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Mír Poincaréuv ovšem není tím, co je mír Brian
dtlV nebo Herriatuv a jeho predstava o spolupráci
s Nemeckem nekryje se s predstavau Caillauxovou.
Není to ideál, není to predmet víry, lidstvo je pro
neha stále vzdálenou mlhavinou a naproti tomu nc
mecký »bližní« velmi urcitou a pusobivou realitou.
Mír Poincaréuv je, jako to vždy bývalo, jen stav mezi
dvema válkami, ale ta neznamená, že by si neprál prá
ve tohoto stavu a že by toužil po válce. Nemuže býti
pochyby, že Poincaré neválcí pro válku. Byl-li kdy pro
válku, tedy patrne proto, že shledával ffi3.rnost taho
b},ti proti ní. Celý rozdíl vezí dnes v tom, že v á I k a
pre s t a I a o p r a v dub ý t i n u t n o u a že aspon
na: dohlednou dobu možno mír bezpecne udržovat a
vybudovat. A tu Poincaré je ochoten všechny své
schopnosti, vedomosti a tu nevycerpatelnou pracovní
energii ven o va ti vy bud o v á ním í r u. Prijde
ovšem na to, zda Poincaré dovede pripravovat mír tak
dobre, jako pripravovat válku, zda jeho povaha a me
tody hodí se také k tomuto zmenenému úkolu a o tom
se názory budou hodne ruznit. Jisto však je, že s hle
diska francouzského se p a vah y a urne n í d v o
j i c e B r i a n d- P o i n car é z n a m e nit e d o P 1
i1ují a že každý jiný stát ji Francii musí závidet.
Strízlivost, skepse, houževnatost, jistá dogmaticnost,
formálnost a kasuistika, všechny ty byrokratické, advo
kátské »prízemní« vlastnasti Poincaréovy jsou nezbyt
ným dopli1kem e1anu, víry a optimismu Briandova.
V dané sitmci lze ríci, že Poincaré stál v cele tak dlou
hO', dokud bylo treba jeho specielních kvalit a vlastno
stí - až do Youngova plánu, nyní, když beží o pali
tické dusledky, o Porý'ní a odzbrojení, j e š t e stí,
že pri c h á z í k ves I u z a s B r i a n d s i n s p i
r a c í s vet a v a u, h I a v a u v z n o s nej š í a
s r d c e m vre I e j š í m.

Béla Tuka.

Už skoro rok vzrušuje ceskoslovenskou verejnost aféra
poslance a universitního profesora v. v. dra Bély Tuky. Teší
se takovému zájmu nikoli proto, že je to špionáž a velezrada,
ale hlavne proto, že je to politický zlocin a že to není jen aféra
pana Tuky. Tuka není falout. Tuková aféra má koreny ve
vládní strane ludové a zásahy vlády do vyšetrování této aféry
ukazují zrejme, že i jinde se Tukova aféra težce pocituje.

V pondelí byl v Bratislave zahájen Tukuv proces. 2. a 6.
paragraf zákona na ochranu republiky viní Tuku z nejtežších
obcanských zlocinu: zlocinu vojenské zrady a strojení úkladu
proti republice. S Tukou jsou obžalováni ješte dva vedouci
cinitelé v ludové strane, Mach a Snaczký.

Nuže, kdyby byl obžalován Tuka sám a kdyby byl obžalo
ván ze zlocinú spáchaných pro zisk, byl by bratislavský soud
soudem nad Tukou. Takto má však také duležité pozadí poli
tické. Tuka nepochybne sedí na lavici obžalovaných také jako
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udolf Procházka:

Co znamená dnes odchod
Po.incaréuv ~

ekneme ihned: ne totéž, co znamenal roku 1924 a
zvlášte co by byl znamenal na kanci roku 1Q22.

trídání jmen Poincaré a Briand dávnO' pozbylos~ého
rogramového významu. Kdysi se ríkailo: Paincaré
yálka,.Bri1nd mír. Poincaré je násilí proti Nemecku,

nancl Je smír a spolupráce s Nemeckem. To dnes se
iž ríci nedá. P o i n car é I a g u e r r e pat r í od
ok u 1924 ne n á v r a t nem i n u los t i. e pro··

0, .že by se byl »napravil« nebo jakkoli zmenil, ale
.~l kolem neho se zmenily a zmenily tudíž i jeho po
lhcké soudy. Poincaré je totiž v podstate práve poli
ick)'soud, názor, program oprený duvody, presne vy

kalkulovaný, docela objektivní a na pro s t o ne
p r i o r n í. Není nic v jeho povaze a v jeho zása

dách,co b~ praejudikovalo jeho politice krome prospe-
hu FranCIe. Je to nacionalismus nejryzejšího zrna,
b s o Iu t ní na c i o n a I i s mu s. Jiní jsou milita

ri ti, imperialisti, pacifisti nebo defaitisti a domnívají
, že tím nejlépe slouží vlasti, že Francie bude zachrá

ena jen podle jejich fazony. Ta znamená vpravde, že
dávají prednost válce nebo míru, lidstvu, svému snu
nebozas své vlastní ješitnosti, svárlivosti, omezenosti,
prednost pred Francií, pred zájmem své zeme, který
precenení vždy týž nebo aspon nedá se obhájiti hTmž
zpusobem. Poincaré cítí se proste ob háj c e m
Fr a n c i e a jako dobrý advokát radí jí vždy to, co jí
práve nejlépe prospívá, po prípade, co je za daných
okolnostínutno.

V létech 19II-1914 bylo to pripravovat se na vál
ku, primknout se pevne k Rusku, získat Anglii a pro
vést za tim úcelem sblížení ang-Io-ruské. Obnovit trí
letou vojenskou službu a vybudovat obranu. V létech
1914-1918 bylo to vytrv'lt a zmobilisovat každau sílu
od po ledního novácka až po ministerské predsedy
jichžopotrebování bylo stejne prudké jako u »lidskéh~
materiálu« (a Poincaré povolal i starého tygra Cle
menceaua),v létech 1919-23 byla to neduvera k Ne
meckuv prerodu a pevná ruka pri jehO' pokusech
o uniknutí následkum (a Poincaré pokusil se tu opra
vit i mírovou smlouvu). Když se všqk pocátkem roku
1924 ukázalo, že Nemecko krisi prekonala, že se ani
nezbolševisovalo, ani nerozpadlo, ani nepropadlo re
akci.že jen zhankrotovalo - a strhuje s sebou do víru
hlavní veritelku, P o i n car é pri s t o u p i I k r e

i s i s v é po] i t i k y. Od té doby nelze jej již' po
dezrívat z vedlejších myšlenek pri vymáhání reparací.
Když se vrátil do vlády a k vláde po dohospodarení
kartelu« r. 1926, pocínal si již jako moudrý hospodár,

který potrebuje mír a dovede mu prinésti i príslušné
obeti.
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predstavitel ludové strany, její poslanec, šéfredaktor jejího
ústredního listu a její represcntant i za hranicemi. A jiste také
jako clen majority, na to se nesmí zapomínat.

Minulost Tukova jest celkem jasná. Tuka byl a zustal Ma
dar, byl profesorem madarské university a jako Madar se

hlásil i po prevratu, dríve, než se z neho stal roduverný Slo
vák a vedle Hlinky jeden z hlavních vudci! ludové strany. Ve
rejne Tuka príliš nevystupoval. Znal Slovensko a slovenské
lidi, umel s nimi zacházet jak potreboval, Praha o nem mno

ho nevedela. On predevším dovedl V}'cítit, kde by se nejlépe
dalo zacít pracovat pro roztržení republiky. Autonomistická
hesla slovenská, jež v ludové strane mela tolik živné pt1dy,
byla Tukou zdtuaznena a ucinena ludáckým programem. Se

paratistické snahy Tukovy, málo kontrolovány a nekorigo
vány, zustávaly radu let bez reakce odkudkoli. Tuka robil
autonomii, otevrene podporoval Rothermereovy snahy po re
visi trianonského míru a pracoval v cizích službách pilne a
ustavicne doma i v cizine proti celistvosti republiky. Tento
katolický politik :také lépe než kneží jeho strany dovedl po
chopit, že jedním z nejlepších nástroju proticeské agitace
mi!že býti náboženství. Za jeho éry byli nadeláni i z ceských
kneží svobodní zednári; Tuka také na eucharistickém kon
gresu v Paríži našel príležitost verejne prcd celým svetem si
na republiku zanaríkat, jako vládní poslanec nalezl dosti od
vahy, aby se stýkal se špionskými kanceláremi, podporoval
Jehlicsku v Madarsku a do Vídne posílal své lidi, sbíral in
formace a zatím co jeho strana byla stále vlastenectejší
udržoval styk s Madarskem, pro které vyzvídá o stavu naši
armády, cetnictva, komunikací, zásobování a ozbrojení obcan

stva, o telegrafu a telefonu, o doprave a své zprávy vozí uo
Pešti, nebo je posílá do Madarska, jehož verným synem byl
a zustal. Pochopitelne, že jako vládní poslanec mel Tuka nej
lepší príležitost opatriti si zprávy, kterých potreboval a kte
rých používal. Jak si byl jist, ukazuje i organisace slovenské
Rodobrany, tak sprátelené s našimi bývalými fašisty a tak
blízké madarské Levente. A pri tom všem videli jej lidé z lu
dové strany, mnoho vedeli o jeho práci a jeho prípravách a -
mlceli. Cclé Slovensko mlcelo a Tuka pracoval. V Cechách se
o nem vedelo málo, kontroly nebylo a Tuka organisoval svoji

službu, propagoval, psal a dával psát a získával si pudy prO
svoje plány.

