
Šrolll (Moskva):

Poslanec Šmeral v ~IOS]lVe.

PNtomnosL
s vetšinou komunistické strany prohrál, rekneme, de
finitivne a navždy je odsouzen pouze k tomu, aby se
pohyboval mezi budovou hlavního koncesního výboru
na Malé Dmltrovce, kamennou budovou Ústredního
výboru komunistické strany za stenou moskevského
Kytajgorodu a nekterými prekrásnými koutky Kav
kazu, prec jen zustane osobou nejvýše historickou a
to hlavne tím, že byl nejvetším fedrovatelem a prová
decem ideje vojenského komunismu.

Šmeral tedy odejel z Cech zacátkem 1920 do Ruska.
Doprovázelo jej znepokojení v jednotné tehdy sociálne
demokratické strane, nebot netajil se svým radikali
smem, k nemuž dospel práve vlivem událostí v Rusku
a Nemecku jakož i cinností ruských komunistu, zalo
živších v cele s Leninem III. Internacionálu. Snacl
doma cítil se politicky deklassován, snad na neho príliš
pusobil zmatek mezinárodní, jaký se ukázal v Uhrách,
Bavorsku, v ostatním Nemecku, Rakousku, Sibiri a
který zdál se býti vskutku predzvestí svetové revoluce
sociální, jejíž ohnisko bylo v Moskve .

Šmeral nalezl v Moskve ohromné úsilí vudcu revo
luce, horecný shon a chvat, odstranení dynastie, ari
stokracie, buržoasie od jakékoliv moci, revolucní
enthusiasmus, podnecovaný dovednými vudci a udr
žovaný tu plamenn)"mi slovy, tu revolucními dary .
Vstoupiv již pred sv)"m príjezdem na naklonenou plo
chu radikalismu, nemohl se Šmeral v Moskve již za
držeti, aby se po ní nešinul dále. Musil se státi komu
nistou, pres to že nalezl v sovetském státe hmotný ne
dostatek a, videl-li dobre, i príšerné obrazy bídy. Ale
Jr této bíde vytušil zajisté i takové perspektivy cehosi
nového, velkého, nebývalého, že nemohl odolati, zvlášte
když prišel do prímého styku se všemi vynikajícími
vlldci revoluce a seznal u vetšiny z nich mužnost, od
hodlanost, osobní nenárocnost, smysl jen a jen pro dílo
revoluce. Setkal se zde s fanatiky revoluce, kterým se
zdarilo uchvátiti politickou moc na plných sto procent
v obrovském státe a kterí se o tuto moc rvali se všemi,
setkal se s lidmi, kterí nejen slibovali socialistický rád
spolecenský, nýbrž byli sami uprímne presvedceni, že
rád tento co nejdríve provedou, zvlášt získají-li po
mocníky ve vyspelých státech západních. Kdyby Šme
ral prijel do Moskvy v dobe rozkvetu N ep-u, t. j. nové
hospodárské politiky, dovolující volnou smenu hodnot
a restaurující ve mnohém pojem soukromého vlastni
ctví, myslíme, že by se komunistou nestal tak rychle,
jako se jím stal práve proto, že Rusko uvidel za éry
vojenského sice komunismu, ale prece jen komunismu,
zlomivšího dosavadní rád i co do vnejšího obrazu, ba
hlavne co do zevnejšku. Kdož ví, byl-li by se v jiném
prípade vubec komunistou stal.

Tento první pobyt poslance Šmerala v Moskve byl
tedy rozhodující, a všechno, co potom následovalo,
bylo jen dusledkem prvních rozmluv Šmeralových
s Leninem, Trockým, Radkem a všemi tehdejšími pre
dáky sovetskými. Je nepopíratelno, že Šmeral ucinil
na ne nejlepší dojem. Je to také prirozeno, nebot
ani nejvetší neprítel Šmeralllv nemuže mu upríti
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lanec Šmeral byl v Moskve již mnohokrát. Na
posled sem prijel letos pocátkem dubna. Pred tím
de celý rok a do Prahy se odebral hlavne k vuli

aby se zúcastnil sjezdu komunistické strany, en
t absolvoval nekolik velikých schlllÍ a ukázal se

lonku jarního zasedání též nekolikrát v posla
nemovne. Stala se tedy Moskva do znacné mí

vním jeho sídlem.

prvé prijel Šmeral do Moskvy již na jare 1'. 1920,
v, kdy svaz sovetských republik žil v ohni revo
dy sovetská vláda daleko nebyla si tak jista svou
tí. jako na príklad nyní, v desátém roce svého
. Tenkrát Wrangel ucinil výpad hodne hluboko

u na sever, Poláci dokonce 7. kvetna obsadili
mcli v rukou Minsk, Borysov, byli spojeni
uroll a sovetská moc visela na tenkém vlásku.
t vojensk)" a válecný komunismus dával se po
. i v žaludku skoupými prídely potravin, kde·
ámek byl znacionalisován, stát všechno sou
al a rozdeloval, nikdo však témer nic nevy-

To byla doba, kdy všechno se nacionalisovalo a
sovalo, kdy touto horeckou sespolecenštovat byl
n Lenin dokonce k výkriku »vždyt vy nacionali
kdejaké smetište !«, a kdy jednou, když se mu
ové moskevského obecního hospodárství pyšnili

anovském okrese tím, že odstranili ploty mezi
liv)'mi dvory i zahraclami a tímto ZplIsobem je
sespolecenštili, jim Lenin klidne rekl, že »ty

bude treha zase postavit, na to je ješte príliš

byla to doba prec jen jakéhosi heroismu rev"o
dy lidé, jedni nadšene a druzí zdešene, cítili,
de skutecne vichr, kter)" smetá všechno, co se
otiví, a kdy vytvárel se opravdu jakýsi nový,

Ý svetorád, který jednemi byl posílán ke všem
druhS'mi zase ví tán jako sví tání. J ázory na
. komunismus mohou b)',ti ruzné, ale jistým
, že až sovetsk)" stát se za nekolik desítiletí do
o vS·chdefinitivních kolejí, t. j. až toho sku
volucního v nem zbude jen tolik, kolik na prí
e zbylo ve Francii z theorií jakobinských, 

oho lidí mínení, že práve doba, kdy vládla
, tejnorodost všech, kdy clovek byl pouze jed
která byla Trockým organisována nejprve do

cl1 a pak do pracovních armád, že práve tato
ozného nedostatku, krvavé obcanské války, be
nocí a všeohecné nejistoty byla vlastní revo

u v plném slova smyslu, její když ne nej
, tedy jiste nejzajímavejší a nejvíce pozoru-
tránkou. A i když Trockij svuj poslední boj



vzdelanost, rozhled, osobní cestnost a nenárocnost,
kterými vesmes mt'He se honositi, i když mu lze vy
tknouti radu nedostatklt jin)'Tch, jako ostatne každému
politikovi. Faktem zustane, že Šmeralova osobnost
byla v Moskve náležite ocenena a to práve v dobe, kdy
doma byla stejne náležite zdupávána a odmítána.
Kdyby v politice platilo »kdyby«, myslíme, že Šmeral
by nikdy nedošel se svou strízlivostí tam, kam jej po
strcili mnozí naší politikové práve tím, že ani jeden
z nich se neodvážil ríci ani slovo na obhajobu Šmera
lovu. Známe z vlastní zkušenosti onu vnitrní sílu, ja
kou bolševictví a lépe receno sovetismus púsobí na
povahy sociálne hloubeji založené, byli jsme svedky
oejednoho obratu za dobu trvání sovetské revoluce, a

není proto divu, že nabyli jsme presvedcení i v prípade Smeralove, jak mnoho znamenala pro nej první
návšteva Moskvy.

Tehdejší vystoupení Šmeralovo v Moskve neslo pak
prímé dusledky. Boj levice s pravicí v sociálne-demo
kratické strane, diskuse o jedenadvaceti podmínkách
clenství v Komunistické Internacionále a nakonec roz
kol sociálne demokratické strany a vytvorení samostat
né komunistické strany. Jak hluboce tento vývoj vecí
v delnickém hnutí ceskoslovenském pusobil zase nazpet
v Moskve, dokáže nám na príklad i ta okolnost, že Le
nin v dobe nejvetšího napjetí mezinárodní situace so
vetského státu zacal se uciti cesky, aby mohl co nej
úplneji a bezprostredne sledovati delnické;hnutí v Ce
skoslovensku. První pobyt poslance Šmerala v Moskve
zpúsobil tedy více, než by se na první pohled zdálo.

Vytvj)rení samostatné komunistické strany Cesko
slovenska a prijetí její do Komunistické Internacio
nály nutne musilo vésti k tomu, že váha jejího zalda
datele, tvt'hce a vudce v Komunistické Internacionále
znacne vzrostla. Od té doby vidíme poslance Šmerala
v Moskve hostem velmi castým. Kongresy Komuni
stické Internacionály volí jej do své exekutivy, plenár
ní zasedání této exekutivy poslouchají pozorneji jeho
slova, Lenin se o nem vyslovuje co nejpochvalneji. Ani
jak)'Tsi prechodný úpadek vlivu Šmeralova uvnitr ko
munistické strany doma neotrese príliš jeho posicí
v Moskve, kde se na domácí rozpory dívají jaksi s jed
notného hlediska a méne provinciálne. Není to ani ji
nak možno pri tak rozsáhlé organisaci. Šmeral zajisté
dobre to vedel a proto ani tak zvané zlevicáctení své
strany nebral príliš tragicky, ponevadž byl presvedcen,
že jeho posice v Internacionále je pevná a opírá se
o solidnejší pilíre, než byly levicácké v)"kriky v jeho
vlastne strane.

Šmeral klidne provádel príkazy Komunistické Inter
nacionály v komunistické strane Ceskoslovenska. Pro
vedl spolecne se štábem svých blízkých její organisac
ní preskupení podle systému továrních bunek, provedl
to, cemu' se zde ríká bolševisace, ovšem zt1umeneji, jak
to ceskoslovenské pomery vyžadují, provedl likvidaci
oposicních proudú zase s ohledem na naše prostredí,
provádí a bude provádeti všechno, na cem se vedení
Internacionály zde usnese. U nás zvykli si to nazývati
diktát Moskvy. Ovšem, Komunistická Internacionála
vyvíjí se v jakousi svetovou jednotnou komunistickou
stranu s centralisovaným vedením a je tedy všechno,
co svým sekcím narizuje a doporucuje, jakýmsi diktá
tem z Moskvy. Ale tento diktát je vytváren ponekud
jinak, než si naše verejnost predstavuje. Rozhodne
hraje v nem hlavní úlohu mínení komunistické strany
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ruské. Tato strana je nejpocetnejší, nejlépe organiso
vaná, disponuje nejvetšími prostredky, sama dala pod
net k založení Internacionály, leccos již revolucního
vykonala a ovládá celý velký stát, na jehož území a
na jehož obyvatelstvu prakticky provádí pokus o usku
tecnení socialistického spolecenského rádu. Proto bylo
by divnejší, kdyby taková strana v Internacionále veli
kého vlivu nemela, než když jej má. Ale vliv ten, kte
rým se uplatnují v první rade myšlenky Leninovy
v transkripci Stalinove, Bucharinove, Manuilského et
tutti quanti, není absolutistický, delegáti ostatních ko
munistických stran nejsou pouhé loutky. Ovšem nesmí
nikomu z delegátu najednou napadnouti, že on pre
tvorí v nejaké základní otázce mínení celé Internacio
nály a prevede ji na svou stranu. Zde se vypracová
vají smernice velice zvolna, po dlouhatánských a 'casto
únavných diskusích a proto se také velice zvolna mení.
Je treba jaksi postupne a plánovite si získávati hlasu,
což v prostredí tak pestrém není ani snadné ani nejde
náhle a rychle. Sedí-li dnes poslanec Šmeral v gene
rálním sekretariáte Komunistické Internacionály, kter)'
byl utvoren jako náhrada za bývalé predsednictví Zi
novevovo, znamená to, že sedí v nejvyšším areopagu,
který smernice komunistické politiky tvorí, a že tedy
podle toho, jakého vlivu si dovede svými názory, tak
tikou a presvedcením získati, merí se i stupen toho tak
casto pripomínaného diktátu Moskvy a moskevského
vlivu na politiku komunistické strany u nás.

Jak již bylo podotknuto, Komunistická Internacio
nála prihlíží pri tom sice k osobitostem jednotlivých
svých sekcí, z nichž jednou z nejduležitejších je cesko
slovenská, ale politické linie urcuje jednotne, centra
listicky. Proto není možno se domnívati, že by mohly
na pr. pro naše komunisty býti stanoveny jiné direk
tivy, než jsou na pr. v Nemecku, Francii, Anglii atd,
Hrmí-li se z Moskvy o jednotné fronte, znamená to,
že o ni musí usilovati všechny sekce, usnese-li se exe
kutiva, že nesmí b)',ti utvorena vládní koalice se stra
nami obcanskými, pak není ani pomyšlení, že by ko
munisté šli v Ceskoslovensku do nejaké vlády krome
»vlády delnÍkú a chudších rolníkú«. Tyto smernice
jsou urcovány za cinné úcasti komunistú všech sekcí,
kterí jiste se snaží uplatniti svúj hlas podle všech svých
sil, a proto tento diktát z Moskvy je smernicí, která
byla usnešena za jejich vlastní úcasti, Proto zní-li tento
»diktát z Moskvy« nejak proti ústavním ci jin}rm
smernicím na pr. našeho státu, pak je možno najen
kriceti pri tom o rozkazech a diktátorstvÍ Moskvy,
nýbrž docela dobre pritáhnouti k zodpovednosti ty,
kterí spolecne tento diktát v Moskve vytvárejí a roze
sílají pak do sveta i do své vlastní sekce,

V áha poslance Šmerala na internacionálním font
moskevském neobycejne stoupla za jeho pobytu v dobe
od zacátku 1926 do zacátku 1927. V této dobe vybojo
ván byl v komunistické strane ruské i v Internacionále
boj vetšiny s oposicí representovanou jmény Trockij
Zinovev-Kamenev. Tento boj skoncil, jak známo,
úpln)'m odstranením Zinovevovým z Internacionály,
k jejímž hlavním sloupúm a spolutvúrcúm od jejího
založení náležel. Rovnež vliv Trockého byl zlomen
v tomto boji. Poslanec Šmeral mel príležitost sledovati
celý tento lomoz z bezprostrední blízkosti a bylo jeho
podstate i prLtbehu velmi dobre informován. Postavil
se v rozhodný okamžik plne za vetšinu stalinovsko
bucharinskoll a pomohl tak vytvoriti a ztmeliti i vet-



~tornnosL

omun. Internacionále. Je jisto, že si tím velice
ici v ocích tech, kdož ze sovetské strany ko

ckou Internacionálu dnes vedou, totiž zejména
Bucharina, Molotova, Rykova. Ale je stejne
oposicní vlldcové na neho do jisté míry pOcÍ

e jejich ocekávání zklamal. Poslanec Šmeral je
ám sV}'mcentrismem za každou cenu. Kdyby
sicnÍ vlldcové lépe znali tuto jeho vlastnost,

i se dožíti zklamání, jakému dal výraz zejména
. ve své poslední velké reci, kterou pronesl na

