru jak u soukromých podnikú a ne

budeme se ríditi protekcí, nýbrž jen zdatností a postupov:ati
ve všem stejne jak soukromé podniky.

V úcte
Ružena Hnízdilová.
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