Jako vudce slovenské klerikální strany byl Tuka jedním ze
sloupu dnešní majority, v které také našel dobrého a odhodla

ného obhájce. Když napsal Tuka svuj povestný clánek "Vacuum
iuris«, když byla postupne odhalena jeho cinnost, dalo se oce
kávat, že bude alespon distancován, ale zejména, že bude vy
dán k potrestání tak, jak by bylo treba, aby majorita, jejímž
byl clenem, ukázala dosti odvahy hájit celistvost státu proti
jejím neprátelum a zejména už v tom paradoxním prípade,
kdy jedním z techto neprátel byl oznacen vládní poslanec.
Tuka byl vydán dosti pozde a byl vydán jenom na cást ob
vinení, jež proti nemu byla vznesena. Za vyšetrování prišlo se

na radu Tukových deliktlt a parlament byl požádán, aby vy
dal Tuku ke stíhání také pro tyto zlociny. A zde se ukázalo,
jak málo je u nás dobré ville k náprave defektu nejtežšího,
defektu duvery v ty, co jsou nahore. Parlament pro druhou
cást deliktu Tuku nevydal: "Bratislavskému štátnemu za
stupite!'stvu bylo zo strany pána ministra spravedlnosti za
kázané, aby štátne zastupitel'stvo požiadalo snemovnu o nové
vydanie dra Tuky, potrebné k tomu, aby Tuka mohol byt sú
dený a odsúdený pre vlastizradu a pre špionáž.« Jinými slo
vy: poslanec Hrušovský, jenž citovanou vetu v parlamente
pronesl, obvinil prímo ministerstvo spravedlnosti, že zakázalo
státnímu zastupitelství konati to, co jest jeho povinnost. Tím,
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že Tuka nebude stíhán pro všechny zlociny, jež spáchal, muže
snad býti dosaženo jeho osvobození. Avšak nemuže býti zba·

ven viny, kdo nemohl býti pro technické prckážky obvinen.
Tuka je pro všechny prípady hotov a s ním mnohé z Iudové
strany. Alespoll to, co o jeho cinnosti vedelo a mlcelo. Také
dnešní režim jest odhalením Tuky a jeho ochranou také tež
pošramocen: Místo aby bránil 'bezpecnost republiky a její ce
listvost, chrání sebe. Tuka jc v tomto prípade ludová strana.
A \'ydat Tuku znamenalo by vzdát sc ludové strany a pohrbít

majoritu. Jde o to, je-li lépe pro ni, když je tak težce mraVli:
nel11ocna, než kdyb~' zašla. Obetovat spravedlnost politice j,~
\'eliká cena( a kdo ji platí, uvádí sc ve veliké nebezpecí.
Všichni, kdo jako Tuka pracují, mol1li by se tešiti bezpeéi,
kdyby si dovedli vybrat svou stranu. A je jich na vybranou

dost. Alespon žádná nemela odvahy postaviti se na obranu
práva proti politickému cl1ytráctví a obchodu.

A to, že Tuka mel podporu od lidí dnešní vetšiny, Tuka
sám doznal prohlašuje, že všecko, co podnikl od r. 1923 delal
s vedomím predsednictva ludové strany a že jeho návštevy
vídeilské, jeho spojení se zahranicní partií iredenty, to všecko
že bylo konáno predevším z podnetu a za souhlasu poslance
a vudce Judové strany Hlinky. Nuže: Úžasné je to. O Tuko
vých rejd ech vedelo predsednictvo vládní strany, její pred·

seda a dva aktivní ministri republiky, z nichž jeden byl od
souzen pro porušení zákona na ochranu republiky. Nikdo ne
mel odvahy vystoupit a vydat svedectví o cistote svého de

mokratického myšlení. A když se aféra dostala pres to nI
svetlo, pripojili se i neslovenští lidé k jejímu oslabení. Tajem
ství váže prátele, zejména pak v nouzi, je-li vzájemné. A v tom
je všechna mravní derouta tohoto prípadu. S Tukou sedí nq
lavici obžalovaných nedostatek vide k cistote a demokracii

cIilsledné a spravedlivé na všechny strany, sedí tam s ním ne
morální a škodlivá dravost po moci za každou cenu, všechno
nemravné a zkorumpované v našem verejném živote. Ale
nesmí být souzeno. Nebylo vydáno.

Je zajímavé také, jak komentuje prípad Tukilv vládní a
t. zv. pravý tisk. Je zaražený a reservovaný, katolické listy
dokonce Tuku hájí (Cech). Mlcky mluví dnešní režim o sobe
i o tom, jak už je nejvýš na case, aby byl zmenen, nejen ve

forme, ale v principu. Tukuv prípad je dokument, který má
velkou váhu. Je treba, aby zlociny byly souzeny. Demokracie,
alc 'hlavne spravedlnost nesmí býti pro zájlny stran a jejich
moci suspendována. Je treba ji zachovat a posílit predevším
cistou a nepodvázanou spravedlností. Tuka je výstraha i ob
žaloba. Našel-Ii se soud pro Tuku, mel by se najít i pro pro
stredí, ktcré jej živilo a podporovalo, kd~'ž ne z neprátelsÍ\ I
k demokracii a státu, treba z prílišné touhy míti v ruce moc a
z nedost1tku pochopení demokracie. FKZ.

, .
NARODNí HOSPODÁR

.Jirí Hejda:

Ceskos!ovensl{o YC svetovém
hospodárství.

II.
l'vI e z i n á rod n í k o n cer n y,

Meli jsme j!ž. nekolikráte l;~. t~ch!o l~ístec~ príle~jt,o~~
llpOWrl1ltl na onen zvlastl1l VYVOJ. ktery prodelan

svctové hospodárství po válce a který se vyznactije
predevším tendencí koncentracní. Je to zejména Nc·
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a p:d..:Spojené stity, kde pnomwšlo"é z:lvoc1y té
\'ei\í se sOtlstrt(l'lljí a tvoi'-í mohutné koncerny.
podklad (rchto v)Tobllích jednotek je c1nes jíž

jill)', než 1>)'[ pred válkoll, kdy :')'10 zaZll:lmt11;'mo
n:lll~dl mezin;lroc!n ích k'l rtelu a kOl1cerl11\ je-

hl3\'llím ú(~elell1hy10 vylouciti soutež hez ohletlu
pod;li·s!..:ét'lcinky. 7:ískali mOllopo1né postavení

hli zd:'t1nse h)'li na pocátku tohoto sto1('tí alfa a
mezin;lr(H1ních I oncerní'l, které tehdy hy1y šma

naZ)\:'tll)' lrusty. C ha r I es T. li a II i 11a n
nllll'e k I~i e f ma n n o v e knize o 11'1ezin;lro<1-

kartelech Il\"úrlí j,ko charakteristickou pro mell
predl':'tlecných trnstLl príhodu, kterf! se udúla
H)OI, kdy ~\1r. U II i o Co lu m h tj s 113, r her,

amerického zápalkového trustu, predstoupil pred
é al'ci'l11:'tre anglické spolecnosti R r y a nt &

a ]lr,'hl:'tsil, že v pJ-ípade, hudou-Ii se zdráhati
ti maj()ritu akciového kapit[llu americkému trust:l,
011 h)ti ujišteni, že je vyprúsk;'t z jejich hot «. Tyt"
é zpllsohy vzitjemné souteže zaznamenány js01:
e z hoj!'1 () utvorení S t a 11c1a r d O i I a deva
letí' fihntrop R o c k e f e 1 1e r nehyl ve wS'ch po

ch rozhLdne z lidí, kterí hy se byli háli prekážek.
jiste ndpoveden za odstrelování delníktJ, po1év:'tní
relnu vodou pri vrtáni studny pro konkurencní

k, jist~ llemCIŽetaké za to, že nekolik jeho konlm
"yleteln se "ším všudy ~k prNetrí. .-"le ópasy