SV~'cllnázorll pred rozšÍren)'m plenem exe
Komunistické Internacionály. Byl to do jisté
agický okamžik, kdy Trockého okrikovalo celé
é shromáždení a on donucen byl bezprostredne
Smeralove, vítané bourlivým potleskem, pro

to roztrpcená slova:

ne zde prerušují vždy V; nejd{Uežitejším míste. Prosím
dnictvo a plenum, aby mi poskytlo asp011 35 minut,
byly poskytnuty také soudruhu Zinovevovi, abych
dokonciti.«

predsedající Kolarov: »Vaše recnická lhuta
.« Trockij na to dodal:

etice lituji a nemohu uciniti nic jiného, než smíriti se

že vy, aniž byste mne vyslechli do konce, budete
lI.ti pro rc,soluci, jež vám bude predložena. Avšak zá

ar1(umenty, které j sem práve ješte chtel prednésti,
loveny nt'byly, zachovají si veškeru svou objektivní
žd}'{ toto není poslední zasedáni naší Internacionály.
liv vy prijmete resoluci jednohlasne .- v tom ohledu

e pochybností, zejména po dnešní reci soudruha Šme.
který, ac plne vec zná, prec jen nás obvinoval ze
• demokratických úchylek - prece jen fakta zustanou

Fakta ukáží svou sílu a O'd síly fakt získají naše
enty nové síly. Tato otázka ješte zaujme své místo

dáních naší Internacionály a pro ml~e není pochyb
e když ne já, tedy nekdo druhý rozvine pred Komu

ou Internacionálou ty d11vody, jichž jste mi dnes
vysloviti a které nicméne prO tuto nejduležitejší
zachovají veškeru svou sHu.«

edy desát}, rok sovetské revoluce prinesl si
níž ceskoslovenský poslanec Šmeral, tak casto

Ý sV)'miprotivníky z nerevolucnosti, v nej
ejšÍm shromáždení mezinárodne organiso

roletariátu obvinil jednoho z tvurcu sovetské
a sovetského státu z toho, že není dosti do
evikem, nýbrž clovekem blízkým sociální de
tomuto nejvetšímu a nejnebezpecnejšímu

tu komunistické politiky mezi delnickými
ení to ukázkou ohromne zv}'šeného vlivu?

užeme prijmouti z dobrých dllvodú jiné vy
Kdo veci zná, nemLIže považovati toto vy-
za pouhé prisluhování dnešnímu vetšinovému
komunistické strane ruské. Ano, Šmeral zde

tI a muže si dovoliti krok, který ješte ne-
by nemyslitelný.
popravu oposice sovetské provedl Šmeral

obem, když totiž mluvil pro celý sovetský
hlasu a ohlašoval duvody vetšiny Interna-
ti oposici. Šmeral se totiž za svého pobytu
ucil dosti dobre rusky, což je rovnež znac

oti vctšine delegátu jiných sekcí komunisti
á proto vyvolen také k ruzným funkcím,

mlm'iti k sovetské verejnosti. Do sovet-

ského rozhlasu mluvil 23. listopadu, v den zahájení
zasedání rozšíreného plena exekutivy a svou koncisnÍ,
klidnou, protioposicnÍ recí stal se agitátorem pro od
stranení oposice z rozhodujících míst mezi nejširšími
vrstvami sovetského obcanstva, které rozhlasu používá
více než kde jinde.

Šmeral velmi casto zastupuje Internacionálu jako
clen jejího predsednictva a nyní jako jeden z clenu
ústredního sekretariátu pri nejrllznejšÍch sovetských
verejných projevech. Tak byl delegován 7. listopadu,
v den výrocÍ revoluce, na slavnostní zasedání ve Vel
kém Divadle moskevském a pronesl tam pozdravnou
ruskou rec, která byla neobycejne vrele aklamována. Zú
castnil se s velkou delegací sovetské vlády, již vedl sám
Rykov, zájezdu do Leningradu a na nedalekou obrov
skou, nove vystavenou, elektrickou hydrocentrálu Vol
chovstroj, kde prednesl plamenný pozdrav k jejímu
otevrení a zduraznil zejména mezinárodní význam tak
obrovských staveb v sovetském svazu, provedených ru
kami výhradne sovetsk)'mi. A práve pred nekolika
dny, totiž 15. dubna 1927, promluvil s balkonu budovy,
v níž jsou umísteny kanceláre výkonného výboru Ko
munistické Internacionály prímo pred branou vedoucí
do Kremlu, pozdravnou rec k demonstrantum cínským,
kterí z cínské university v Moskve prišli pred Komu
nistickou Internacionálu demonstrovati svuj nesouhlas
s cinem vrchního velitele jižních armád, generála Can
kajšeka. Demonstranty vedl syn tohoto generála, který
v Moskve studuje a který se slavnostne a patheticky
svého otce navždy odrekl. Poslanec Šmeral, autor ne
dávné brožury o cínské revoluci, promluvil k temto
budoucím zárodkum cínské sociální revoluce táhto
nekolik slov:

»Když velkoburžoasie 'Odchází od revoluce, není to prí
znakem slabosti této revoluce, nýbrž príznakem její vzru
stající síly. Cankajšek rozhodl se zraditi revoluci pouze

proto, ponevadž vyjadruje bázen cínské buržoasie pred
ztrátou její vudcovské role v cínské revolu::i,

Cínská buržoasie ochohle šla s proletariátem vyhnati cizo

zemský kapitál, aby pak mohla sama vykoristovat cínské
pracující massy. Ale jakmile tyto massy vzrostly, pTešla
buržoasie na stranu imperialistu. Svou zradou nerozhodl
Cankajšek osud cínské revoluce. On rozhodl poupe o svém
vlashlím osudu. Nikdy ješte cínská revoluce nebyla tak silná,
jak'O nyní. Jevila-li se nám dríve revolucí nacionální, pak
od tohoto okamžiku rozšírila znacne své úkoly. Stala se

revolucí, která bojuje za vymanení z nevolnictví delníktt
i zemedelcu a všeho cínského pracujícího obyvatelstva, Není
vítezství bez velkých obetí. Jest zapotrebí ješte vetšího na'
petí nervu, je nutn<IJ koncentrace revolucních sil a jasná
perspektiva príštích boju. Je zapotrebí tcsného spojení re
volucního proletariátu a národu východních.

Dnes protestujeme proti katanum cínbkého lidu,. proti
zrádcÍlm revoluce a podnecovatelum nové svetové války,
kterou buržoasie již fakticky zahájila proti Cíne a kterou

chystá proti sovetskému svazu. At dnes se nese do celého
sveta: At žije spolek sovetské Cíny se sovetským Ruskem!
At žije cínská revoluce!«

V této v)'ši je dnešní po sice poslance Šmerala
v Moskve. Stal se jedním z organisátoru svetového
hnutí revolucního, jedním z mála ceských lidí, kterí
mají k disposici mezinárodní tribunu. Na této tribune,
které dojista nelze podcenovati, stojí poslanec Šmeral
na opácném konci, než president Masaryk a ministr
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Bend. Je presvedcen, že práce pro lidstvo je duleži
tejší než práce pro vlastní stát, pri cemž si sotva do
statecne uvedomuje, že budova veškerenstva je v první
rade složena z jednotlivých jeho kamenu. V Moskve je
dnes tribunem mezinárodního proletariátu, vlivným a
casto i rozhodujícím cinitelem tam, kde jde o budouc
nost milionu lidí a o utvárení príští struktury sveta.

estal se clenem vlády za Rakouska, nestal se jím ani
za republiky, stal se však clenem rozhodujících kruhu
mezinárodní organisace, kterou vytvorila nejvetší re
voluce v dejinách. Prijal tím na sebe neobycejne tež
kou odpovednost pred svS'm národem, státem i pred
lidstvem. A ac národ je mu prostou prirozenou funkcí
jeho bytosti, stát prostým výplodem parížských mírll
a lidstvo zatím z vetší cásti jen seskupením ovládají
cích nad ovládanými, prec jen nemužeme s,e domní
vati, že by poslanec Smeral nebyl si vedom své veliké
zodpovednosti pri své cinnosti práve v Moskve a že
by se aspoií. nepokusil priciniti se, aby diktát z Moskvy,
v nemž má tak podstatný hlas, prestal býti diktátem,
jen málo pocítajícím se skutecnými pomery. Smírení
kapitalistického rádu s rádem, který hlásá internacio
nální tribuna moskevská, je nemožné, všechno se tam
i zde pripravuje k rozhodujícímu boji. Kde se boj tento
odehraje, kde bude nejkrvavejší srážka, nemuže dnes
nikdo ríci. Musíme však pri tom pocítati s tím, že
v generálním štábu internacionálního tábora bude na
vynikajícím míste ceský clovek, poslanec Smeral.

A. Urban:

Obtíže socialismu u lnoci.
Nikde na svete nedostaJ se sacialismus tak

rychle k politické moci jakO' v Australii.
Když v Rusku ješte neochvejne vládli carové,
byly už dávnO' a Australii psány knihy s ná
zvem »Sociální díl sveta«. Nikde nemel socia
lismus tolik praktické príležitosti rozvinout
a uplatnit se jakO' na tamto kontinentu. Po
kládáme za zajímavo ukázat, s jakými vý
sledky. Pri tO:11budiž podotknuto, že au
stralský socialismus se ani ve chvílích své
nejvyšší moci neodvážil odstranit soukromo
kapitalistickou výrobu.

1.
S O c i a Ii s m u s a k Io k ani.

A ustralie je pevnina, kde se prírodní vývoj opozdilasi o deset tisíc let, kde ryby šplhají po stromech
a ssavci snášejí vejce. Je to zeme, jejíž domorodé oby
vatelstvo stálo na nejnižším kulturním stupni; zeme,
kam byli deportováni zlocinci; nová, syrová, prázdná,
nehotová pevnina.

Tato zeme se stala predbojovnicí socialismu. Cetli
jsme o ní neuveritelné veci v dobe, kdy ruská revoluce
byla jen fatou morganou. Teoretikové ji prohlašovali
za zas líbeno u zemi socialismu, nezatíženou tradicemi a
evropskými nemocemi. Nový svet. Nový život. NovÝ
svet mel být ušetren bolestí starého sveta. Australie
mela skocit ze tmy do slunce; evropští pristehovalci
meli se v ní stát novými lidmi na základe socialisti
ckých tesí; zákony vývoje mely být postaveny pred ho
tový fakt; cili, klokanum mel bS,t naockován socialis
mus. Potud teorie. Podívejme se na trochu praxe.

Min i m á Iním z d y.
Minimální mzda necviceného delníka v Australii se

pohybuje kolem ctyr liber šterlingLI týdne. Mzda kvali-
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fikovaných delníku je vetší a dosahuje výšlq osmi až
deseti liber šterlingu týdne. Každý australský stát - je
jich celkem šest - má jiné minimální mzdy. Soustava
minimálních mezd je tedy velice spletilá a je prísne do
držována. Zamestnavatel, který by vyplácel delníkum
nižší mzdu, než jaká mu prísluší, byl by trestán velkou
pokutou a musel by doplatit zadrženou cástku.

Jaké jsou úcinky minimálních mezd? Je jasné, že jsou
pilí rem blahobytu delníkova v zamestnáních, kde je
potrebí vS'hradne mužské práce. urcité zkušenosti a kde
je zamestnání trvalé a zabezpecené na leta. Zedník dr,
stane svých deset liber a sazec osm; nemusí se bát ani
nezamestnanosti ani ženské konkurence ani souteže lidí
pod jeclenadvacet let. Jinak je tomu v zamestnáních,
kde mužská síla mLIže být nahražena ženskou. Zame t·
navatel prirozene dá prednost lacinejší žene. V ,\u
stralii na pr. s výjimkou nekolika hotelu ve francouz
ském stylu vedených nejsou vubec cíšníci; všude o1J..
sluhují výhradne cíšnice, které ovšem nemají nic spo
lecného s našimi cíšnicemi, nýbrž mají více méne klá·
šterní mravy. Naproti tomu prodavaci v obchodech,
nekterí úredníci a zrízenci, zkrátka príslušníci povo·
lání, která sice vyžadují urcité kvalifikace, nikoliv však
dlouholeté zkušenosti, ztrácejí casto svá místa v tom
okamžiku, kdy dospívají jedenadvaceti let a kdy by

musili dostávat o libru neb O dve týdne víc. Na jejich
místo prijde mladík, který zas slouží do své zletilosti
a pak jde. V insertech australskS'ch listCI možno císti
témer monotonní:

Prijme se ... , ale jen v stárí do 21 let.

Další úcinek minimálních mezd je ten, že zamestna
vatel sice platí delníkovi tolik, kolik mu zákon nari
zuje, ale ani o penny víc. Už z toho dl'tvodu, že se del
ník naprosto nesnaží, aby delal jen o trochu více, než
musí; proc by se snažil, když mu zákon zarucuje mi
nimální mzdu, nenarizuje však ani minimální, ani ma
ximální vS'kon? Pracovní tempo australské je zatra
cene pomalé a koluje o nem celá rada anekdot, nekdy
bohužel pravdivých.

Je prirozeno, že zamestnavatel nedrží v práci ani h
di nu tak drahou sílu, jako je austndský delník, nemá·l
pr011 práci. Minimální mzdy mají nejvetší vinu na
merne vysokém poctu nezamestnaných v Australii. Ne
muže existovat neco podobného jako u nás, aby pni
mysl držel delnictvo alespoií. v cástecném zamestnán
i v dobe krise.

Delník, který ztratil zamestnání v svém oboru, n
mLIže se chopit jakékoliv jiné práce z toho dl'tvodl1,Ž
v ní není úplne dokonalý. Zásada australského zamest
navatele je: Od prvního dne musím platit vysoko
mzdu, tedy od prvního dne musím dostat dokonalo
práci. Nemá proste cas nekoho zaucovat. V Americe
muže nádeník stát delníkem v továrne, šoférem, stroJ
níkem, sazecem - v Australii není možno precház
od povolání k povolání a je tam v tom ohledu dalek
méne možností, než v Evrope. Vedle nezamestnanos
zpusobu jí tedy minimální mzdy také jakousi šablon
vitost povolání. Nikdo se nemLIže odchýlit z životn
dráhy, kterou nastoupil ve ctrnácti letech, a musí jí
hezky podle pravítka. Setkal j em se tam také s ml'
dencem as osmnáctiletým, který se pilne zdokonalov.
ve svém reportérském povolání, aby z neho byl v .
denadvaceti letech dokonalý, skvelý a parátní žurnali
sta .. , který by si zasloužil vysoké minimální mzdy ..



~tornnost....

o d bor o v é o r g a n i s a c e.

chce v Australii pracovat, musí být clenem od
~ho svazu. Je úplne vylouceno, aby zamestnava
jal sebe lépe kvalifikovaného delníka, který by
clenem odborového svazu. V tom okamžiku by
iHostatní delJ;lícipráci a vyvolali by stávku bud
závode, nebo v celém meste, státe neb v celé do
industrii. Podobné prípady se stávají v lodní do

o Stane se na pr .. že nekolik lodníku odejde pri
?u do prístavu s lodi. Kapitán potrebuje rekneme
1; dostane dva organisované, tretího marne shá
.Ie námorních predpis li nesmí odejet z prístavu,

h p!n~'pocet posádky; má-li predepsáno 40 lidí,
odjetI s 39. Vezme tedy cloveka, který není cle-
borového svazu námorníku, a v tom okam~iku

1 po:;ldka 10cl',topici uhasí kotle a stávkuje se tak
0, dokud není vetrelec propušten a dokud se ne

í clen 11nie.

il j>rm podobný prípad pri plavbe z mesta Bris
do Sydney. V pet hodin odpoledne jsme meli vy-
o v šest jsme se dovedeli, že schází jeden kuchar,

e nckde v meste opil. K-apitán prijal na rychlo
níka, neclena svazu lodních kucharu; ostatní ku-

však odmítli s ním pracovat, vyšli ven na molo
házeli se, nevšíma jíce si kleteb pasažéru. Nemeli

dostatecn~'pocet posádky, nemohli jsme odplout a
1 jsme cekat, až se opilý kuchar vrátí. Zdrželi
se presne ctyriadvacet hodin. Taková zdržení ne

australské pobrežní plavbe nic zvláštního.

tralské odborové organisace jsou ve skutecnosti
i pány zeme; v peti ze šesti australských Státtl

ociali~tické vlády, které samozrejme proti nim
ou vystoupit. Y dyby konecne chtely lámat od
ilím, nemely by cím; odborové organisace poli
pi'tsohily již nekolikrát samy vážné výtržno ,;ti,

klad v l\.[elhourne v roce 1923. Australské vojsko
e podohno skautt"tm než vojsku a nedalo by se
vi'lhe:.:pocítat. Odborové organisace tedy proste

'I. Uvedu ješte nekolik dokladli jejich diktátu:
poznamenat, že velká vetšina diktátt"t a zákrokt"t
ena proste snahou ukázat moc. Stal se následu
'pad. V léte roku 1925 prijela do Australie ná

americká válecná flotil1a. V Melbournu mela.
touti v tríc lod Weeroona, na jejíž palube byl au-
, guvernér, ministerský predseda, poslanci, poli
cizí kOl1sulovéatd., v celku as 1000 osob. Lod

vyplout k vjezdu do prístavu a ocekávat tam
é lo<fstvo.Hodinu pred odjezdem dostavila se

itáll()vi deputace námorníku s následujícím po-
m: »M r. Bruce. australský ministerský pred
edávno urazil námorníky tím, že prohlásil, že
nepracují; žádáme, aby se nám bud písemne
1neho ahy ihned opustilloc1', jinak nevyplujeme.«

ce odmítl vyhovet, nacež topici uhasili kotle a
odešla na breh. Loc1' nevyplula a z uvítání

é flotilly sešlo.
prípad. V Brisbane, hlavním meste státu

land, kter~' je osou australského socialismu, pra
ta delníku na správce trati. Dozorce nejak ne
1 železnicnímu úredníkovi, který ho sesadil

hal v práci jako obycejného delníka se stejným
Co se stalo? Ceta prestala pracovat a unie za
vým clenum práci na té trati tak dlouho, do
rci nebude zase vrácena jeho hodnost. Nek91ik

dní jezdily vlaky po nebezpecných kolejích, a dokonce
se z té príhody vyvinula stávka na queenslandských že
leznicích. Konecný výsledek byl, že dozorce byl prijat
v své staré funkci, správa železnice a vláda kapitulo
valy. -

Pamatuji se na to, jak kapitán lodi propustil dva ne
schopné topice; unie se jich ujala a lod zllstala trcet
celý týden v prístavu, až konecne topici zt"tstali a kapi
t~n odešel. Plavba na australských lodích, at pobrež
I1Ich, at transoceánsk)'ch, poskytuje ruzné podivné zá
žitky, které bychom marne hledali na lodích jiných stá
tu. a australské lodi není svrchovaným pánem ka
pitán, n)'brž posádka. Všechno je zarízeno pro její po
hodlí, nikoliv pro pohodlí cestujících. Má nejlepší kabi
ny a dostává lepší stravu. Aby kuchari a stewardi meli
vecer volno, podává se lunch ve dvanáct hodin a obed
v pet odpoledne; tedy v hodinách, které jsou v tropech
dobou nejvetšího vedra, což je jiste v rozporu s hy
g.ienou. Na druhé strane se ovšem stanou prípady, že
Sl stewardi a kuchari svolají schllzi na odpoledne a ce
stující dostanou obed v devet hodin vecer.

Odborové svazy pestují prísnou disciplinu mezi SV)'
mi cleny. Je-li scMze, musí na ni prijít každý unioni
sta; nekteré svazy vymerují dokonce pokuty v prípade
neúcasti.

Nekteré unie omezují pocet svých clenu, aby je chrá
nily pred nezamestnaností. Delají tak hlavne unie prí
stavních clelníkll. jednoho z nejlépe placených pracov
ních odvetví. Stávají se prípady, že v prístave není do
statek delníkll, kterí by složili náklad lodi; doprava se
zdržuje. V meste je nekolik tisíc nezamestnaných, kterí
Ly se rádi chopili práce; nesmejí však - nejsou cleny
unie; kapitán nemt"tže použít jejich služeb, protože by
z~cla stávkovat posádka nebo pilot nevyvedl 10c1'z prí
stavu nebo .... Celá rada trestt"t by se snesla na jeho
hlavu. Podívejme se, jak takové tresty vypadají.

Stá v k y.

Od roku 1919 do 1923 bylo v Australii 2.367 stávek;
bylo ztraceno II,18I.852 pracovních clnt"t; 7,986.703 li
ber mzdy.

Nejzhoubnejší jsou stávky námorníkt"t, které jsou na
denním porádku. Podívejme se na mapu; uvidíme, že
všechna veliká mesta leží pri morském pobreží. V zhle
dem k tomu, že námorská doprava je lacinejší než do
prava po železnicích a že každý australský stát má jiné
rozmery kolejí, pochopíme ohromnou dll1ežitost po
brežní námorní dopravy pro australský obchod. Jelikož
pak je pobrežní doprava výsadou australských lodních
spolecností a zaoceánské parníky jakékoliv nároclno ti
nesmejí prijímat ani cestující, ani zboží k doprave
z jednoho prístavu neb státu do druhého, je na bí1edni,
že stávky na pobrežních lodních liniích zasazují au
stralskému hospodárství težké rány. V roce 1923 bylo
námorních stávek 16; predstavme si, že by u nás bylO
za rok 16 stávek na železnici treba jen cástecných, ni
koliv všeobecných - a máme jasný obraz toho, co ná
mornické stávky pt"tsobí v Australii.

Zmínil jsem se již o generální železnicní stávce
v Queenslande, která trvala 14 dní a jejíž prícinou bylo
zarazení dozorce mezi obycejné delníky. Proti stávku
jícím nestáli kapitalisté, nýbrž radikální socialistická
vláda, která konecne s hanbou musila vyklidit bojište.
Stávkující urcili sami, kdy a jak opet zacnou službu, a
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Jirí Hejda:

Blahobyt roste delením.

nechali po kapitulaci vlády uplynout nekolik dnu, než
se opet pustili do práce. Když videli, že snadno zvíte
zili, uznali, že zacali generální stávku z nicotné celkem
príciny a nadiktovali si ješte post festum zvýšení mzdy,
které vláda rovnež prijala.

Solidarita australsk)"ch stávkaru je dokonalá. Stáv
kokazi neexistují; zamestnavatel mllže b)',t jist, že ne
najde mezi tisíci nezamestnanými jednoho stávkokaze.
Postižený závod nebo industrie se prohlásí za »black«
(cerný); je to ve skutecnosti klatba. Tomu, co je pro
hlášeno »black«, vyhýbají se lidé jako moru; je-li lod
prohlášena »black«, znamená to, že nedostane pilota,
který ji uvede do prístavu; kdyby se obešla bez jeho
pomoci, nenajdou se delníci, kterí by složili její ná
klad: posádka utece s lodi, jako kdyby na ní rádilo ma
lomocenství. Jakákoliv práce na takovém objektu je
zakázána a proste nemyslitelna. Moc dclnictva je sku
tecne obrovská a nedá se jí nikterak celit.

Jak je však zrejmo ze statistiky, sahá delnictvo k této
zbrani s oblibou i tehdy, když to není naprosto nutno.
Príciny bývají casto zcela malicherné; vyvolá se zhoub
ná námorní stávka jen proto, že kapitán propustí ne
spolehlivého topice a lodní spolecnost odmítne propu
stit na žádost unie provinilého kapitána! Vždyt práve
platy australských námorníkll jsou skvelé a pohybují se
mezi 14 a 20 librami mesícne pri plném zaopatrení,
rovnajícímu se cestování v druhé tríde.

>Je cosi posvátného ve mzdách;
znamenají domovy a rodiny a osudy.
Kdo pristupuje k mzdovým otázkám,
mel by býti velmi obezretný. Na vý
kazu jsou to pouhá císla, ale venku
ve svete znací chléb a uhlí, kolébky
a školy, domácí krby a spokojenost.«

Henry Ford.

položil jsem v celo této úvahy slova, která jsou hlu-boce cítena. Slova velkoprumyslníka, velkokapita
listy, neprítele socialismu, chladne kalkulujícího výrob
ce, jenž - mluve o mzdách - stává se sentimentálním.
Neco, s cím se nepotkáváme na každém kroku, co se
zdá snad nepatriti do národního hospodárství, ale co
tam patrí, ano, ubezpecuji vás, patrí více než statistická
císla. Nebot národní hospodárství není matematika, jak
se domnívali kIassikové a jak je traktovali jejich od
purci, kritikové prvních optimistu a socialisté. Národní
hospodárství je kus sociologie, je to hrozne I i d s k á
veda, která nemuže a nesmí operovati s odtažitými
pojmy matematických formulí, nýbrž musí si býti stále
a stále vedoma toho, že predmetem jejího zkoumání
isou žijící lidé, že na národním hospodárství do znacné
míry závisí i osud techto lidí, že chyby mohou niciti
štestí a blahobyt milionu. Ano, takové je národní hospo
dárství. Vzpomente jen ucení Malthusova. FalešnÝ zá
ver tohoto pastora byl hroznou zbr~l.l1ímanchestriáeu
proti delnictvu a vedl konecne tak daleko, že vykori
stování pracovní síly i šestnáct hodin denne, karabác
v ruce dílovedoucího, zamestnávání oS11liletých detí,

NAROD I HOSPODAR

vyhazování nemocných, slabých a zmrzacených bez
pomoci na dlažbu stalo se cástí programu. »Spolec
nost se musí brániti prelidnení« - bylo heslem této
kruté doby, kterou tak výstižne popisují Sisrnondi a
Marx.

Pokusíme se, aby tato úvaha byla sentimentálním po
jednáním o podmínkách výroby - pri cemž ovšclr, po
vzoru starých novelistu prosíme laskavou ctenárku
(videli jste už nekdy ctenárku národohospodárských
clánkU?) aby se nedomnívala, že to bude román, treba
že se po vzoru Courths-Mahlerové nakonec vezmou:
delník a tovární k. Slovo sentimentální dlužno tedy chá
pati v puvodním významu.

V jedné duchaplné úvaze amerického publicisty Gar
retta stojí: »Národní blahobyt a bohatství rostou dele
ním. Mohou býti stále více deleny a cím více se delí,
tím více zustane každému jednotlivci v dusledku jejich
zvláštní povahy. Národní blahobyt a bohatství jsou
tedy neznámé a neohranicené veliciny, omezené pouze
nevedomostí, nedbalostí a ziskuchtivostí.« Tato slova
nejsou objevem. Na pocátku minulého století formuloval
týž poznatek J. B. Say ve své známé applikaci odby
tové teorie na ucení o krisích. Garrett jen jasne vyja
druje názor soucasné americké výroby, tvrdí-li, že by
žádný zamestnavatel nepristoupil na snižování mezd,
protože ví, že by tím podkopal základy vlastního od·
bytu. Je jiste pozoruhodné, že se s tímto názorem se
tkáváme i u B. Austina a W. F. Lloyda, kterí americký
trh bedlive studovali. .

Postavme si vedle sebe tyto skutecnosti: na jedné
strane náš prumysl, naríkající na vysoké mzdy jakožto
prícinu odbytové krise, chránený proti americké souteži
vysokými cly a drahým transportem. Na druhé strane
americký prumysl s vysokými mzdami, nejméne tri·
kráte vyššími (co do skutecné kupní síly) než naše.
A výsledek: pres mzdy, pres cla, pres dopravu jsou
americké výrobky na našem trhu velmi dobre schopny
souteže. Kde je prícina tohoto zvláštního zjevu?
Kde je tajemství toho, že práve státy s nej·
horšími podmínkami mzdovými - Balkán, Italie; stred·
ní Evropa - jsou na trhu zatlacovány státy se mzdami
daleko vyššími - Nemeckem, 'Anglií, Spoj. státy? Do·
konalejší výrobní technika? Ano, cástecne, ale i když
ta je prícinou vetší souteživosti, cím to, že sí tuto do·
konalejší techniku osvojily pouze nekteré státy a jiné
nikoli? Nelze se odvolati na tradici, protože Anglie má
starší tradici než Amerika, která je zcela bez prumy
slové tradice, která byla do nedávna zemí výhradne
zemedelskou a prece je Anglie daleko za Spoj. státy,
Tedy naopak - moderní v~'roba. bez tradice? Ale proc
tuto moderní výrobu tedy nemají státy mladé, s novým
prumyslem, proc u nás vznikající nové závody napro
sto nenesou peceti nové organisace výrobní?