,elk)'mi !..:oncerny, at již šlo o petrolej, tab[d, neho
t jiného, nehyly vedeny mU:li, í'\'.':kl~·l11i l hodit
3\'i('I<:'1ch.

es Sl' situace por!st,tne zmenila [1 možno zúslu!l1J
pritísti :,:cmctnn. ,\loderní koncern >:zc!uchovncl ,
e jakousi \ edeckou organ isací, jejímž hla vn ím

Jl' jednak slabJiisa e \')'I"ohy, jednak ncion~t1i-
kterou úspešno možno provésti jedine na v('lmi

ém pl)dk1ade. I)nes již nejde o ZI1lcení protivníka,
e ani dnes se s konkurentem nikdo nellllzlí. :\le

ml' Iskutku príkladl.i, že by moderní trusty a k')il
1.11'Ilží\'aly své moci, práve tak jako mezinárooní

), 11:\pr. od roku I ')2Ó trvající k a rte 1 s u r 1'
Cl'I i, r!O\'edou jednati s outsidery velmi ohjek
. Ji;~sama okolnost, že kartelová smlou va se \ ('
e prípadu publikuje, mluví za mnohé.
rozene, že tomuto koncentncnímll hnulí nellloh10
hnollti ani hospodúrství tak úzce vclenené do cel
o sl'etového syst~ml1, jakS'1ll je práve hospoc1:'tr

ceskoslovenské. Tvorí se koncerny 11 nás, vidíme,
jména kolem Š k o d o v )' c h z á v o ci tI, Ces k 0

r 3 ". k é a R ing h o f f e r a dochází k poStll])
~lllco\'ání s\)urac1nS'ch podniklI a vidíme, že ",~
t dokonce sama naléhá na to, aby koncentrace

co nejúplncjší, jak svedcí o tom cast() 0p'lkovan.\'
3"ck rnzdelení vSToby mezi našimi predními :tuto ..

Ik:uni. \' idíme ostatne, že nr,š C 11ker n í p r (l
I je \' podst(lte o\'ládán peti cl1kerními koncerny,

jen)'mi k jednot1ivS'm bankám a k postupné kon
ci dochází t(lké v prlll1ly~lu pivovarském, kde

dni\... stále Z'.ltlacuje mal;;' závod. Jestliže jsme
dnol1 1lJcli možnost ukázati na uplatnení se cesko

ktho kapitálu v cizine, jestliže jsme ,dále ukázali,
ronik"1 ce~I(l).~lovenské zboží za hranice,*) cbceme

minulém clánku na techto místech stala se nemilá tisko
yba, která pozornému ctenári nemohla ujíti. V kapitole
ozu lokomotiv bylo konstatováno, že za první pololetí
n'czla CSR. 67.000 tnn lokomotiv. To by ovšem bylo

- dam

dnes ukitzati na jinou okolnost, na zahranicní zajem na
našem prlllnyslu. I<:onkretne tedy: pokusíme se nastí
niti Mast zahnnicních koncern II na. ceskuslovenské
prl'linysll)v,~ vS'lobe. _T echá"áme stranou ceskosl(wensk~
Innk)'. na nichž je zllc,stnen zahranicní kapit:'tl (C e··
ská eskoml'tní .. \ng10hanka, Komercní
h::l. n k a, 1_ú n ,J e r han k a, Ran k o v n í je dno 1 a)
i pojišf,)vny,ktert: u nús pracují. Nehot v techto prí
p'ldech, jaku 11 rad)' 01,choc1ních spo1ecncstí a mezínú·
rndních dopra\'ních firem jde () pomery docela zrejmé
a hospodársky nikoli zvlášte zajíma,,~. Souvislosli
" prllmys1u jsou však pozoruhodné, nehot s nimi sou
visí namnoze i systém obchodní politil y .. \hychum jas
n --;ukázali hned na tyto možnosti:

Když pocal nemeck~' prtlm)'sl aulolllobilov)' vyh1'<)
žm'ati .\merice, že se uzavre vysok~'mi cly proti ame
rickému dovozu, koupily C; e n e r :11 1\[ o t o r s m:l
joritu nejvetší nemecké lov;'lrny, Op e I a a uS'lc1ily se
s v)'roh'llI prí1110 \' Nemecku. Totéž ucinil Bata, koupi\'
l~olllcn (;. 111. b. iL. a Pinnerovu továrnu

v :\ bgdehurku. Když se pocala v roce '926 nepríjemri'l:
projevovati francouzská soutež n(l trhu surové oceli a
Nemecko hrozilo zV)'šenÍm cel, došlo k ujec1n:'lllí mezi
núrodního !..:rtrtelu a v kartelové smlouve v)'slovne hyln
stanoveno, že nemectí prúl1l)'slníci po dohil trv:\ní kar
telu nepripu:,tí zv)'šení cel na surovou orel. Vidíme-li
ted" \' Ceskoslovensku usazenou v\TnlJiI dlZn\'ch mc
zinirodllích koncernel, lllužeme hle(h.ti nekolik ·duI'odll.
které k umí.,tení tO\';lren, resp. k získání nl(ljorily lo-
váren jiL eXls111jících zahranicním kapitálem, vedly.
í':atím nejde témer v žádném prípade o podobnS' zjev,
jak)"m bylo \-ykoupení Opela americkS'l1l koncernem.
í'::í"ocly. které u nás patrí k mezin:lrodn'lm koncernl'ltli,
jsou povetšine start- ]lulniky, klert- bud' patrí ke kon
,emu po nekolik desítiletí, aneho 11y1y získúny prot'),
že se projevil \'et;'1 z:'tjem o ceskoslovensk~' trh a by),)
ílcelné vyrábeti zboží - po prípade z dovezen~'ch sou
cástek klJnstruo"at i - prí mo \' zemi.

Zvláštní skupinu tvorí " tomtn prípade koncern
I ,'U n i () n Eur o p é e n n e. Tato spolecnost hyla Z"l
ložen(l \' roce 1<)20 Schneider-Crel1znt spo·
lecne s r~allquc de L'Union P(lri"iennc. Jak
z n úmo zbkala f rancouzskú sku pi na Se hnei der-C reu
zot \' roce I<) I () 72 mi 1. Y r nomina1e nov.\'ch akcií Š k ,)
d o v S'c h z:t \' o d II a v roce J 920 10.000 kustl akci i
ILti'íské :1 hutní spolecnosti (pri kursu
7408.75 rak. korun). Tuto úcast vložila skupina Schnci
derova do holdingové spolecnosti L'Union I~uropénne,
takže d\'a velké ceskoslovenské podniky že1ez;li'-ské a
. trojní jsou \' rozsúhlém koncernu Schneiderove -:\lo/.
no zde ovšem mluviti jen o úcasti, která zejmén,l
11 Škodovky není majoritn í. V prllillyslu želez:l rském
je to dále koncern ;\,j a n nes m a n n II v, kter\' mú
v CeskoslO\'ensku již od rok11 1908 v ChomutOve vlastní
závod. Podle úkona o stabilisacních hilancích hyl Z\'S'
šen akciovS kapitál na ho mi!iontl rc, z cehož vct~iJla
-- asi 80 procent _. je v rllko11 matei'-ského koncern;!.
\' roce 1921 získal tento chomutovský závod - n'l
nemž od roku 1920 je také cústecne zúcastnena P r a L
s k ft žel e z f! r s k [I S P o lec 11o s t - F r y <; t á t
ské ocelúrny a železárny. :\Iannesmannlt\'

trochu mnoho - bohužel je to jen 67 tun - což je zrejmé iiž
z toho, že hodnota vývozu cinila pouze 128,000 Mk. Dodatecne
zjišfujellle, že za celý rok 1928 cinil vývoz lokomotiv 41.030 q
v hodnote 49,730.000 Kc.
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koncern je podnik nemecký s hlavním sídlem·v Diissel
dorfu a zaujímá ve svetové v~'robe r o u r, vál c o
van Ý c h z e s u r o v é o cel i podle zvláštních paten
tu, vedoucí postavení. V ocelá,rském prumyslu speciál
ní zvláštní místo zaujíhlá mezinárodní ko'ncern kulic
kOyYch ložisek S ven s k a K u 11a g e r F.'1 b r i k e n
(S K F). Tento švédský koncern mel do nedávm. u nás
pouze prodejní kanceláre a jeho prímým konkurentem
byla nemecká firma F i c h tel & S ach s v Cernýsi
(Tschirnitz), odbocka to ríšsko-nemecké továrny ve
Schweinfurtu. V kvetnu prevzal však ~védský koncern
tuto továrnu, získav majoritu z I2 mi!. Mk akc. kapi
tálu a zároven získal také majoritu firmy Fr i e s u n d
Ho p f 1ing e l' A. G. rovnež ve Schweinfurtu, takže
jedním rázem se zmocnil celé nemecké v»roby kuli
ckových ložisko Ceskoslovensk~' závod firmv Fichtel
& Sachs prirozene p'ltrí nyní rovnež do Švédského
koncernu. .