Odpovídal jsem na otázku organisace americké vÝ·
roby na techto místech pred rokem. Dnes však je nutno
podívati se na problem s druhé strany, rozšíriti otázku
na celek a dokázati onu hospodárskou souvislost, o níž
byla zmínka v minulém clánku o financování spotreby.
Zdá se, že Spojené státy dokazují prakticky hlubokou
pravdu o vzájemnosti hospodárského života. Rekli jsme
minule na techto místech s Walrasem, že celková na
bídka se rovná celkové poptávce, že svetová výroba
musí znamenati svetovou spotrebu, protože všichni vý.
robci jsou všemi spotrebiteli. Tímto zjištením, které je
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lhtomnoSL

uhou Sayovou, padá kdysi tak udržovaná a dodnes
.• favorisovaná these a nadprodukci. Ve svete ne n í
eobecné nadvýroby. Je možná snad-nadv~'
a nekterého zboží, ale ani s tou se nesetkáváme ca
• A prece slyšíte ustavicne naríkati prumysl všech
tu na nadv~'robu, továrny pracují sotva pri polovine

kapacity a nemohou zboží prodati. Nejen'u nás, ale
celém svete. Po zboží není poptávky.
e jasné, že chyba není ve výrobe, nýbrž nekde na
te mezi vJ'rrobou a spotrebou. IiIedte: textilní pru
sl si stežuje, že trpí težkou odbytovou krisi, takže

nucen nekteré továrny zastaviti. Ptejte se spotre·
lu. to jest, ptejte se tech statisícu a milionu, s nimiž

ete ráno do továrny nebo kanceláre, mají-li takový
bytek šatu, že neodebírají žádných látek. Vysmejí se
, zeptáte-li se jich. Vždyt to všichni víme, jaká bída
delnickÝch a úrednických rodinách. A úredník vám

te rekne: což pak delník, ten vezme do práce staré
ry - ale já nesmím do kanceláre v modré bluze.
dil bych se nevím oc, že všichni, jichž bych se ze
, by naléhave potrebovali alespon jeden oblek. Ne-
nutne. aby nahradil jedinÝ, který má, nekdo jen

oplnení šatníku. A nekupují, protože nemají penez.
nemají pencz, protože »s poukazem na odbytovoui zamestnavatelský svaz odmítl jednati o týdenním
davkll pro muže 25 Kc, pro ženy a mladé muže do 18
15 Kc.« (Z výrocní zprávy Ustr. svazu csl. prumysl

str. 23.) Ano, s poukazem na odbytovou krisi se
onum lidí. kterí tuto krisi zpusobují, protože nemají
tredku k nakupování, jejich kupní schopnost ješte
zmenšuje. Jedine proto, že náš - to jest cesko

enskJ'r, rakouský, evropský prumyslník nedospel je
k presvedcení, že vysoké mzdy neznamenají ješte
ké ceny, že je naopak ve vlastním zájmu výroby
vání mezd, protože znací rozmach výroby.

lahobyt národa roste delením. Tímto
ášením jsme uvedli dnešní úvahu a je naší povillr
prokázati jeho naprostou, nezvratnou správnost.

e se tím cestou, vedoucí smerem naprosto proti-
ným proti smeru myšlení evropských výrobcu.
ou výrobce je dosáhnouti co nejvetšího odbytu,
f velký odbyt znací velkovýrobu, to jest snížení
. Jedine velkovýroba umožnuje plné využití stroju.

nšení ztráty casu, nepretržitost provozu. Cím vetší
a, tím nižší výrobní náklad. Cím nižší výrobní

d, tím vyšší mL,že býti mzda. A je v zájmu vý
, aby mzda neustále stoupala, protože jedine vyšší
znací vyšší odbyt. V z e s tup n e n í n i k t e r a k

ze n n a s y cen í m, protože není absolutního na
'. Deiinami kulturního vývoje lidstva se vine ve
snaha po vyšší životní úrovni. Austin a Lloyd

: »Dclnik. vydelávající dosti penez ve dvou dnech,
mohl žiti pri obvyklém zpusobu života po celý tý
nebude míti zájem o to, pracovati po další ctyri
Je proto nutno, aby celková životní úroven byla

e zvyšována. Každé snížení je úpadkem civiIi
Neverím však tvrzení obou autoru, že by delník
li dny zahálel, kdyby za dva vydelal tolik, co

boje. Práve ten vrozený pud každého cloveka, do
vyššího cíle. ona touha, nazývaná v literature

em, prometheovskou myšlenkou, ono faustovské
ti po ideálu, je príliš hluboko v nás, než aby nám

natáhnouti se na trávník a pocítati listy v ko
Hzy. Kdybys vyhrál milion, milý ctenári, co bys

Pravdepodobne bys »nesek tou rachotou,« jak si

rekneš pri první myšlence, nýbrž bys dále táhl káru své
povinnosti, raduje se z toho, že nyní mužeš ukojiti svoje
touhy po vyšší životní 1Írovni. Také delník, který vydelá
zítra dvakráte tolik co dnes, nepobeží do sporitelny,
Koupí si, ceho už dávno potrebuje. Koupí si šaty, koupí
své ženc nový kabát a detem kolobežku. Také deti del
níku si rády hrají a také rodice delnických detí cítí ti
chou, ale velikou radost, mohou-li detem zpusobiti pre
kvapení. A až delník to vše už bude mít, až nebude
bydlet v podzemí na Žižkove nebo ve dvore v Košírích,
až bude míti pro ložnici jiný pokoj než pro jídelnu a ku
chyn bude opravdu kuchyní, nikoli noclehárnou, až ho
bude život také trochu tešit, až nebude »otrokem kapi
talistického rádu,« jakým je dosud, nemejme obav, že
zleniví. Nebojme se sveta bohatých, spokojených. Možná,
že nejlepším výkladem, proc nemá Amerika socialistic
kého hnutí, je výrok jednoho senátora: »Dejte lidem
automobil a nebudou se starat o politiku.«

Stoupající životní míra - nejen delnictva, nýbrž, což
je prirozené, celého národa ~ znamená stoupající odbyt,
stoupající výrobu, další zmírnení režie, další možnost
zvyšování mezd. Tento proces muže jíti do nekonecna,
protože také lidská touha je nekonecná a nebude nikdy
ukojena. B o h a t s tví v š a k m u s í být i del e no!

Je zniceno, zustane-li v jednech rukou. Postavme vedle
sebe dva systemy. První, rekneme evropský. Nízké
mzdy, chudé delnictvo, bohatí akcionári. Ježto je chudá
široká massa spotrebitelu, je malý odbyt, výroba je vý
nosná pri malém obratu jen vysokými cenami. Velké zi
sky z této difference zustávají v rukou nekolik málo
bohatých. Rekneme, že je jich 1:1000, ac ani tento po
mer daleko neodpovídá skutecnosti. V hospodárství tedy
pouze tato tisícina bude urcovati další vývoj, nebot
pouze tato tisícina má kupní sílu, pouze tcch nekolik
málo muže zvyšovati svoji životní míru. Nu - a ti
nestací. - A ted druhý system: americký. Vysoké
mzdy, delnictvo je do znacné míry majitelem akcií. Vel
ký odbyt, protože velká spotreba zboží. Velkovýroba,
pri velkém obratu nízká cena. Zisk na kuse je nepatrný,
ale protože se kusu vyrábejí miliony, primerený velko
výrobe. Pomer chudých k bohatým? Není žádného po
meru, který by mel hospodárský význam. Kupní síla
mass je dostatecne velká, aby udržela v chodu výrobu.

Rozdíl mezi obema systemy: u nás se zisk nedelí, jde
celý do kapsy akcionáre-podnikatele. Ve Spoj. státech
jde nejvetší cást zisku do kapes delnictva. U nás je bo
hatství akumulováno, je nakupeno na veliké hromade,
ve Spoj. státech je rozdeleno. U nás kupuje z tisíce je
den, ve Spojených státech kupuje celý tisíc.

Setkávám se casto s námitkou, že nelze ohromný,
115 miIionový vnitrní trh Spoj. státu porovnávati s ma
linkou republikou se 14 mil. obyvatelu a tedy devetkráte
menším vnitrním konsumem. Zajisté - rozdíl je zde
patrný, ale s tím vnitrním trhem to neodpovídá tak do
cela pravde. Vnitrní trh Ameriky není prícinou jejího
blahobytu;' je pouze sesílením, protože pracovati pro
115 milionu lze ješte levneji, než pro 14. U nás se príliš
mnoho mluví o exportní kapacite našeho prumyslu, prí
liš mnoho se zduraznuje naše odvislost od zahranicního
trhu. Ale je v tom mnoho povrchnosti a také mnoho
švindlu. Je pravda, že jsme v nekterých oborech stá
tem ílPlne vývozním. Jablonecké zboží, cukr, dríví, sklo,
keramiku neprodáme doma, protože jich vyrábíme príliš
mnoho. Ale je naprosto nesprávné tvrzení, že náš pru
mysl je - rekneme ze 40% odkázán na vývoz. Pre dne
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n e vím e v u b e c nic o výr o b n í s c h o p n o s t i, o
s k u tec n é výr obe a o d o m á c í s pot r e b e n a
š e h o p r u mys 1 u. V Nemecku, Anglii, Spoj. státech,
v celém svete lze zjistiti, kolik bylo na pr. vyrobeno že
leza, kolik automobilu, kolik ruzných stroju atd. Jedine
u nás to není možné, náš národohospodár nemá po ruce
statistik a chce-li zjistit nejakou výrobu, musí vyvinouti
schopnosti detektiva, srovnávati, pátrati, vyzvídati ...
Žádný náš prumysl vám nerekne poctive císlice své vý
roby. Poctivá hra s otevrenými kartami je u nás ne
známá. Dále však - není správné tvrzení o kapacite do
mácího trhu. O tom mužeme mluviti nejlépe my spo
trebitelé. Tuzemský odbyt n e n í p e v n o u vel i c i
n o u, lze ho rozširovati do nekonecna. A náš tuzemský
odbyt je nepatrný proto, že mu prumysl neprikládá
váhy. Bylo na techto místech psáno o automobilech.
Není náš trh dosti velký pro továrny, vyrábející rocne
50.000 vozu. desetkráte tolik, co dnes? Na ctrnáct mi
lionu obyvatelu to není mnoho, když na 115 milionu
v Americe pripadá rocní výroba 4'5 milionu vozu,
tedy na devetkráte více obyvatelu devadesátkráte více
vozu rocne. A prece náš prumyslník zalomí rukama nad
hlavou a rekne: Jaký nesmysl!

Ano, tady to vezí. Zvyšování mezd samo o sobe ješte
nápravu neprinese. Zvýšení mezd má pouze vyvolati
spotrebu, aby byla možná velká výroba. Ale mají-li se
dostaviti všechny predpokládané úcinky, musí také pri
krociti jak prumyslník, tak delník - ale také jiní cinitelé:
o nichž se hned zmíníme - k organisaci výroby. Deset
páru bot se vyrábí jinak než tisíc a jinak než sto tisíc.
To platí u prumyslových výrobku všeobecne. Továrník,
který prevzal podnik po tatínkovi a který se domnívá,
že spravuje dobre svoji hrivnu, nechá-li ji beze zmeny,
je jako onen biblický syn, který hrivnu zakopal. vý
robce není autonomním, nikomu nepodléhajícím pánem,
který mtlže zastaviti provoz, vyházeti delníky, který
mtIže vyrábeti jak chce. Bohudík, tenhle názor máme
již za sebou. Výr o baj e s Iu ž b o u v e r e j n o s t i.
výrobce si musí býti vedom tol10, že není nicím více,
než správcem podniku, který jakýmisi divnými cesta
mi osudu, vývojem lidské spolecnosti a sklonem k tra
dici se dostal do jeho rukou. Toho si však musí býti ve
domi také ti, kdož do výroby prímo zasahují: stát a
banky. Lec to by vedlo príliš daleko.

Ješte jednu námitku nutno hned predem vyvrátit:
Zvýší-li továrna hedvábných puncoch mzdy svým del
níkum. nezvýší tím svuj odbyt. protože delníci si hed
vábných puncoch nebudou kupovati. Tak jak to je?
Jedna továrna nedelá jaro. Rekneme tedy skupina tová
ren predmetu více méne delníku nepotrebných. Vyšší
mzdu utratí delník za potraviny, zvýšený príjem ob
chodníka pujde do prodejny konfekcní továrny. Zvýše
ný príjem konfekcionáre se projeví nákupem onoho
zboží, delníkovi zatím nepotrebného, ale protože náš
konfekcionár je muž moderne myslící. venuje cást to
hoto príjmu na zdokonalení výroby a zvýšení mezd.
Nyní i delnictvo konfekce muže kupovati, process se
bude opakovati s tisíci promenami a peníze, vydané na
mzdách, se vrátí po své pouti svetem do továrny hed
vábných puncoch. Prinesou zvýšení výroby, snížení cen
a opetné zvýšení mezd. Možná, že už ted koupí delník
své dcerce hedvábné puncochy. Zvyšování mezd se ne
smí zastaviti! Životní úroven musí neustále stoupati. Ne
bot jedine ona vyvolává stále novou poptávku po zboží;
zlevnuje. Z v y Š o v á ním e z dmu s í jít i r u k u
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v r u c e s r a c i o n a Ii s a c í výr ob y. K a pit á I
nes m í být i n a k u pen vne k o Ii k a r u k o u, a Ie
rozhozen co nejšíre a co nejhloubeji!

Na této ceste jsme se, bohužel, nedostali ješte nikam.
Náš prumysl je - až na nekolik málo, maloninko vý
jimek - tak skálopevne presvedcen, že dnešní krise
vezí v malé celní ochrane, vysok§ch daních, vysokých
sociálních bremenech a vysokých mzdách, že nelze
dlouho ješte ocekávati rozhodný krok ku predu. Je také
težké zacíti. Ale Bata již zacal a dosud, jak je videt, ne
zkrachoval. Stále Bafa! Tak rád bych jmenoval nejaký
jiný, nový príklad - ale co delat, není ho tu. Kdo nám
dá príklad? J ale muže naše výroba prospívati, když náš
vlastní trh je podvázán, když máme podvyživené, špat
ne placené úrednictvo a delnictvo. Není-liž prímo hroz
ným dokumentem vyjádrení opavské obchodní komory
z konce lonského roku o stanovení stravného pri sociál·
ním pojištení, v nemž se praví:

»Zkušenost nás ucí, že jest možno opatriti stravování
den n e za 6 Kc (! I). To vychází na jevo z toho, že mla
diství pomocní delníci v mnohých odvetvích se špatnou
konjunkturou mají hodinovou mzdu asi I Kc, a tudíž vy
delaj í týdne sotva více než 48 Kc (!) Nepri
padá tudíž na den ani 7 Kc a z tohoto výdelku denního
musí krýti nejen útraty stravování, nýbrž opatriti si také
všechno ostat:'ní, co potrebují k životu.«

tne, zatím co my dva, ty, milý ctenári a já, sedíme pri
cerné káve a cteme tyto rádky, žijí delníci, kterí za 7
korun denne si opatrují nejen snídani, obed a veceri, ale
také snad byt a šaty a »vše ostatní, co potrebují k ži
votu«, snad také kyticku pro devce. Jak radostne asi

pracují tito mladiství delníci a jakou poptávku po zboží
znamenají! A jsou jich miliony u nás v republice, mi
liony starých delníku, živí-cích ženy a deti z osmi stovek
mesícne. Máme tisíce a tisíce úredníku s platem pod tisíc
korun a tisíce úredníku s platem sotva dva tisíce korun.
Porduv delník mel v roce 1923 den 111e 218 Kc 46 hal.
a jeho mzda se od té doby dále zvýšila. Ve Spoj. státech
ustavicne stoupají mzdy. V r., 1913 cinily 100 jednotek,
r. 1920 199, 1921 205, 1922 193, 1923 211. V téže dobe
reální mzda {v pomeru k cenám) ciní 100, 95'4, 115'6,
115'4 a 123'5, pri cemž nesmíme zapomenouti, že již in
dex (100) sám je o mnoho vyšší, než evropský prumer:
U nás je to naopak. Cituji z výrocní zprávy Svazu cs\.
prumyslníku, vYdané v techto dnech:

>,Stávka (v kamenných lomech) trvala od 6 dO' 12 nedel
a skoncila úpravou (!) mezd, které práve v tomto kraji
byly velmi vysoké. Snížení nastalo prumerne o 8 až 45%
(str. II3)«. - »Oba spO'ry (v obuvnictvO skoncily propo
ctením (!) mezd, které sníženy o 5- 15% ]podle výše
výdelku'.« (Str. 23.) - »... soucasne predlO'žen (v cemen·
tárském prum.) návrh na zvýšení mezd a príplatku za
práci svátecní. TentO' nicím neoduvodnený a v pravde
prehnaný požadavek byl prumyslem a priori odmítnut«
(Str. 27.)

Težko nepsati satiru. Ale dukaz, že blahobyt roste de·
lenÍm se nám podaril. Nebot u nás, kde se kapitál nedelí,
je bída dole, ale není také blahobytu nahore, není mi
liardáru, není kapitálových magnátu. V kapitalistické
spolecnosti sveta jsou naši boháci dráteníky - práve
tak jako naši delníci ve spolecnosti ostatních delníku.
Je videt, že i sentimentální úvahy mají své místo v ná
rodním hospodárství a jsem presvedcen, že onen senU·



ntálnÍ podnikatel, který bude uvažovati o delnické
de tak, jako Ford v uvedeném citátu, nebude své

ntimcntaIity litovati.