Ješte jin)' švédský koncern zasahuje cástecne do l:e
skoslovenska, a sice pozoruhodný trust I va l' K r e u
g e r a S ven s k a Ta n d s t i c k s A. B., známý to
z á pal k o výt l' U s t, který v roce I926 sjednal úmlu
vu o exportních obchodech s ceskoslovenským S o 1·),
což se projevilo jednak tím, že od 1. cervence I927
firma A 1s ing T rad ing C o. v Lond)'ne prevzala
prodej v)'robl<t'1 obou firem na svetovém trhu a Tvar
Kreuger byl kooptován do správní rady Solo. Zde ne
m{'tžeme mluviti rozhodne o úcasti ceskoslovenské v~,
roby zápalek na svetovém koncernu, nebot tady jde
pouze o dohodu, která prirozene mezi dvema konku
renty byla nutná, nemelo~li dojíti k nejak)'m prudkým
zápasLl1TI.Je však dobre si tuto skutecnost uvedomiti,
nebot Kreuger patrí k onem mužLlm, jichž každ)' krok
dlužno sledovati s napjatou pozorností. Je snad známo,
že není témer v celé Evrope menšího státu, který by
neuyl zápalkovému trustu dlužen velké peníze. Svéd
ský úver KreugerLlv neomezuje se však jen na M'ldar
sko, Rumunsko, Jugoslavii, Recko, Estonsko a podob
né menší státy, n~'brž vidíme, že Francie je. dlužna
Kreugerovi 75 milionLI dolaru a rovnež Poisko dluží
tomuto mocnému koncernu 6 milionú dolarú.

Velmi složité pomery jsou 'v mez i n á l' od ním
e 1e k t rop r LImys IU. Pokud jde o prumysl slabo
proudový stojí na svetovém trhu proti sobe. v podstate
dve skupiny, a sice na jedné strane In t e r n a t i o na 1
Telephone a n d Te 1e g l' a, ph Co., 1. T. & T.
Co.), jejímž sídlem jsou Spojené státy a do jejíhož
zájmového okruhu spadají nejvetší v)'robci, totiž We
st e l' n E 1e c t l' i c Co., nejvetší továrna telefonú na
svete a V i t ap hon e Co l' p., vlastnící veškeré pa
tenty mluvícího filmu ve Spojených státech, na druhé
strane pak nemecký koncern S i e m e n s u V. V roce
J925 byla založena v Ceskoslovensku S p 01 e c n o st
pro s t a v bud á 1k o V)' c h k a b e 1l1, na které se
zÚC1.stniljak Siemens tak také 1. T. & T. Co. K utvo
rení této spolecnosti musilo dojíti, protože témer ve
šk~~é p~tenty)sou vl~stnictvím ?ekte;é z techto skupin
a zadna mensl spolecnost, ktera nCl1l kapitálove dosti
vybavená, nemLlže s obrovskými koncern v, vládnoucími

n:ili~~dov)'m kayitálem, :ou~ežiti. Když 'se zacala pro
vadetl automatlsace prazskeho telefonu, získala firma
S i e m e n s & Hal s k e továrnu v Pre 1o u c i a kon
centrov:lla svoji výrobu v budove firmy K r i ž í k o v y
v K ar 1í n e. Nedávno proti tomuto koncernu usadila
se 1. T. & T. ·CO. pevne v pardubické Tel e g l' a f i i,
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kdye hodlá za~ájiti ~ýrobu. automatických telefonu pro
mesta s velkym podem l1l1ek podle systému Rotary.
Vedle techto skupin je na svetovém trhu ješte švédsk)'
podnik E l' i c s s o n. který od roku J924 má rovnež
výrobnu v Praze, Je zajímavé, že kapitálove je na fir
me L. M. Ericsson zúcastnen Ival' Kreuger.

V silnoproudovém prtlmyslu cs. B l' o w n - B o ve r i
patrí k anglo-švýcarské skupine.

Do ys,kupiny elektroprumyslu patrí z cásti také vÝ
roba z a l' o vek, kterou se u nás zamestnává z vetších
podniku jedine firma O s l' a m a. S. v Praze VII. re

t? ~)?b?cka ne~eck,é O s .1' ~ mG; m. b. H., která je p/e
sldlalm spolecnostl mez1l1aroclnlho syndikátu žárovek,
k nemuž patrí A. E. G., S i e m e n s u n d Hal s k e a
K op pel u n cl Co. Na této spolecnosti J6tiprocentní
{lC<lStzískah pocátkem cervence americká Gen e l' a I
E 1e c t l' i c, jež patrí rovnež do koncernu 1. T.
& T. Co. Vedle· tohoto koncernu je v mezinárod
ním kartelu ješte Ph i 1i P P s, holandsk;\ firma, za
ujímající celné postavení mezi v»rohci. Ostatne mezi
národní kartel žárovek, kter)' se skrývá pod firmou
p h ~ e b u s S o c. A n. v Ženeve, je jedním z nejtužších
a nejlépe organisovaných kartelu vLlbec.

Konecne nutno se zmíniti ješte o velmi rozsáhl\'ch
vztazích, které trvají v prllmyslu chemick~m,
1. G. Far b e n, nejvetší svetový koncern, mající sídlCl
ve Frankfurtu, je zúcastnen na dvou ceskoslovensk)'ch
podnicích. a sice na Bit u m a. Ber g h a u - u n d
c h e m. Ind u str i e A. G. v Karlov)'ch Varech, jed
n':,k yna Br a u n k ohl e n pro clu k t e A. G. (spo
lecne s Pe t s c h k e m). L o vos i c kát o v á r n a na
umelé hedvábí patrí do rozsáhlého koncernu G 1a n z
str o f f - E J ber f e 1d, na iú s tec k é m c h e m i
c k é m s p.o 1k u je zúcastnena belgická skupina S o I
va y & CI e., N ob e lov a továrl11. na dvnamit v Bra
tislave je v koncernu D y n a mi t - N-o b e 1 A. G.

v H a m b u l' k u, která opet patrí do skupiny 1. G.
Farbenindustrie. Tím je nemecký chemický koncern
zúcastnen prostrednictvím bratislavské továrny na to
várne semtínské a na dvou menších továrnách brati
slavských. Z jiných chemických poclnikú patrí závod
U n i o n, 1\. G. f ti l' C h e m i s c h e Ind u str i e
v Ústí n. L. do ríšsko-nemeckého koncernu S c h e i

dem a n d lov a, firma A c e t i c, která vhstní v Ce
skoslovensku 8 továren na destilaci dreva do švÝcar
sko-nemeckého koncernu se sídlem v K o s't nic i~An
glický kapitál je na Aussiger Boraxwerke
v Úst í n. L.

Prtlmysl, který vLIbec nepatrí ceskoslovensk)'m vlast
níkLlm a je zcela v rukou ciziny, je l' a f i n e r i e m i
ne l' á In í c hol e j ú. Z 10 rafinerií, které jsou na
ceskoslovenské pude, patrí Fa. n t o v Y z á vod y
v Pardubicích do koncernu rakous. C l' e d i t k y. která
rovnež je zúcastnena na továrne O d l' a v Novém Bo
humíne. Bratislavská rafinerie i\ p 'J 11o a nfinerie
v Šum per k u je v zájmové sfére francouzského kon
cernu, továrna v Prí voz e patrí vídenskému bankov
nímu domu, m u k a c e v s k á rafinerie je filiálkou ha
l.icského koncernu a konecne rafinerie k l' a 1u p s k á,
jak známo, je v rukou koncernu amerického.