Ml!1lk:

Konec laissez- faire.
o liberalismu je težko s nekterými lidmi

mluvit. Pokaždé vyrukují s kritikou staro
bylé zásady Ia i s s e z f a i l' e, která už
dávno byla moderním liberalismem opuštena.
Uverejnujeme tento clánek o knize nejvý
znacnejšího anglického liberák,ího theoretika,
aby bylo videt, jaký pomer má ve skutec
nosti moderní liberalismus k starobylému hesluIa i s s e z f a i r e.

ohn ),faynard Keynes ve svých »Hospodárských následcích
mÍru« první vytušil hospodárské následky reparacních usta

Imlrových smluv a predpovedel události, vedoucí k prijetí
wemva phínu. Vail'oval pred vyhnáním libry na zlatou paritu,
kri,;e anglického uhelného pri'lmyslu se dostavila s matema,
ou presností.

Pred cvcma roky napsal »Hospodárské di'lsledky z pana Chul'
'\la«. Pan Churchil1 letos predložil rozpocet, který Keynesovu
itiku plnc ospravedlllliL.

Tynl vydal Keynes novou, vysoce zajímavou knížku, jejíž
otný titul musí vzbudit pozornost. Jeto »K o n e c Ia i s s e z
ir e«,*) obsahující jeho prednášky na universite v Oxfordu
Berlínc. Rozhodne 1'0 není cetba pro pravoverného liberála.

eynes problrá celý vývo,j slavného hesla, hodnotí jej a konecne
í do starého železa. Týž Keynes, který vyšel ze 'solidní libe
Iškoly a který naprosto není tím, co bychom bežne nazvali

·ali5tou.

Liber<Í1Keynes stojí asi tam, kde jsou dnes anglictí vedectí
'ali~té, zejména Tawney <linekterí jeho spolecníci z Fabiánské

ecno,ti. Zejména »Výdelkárská spoleoll'ost« Tawneyho jest
príhuzná nové Keynesove knize, že sblížení jejich stanovisek
Ivzbudit až podiv. Posvátná doktrína liberalismu vyrustala

tupne »z filosofického principu«, že stát nemá práva, aby
val jednotlivce, z božího zázraku, že TI e ní pot r e b í,

zasahoval, a z dllkazu ved y, že každé zasahování jest
livé. Keynes rozbírá vývoj hesla laissez-faire a dochází k na
tému poprení jeho správnosti.

»\'yrovnejme se jednou pro vždy s metafysickými zása
dami, na nichž se bndovalo 1a i s s e z - f a i rci. .. '. Svet

není s hora rízen tak, že záj'em spolecnosti a jednotlivce jest
vždy totožný. Není pravdou, že osvícený zájem vlastní jest
vždy ná~trojem verejného blaha. Zkušenost nikde nepro
káz;;la, že jednotlivci sdruženi v sociální útvar jsou méne
prozíraví než jednotlivci postupuj ící oddelene.«

urke mluvil kdysi o tom, že nejkrásnejším problémem zá

árstvÍ jest tli citi, co stát má konati sám a co má pre
t ,oukromé cinnosti. Bentham totéž oznacoval jako
endu« a »1 on-agenda«. >,Hlavnim úkolem národo

áru v dnešní dobc jest znovurozdelení »agenda« a »non
a«,« praví Keynes, ».1 úkolem politiky jest, najíti vládní

u, která v demokracii správne bude vykonávati »agenda«.
~crí, že hospodárství se vyvíjí smerem k <lJutonomním

ám kontrolovaným státem. Jejich vodítkem bude služba,
zi k.

nl hospodárský rád má v sobe již všechny zárodky no

U porádání. Keynes výslavne praví: »Jedním z nejzajíma-

1926, The Hogarth Press, London,

vejších a nejméne. pozoróvaných úkazlt posledních desítiletí jest
tenaence velkopodnikání k socialisaci sebe sama:.« Gigal11tické
akciové spolei;nosti nejsou už majetkem statisíci't rozptýlených
akcionáru, nýbrž verejnými institucemi. Keynes mluví o polo
socialismu, stejne jako socialista Tawney o autonomisaci pru

myslu: Sestátnení, nacionalisace není než jedním z mnoha zpu
s0bu verejného vlastnictví. Dnes vlastnictví kapitálu jest od
louceno od správy kapitálu, práva nejs'Ou spojena s príslušnými
funkcemi. Nutno revidovat vlastnická práva tam, kde jim ne
odpovídají príslušné funkce. Cest k tomu jest nekolik.

Lod klasického liberalismu je dnes už opušter,a všemi význac
nejŠ'imi ekonomisty. Vetšina z nich uznává, že i sám systém
soukromého podnikání prekrocil zenit a bude poznenáhlu nahr;~
žován jiným. \Ner'r.ler Svmbart ve své poslední knize mluví

o »pozdním kapitalismu« (Spatkapitalis111us) na rozdíl od
»vrcholného kapitalismu« (Hochkapitalismus). Trustování a kon
centrace jest mu známkou stárnutí a kornatení soukromo

hospodárfkého rádu.
Laissez-faire to ostatne neprohrálo jer,om v theorii. Volná

soutež ve skutecném živote je už dávno archaisI]1em stejne úcty
hodným a prežitým jako parádní kroj pražských rez'níki'l. Pru
mysl už dávno Is volnou souteží pocítá jen prO' parádní mani
festy. O soutež se postaraly všechny kartely, trusty, pooly,
rir,gy, zájmová spolecenství, prodejní kanceláre, produkcní, ce
nové, odbytové, ofertní a jiné dohody, jakož i vláda bank.
Mezistátní soutež byla již dríve pri šnerována cly, dovozními
a vývozními predpisy, diferenciálními železnicními tarify, pré
miemi a Jak se celá zbrojnice mezir.árodní obchodní diplomacie

jmenuje. V drobných živnostech a remeslu potírá se sVO'bodná
soutež úspcšne prákazy »zpusobilo~ti«, koncesemi, spolecenstvy
atd. Tím se zabranuje volné souteži a fluktuaci nejen drobných

podnikatelu, nýbr~ i dek,íku. Prumysl se koncentruje a jed
notná kontrola stává se naprostou nutností. To je tendence ce
lého dnešního vývoje a nemohou se jí vyhnouti ar.i italští fašisté,
kterí v Carta del lavo1'O prijímají podstatné zás<ldy kolektivismu
a celé hospodárství staví pod prímou kontrolu (fašistického)
státu. Máme tedy na vybranou: bud z o d p o ved n é 01' g á n y

cel k u n e bon e z o d p o v e. d n é z á s tup c e a k u m u 10
vaného kapitálu.

KeYliesova theorie má tu prednost, že je praktická. Sil' Herbert
Samuel vystoupil již s omlazeným hospodárským programem

anglické liberální strany, a ejhle! tento program by mohl být
v hlavních bodech též programem delnické strany. Verejné vlast
nictví nejduležitejších ob Orli verejné služby musí znít mnohému
Tory velmi revoluer,e. Na druhé strane priblížili se socialisté

víc než na polovinu cesty, a v Anglii jest bežný bon-mot, že
Snowden bude príštím kanclérem liberální vlády.

Zdá se, že bychom meli tyto smery sledovat hodne pozorne.
Nebo muže nám nckdo z pár.u ríci, jaká bude naše konkrétní

hospodárská politika den po ustavení vlády levé koalice?

LITERATURA A UMENÍ
] aroslav K raus (N ew Y ork):

Ámericl{á hudba.

Co je americká hudba? Jaká jména ji predstavují ajaký citový svet v ní žije? Rekne-li se GIinka nebo
Wagner, vybaví jména každému ihned predstavu ne
ceho jasne vymezeného; predstavu hudby známé kaž
dému svými rasovými znaky. Zazpívejt~ pred shro
máždením lidí prumerné hudební kultury písne jako
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s u r leP o n t d A v i g n o n, K a m a r i n s k o u nebo
K a t h I e e n M a vou r n e e n, a jsem si' jist, že vetšina
prítomných, i když nezná žádné z techto národních písní,
urcí národ, kterému náleží, jen podle citu, kterým dý
chají. Amerika nemá takových písní. Forsterovy pís
nicky, jakkoliv jímavé prostotou svého citu, jsou pres
to, že byly zpívány v Americe již skoro celé století,
prece jen umelÝmi písnemi, které projevují zretelne vliv
negerských duchovních písní a skotských popevku.

Amerika nemá dosud své národní hudby. Nemá jediné
symfonie, která by se mohla nazvat americkou, jediné
úspešné opery, která by se hrála více než desetkrát
i na amerických scénách. Setkalo-li se heslo emanci
pace od Evropy s vetším nebo menším úspechem na
jiných polích a lze-li dnes mluviti oprávnene o americké
litera1ure, americkém malírství a americké filosofii, ne
našla hudba ješte v Americe svého Poa, Whistlera nebo
Jamese.

Tato hudební sterilnost Ameriky bije tím více do ocí,
že již po krátkém pobytu v Americe shledáte, že není
ua svete zeme, kde by se vynakládalo tolik penez na
hudbu jako ve Spojených státech. Žádná zeme na svete
nemuže se honositi tolika dobrými orchestry jako Ame
rika. Symfonické orchestry - bostonský, filadelfský,
cincinnatský, newyorkský, clevelandský, chicagský 
snesou dobre srovnání s vynikajícími evropskými fil
harmoniemi a vetšinu z nich dozajista predcí. Mezi je
jich dirigenty ovšem najdete steží jediného, který by
byl American svým puvodem. Damrosch, van Hoog
straten, Kusevický, Sokolov, Stokowski, Stransky, Bo
danzky jsou vesmes Poláci, Holandané, Rusové, Nemci
nebo židé, aklimatisovaní v Americe. K nim pristupuje
ješte rada jiných, kterí pravidelne vystupují pohostin
sky ve Spojených státech a jsou skutecne placeni zla
tem: Toscanini, Klemperer, Mengelberg, Furtwaengler,
Beecham a j. Vedle techto samostatných hudebních te
les jsou zde veliké symfonické orchestry ve velikých
biografech velkých mest. Tri veliké newyorkské bio
grafy mají orchestry s více než stem lidmi. A k tomu
pristupují ješte dve veliká operní divadla, New York
Metropolitan House Company a Chicago Opera Com
pany jsou opery, které disponují nejlepšími dirigenty a
nejlepšími zpeváky, jaké jen americké dolary mohou
koupit. Na koncertních podiích New Yorku a velkých
amerických mest se vystrídají do roka všichni velicí
zpeváci, houslisté, pianisté a cellisté, kterí se jen zrodili
v nekterém koute této planety, pocínaje Kreislerem, EI
manem, Casalsem a konce Paderewskim, Cortotem,
Rachmaninovem, Brailowským a celými batailony ji
ných více nebo méne slavných jmen, jejichž nositele
stredoevropské koncertní síne nikdy neuvidí, a když
tedy teprve snad až jejich umení stárím trochu pohasne.

Veliká nakladatelství, jako Schirmerovo a Fisherovo,
zaplavují zemi hudebninami, které jsou proti evropským
a pri dnešní kupní síle dolaru velmi levné. Továrny na
?;ramofonové desky a gramofony, jako Edison, Victrola,
Columbia, duplikují výkony všech. zmínených již umelcu
za ceny každému prístupné, a splátkovÝ systém, jehož
bylo použito v ohromném merítku, jak jej dnes v Ame
rice vidíme pri prodeji techto reprodukujících prístroju,
vnesl je do každé tretí americké domácnosti. Reprodu
kující piana závodí s gramofony v ílspešné exploataci
obecné záliby v hudbe. Nejrle jen o jazz a tanecní hud
bu. Za pár dolaru lze dnes dostati serii gramofonových

desek, reprodukujících celou Beethovenovu D e vát ou
s y mf o n i i nebo Cajkovského Pat e t i c k o u, Cho
pina, Schubertova a Beethovenova kvarteta. Jsou vy
dány knihy psané s inteligentním pochopením hudby,
které analysují díla velikých mistru a uvádejí v textu cí
sla gramofonových desek, na nichž tato díla jsou za
chycena pod vedením dirigentu svetových jmen a pro
slulými orchestry. Jiné knihy, psané se stejnou znalosti
veci, vás naucí »Jak ovládati automatické piano s ume
leckým pochopením« pro reprodukci Chopinových etud,
Liszta a Brahmse.

A na konec prijde radio, které je vrcholem tohoto
zmechanisování hudby. Pri nejmenším dvakrát týdne
vystupují na nekteré z devadesáti newyorkských sta
nic tri nebo ctyri ze svetových virtuosu a nekterý z vy
nikajících orchestru v koncertech, porádaných a place
ných továrnami na radiové prístroje, akumulátorové ba
terie ,a gramofonové desky. Pro tyto koncerty je srete
zeno obycejne dvacet až tricet stanic od oceánu Atlan
tického k Pacifickému, aby vnesly velikou hudbu, doko
nale hranou, do nejzapadlejší americké farmy a do nej
temnejšího negerského ghetta amerických mest.

Iiraje-li v New Yorku Kreisler, zpívá-li Tita Rufo nebo
Gigli, diriguje-li Toscanini, nutno kupovati lístky dva
mesíce predem. Nezajistíte-li se tak a záleží-li vám na
tom slyšeti toho nebo onoho velkého virtuosa, budte
jisti, že zaplatíte pred koncertem spekulantum s lístky
dvojnásobnou cenu. Newyorkská Metropolitan Opera je
snad jediná opera na svete, která není subvencována a
vykazuje rocne milionový zisk.

Tyto miliony, které Amerika sype do kapes evrop
ským umelcum za chvíli míiivého kouzla, mohly by býti
obráceny na tisíce hmotných vecí. Ale i když uvážíme,
americkou vášen pro »hvezdy«, i když pripustíme, že
Carnegie Hal! v New Yorku by se naplnil stejne nepro
dyšne, kdyby Kreisler hrál v nem program, skládající
se úplne ze Ševcíkových etud, zbývá prece ješte dosti
místa pro tvrzení, že Amerika nejen dobre platí za hud
bu, ale že ji poslouchá s pochopením.

Co by dala Amerika za Smetanu?
Kdyby kampane, 'kterými má býti vylákán z hlubin

amerického národa tvurcí genius, jenž by vyjádril Ame
riku v rasové hudbe, setkaly se s úspechem, mohla by
Amerika mít ne nekolik slavných skladatelu, ale nekolik
skladatelských škol. Každorocne se vypisuje nekolik
konkursu na americkou symfonii, americký komorní
kvartet nebo operu. Není malého dílka pro klavír nebo
housle, není písne dosti špatné, aby se pro ni nenašel na
kladatel, je-li skladatel American. Jsou spolky, které se
zamestnávají vyhledáváním a ošetrováním skladatel
ských talentu, pensionáty, kde se poskytuje byt i strava
zárodkum príštích amerických umelcu. Koncerty ame
rické hudby jsou na denním porádku a žádný z cizích
dirigentu neopomine uciniti poklonu svému americkému
posluchacstvu tím, že zahraje mezi deseti evropskými
skladateli jednoho, o nemž je známo, že je American.

Nevím, jak je tomu s jinými národy v Americe, ale je
obecným steskem ceských ucitelu hudby v Americe
usedlých, že deti ceských pristehovalcu ztrácejí v druhé
generaci hudební sluch v poctu prípadu, který je ná
padný. Mme. Jekoulina, která podnikla prede dvema
lety cestu po ruských školách v Americe, ucinila touž
zkušenost s detmi ruských rodicu. Tyto údaje nejsou
ovšem opreny ani o statistiku, ani o e'xperiment, a bylo
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LIDI!ADOBA

Pak je u nás mnoho spiritistu. Jejich prorokem je pan
B. K ocí. To je teprve dokonalý prorok. Nejen že káže
a nabádá k lepšímu životu, ale dokonce i lécí. Každý se
konecne o tom dosti nacetl v denních listech a snad
i jeho prednášku poslechnu!. Pan Kocí lécil vztahováníni
a prikládáním rukou. Inženýr Jan Mládek napsalo tom
brožurku (již ovšem vydal Kocí), v níž ho radí do onoho
duchovního stupne, v nemž se nachází Kristus. Snad
proto vzrostla síla p. Kocího natolik, že nyní již ne
mocné nenavštevuje, nýbrž posílá jim pouze své foto
grafie. Stací, když se nemocný na fotografii soustredí,
a hned mu je lépe. A výsledek? lnu, komu nic nebylo,
tomu je pri pohledu na pusobivou tvár pana Kocího
ihned lépe. S tím vztahováním rukou bylo tomu zrovna
tak. Pan Kocí nelhal, tvrdil-li, že tolik a tolik tisíc lidí
vylécil, on sám sebe pouze klamal. Nervové vzrušení,
podráždená nadeje, živelná touha po navrácení zdraví

Dr. Nor ber t C a p e k sklízí pro zatím nejvetší
úspechy na poli nábožensko-duchovní obrody, je tedy
prorokem, jehož hlas je 'slyšán. Ponechávám stranou
spolecnost »Svobodné bratrství«, jejímž je tvurcem a
duchovním vudcem, a obracím se výhradne k jeho in
dividualite. Jest nejen prorokem, kazatelem a nábožen
ským reformátorem, nýbrž dávným psychoanalytikem,
lékarem duší, a pokud je mi známo, mnohý zahorklý
skeptik, hypochondr a kandidát sebevraždy opustil jeho
pracovnu vylécen. Je také prvním ceským psychotech'::
nikem, nelekajícím se ani tak choulostivých vecí, jako
jsou kranioskopie, frenologie, grafologie a typologie. Sám
je autorem nekolika príslušných prírucek, lec co hlav
ního, dovede všech techto ~kušenostmi 'podeprených
vedomostí použit ve prospech bližních.

Nemám žádného zájmu na tom, abych Capkovi delal
reklamu; on je praktictejší než já a dovede si ji udelat
sám, ale hlavne mu ji delají jeho stoupenci, kterí tak
houfne navštevují jeho prednášky. Poslechnete-li si ku
pr. jeho prednášku o magii pudu, pak si jiste reknete, že
to mluvil ceský Marden. 'Jeho jásavý optimismus má
pro dnešní dobu rozhodne vetší význam než vzdychavé
náboženství mnohých chladnokrvych skrcencu. Mohlo
by se mi namítnout, že tuze chválím. Nuže, což pak
máme my Cechové chválit vždy jen takové Conéy, tIa
moury, Triney a Mulfordy?
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Edvard Maška:

Defilé našich proroku..
A mel národ židovský své proroky. Mel Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiele, Daniele a ješte tucet jiných. A má
ceský národ v dnešní dobe také své proroky. Je to pe
strá smesice ruznorodých názoru a nápadu, co tito
novodobí ceští proroci zastupují. Dám jim defilovati.
Rychle dodávám, že je nechci kamenovat, jen predsta
vit širšímu kruhu obcanstva, aby se mohlo presvedcit,
který z nich má šaty vyžehlené a který deravé.

Pri usporádání byl jsem ponekud na vahách, mám-li
je seradit chronologicky, aHabeticky nebo ideove, na/
konec jsem se však rozhodl, že je seradím podle veli
kosti úspechu jejich apoštolské cinnosti.

neopatrné vyvozovati z nich príliš dalekosáhlé du
ky. Ale stejne opatrne nutno prijímati oblíbený ame
Ý v1'klad pro tento nedostatek tvurcích talentu v ná

de HO milionu lidí, výklad, který praví, že je sice
noho domorodých hudebních talentu v Americe, že

jim však nedostane sluchu, protože hudební život
me je ovládán cizinci. Americká kritika (jež, mimo
dem receno, je po literární i odborné stránce zcela
úrovni evropské, acli ji neprevyšuje, zejména pokud

e nejen o kritiku, ale i priblížení klasické hudby lido
m masám) je náchylna neposkytovat sluchu tomuto
sku prumerného Americana, který pramení vetším
em z uraženého patriotismu S uprímností, která je
tyhodná v americké situaci, praví, že príCinou ne
pechu americké hudby jak symfonické, tak komorní,
nedostatek struktury a jasnosti, nedostatek technické
zbroje americkÝch skladatelu, mezi nimiž se najde

álo lidí, ktcrí by dovedli zkonstruovat slušnou fugu
bo kanon, nebo instrumentovat plný orchestr. Tra
ní americká vášen pro výsledky a nechut k teorii je
ena odpovednou za tyto nedostatky, spolu s nedo
tkem dokonalých konservatorí a malých experimen,
ních orchestru, které by nebyly vedeny jen ciste ob
odními zreteli pri výberu del a které by daly mož
st menším skladatelum, aby slyšeli svoje skladby.
Hlavní prícinou hudební neplodnosti Ameriky však
že zde není jednotné rasy, která by vyzpívala v hud
své staleté citové zkušenosti. Pres jednotu reci, pres

dnotu politických zrízeni, pres zemepisnou a hospo
rskou jednotu, která vytvárí spolecného jmenovatele
o heterogenní smes Anglicanu, Cechu, Madaru, Nem

Arménu, židu a Švédu, není zde ješte vedomí kul
í sounáležitosti, z jehož iracionálních hlubin by se

hl vynoriti hudební výraz, rovnocennÝ' zpevum Walt
itmanovÝm.

Bylo a je v Americe dosti talentovaných skladatelu,
o Herbert, Taylor a Macdowell, jenž z nich je nej-
zprostrednejší a nejoriginálnejší. Nebylo však a není
nia, na kterého Amerika tak dychtive ceká. Je jen
na americká symfonie, která je životná, ale ta je
še naplnena steskem po tom, cím Amerika není, a

to byla složena Cechem. Talentovaní americtí skla-
elé mluví stále ješte recí, které se naucili u Debus

, Raffa, Musorgského, Beethovena nebo Dvoráka.
icastcji nekolika recmi najednou. A pokud jde o jejich
luchace,stací, abyste shromáždili v jednom sále spo

st dosti representativní pro americkou rasovou
orodost, a shledáte, že zahrajete-li pochod korne
tu z Pro d a n é ne v e sty, jistá cást tohoto pu
a se nemírne rozveselí, zatím, co veselí ostatních
e ponckud chladnejší, a zazpíváte-li E 1u c e van
st e 11e, jiná cást vašich posluchacu oddá se bour
mu. vpravde jižnímu nadšení. Mužete pokracovat.
y "šak nedosáhnete, aby tentýž hudební impuls
'Ushromáždené v onu hlubokou vnitrní jednotu, kte
metafysický proud hudby vyverající zpod rasových
nu, obejme bytosti téže rasy.
zde spolecenství politických idejí, spolecenství so

o bytu, ale není spolecenství estetických emocí.
edií amerického skladatele je, že ozvena jehol písne

ekolikrát zlomená.
ad za pac1esút,za sto let.
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zpusobily, že tak mnohý ubožák cítil se zdravejším
v prítomnosti a za ceremonielu pana Kocího, a na otáz
ku, je-li mu lépe, odvetil radostne, že ano a snad ucinil
i nejaký pohyb zchromlým údem. Pan Kocí nemohl se
zabývati jednotlivcem, venku cekaly zástupy dalších ne
štastníku a proto si pouze zaznamenal jeden prípad vy
lécení a stejným zpusobem lécil dalšího. Co na tom,
že zlepšení trvalo jen až na schodište; pak vzrušení po
minulo a starý neduh se vrátil. Byly ovšem i kladné prí
pady vylécení, nejsem však lékarem, abych je mohl po
soudit. Domnívám se však, že to byly lehcí nervové po
ruchy a hysterické a hypochondrické predstavové cho
roby, které v nemnoha prípadech byJy se zdarem vylé
ceny. Iilavními klienty pana Kocího jsou spiritisté :l
okultisté všeho druhu a proto snad vydává nyní vetši
nou okultní spisy, románové i »vedecké«.

*

Prorokem nauky mazdaznanské v Ceskoslovensku je
Dr. Ji n dri c h S ú c e k. Není nedele v roce, jíž by
neztrávil jako prednášec v nekterém meste republiky.
A tato práce stojí ho i obeti financní, nebot prednášky
koná bezplatnc. Je totiž pevne presvedcen, že pouze
nauka mazdaznanská ml'tže obrodit ceský národ nejen
duševne, ale i telesne. Prícinu všech chorob vidí stej
ne jako zakladatel hnutí dr. Hanish v tom. že lidé špatne
jedí a špatne dýchajÍ. Moderní clovek dýchá prý pouze
jednou petinou plic. Tak nac nám ten blbec stvoritel
udelal pet petin plic, když jen jedné petiny je treba?
(presný citát z prednášky). Chcete-li být zdraví a do
sáhnout vyšších duševních stavu, dýchejte zhluboka.
Dra Súcka je radost poslouchat. Hure ovšem je dle jeho
zásad žít, nebot káže prísný vegetarismus, nazývaje po
jídání masa živením se mrchovinou.

Dalším v poradí je Pre mys I Pit t e r - prorok
nenásilí, žák Chelcického, Tolstého, ·Rollanduv a Gan
diho. A predevším ovšem Kristuv, nebot jeho »neodpÍ
rejte zlému zlem« je konsekventnÍ. V dusledku toho
hlásá nikoli jenom antimilitarismus, n~Tbrž i ochranu zví
rat proti týrání, odpor proti vivisekci, vegetarismus, a
konecne i krestanský komunismus. Proto se také staví
kriticky vuci husitství a Žižkovi a z historie hlásí se
pouze k Milicovi a Chelcickému. Podle vzoru Milicova
zrídil sdružení »NovÝ Jeruzalém« a má snad i mnoho
z jeho nadšení a vÝmluvno~ti, s tím jen rozdílem, že
Pitter káže hlavne k ženám ctnostným, kdežto Milíc ká.
zával k nerestným. To ovšem nelze presne rozlišiti.
Nyní pracuje Pitter na zrízení hnutí pro krestanský ko
munismus. V tom je mu znacne nápomocen tajemník
Tolstého P. V. Bulgakov a známá spisovatelka Pavla
Moudrá. Též se rozhodne staví proti trestu smrti, do
volá 'laje se Masaryka, jenž napsal, že »trest smrti nelze
oduvodniti ani mravne, ani právne«. Pitter má také
hodne stoupencu, vesmes to ideálních a obetavých lidí,
vykonávající drobnou, soukromou sociální péci mezi
pražskou chudil].ou.

Na jeho zahrádce vyrostl originelní kvet, jemuž dluž
no venovati zvláštní zmínku. Je to P ran tiš e k L e
der e r, akademik, bývalý legionárský porucík a nyní
»chuva«. Ano, chuva; sám se k tomu hrde hlásÍ.

Byl legionárským porucíkem, lec v Rusku seznámil
. e s knihami Tolstého a snad dojmem jich cetby stal se
nesmlouvavým antimilitaristou. Sám o sobe však ríká,
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že je »Narr auf eigene Paust«. Není tomu dávno, co byl
souzen. Odeprel nastoupit vojenské cvicenÍ. Již pred
tím vrátil vojenským úradum svoji vojenskou knížku, a
když byl vyzván, aby se vyjádril, co tím myslí, odpo
vedel lakonicky, že si nemyslí vubec nic. Soudili ho, za
vreli, pak dali na prozkoumání do psychiatrického od
delení, a on si všude jen zpíval. Byl bankóvním úred
níkem, ale nyní jím už být nemuže; nemá k tomu po
vallU, ríkú, práve tak jako jí nemá k vojancine. Nejra
deji vozí v kocárku svého synovce, delá chuvu; k tomu
má povahu. Je veselý a prekypuje humorem. Je to velké
díte a mám za to, že takové lidi by nemeli zavírat. Snad
by mohl mnoho lidí pobavit, ci cosi podobného. Vojta
Rakous by mel napsat jeho životopis, nebot je to jeho
souverec.

Dalším delníkem na národa roli dedicné a prorokem
lepšího príštího lidstva je dr. A I e x a n d r Ba te k. Je
to v pravém slova smyslu polyhistor, jenž své vedo
mosti hlásá nedeli co nedeli na Staromestském rynku.
Když ho tak vidím obklopeného hlouckem jeho prátel,
tu mi vždy napadá srovnání se Sokratem. Poucuje a
poucuje, káže a píše, a prece mu nerozumejí, nechtejí
mu rozumet, znechucují ho a pomíjejí.

Dr. Batek hlásá rozumnou životosprávu, oproštení,
návrat k prírode, rozumové pojetí Boha a prirozenou
mravouku. Napsal spoustu brožurek a knížek, vydal je
vlastním nákladem a velice se tím zakrvácel.

Na rozumovém podklade pracuje i spisovatel J o s e f

Br a d á c, obnovovatel husitství. Odloucil se od Armá
dy Spásy, nebot nemohl souhlasit s jejími konservativ
ními špásy a licomerností, a založil husitský rád Božích
bojovníku. Bradác je stejne sympatický zjev jako Ca
pek a Batek. Ke zrízení rádu nebyl veden ctižádostí a
myslil to s obrozením ceského lidu národním rádem
uprímne. Že není ctižádostivý, dokazuje to, že pred za
Íožením nabízel vudcovství ruzným významným osob
nostem, byl však odmítnut. Národní rád v duchu husit
ském zrídil tedy sám, lec ukázalo se, že zatím co kato
rická církev má tolik rádu, nedovedly se všechny pro
tesÍQntské dohromady, jako. takové, jež se odvolávají na
husitství a ceskobratrství, priznat anebo si netroufaly,
anebo nechtely se priznat k rádu jednomu a udržet
si jej. A proto jsou Bradácovi bojovníci rádem ryze ne
církevním.

Neúspech znacncjšího rozšírení Bradácova hnutí lze
~nad spatrovati také v tom, že má v programu boj proti
alkoholismu, prostituci, zlocinnosti a sociální péci o ty
neipotrebnejší, t. j. o ty, kterí za ni nemohou platit. Toto
vše však hnutí vycerpává a stoupence odraduje.

Posluchaci jejich prednášek se vysmívají: »Pít ne
smíme, kourit nesmíme, v karty hrát a tancit také ne
smíme, tak co tedy vlastne smíme? Snad ani dýchat
ne?"

Pak je tady M a I i a r i k, náboženský myslitel. Napsal
knihu »Celozemský univerzálny štát« (je Slovák) a její
typografická úprava pripomíná výstrednosti expresio
nismu. Jeho myšlenky mají však do sebe cosi hlubo
kého a zmotaného, a pouze rození hloubalové mohou je
s porozumením sledovat. Nelze se tedy divit, že našel
porozumen.í pouze u jisté frakce teosofu.
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aliarik je bývalý evangelický farár a je neobycejne
elán.Zná mnoho orientálních jazyku a témer všech
náboženské spisy východu studoval v originálech.
o stoupenciho uctívají jako papeže a ríkají mu »Mi

ec. Snad si toho pro svuj cistý život i zasloužÍ."

larozákonnímu proroku se však beze sporu podobá
orá Ie k. Je chlupatý jako Ezau a bradatý jako Arau.