Jen pro llplnost uvádíme ješte, že je v Ceskosloven
sku jedna továrna na g l' a m o f o n o v é des k y kte
rá patrí do koncernu anglické G l' a m o p hon 'e' Co.
(His Master's Voice) v Ústí n. L. a v B u b e n c i fi-
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a berlínské firmy Ho moc o r d. A v pn"lmyslu
ravinárském je to firma R Li g e r v Podmoklech a
a S to 11w e r c k v Bratislave, které patrí k za

nicnímkoncernllm cokoládov)'m.
1úžemekonstatovati s uspokojením, že náš prllmysl

celkumá príznivé postavení tím, že není príliš vá-
na mezinárodní koncerny. Ovšem že na druhé stra.

tatc}nezávislost jeví se také v tíživejším postavení
vetovémtrhu, kde musí vzdorovati silnejší souteži.
kapitálove je tato nezávislost velmi cenná. Podo

ámeješte, že v téže úvaze šlo nám pouze o prísluš
t k metinárodním koncernum; nezjištovali jsme
y pouhou kapitálovou úcast ciziny na našem pru
lu (na príklad Guttrnann-Vítkovice), protože to je

vlastnekapitola docela jiná.

A UMENí

í Frej/w:

OStudio pri Národním divadle
v Praze.

(Nekolik dat.)
árodní divadlo do roku 1918 bylo v první rade ústa-
w;n politick)'m. Nerepresentovalo nejprve prísne

elrckou, tedy divadelní mohutnost národa, ale ni
~ám.Bylo symbolem svébytnosti národa, a heslo
h·j bylo posledním rozhodcím v každé pri. Bylo

neco,co provinciální divadlo povyšovalo k symbo
mluvcího podrobené provincie. 1\ jiste to pozdvi
alo i úrovdí jeho umeleckého patosu. Ale umelecky
leckdyznamenalo závažné omezení. A bylO' zrejmo,
sam(\statnost státní prinese podstatnou promenu.
ákonenípostátnení divad1:l je výsledkem. Nelze do
ud ríci, nakolik kladn)Tm, protože doposud není ji
, jak hude zajištena u mel e c k á samostatnost di
dia. ,\Ie nepochybne to znamená krok vpred tím, že
e podstatne omezena, ne-li vyloucena, možnost di
ntských zásahll lidí zejména politicky vlivných.
árodní divadlo má být representantem, ~no, ale re
entanlem plnosti kulturní síly. A soucasne má býti
nikem osvetovým v nejlepším smyslu slova. Stát
jími péci o ne. - TI() jsou úmysly, které zná každý.
Víse úskalí a bolesti, které vzniknou i zde. Ale dnes
• otázky platí logicky nutnému novému cle1?-uto
o dl\'adla, jeho Studiu. V níže citovaných projevech
patma mnohostranná jeho potreba i funkce. Cítí se,
taková céna je nezbytná, aby divadlo se stalo
nismem celistvým. Že je v nem záruk'a vývoje.
ri zrejmé dnešní tendenci soustredit divadelní praci
velk)'Chdívadel jakoby do továren znamená to mož~
t systematíckého školení a práce, ovšem í možnost1
mé v každém smeru. Je to jediná cesta, jak vy-

wt elitní a dokonale pripravený soubor organicky
ti)'. Dnes, kdy je jisto, jak zklamala konservator,

dv ostatní divadla dodávají herce casto nadané, ale
.íckymizerne prí pra vené, je to jediné východisko.

bude jen takto lze mluvít o umeleckém prínosu ge
ci a ne nž jen jejích režisérll, je samozrejmé,

*
a otázku, zda jest ci není N árodnímu div~dlu

zrízení Studia, odpovedela již lonského roku a

vetšínou na tomto míste rada nejprednejších divadel
ních našich pracovníkll (cís. 39. ze dne 4. ríjna 1928).
Tehdy totiž pokusil jsem se inspirovati anketu, jejímž
hlavním bodem byla otázka, zda lze souhhsiti se za
ložením Studia, které "Ly mohlo využíti her, umelcu a

technik, které a kterí na representativ11l1 stání sF~nenemohou se plne uplatniti, i když by za to stáli. An
keta minulá, doplnena ješte nekter)Tmi novými odpo
vedmi dalších našich divadelních cinitelll, podává cel
kem velmi kladný soud o celé otázce. S výjimkou Jo
sefa KodÍcka, který byl mezi úC1.stníky tehdejší an
kety, soud byl velmi kladn)T. A vývoj vecí behem jed
noho roku nám ukázal, že to negativní stanovisko Ko
díckovo melo smysl spíše taktický, ježto je exponova
n}'m funkcionárem divadla Vinohradského.

Ale pres toto souhrnné konstatování ocitujeme aspon
v hlavních rysech cásti odpovedí ..

Otokar Fischer:

}> ••• zrízení Studia se mi zdá naléhavou veCl, a ví
túm již. že se o mod':llitách jeho zrízení projevuje zá
jem verejnosti."

Jaroslav Hilbert:
"... jsem pro založení Studia, o nemž mi píšete. Náš

život je již dosti bohatý, aby je uživil, budoucnost na
šeho divaclelnictví je pak potrebuje. Nové umení rodí
se vždy nejlépe v novém prostredí a v nové družnosti,
která lllU dává podklad ve vzájemné radostnosti z díla.
Takové pokusy o nový dramatický a divadelní výraz
již tu ostatne jsou, a založení Studia by vlastne zname
nalo jen jejich existecní podeprení... Chceme jiste
nyní, kdy jsme sví, v každém oboru prokázat mimo
rádnou kypivost národního fondu ... Mládež pak nech!
má své Studio pro svobodné hledání budoucnosti bez
dusení nánosem, jenž tu jest.«

Stanislav Lom:

}}Až tedy dojde k tomu, že Národní divadlo (a Stát
ní divadlo) bude ve svých umeleckých oborech jednot
ným .a sebou odpovedným umeleckým telesem, až bude
schopno nésti a tvoriti naši umeleckO'u tradici, až jeho
hráze budou znacit urcitou a pevnou u mel e c k o u
úro v en, pak se objeví bolestne oddelenost té nádrže
od ž i v é h o t o k u ci l' a mat i c k é h o v ý v o .i e,
a vyžádá si nezbytnost souhry mezi obema doplnující
mi se rllZnostmi, hodnotou uznanou a hodnotou, jež se
teprve rodí. Nemá-li tento okamžik prinésti jedné ci
druhé umelecké funkci katastrofu, je dobre na to my
slit hned od pocátku nové úpravy, jak naznacujete ...
mllžeme pokládat za zajišteno, že tu budou herci, re
žiséri, autori a výtvarníci s pohotov)Tm programem.«

Václav Tille:

}}... myslím, že Studio, totiž malá zkušební scéna
vedle Národního a Stavovského divadla je nezbytne
nutna. Nechci tím ríci, že musí být vedena umeleckým
vedením Národního divadla, naopak, zdá se mi, že by
jí jistá samostatnost (malé jevište dorostu se státní
subvencí) nebyh na škodu. Ale ulehcilo by se tím
znacne divadlu oficiálnímu. Dnes opravdu jak N árod
ní, tak Mestské jsou casto na rozpacích co s novými
kusy, které se rozpakují odmítnout a v které sami ne
verÍ';: malá scéna by byla, pro ne i scénou zkušební. A
to nejen pro autory, ale i pro herce a režiséry - prede
vším režiséry. To })hostování « režiséru, kterí nad ofi
cielními herci velké scény nemají nijaké moci a kterí
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nyní, musí býti oteYrena, nachystána, llCll1ena schtld
nou stejne pro príšt; divadelní generace .. \ pom.í'lí
me-li jen troch\1 "úžnc na zajištení našeho dindel·
nictví, je jasno. že této trihuny je treln. že je ott\r··
ním cesty. které pro vetší a lepší úkoly uše-trí (,llik
energie prichflzejících c1iv<lcleJník{'1.

Studio je úspora a zajištení organi"acního ru tu.
LJspora pencz stejne jako úspCJra sil. A vubec uz bylo
až dost lžiromantickS-ch vS'klad{1 o silném mládí, které
se probije. Není pochyby. že se tak stane .. -\le není
lépe jeho e n e r g i i z a tíž i t p r a I.' í než r v a
ním?

Chvála Ces!?oslu7'ells/,a.