10 vskutku velmi patriarchální zjev. Pekným je
ehoto. že nezískává stoupence. Chodí od místa k mí
, prednáší a prodává své filigránské brožurecky. Má
ucenu jednu prednášku, již bez obmeny stále temi2
vy opakuje. Nejradeji má, když mu nekdo rekne:
ovcceJiorálku!« Nadává hodne na papeže a na kato,
ou církev a libuje si v drastických výrazech. Snad si
navyknul v Americe, kde delší dobu žil. Je to vem
zvlúštní clovek, a ježto stále cestuje, delá dojem
ného žida. úcta pred jeho šedinami zabranuje lni
lické posouzení jeho cinnosti.

Jjn~'mpatronem je jakýsi Van o u s z jižní Moravy.
vú dohromady spolecnost, již dal honosný název
rad svedomÍ«. Chce na základe náboženském refor
vat všechnu státní správu a pro tuto snahu má SPOll

biblick~'chcitátu. Má radu zfanatisovaných stou
cu. kterí v nem vidí znovuvteleného Samuela. Va

usohlašovalna r. 1925 konec sveta. Pak rekl, že v po
byla chyba. Ty minuty prý, které jsou pres 365 a

rl dne, delají za 1925 roku dve leta, bude tedy ~wnec
eta letos. Co rekne napresrok, nevím; sám jsem na
ohromnezvedav.

Toto prorokování konce sveta si vypujcil od adven-
• a od spiritistu zase prejal mluvení v transu a pro

mcdií. Z toho udelal kaši, již podává svým prí
nciull.Lze se jen divit, jak lehkoverní jsou lidé. Oni

I tvrdí. že ti druzí jsou falešní a jenom ten jejich pro
k je pravý. A ,na dukaz citují bibli. Ti druzí ji však
jí též. Bible však nelže. Inu ovšem,' ale mozky lidí
u takové a makové a zatím co jeden hledá v bibli
nilkll.kochá se druhý Šalomounovou Písní písní a je
j pikantnímihistorkami Starého zákona.

ješte jcden prorok ZIJe na Morave. Nejaký St Il
n I a je z Nemcic na Iiané. Nem~TIím-li se, je nyní

blázinciv Kromeríži. R.íká o sobe, že je Duch svatý,
Jeho stoupenci bourají kríže, nicí a zneucfují' obrazy
tých a provádejí ješte jiná alotria. Jsou mezi nimi
tudenti a lidé jinak rozumnÍ. Každý fanatismus je
ivý. ncjošklivejší je však fanatismus náboženský. -

lmtovýpoctem není pocet ceských proroku soucas
dobyvycerpán, doufám však, že jsem se zmínilo tech

avnejších.Lec i tak je jich dosti - inu, ceská puda
v tomsmeru úrodná.

to u nás pomalu již tak, jako v Americe: samá CÍr
a sám prorok. Ta pestrost je však docela líbivá.
e dobréproroky i falešné, šarlatány i poctivce, lidí
I i moudré, fanatiky i myslitele, a nescházejí ani

ci, jichžúspech rovná se, žel, casto úspechum tech
ch. Mejmež však tu jedinou útechu, že rovný

éhosi hledá a že ten nejmoudrejší si vybírá.

C E

Zmizelá hln ota.
1.

O tázka po podstate hmoty je sn<lJd tak stará, jako
myšlení cloveka vLlbec. Co jest to vše, co nás obklo

puje, s cím je nerozluc:ne spiat celý náš život, to jiste
zamestnávalo ducha lidského od první chvíle, kdy
zacal prem),šletÍ'. Všichni fil'Usofové a prírodovedci
všech veku a dob hledali odpoved na tuto otázku; spe
kulativní filosofie i experimentální veda vymýšlely
theorie, jež by nejpravdepodobneji vysv,etmy, C'Ujest
to hmota a její sl'Užení. První cást této 'Otázky - pod
stata hmoty - je rázu vrastne metafysid::ého a ne
patrí tedy do exaktní ved~;i nepodaril'U se také d'Usud
podati '11spo'kojující vysvetlení, a bude patrne ješte
dlouho trvati, než je obdržíme - bude-li to vubec mož
no; zdá se, že se zde setkáváme s jedním ze zjevu,
které nelze vysvetlit, n)'brž nutn'U proste prijmout jako
danou vec.

[{ešení prístupnejší je druhá cást otázky .- jak je
hmota složena. Tu jest odpoved mnohem snadnejší a
také urcitejší, nebot zde se mužeme opríti o nejcennejší
pomLlcku badání, experiment. Ovšem tohoto plne vy
užíti bylo možno až v poslední dobe, kdy práve experi
mentální technika byla náležite rozvinuta a využito je
jích cenn)'ch y)'sledkl1 pro theorii. Dríve než se sezná
míme s tcmito poznatky moderního bádání, podejme
strucn)' prehled, jak drívejší doba chápala a vykládala
složení hmoty.

První, kdo podal vedectejší a jasnou teorii o slo
žení hmoty, byl reck)' filosof Dem o k r i t o s
z A b der y (500 let pr. Kr.). Možno ríci, o nem, že
jest zakladatelem atomistické theorie hmoty, theorie,
která se dívá! na hmotu jakO' na sl'oženou z mal)'ch cá
stic, v prostoru pravidelne r'Uzložených a 'Od sebe od
delen)'ch; tyto cástice mají SVl1j urcitý tvar, velikost,
jsou nadány pohybem, atd. Formulace atomLl a složení
hmoty! tak jak ji Dem o k r i t podal, platí
IVobeoném smyslu - do dnes: Ilmt:lta je složena z vel
mi ma l)-ch, dále již nedelitelných (odtud »atom«) cá
stecek;! tyto jsou rLlzne veliké, rLlzne težké, ale pod
staty stejné; jsou to jen rLlzne veliké cásti jedné pra
hmoty. - Když preneseme tyto vety o 2500 let do
za,du, do naší doby, máme tu moderní definici atomu a
hmoty tak, jak k ní dospela veda za pomoci nescetných
výsledkLl pokusu a exaktního bádání; v podstate se ne
zmenila definice De'rnokritova, jen nekterá slova v ní
nahražena jinými; ale smysl zLlstal týž.

Všimneme si dále dvou jin)'Ch, rovnež atomistick)'ch
theorií, Pro u t o v y a Dal t o n o v' y. Pro u t (An
glican, žil v 1. 1786--1850) definuje složení hmoty
i atomy stejne jako Demokrit, a za onu základní látku
považuje vodík, z nehož kondensací vznikaly všechny
ostatní prvky. Theorie jeho byla poražena, když byly
presne stanoveny at'Umové váhy více prvkLl a seznáno,
že to nejs'Uu celistvé nás'Ubky jedné (= atomová váha
vodíku) jak ,chtela theorie PrO'utova. Nastupuje pak
jiný výklad, D a l,t 'On 11v (Anglican, žil 1766-1844).
Ten v'yslovil názor úplne opacný: atomy ruzných látek
jsotlúplne rl1zné;, jest tolik druhL1 ruzných atomu, kolik
je prvk:Llv prírode. Ale at'Umy jednoho prvku jsou mezi
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sebou stejné a liší se velikostí a vahou od atomll prvku
jiného. Vlidíme tedy podstatný rozdíl názoru D a It o
n o va od jin}Th. Doba nejnov,ejší dala však za ~ravdu
názoru Pro 11't o v ti a Dem o k r I t o v' u: nel11 pod
statného rozdílu mezi at.omy ruzných prvku, est jedn~
základní látka, z níž, js.ou .ostatní' prvky složeny; ~e~I
atomy jednotlivých prvku není rozdíl kvahtatlVl11,
nýbrž, kvaJl1titativní.

Ale definice nejn.ovejší liší se od starších v jednom
bode Vi otázce základní pralátky. T.ou byla vždy ve
for~ulackh drívejších opet hmota, nejaká jednoduchá
látka ale hmotná. podle nynejškh názorll jest však
oním: zákla:dem hmoty látka nehmotná, síla; neco, co
nelze si predstavit, co nemá rozmeru, neza'11jímá žád
ného prostoru; jest to elektrina. Ovšem tím, opet ~e~í
vysvetlena podstata hmoty a mohlo by se namItnoutIi ze
pojem jeden. nahražuje se proste pojmem jin;ým .a nic
novéhO' se neprináší. Než tomu není tak. FYSIka 11che
mie musejí operovati s nekolika základními pojmy, po
jejichž podstate nelze se ptáti a jejichž existenci nu~no
axiomaticky pri jmouti; takové pojmy byly na pr. cas,
hmota, prostor, pohyb, síla, elektrina" magnetismus,
svedo tepo. Casem se pO'dahlo nekteré z techto pojmú
navzájem slouciti, v'y'!ožiti jin)'mi, zmenšiti pocet onech
základní'ch jednotek, o jeji'chž pravé podstate prozatím,
nic nevíme. Tak sloucil se pojem tepla s pojmem svetla
a oboje se vysvetluje na podklade zárení elektro~agne
tického. Podobne je tomu i, v prípade nO'vé theone hmo
ty, nazvané e 1e k t r o n O'vou theorií, aby se nazna
cilo, že jednO'tka elektri,ckého puvodu, elektron, po
važuje se za základ hmoty. Tato theorie slucuje v sobe
dva svety, které na první pohLed mají spolu tak málo
spolecnéhO': Svet hmoty a silov,ou oblast elektriny. Op'~t
dva pojmy, které bylo nutno dríve pouze predpokládatI,
stahují se v jedno a umenš'lljev se t~k poc~t zákJ,adníc,h
axiomat. A Vi tom nutno spatr.ovatI hlavl11 cenu a vy
znam této theorie; ona se nesnaží vysvetlovati zaváde
ním nových nicím neoduvodnených hypothes, ale vy
svetluje pomocí predpokladu již stávajících pro zjevy
jiné. Hmotal zbavena jest tu své nejvýznacnejší vfast
;1osti, neprostupnosti a oné »hmotnosti«, která cinila
hmotu tak konkretní.

Na první pohled vypadá nová theorie težká a zma
tená. Místo jednoho jed,noduchého pO'jmu »hmota« za
vádí ,se sem hned nekolik pojmll jirn)'ch, odjinud pre
vzatých, težkO' pochopit'eln)'ch. Lidské.'11'll názoru bere
se tu jediný základ, o nejž se mohl pri spekulaci o hmo
te opríti, a nahrazuje se necím velmi abstraktním, ne
predstaviteln)"m. 'Nebot podle výk!a?u t~to theorie n~
smíme si již hmotu predstavovat" ]almzto kompa:ktl11,
souvislý celek, spojite vyplnený jakousi látkou. Nikoliv;
pro moderního vedce jest hmota jen rídké síto, pono
rené do prázdného prostor'u. Toto síto je utkáno ze
silocar. dektrostatických silokrivek. které jsou napiaty
mezi silovými centry, jež jsou representována základ
ními jednotkami hmoty a soucasne i elektriny. Tato
centra jsou povahy veskrze elektrické a mají jednu ~~l
mi dlHežitou vlastnost hmoty, t. j. toho, co se naSIm
smys1llm jeví a c.o oznacujeme slovem »hmota«: mají
setrvacnost.

Hmota a dektrina jsou podle tétO' theofÍ.e spolu ne
r'0zllucne spiaty; tam kde obj,evuje se nebo zaniiká hmo
ta musí mizeti, nebo vzniknouti ekvivalentní množství
e;ercrie. Zákon o zachování hmoty '1 ·d kon o zacho-~ - -
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;vání energie neplatí již samy o sobe; na jej1ich místo
nastupuje nový spojený zákon a zachování hmoty ~
energie. Jovou theorii hmoty možno tedy formulovatI
jako energetickou theorii hmoty.

Pokusme se v krátkosti si! naznaciti, jak moderní
veda dospívala krok za krokem k tomuto paradoxnímu
záveru. S.

" ,
POVOLANI A ZALIBY

- IIllIi_l1lIllIII11!!115i1ll' •••• _

Bohdan Chudoba:

Boj O telo V Nemecku.
(Turnérstvo a nemectí sportovci.)

Nemecká telesná výchova nevzbuzuje u nás po válce
tolik pozornosti jako gymnastika nebo sport státu

slovansk)-ch, západních a americk)'ch. Zájem obecen
stva se soustreduje jen na sportovních slavnostech a
rekordních výkonech; o tom zprávy z Nemecka dochá
zejí, o celkovém vývoji se však referuje špatne a ne
soustavne. Materiál dosud neužitý jest jiste hodne vel
ký a není ani úkolem tohoto clánku zpracovat tak hoj
nou a casove obsáhlou látku. Chci jen upozornit na
hnutí v sousední zemi, které tesne souvisí se Sokolem
a s vývojem ceského sportu. Ceští sportovci si však
Nemecka nevšímají, ponevadž si vybrali docela správ
ne za vzor telesnou výchovu anglosaskou a zvlášte
francouzskou; také se jich, krome hrácu kopané, pri
držují. Mimo to ani v praksi se do nedávna neohlíželi
na Nemecko, které nebylo clenem mezinárodních sdru
žení.

Co se týce Sokola, jeho clenstvo se z prirozených ná
rodnostních duvodll nezajímalo o Nemce. Sokolští
i jiní žurnalisté píší sice casto pekné prehledy o slovan
ských sokolských obcích, o západoevropských uniích a
jejich vývoji, ale u nemeckých turnerll nenacházejí pa- '
trne nic odlišného od pomeru ceských. Tento zjev pre
kvapuje, jest však zcela prirozen)'. Vždyt obe jednoty
byly ustanoveny na stejnS-ch základech a obe také pro
šly podobným vývojem.