1'a rozdíl oel p. RádIa, kter~' se domnív;í., že pro ci,
zince musíme pripl;lvit neco novéhO', co !ly H5'šilo
jejich zájem () ('eskoslovensko a speciúlnc o Pnhu. (h·
voluji si tvrdit. že vŠllde 11 nás je tolik kr;lsn~ ch 8 ta
jíma v5Th vecí, že !ly úplne pro cizinu stacily - kd "
bychom sami si byli vedomi ceny toho všeho a dol'c
dli to. abych tak rekl, dobre vyložit na plllt. lose ne
t)ká jen Prahy, ale celé naší zeme. Jsem dalek lokál
ního patriotismu a krátkozrakého vbstencení, ba pri
znám se i k tomu, že vetšinu sv)'ch prázdnin trávívám
v cizine, ale to mt"lže b.·,t jen na poelporu mého tvrzení,

O co tec1y pCtjde: 1< terc otázky bude potrebí rešit:
Strucne:

1. Nejprve ptljcle o pomer Studia k lmterskél11u
ltstwu. Tady bude platit 7.~lsada: cím více samostat
nosti. tím lépe. Spolecn;l práce na nekter~'ch úkolech
hude ovšem sílit ohe teles;]. (Bude nezhytna vlastní
hudova, technicky slu;nc vypraven;t.)

2. Smysl dramaturgie? Vybíral cenl1é hry, které se
z jakéhokoliv c1lJvoc1u nehodí pro oficielní scénu: cen
né experimenty cll'1.1llaturgické vi'lhec. OhjevovúnÍ no
v.\'ch autoru a uvádcnÍ jejich. a zejména spolupr;lce
s dO'mácími autory.

3, Režijne a co s tím souvisí, v~tv'lrne. hudebne?
Zkoušet nov~ metoc1y, pr:lcovat na bohatosti v~Tazol'é
techniky, studovat její nosnost prímo na diváku _. a
to vše beze strachu o zítrek, s vedomím úkolll jen ume
leckých,

-j.. Herecky? Tu je odpoved sl1?dná. Vlastne jest jen
unpliíkem toho, co bylo receno již na pocátku, Jimk
lze ríci: neztrácet práci. investnV<ll1011 clo herce, kaž·
ci 'ho roku . .i\10žnost systematického školení a vednme
rízeného zrání. '

Není ani treln ZVI:1Št pocl(Jt~·kat. jak úrocln;l bl' bYla

centralisac'ó' genpr3cnkh snah divadelních, ani Jak 'hy
hyla cenná. í:akonceme clnešnÍ predbežn)' n;,stin otázh
devisocI znovu opakovan(.u: Studio nesmí h\,ti bud ~
vúno ani núhodne. ani pro ()kamžik. Jeho poÚeha i je
ho možnost tu je. Budiž tedy "ytvoreno opravum'é,
organicky a úcelt1e pro celý diV'lJelní <;trnj a svet.
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Cizinci a CSR.
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V. Koenit:

odnášejí všechny trampl)ty :dtkulisÍ na sv~ch oedrech,
to je pro nc práve tak trapné jako pro wlkuu scénu je
trapno prop()uštet nezdariié pokusy pred o!Jecellsi\·Ll.
Jderé má pi'es v;ccJl1lY suhvence prece jen h),t i fi
nancní O]JorOll ústavu,'

.\ ie Ilt'zap()lllei'í ,ne si ovei"ii. že píhlu Pfl) v -tvoi':en í
Studia shleclá\'ají dnes \'llOcJnoll nejen di"adelníci již
jmenovaní. Dr. tJ i 1 a r již pred nekolika léty po
tI1)'šlel na neco podobného, když zrizoval elévsk)' sbnf.
a v rozhovorech s ním velmi ca ·to se dozvíte o jeho
snaze konstituovat studi jní scénu. A tak jeho lTllIŽel1lC
pocítat mezi nejnadšenejší stoupence podechné my
šlenky Studia. Hranice. jež jsou dány neustále hleda
jícímu a zkoušejícímu umeleckému duchu scénou ofj
cielní, by mohly h)rti takto prol')meny, hyli by tu no"í
herci, nové metody, cel.í· nov)' svet práce.

F r a 11 tiš e k G () t z hlásí se k myšlence Studi;l
nejprve s hlediska dr:l1ll;]t'lí·gického. když vidí. jak
pod rukou mu unikají kusy vysok)'ch umcleck)'ch kva
lit, jichž nelze zaradit. Ale na své ktlži pocituje i potíže
s obsazováním jednotliv.í'ch her. jež navrhuje. Je si
vedom stejne jakO' dr. F-1 ilar, že ten. kdo navrhuje nebo
schvaluje ohsazení rolí. ve skutecnosti uS11lert1uje ško
lení a v~'voj herce, a jak lehko by zde bylo možno spo
jiti umelecký s hospodárským ziskem. Tato otázka je
ostatne z nejzávažnejších a vrátíme se k ní ješte.

Zajímav)'J11 zpusoLem prispel k celé otázce K are I
C a pe k. Pr'edstavoval by si totiž (tento rozhovor
s ní m datuje se asi s pocátku prázdnin minulého roku I,
že by bylo možno spojiti pražskou stagg-ionu se stag
g-ionou mimopražskou, to jest se zájezdy do venkov
sk)'ch mest. Kdyby tu nebylo nesmyslných narízení,
která velmi silne omezují zákonn)'mi opatreními mož
nost techto zájezdu, otevíralo by se tlI ji<;te pole z nej
vdecnejších pro práci mladého souhoru. Vím ze zkuše
nosti. jak vdecne, žive a bezprostredne prijím;{ venku\'
ské obecenstvo ukázky moderního umení, jsou-li snlid
ne vypraco-vány. A lltní bez duležitosti, ze by nešlo
v tomto prípade jenom o úspech urneleck~'. ale i fi
nancní. Tím životnejší je ovšem námet dra. ("'apka. ná
met, kter~l by ostatne mohl zahrnout i pohostinské hry
za hranicemi. Trochu obchodní odvahy, trochu pod
pory se strany úradu a absolutne precisní práce .- toto
vše pohromade nemohlo hy se minout s úspechem.

K okruhu techto jmen pripojme ješte nekterá 'llespoií
strucne, proto-že jinak bychom opakovali názory cel
kem zde již zaznamenané: o populárnosti myšlenky
svedcí již to. že se pro ni svorne v)'slovovali ústne
nebo tiskem K are lEn gel m ti II e r. A. M. P i Š'l,
E d mu n d K on r;l d. E. B a s s, E. Já n s k~' a jiní.
~ konecne zaznamenejme i projev min. školství anál'.
osvety d r a. Š t e f á n k a, kde byla už prímo rec
o nutnosti takovéto scény dorostu. Pri rozsáhlosti e,'
posé nebylo tiskem venováno této cásti tolik pozorno
sti, kolik by byla zasloužila.

Není však podle toho nejmenší pochyby. že v mini
sterstvu. jemuž m;t l>~'ti N;l1'. divadlo pO' postátnení
podrízeno at již v jal~ék'Jli\' forme (jde jen n o<;oby).
je pochopení pro konecné rešení ot;lzky.

Oc ovšem jde: toto rešení nesmí hSrti polovicaté,
i kdyby snad ve svém prvním tvaru bylo provi.-orní.
Musí zde hýti utvorena volná cest'!. Urcena dráha )Jl'()
budoucnost. Tribuna, kterou se snad podarí vybojovat
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sazenicka by ide nenalezla ani vhodné pudy am za
doucího podnebí. Byla by Praze cizorodá, neorganická.

Je pravda, že s Prahou je cizinec hotov za den nebo
i za pul dne a pak odjede, ponevadž už nemá co by
tu delal. Ale je pravda, že prícina toho je v tom, že zde
není jarních peveckých slavností, pruvody trí tisíc ryt
mických tanecníku, že tu není zábavného IUX1'? Není
prícina spíše v tom, že zase neumíme tu Prahu tak,
jak je, položit pekne na talírky a poshtpne ji servíro
vat? Že cizince provezeme spešne autocarem a rekne
me mu, že videl tO' hlavní, takže víc ani zde nehledá?
A jestliže vecer nemá kam jít, nepochází tó také z to
hO', že neví kam jít a že to mnohdy my sami nevíme:
Neumíme proste cizince v Praze udržet a prece by tu
bylo dosti snadné - dovoluji si tvrdit já.

Pan RádI soudí, že Praha není již oním mestem,
kterému ruz.ní slavní cizinci dali název »perla mest«,
"drahokl.m«, . »nejkrásnejší mesto evropského vnitro
zemí« a shledává, že tatO' epiteta patrila tichému ra
kouskému provinciálnímu mestu z minulého století a
ne dnešnímu konglomerátu staré a nové Prahy. - Dej
me tomu, že cizinec prijede do Prahy a bude se infor
movat, co zde lze. videt. Dejme tomu, že cestovní kan
celáre budou mít zájem na tom, aby jej v Praze udrže
ly. A tu mu dají do ruky prO'spekt, ve kterém se cizi
nec dozví, že mL'lže Pr1.hu sice prohlédnout zbežne za
den, ale že kulturních historických památek je v Pra
ze tolik, že k dL'lklaclné prohlídce nejvetších pameti
hodností je treba nekolika dní a že se mu nabízí tento
program:

471

VI.
Praha ve trech dnech.

P r v n í den d o p 01 e dne: Orientacní projížd'
ka Prahou. - Projíždka ta musila by být doprovázéna
inteligentne a. odborne sest2.veným výkladem, kter)T hy
byl s to vzbudit zájem cizince o Prahu a její vývoj.
Musily by se mu vyložit stoje kulturních dejin Prahy,
aby pochopil, co znamená v Praze doba karolínská ve
spojení s dejinami nemecké ríše, bylo by treba ·ríci mu
poutave nekolik slovo ceské reformaci a o jejím ozvu
ku ve vývoji lidstva; nacrtnout živý obraz kulturního
významu Prahy v dobe rudolfinské; neštt rit epithety
o jedinecnosti praž. baroku, podat kulturní obrázky z do
by mozartovské a zároven prubouzejícího se praž. obro
zení. Zajisté bylo by treba sestavit tyto výklady indi
viduálne s ohledem na dotycné cizince, aby v nich hyl
vzbuzen zájem v souyislosti s jejich vlastními dejinami.
Pro Nemce (hlavní naše turisty) r:ajde se v Praze ne
konecný pocet t::tlmv)Th stycnÝ'ch hodu, zejména v do
be karolínské, reformacní a z kunce 17. a zacátku rB.
století: kdo pomyslí na príklad na to, zmínit se Nem
clU11o zacátcích Schlaraffie. jež vzešly z Prahy, o. tom,
že Lutber praccval na nemecké spisovné reci podle
jazyka luccmburské dvorní kanceláre. a o jiných a ji
ných vecech, které musí zajímat Nemce a kter}'m i se
mu Praha priblí Ží. Také pro F 1ancouze máme veci,
které jsou s to vzbudit jeho zájem: doba kar01ínská
s Janem LucemburskÝm i Karlem, Descartes v Praze,
ozvukv francouzské revoluce v Praze. ll,\polepn!,ká do
ba atcl. Neméne pro Anglicany: zde je na míste už
svatý Václav, kterÝ má.v Anglii tak kr5sný mythus,
ceskobratrství, rudoJfínská doba, episoda Zimního krá
le a jeho manželky atd. Pomalu provézt cizillce Pra
hou, z:tinteresovat ho o pozustatky n'hn)'ch techto hi
storick~'ch vrstev, ne suchým vtloukáním historick)'Ch

z není zeme, která by byb tak kompaktne, v každém
vémkoute krásná a puvabná tak jako Ceskoslovensko.

Práve letos, kdy jsem se jako novinár zúcastnil rtlz
ných automobilových ·a motocyklových souteží, mel
jsem mnoho podnettl k tomu, ahych o této veci zvlášt
uvažoval. Je krásná Francie, ale onou vnitrní, rekl
bych sensitivní krásou onoho ovzduší, které odúvod
nuje název »la douce France«, - sladká Fr2.ncie. ;e
krásná svou krásou pozemských bohll a slavné histori~
lunná Jtalie, jsou velebné svou mohutností Alpv. je
rásné modré more Jadranu, dýchají divnou vlIní šin~

roviny Rusi a Polska, carokrásn)' je tok R~'na, mluví
k vašemu srdci vetrníky Holandska, krásná jsou údolí
IIarzského pohorí, - všude najdou se krásy, ale opa
kuji, není zeme, která by byla ve svém celku, v každém
vem zákoutí tak puvabne, rhile krásná, jako je Cesko
lovensko,- jen Skandinávské zeme mohou s ní v tom

smtrn soutežit. Unás nepotrebujete se Vypravit za kr á
ami kraje sveta. Všude, kde se u nás octnete, najdete

neco krásného, co by se jinde stal6 pO\ltním místem
dom;lcÍchi zahranicních turistu. Ovšem je treba uvedo
mit si toto bohatství a ucinit v nem pobyt cizincú prí
jemn~'m,servírovat jim to príjemne a ciste a pak chvá
lu C'eskoslovenskanebudeme pet jen my sami. ale také
cizina. Je ovšem nesnadné získáwlt reldamou v cizine
zájem,ac i to vyžaduje si pozornosti. Nejúcinnejší dnes
však je získat zájem cizince, jakmile vkrocí na naši
purl\l a zahrnout jej nevtírav}Tmi, ale stál}'mi nabídkami
n3šichkrás, dopravit jej k nim, ucinit je pro neho Z;l
jitnav~'mi,dát mu cist)T, kulturní nocleh, stravitelné

jldlo, príjemne jej vyprovodit a pak on sám bude nejlepšímpropagátorem cizineckého ruchu. .

V.

P'raha je Praha a Vídeií fc Vídli/i.

Hlavní proud cizincu prochází dnes našimi sveto
vými láznemi a Prahou. Západoceské svetové lázne
mají už svou povest a tradici, i nebuqeme si jich už
v~ímat.Pa p. Rádlovi venujeme i my nyni pozornost
cizinciv Pl"aze.

Pan Rádi, zdá se mi, ve svém posudku Prahv s hle
diska cizineckého návštevníka postavil se predem na
ne.právnÝpredpoklad, který_ vyznacují v celku titulky
pn~'Chdvou jeho gloss: V Praze nic není - ve Vírbi
je ,·eselo.V jeho podání vypadá to tak: v Praze si ci
inec prohlédne staré kameny za jeden clen, vecer se

nurlí a proto druhého dne odjede. Stran toho vecen
mužemít p. Rád1 pravdu, alespoi1 pokud jde o velko
'etské cizince. Proti nemu dovoluji si však tvrdit, že

vetšinaryzích turistu (to jest ne obchoclníkl\ ne pouze
tech, cílem jejichž cesty je práve veselá Víden, m"hrž
onechturistll z drobnejších vrstev, kterí si delají v}'let
do pomerne laciné zeme a kterí musí clnes b~,t základ
nou, se kteroll musí pocítat cizinecká politika) je jiné
ho druhu, než cizí návštevníci Vídne, že to nejsou lidé,
kterí jedon za radovánkami vídeiíského druhu. n)Tbrž
lidédosti, ha velmi šetrní, které nelákají nocní podniky
a úhavy, 11ekterí se spokojí rádi po dobré veceri po

zením v koncertní kavárne, restauraci neb vinárnc
a v JI hodin jdou sporádane spat. Tito lidé nám pri
nášejí nejprJ.videlnejší príjmy. Mezi nimi :l vídensk)T
mi cizinci je asi stejný rozdíl, jakO' mezi Prahou a Víd
ní. Praha se Vídní nestane, protože jí k tomll chybí

vchologické predpoklady a presazovat umele neco
Vídnc do Prahy, bylo by pocínáním ]'ch~rm, ponevadž
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dat, ale zajímavým kulturne-historickým obrazem,
podráždit jeho chut, videt to všechno dukladne a hlav
ne mu vemluvit, že všechno, co vidí, je zajímavé, jedi
necné, prastaré - nebot cizinec chce vždy a všude být
presvedcován o tom, že udelal dobrý výlet a že za své
peníze videl neco, cím se bude doma chlubit. A nebu
deme príliš .ani nadsazovat: videl jsem už cizince, kterí
pri pohledu na naše staré ulicky spráskli ruce a vyrá
želi jakési superlativní vzdechy, trebas od H umpoldta
jsme o století vpred.

Od p o led ne: Hradcany. -- StarÝ hrad ceských
králu, sídlo presidenta republiky, katedrála sv. Víta a
chrám sv. Jirí, ulice stredovekých .alchymistu, králov
ský park a Letohrádek královny Anny, Loreta s nej
vetším chrámovým pokladem ve strední Evrope. 
Rekneme-li proste Hradcany, neuvedomíme si ani, že
jen ty samy o sobe jsou programem na pul dne, a to
ješte bude na spech. Starý hrad po posledních obje'vech,
budou-li rádne vyloženy, byl by sám O'sobe hoden ne
kolikahodinové prohlídky; Zlatá ulicka ,a Daliborka ne
smí ovšem chybet. Pravý hrích se páše s chrámem sv.
Jirí, tou skvelou basilikou, kolem níž marne obcház~jí
cizinci, ponevadž je zavrena. Sály v novém Hrade pro
jdou se ovšem rychle, ale vzbudí také zájem; pak máte
osvežení u medvídku, procházku královskou zahradou,
která by se zajisté mohla na pul hodiny denne za do
provodu odpovedného cinitele Ú'tevrít, aby se jí prošlo
k Belvederu. Letohrádek královny Anny zaslouží si
odbornejšího výkladu. Loreta se svým pokladem zane
chá v cizinci s tím, co videl pred tím, príznivý dojem,
že Praha je pokladnicí bÚ'hatou a skvelou.