Proto i nynejší stav vecí jest skoro t)'ž. Práve jako
v Ceskoslovensku, bojují proti sobe i v Nemecku ve
stálých trenicích dva smery. První, který nyní pozb)'vá
prevahy, pridržuje se citove založené národní politiky,
zaostal)'ch teorií a star)'ch cvicebních praksí. Jeho
predstavitelem jest vetšina Turnérstva. Druhý smer,
representovaný sportovními svazy a cástecne též pri
vrženci gymnastiky, která jest pro Nemecko príznac
ná, hlásá nové myšlenky, nové metody a propaguje
hlavne sport. Ale také toto hnutí se težko vybavuje ze
zbytecn)-ch formalit a zvyklostí, spojených namnoze
s politikou a fanatickým nacionalismem. Zvlášte v ca
sopisech a pri slavnostech ozývají se smešné vety, uvá
dené na pr. slovy: »J ako potom za Poincaréa oblehl
tehdy žhárský a krva\'S" francouzský pes Melai me
stecko ... « Profesor, který to psal, považuje za nej
preclnejší úkol mladé nemecké telesné v)-chovy doká
zat, že slovo »sport« zní správne »spaurd« a pochází
plIvodne z nemciny. Podobné prípacly nejsou nijak ne
obvyklé nebo výjimecné. U vetšiny inteligence vždy
jsou vítány vzpomínky na dobu predválecnou. »Duch,



~tomÍl~

nás roku 1914 pevne spojil k svorné práci, musí
nyní vésti do boje za národ, stát a školu.« Že tyto
ješte brzo nezmizí, to konstatoval nedávno i

. Mužeme právem tvrdit, že cást sportovního ve
dot)'kající se politiky a vecí národních, nalézá se
arších pomerech, v rukou lidí, kterí se neprizpu
republice. Težko najdeme cloveka, jenž by mel
u projeviti opacné mínení. Prícina vezí v tom, že
k)' sport zdedil po starém režimu radu nes por

ch telocvikárských úradLl (Reichsausschuss fur
iibungen atd.), obsazených meštáckou inteli

, která na rozdíl od nižších tríd nevidí nebo ne
videti jednotu demokracie se sportem. Teorie a
í jest tedy úplne v rukou fanatikLl, a pri známém
ratickém ústrojí nemeckého ducha veríme, že i lid
merne mnoho podléhá.

liko ve filosofii telesných 'cvicení dostává se do
í i nový, zdravý názor. Snad jest to umožneno

ností a neporádkem, v jakém byla filosofie telo
rychle budována na ruzných vyznáních a pre
h star~'ch školách. Myšlenky zabíhají do básni
nejasné mystiky, což je ovšem ve sportu castý

Tak 1lermann Westerhaus, profesor vysoké ško
telesná cvicení, rozdeluje telocvik podle úkolL!

hto skupin: 1. Zvyšování v)'konu, II. Zdravotni
III. Prospech národa, IV. Estetick)T úkol, V. Pro

í. \'1. :Mravní úkol (Vyvinutí mravního ·citu.)
. Cílem náboženství. (Cviky zarazené do této
y mají pr~' »odhaliti nejvyšší smysl života a ve-

«.) Zajímavé jest také, jak slavný Edmund
dorf sestavuje cloveka z tela, duše, ducha a ve
ajdeme i príklad hmotné, telesné lyriky, kterou

vci jin)Th národu dovedou težko slovy vyjádrit,
debne založení Nemci ji velmi milují. Kdybych
oval Dra. Karla Diema a jiné polooficiální bás-

viz sborník »Poesie der Leibesubungen«), zLlstá
známý i u nás, Hans Surén, zakladatel nové ne
gymnastiky, který ve své knize »Der Mensch

oe Sonne« dospívá až k premrštenému hygie
jak mllzeme nazvat tento nový literární smer.

Jest treba speti zase vzhilru k harmonii! Jest treba
ti nahoru na cisté výšiny kulturního národa! Již pred
tkami let, ne-li pred staletími, ztratili jsme kulturu.
lé Evrope není kulturníhO' národa. Všechny r.árodnosti
jen otroky vyvinuté civilisace. Jen na základe harmonie
kultura. Soumernost musí ro-vnomerne objímati tela

práve jako duši a ducha. - Duševní obnova muže
provedena jen vzdeláním tela!«

Vakzdrave zní zase myšlenka Westerhausova:
telocviku jest jen tehdy vychovatelem, jestliže

cvicení podrizltje úkolum duševním«, nebo prá
le Kinclennanna: »Chceme, aby se na telo po
jen jako na obycejného služebníka cluše«. Také
i li se prenese nekdy zmatek, zavinený príliš
m stanoviskem, na jakém byl na pr. proveden

orfuv skoro prohraný zápas o gotického clo
ové teorie ztežka dojdou kladného cíle, dokud

urovnány podobné trenice. A to se snad na'
filosofické pLtde ani nestane.

pronikly moderní myšlenky v praksi a sla
ství. Boj Turnérstva proti sportu, podobný
Istva, pokrocil pres zatížení tretím souperem,
í gymnastikou, dále než týž proces v Cesko

Gymnastika má sice mnoho ctitelu, snad

více než sport a telocvik, ale bojuje jen theoreticky, a
ponevadž zavrhuje kolektivum a spoléhá na individu
ální v)'chovu, nevidíme jejích úspechLl tak zretelne .
Sport však, jak jsem rekl, slavil velká vítezství nad
telocvikem, a jak zajímavá vítezství! Turnéri práve
jako Sokolové mnoho recnili o nebezpecí hvezd a re
kordu, o tom, že prijmou atletiku jen bez závodu. Pri
šel však cas, kdy se splnilo proroctví jiných. Turnér
stvo nezavedlo pestování atletiky do jednot, ale za
vedlo své vlastní rekordní tabulky! Jaký to paradoks.

Není to jen Ceskoslovensko ve vetším merítku?
Obec Sokolská se ješte nepostarala o cvicení telocviku
prostého v jednotách a už porádá mezižupní závody.
To vypadá skoro stejne jako nemecký postup. Není
ovšem postupem nesprávným, i tak se muže jít dopre
du. Co však s hrou na schovávanou? Proc zapírat, že
Sokolství provádelo dosud JahnLlv nemoderní a nedll
sledný systém? Když již nekdo nedovede srovnat obe
soustavy, dosvedcí mu to všechny spolecné stránky
Turnérstva i Sokolstva. Obhájci fantomu ceské sousta
vy, podobn~ jako obhájci fantomu rukopisu, at již há
zejí kamením po prof. Dru. Piaseckém nebo po nekte
rém ubohém novinári, zapomneli v záplave frází ríci
to skrývané tajemství, cím se vlastne liší ceská sou
stava od nemecké. Snad mentalitou? Mentalita jest
vlastností národa, ne vlastností soustavy, která jest
schopna rozšírení po svete. Nekde v Harrow nebo
v Oxforde provádejí Lingovu švédskou soustavu s ji
nou mentalitou než v Uppsale. O povahu nebo život se
nám nejedná. Nikdo nepopírá, že Cechoslováci zavedli
do Jahnovy soustavy jiného ducha. V tom práve spo
cí vá TyršLlv v)'znam. Tvrdí se však, že jest zde utlaco
vána ceská soustava s vlastní metodou. s vlastním ná
radím, s vlastním pomerem cvicence k cviciteli. Bohu
žel ztratila se, nemužeme ji nalézti.

Naopak, cesk)T duch stane se základem a vudcem
nového telocviku, dobrého ne pro známost v cizine, ale
pro republiku. Ovšem jest treba uprímnosti, která mu
že žít i vedle národního uvedomení. V Nemecku, aby
chom se vrátili k tématu, také už se vyskytly hlasy,
odhalující »parádu« pruského militarismu. Geisow
praví: »Cas, který nyní obycejne nazýváme vilémov
sk ou dobou, s kterým však Vilém II. nemá co delat(!),
múže se oznaciti slovy : Vnejší lesk a vnitrní prázd
nota.« Prekvapuje, že práve ucitelé, na rozdíl od ce
ských ucitelLI, ujímají se svobodomyslného hnutí a
upozornují jak vojenská byrokratická v)Tchova vnikla
až do škoL »Vzalo se, ci lépe muselo se vzít do škol
ního telocviku bez výberu mnoho zptlsobtl cvicení a
základních pravidel z telocviku spolkového. Školnímu
telocviku chybela veselá družnost, vzájemné úcasten
ství žákú a nadšení ucitelu, bez nehož nelze niceho
podnikati.« Kdybychom chteli vyšetrit praktické v'f;
sledky techto poznatku, bylo by treha prostudovat jed
nak statistiky, jednak ruzné prameny ministerstva
vedy, umení a osvety, vysoké školy pro telesná cvicení
a jin)'ch úradLl, ale sotva bychom dosáhli žádaného vý
sledku, ponevadž nemáme potrebného casového odstu
pu. Nemecká revoluce není dokonalou revolucí, a tyra
nie, trídní nadvláda, to jsou pro dejepisce jasná období
proti anarchii, jaká panuje v ríši. Ve sportovních a
telocvikárských žurnálech míchají se mezi vzpomínky
na císarství a nacionální reci n'hné podráždené prote
sty proti zastaralosti úradu atd. Drobnosti, které by-

271



lhtomnosL.,

NOVÉ I{NIHY

Dr. J. L. Hromádka: Cesty protestantského theo
log a. Hromádka, profesor Husovy fakulty, dostal se v poslední

dobe do sporu o východisko, smysl a cíle protestantské zbož
nosti a theologie. Dlouhá rada otázek je predmetem této knihy:
náboženství a kultura, zbožnost a theologie, podstata krestan
ství, filosofie Masarykova, církev a verejný život atd. Autor
naznacuje, jak nesnadno a pomalu pronikal k vlastním základum
krestanské theologie. Cena 12'- Kc. N ákl. V. Horáka, Praha
II., Soukenická IS.

sportu, o které usiluje Westerhaus, definuje Geisow:
»Boj jest jediným smyslem života, boj jest, jak víme'
již od Darwina, hybnou silou každého zušlechtování
v prírode, boj, jak pravil starý recký mudrc, jest
otcem všeho dobra.« Tomu by se v Americe a v zá
padní Evrope smáli. Tam pokládají sport jen za hru
usnadúující cestnost života. »Závodení jest typickou
cástí našeho žití,« praví Ted Meredith. »At jest to
v obchode, ve sportu, ve vede nebo ve válce, americký
clovek se vždy co nejvíce snaží o úspech. Jakou IDus.í
mít prekážku a jaké protivníky, aby byl poražen! Tak
elLtkladne vnikl sportovní duch do našeho života, že ve
skutecnosti každé zamestnání se považuje za hru.«
(Meredith: »Relay races«.)

Shrneme-li celkový dojem z nemeckých zdravotních
snah, vidíme prLlbeh zajímavého prelomu starých tvaru
kulturních v nové. Nejen pro Nemecko, ale také pro
nás jest dLtležité, aby prevrat byl rychle dokonán.

M Hý príteli,

dovol mi jen nekolik vet k poznáme p. Cekoty O neproduktiv·
ních výdajích. Takových výdaju, v prísne hospodárském smyslu
neproduktivních, je mnoho. Vylouciti je, znamenalo by zniciti
blahobyt a snad i. existenci milionu lidí. Vezmeme dva typické
príklady: tabák a lihové nápoje (i s pivem). Vylouciti jich poží.
vání prineslo by více škody než užitku, zejména když o absolut.
nosti škody nejsme presvedceni. E. T. A. Hoffmann, E. A. Poe,
Verlainc pili i kourili (a jak pili!) a prece bych si na nich ne·
dovolil demonstrovati zhoubný vliv alkoholu a mikotinu. Odstran·
me tyto jedy: zabijeme tabákové plantáže, továrny, prodejny,
prumysl cigaretových dutinek, krabic, pouzder, dýmek, znicíme
sladarství, chmelarství úplne, pivovarnictví, tisíce rolnických li·
hovaru, ale v souvislosti s tím podkopeme pestování krmného
dobytka. .. Práve že je hospodárský život kruhem, nelze ani
tyto neproduktivní složky vyraditi beze škod. Život se neskládá
jen z úcelného vyrábení a konsumování. A budme rádi. Miluji
hudbu, treba že je neproduktivní a neúcelová. A poslouchám-li

»Parsifala«, nemyslím ani na to, že živí statisíce hudebníku, zpe.
váku, divadelních delníku, nakladatelu, knihkupcu. Troufám si
tvrditi, že by se mi líbil i kdyby neživil nikoho. Možná, že by

život byl lepší, kdybychom nepili a nekourili. Možná také, že
nikoli. O prepychu psal ostatne krásnou stM Schopenhaucr
v úvaze >lOprávní a st'.Ítní nauce« v >lParerga und Paralipomena«
a opravdu nevím, co bych k ní ješte mel podotknouti.

Se srdecným pozdravem

3. kvetna 1927. Hejda.
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chom chteli hledat po casopisech a sestavovat tak
nejaký smerodatný prehled, svedly by nás pravde
podobne s cesty. VšeobecnÝ úsudek mLlžeme ríditi jen
podle cast)'ch a typických zjevLl ve sportovní litera
ture a v živote, které nás nemohou zklamati. Chci
upozorniti hlavne na tri rysy, charakterisující dosta
tecne nemeckou telesnou výchovu. První z nich jest
neobvyklá vážnost a dukladnost, která podrobuje kaž
dý smer, každý cvik prísné zkoušce, pri níž mnoho
vecí neobstojí. Souvisí to s tesným spojením zdravot
nictví s telocvikem a lékarského stavu se stavem uci
telským. Peclivost o hygienu zabíhá nekdy až do smeš
ných krajností. U nás se s lékarským dohledem nena
delá tolik hluku a nebylo by ani dobré, kdyby ceští uci
telé si oblíbili podobné recl}ení bez cinu. Zdravotnické
hnutí bylo v Nemecku, jak jsem již rekl, posíleno roz
sáhlou propagací gymnastiky, která se osvobodila od
VliVLlšvédských a dánských a vytvorila samostatnou
nemeckou školu, v níž i rytmika jest typicky germán
ská. Toto náboženství hygieny nepremuže sice sport
a telocvik pro neporozumení v nižších vrstvách, bude
však vždycky dobrou posilou výkonnosti a zdraví ná
roda.

Druhým rysem jest uvedomelý nacionalism, jehož
výstrelky jsem uvedl. Sotva asi zmizí z nemeckého
života. Jest zakorenen všude a vniká i do no
vot. Americké sportovní publikace mají obycejne
pred titulním listem fotografii autora, obecen
stvo to vyžaduje. V Nemecku se také ujal tento zvyk,
ale docela jinak provedený. Pod americk)'mi foto
grafiemi bývá jméno, nekdy jsou uvedeny rekordy
autorovy nebo olympijské vítezství. Naproti tomu
Karel v. I-Ialt dal na pocátek své známé knihy o atle
tice fotografii, na níž jest zachycen s bežcem Brau
nem, který vynikl na olympijs1<:)'ch hrách ve Stock
holmu r. 1912 a pozdeji padl ve válce. V nejnovejší
sbírce Dra Peltzera zárí pred titulem jeho lonské ví
tezství v Lond)'ne s nápisem »Ein deutscher Sport
triumph«. A jak se liší nemecká venování na knihách
»mrtv)'m hrdinLlm ztraceného vítezství« od prostých
pripomenutí v anglických publikacích »který padl ve
válce v cele svého oddílu«; ve francouzských caso
pisech jsem videl nekolik obrazLl slavného Jean Bouina,
ale pod žádným nebylo nic podobného.

S anglosaskou rasou mužeme v)'hodne srovnat i tretí
znak nemeckého sportu, sklon k abstraktním heslLlm
a úvahám. Jestliže nikde jinde ve sportu nevynalezli
nemectí atleti nic nového, na co by mohli ukázat Tur
nérlim, kterí jim vycítají napodobování Ameriky,
aspon mají právo chlubit se touto spolecností. V tom
zustali Germány k velké radosti Dra Geisowa a jiných
publicistu, varujících pred zkázou pricházející pres
more. Jak by ta zkáza prospela Nemcum, kdyby od
stranila zbytecné básnictvÍ. Uvedu jen dva prípady.
Arnošt Huhn píše v Peltzerove sbírce: »Cistá radost
z boje, který každému umožnuje, aby podle svého na
dání se ušlechtile uplatnil, pozdvihla nás, nadchla pro
sport a ješte dnes nás udržuje v nadšení.« Až tedy
nebude boje, nebude sportu. Toto definování sportu
jako zápasu a závodu, kterého se štítí kolektivisté,
nepatrí do Spoj. státLl, nýbrž daleko blíž. Veta, která
kdy v Americe podle mínení nekter:)'ch Cechu zaznela
asi nejsobecteji, je myšlenka Lawsona Robertsona:
»Zvetšující se schopnost úspechu v závodech prináší
zároven duveru v sebe, což jest ziskem.« Náboženství
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