Dr u h Ý den do p o led n e: Obrazárna (až bude
zas instalována), Klementinum se Starou Hvezdárnou,
Chrám Krížovníkll, Staropražský MIm. -- »Návštevu
pražských galerií nehude cizinec pokládati pravdepo
dobne za duležitejší než my sami, « praví p. RádI. Do
voluji si zase b~,t jiného názoru a obávám se, aby nás
cizinec nezahanbil a skutecne neobjevil v ní více, než
my s,ami. Nenajde tam snad 'velkých kolekcí toho dru
hu. jaké nalézáme v pinakothekách cizích velemest, ale
najde tam prece veci jedinecné, zejména pokud jde
o umení stredoveké a církevní. 1\1ozná, že takový Tre
bonský mistr bude pro neho vetším objevem, než
nejreputovanejší dílo Rubensovo. V každém prípade
však bude jeho pomer k naší obrazové sbírce pietnejší,
než pomer pana predsedy poslanecké snemovny.
Tvrdím, že obrazárna, vypuzená tak brutálne snemov
nou z jejího útulku, je velmi zajímavá a že je na case,
aby se s urychlením zacala budovat státní galerie a co
nejdríve se odcinila nejvetší kulturní ostuda poprevra
tová. - Ten »Staropražský dum « je docela zapadlá
idylka ve Zlaté ulicce na Starém meste.

O d p o led ne: Berounskými lesy do ceského Grá
lu. - Jeden z nejstarších hradu ve Strední Evrope.
bývalá pokladnice korunovacních klenotu ríšskonemec
kých. - Zpríjemnit prohlížení naších památek pekným
výletem v autocaru za mesto peknou krajinou k pre
kvapujícímu Karlštejnu, byla by myšlenka dobrá. Jsem
presvedcen, že by takové príležitosti využívali hojne
i naši lidé, nejen cizinci. Ale zase: ucinit ten Karlštejn
zajímav~'m cizinci a presvedcit jej, že vidí neco sku
tecne vzácného. Pak se prehlédnou i nemožnosti, spá
chané pri renovaci hradu.

Tretí den dopoledne: Malá Strana; nej
krásnejší pražský barok; palác Altrechta z Waldštýna;
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pražské Benátky. - Cizinci, kterí jsou dnes prováženi
Prahou, nevidí niceho z Malé strany. Svatomikulášský
chrám se kÚ'lem nich jen mihne. A prece už samo
Malostranské námestí je svetem pro sebe. Zcela bez
pecné ticho, které prý z Prahy zmizelO', najde cizinec
na Snemovním nebo Maltézském námestí. Kampa je
prekvapující pro cizince, - mel jsem nekolikrát príle
žitost se o tom presvedcit. Že Vvaldštýnský palác je
.atrakce prvotrídní, není pochyby. Je treba však pro
hlédnout i sály, nejen Salla Terenu. Konecne je také
cas uvedomit si význam PražskéhO' Jezulátka u Kar·
melitánu - onÚ'hÚ'»13ambinÚ' di Praga«, cteného po
celém Španelsku a latinské Americe. A u Karmelitánu
je ješte jiná zajímavost: katakomby.

O d p o led ne: Sl.avný strahovský klášter. - Cher
doeuvres A. Diirrera: Ružencová Madonna. - Obra
zárna a knihovna. - Petrínská rozhledna. - Je na po
div, že pri provádení cizincu Prahou vubec se nepa
matuje na StrahÚ'vský klášter a jeho jedinecné poklady.
Petrín zllstává vubec stranÚ'u i se svou, mimochodem
receno, Ú'havnou miniaturou Eiffelky; ,1.le ta železná
konstrukce na vršku láká cizince a všichni se na ni
ptají. Po rozhledne zábava v bludišti a panorama
v Chate Klubu Turistu a posléze odpocinek v restau
raci na Nebozízku byly by docela príjemni'm zakonce
ním pouti Pr'lhou.

A ted uvažujme, co vše jsme pri ní nevideli: Folklo
risticky zajímavé Národopisné museum, kulturne-hi
storické sbírky Umelecko-prllmyslového a Pražského
rpusea, sbírky N áprstkovy, Moderní galeii, N ostitzovu
galerii atd.; Karlov, Vyšehrad, Ameriku; novejšího
mesta, kde podle správného poznatku p. Rádia ovšem
nic není, jsme si 'vubec nevšimli. Tedy ne za den, ale
za tri dny nemužeme cizinci ukázat dukladne Pr,ahu.
Že cizinec nevidí ani tretinu toho. není proto, že se
vecer nebaví, ale proto, že mu nic neudeláme zajíma
vým a nic neukážeme.

John D. Rockefeller.
Tisk ce'1ého sveta se ve shonu událostí zmínilo 90le-

tých narozeninách muže žijícíhO' v ústraní, klidu a
své rodine, který byl velkou anketou vyvolen jedním z
úzkého kruhu tech, kterí »budovali Ameriku«. I nás za
jímá tento clovek, spíše však s hlediska osobního, lid
ského, než s obchodního. Analysujeme-li jeho život, pak
vidíme, že se skládá ze zcela jednoduchých prvku, které
možno shrnouti do nekolika prostých vet, kdysi jím
vyslovených:

»Má matka mne naucila pomáhat jiným.«
»Má matka mne naucila šetrit. «
»Pov,1.žuji za vetší umení ,dávat peníze než ,delat'

peníze.«
»Jest obdivuhodné míti síQu obra« (myšleno s dneš

ního hlediska moci penez), »avšak jest zbabelé jí využí
vati jakO' obr.«

»Zasvuj úspech dekuji jiným.«
»Lituji tech, kterí se dají ovládnouti svým zamest

náním, takže se stanou roboty.«
»Vzdelání povaŽ'llji za lék pro nejtežší problémy

lidstva. «
*

U nás jest do jisté míry zakoreneno mínení, že lidé,
kterí dosáhli velkého jmení, nejsou z nejcistších, že,



"ch životní kariéra a hrabání milionu jest založeno na
vodech,na vymrskávání sil ze zotrocených delných
(~f již pracujících manuclne nebo duševne), na
nt spolupracovníkLI, na ohromných ziscích ze spe-

tací,na monopolistickém ovládání trhu, na diktování
. atd.

Tento názor se projeví, dotkne-Ii se na pr. nekdo
va ).král petroleje« (Rockefeller). Další rádky nám
'ží, že životní dráha tohoto »kapitána orLlmvslu« šla

ými}.~:tar;1Ía ž~ mMe nyní, ve' svých 90 letech, kdy
tne llZdavno sam u sebe súctoval se sv,'m životem

dívati zpet s pocitem uspokojení. A to j'est více neŽ
ká sláva. .

*
John Davidson Rockefeller se narodil 1839 ve státe
w York. Procestoval s rodici, hledajícími težce za-
ycení kdekoliv, nekolik státI"!, až se rodina usadila
initivne v Clevelandu. Nedostati<y vzdelání, ZPLISO
é neustálým menením škol, mu nahražovala matka.
absolvování obchodní školy vstoupil již v 16 letech
životní prakse. Nejprve jako poslícek, pak jako

jmlaclšíúcetní. Po nekolikamesícní zkušební ·dobe
al mesícní plat 25 dolaru. N ás1ledujícího roku po

"il na místo samostatného úcetního s platem 500 do
o rocne a když mu bylo 20 let, byllo mu nabídnuto
dolarú. Ponevadž však žádat 800 a jeho požadavek

byl prijat, opustil místo a udelal1' se pro sebe. Pri
chodurekl svému šéfovi: »naucil jsem se již všechno,
je.t o obchodním podnikání treba vedet«.

Založilsi spolu s jakýmsi Olarkem komisionárskou
u. Vložil do podniku svÝch 800 dolaru úspor a mi-
to si vypújcil od svého otce 1000 dolarLl na IO%ní
, Rockefeller prišel do obchodního podnikání s

tními zásádami. Sjezdil celý stát Ohio a všude na
oval prímé osobní styky, zatím co jeho spolecník

ravova!administrativní stránku podniku v Clevelan
. Tímto Zpllsobem docíQ'iljiž za první rok osamostat
í na tehdejší dobu ohromného obratu pLIl mil,ionu

lan"!.

K?Y7:,mubyVo22 let, by,l'a ve státe Ohio objevena
Ika zndla nafty a Cleveland se stat centrem rafinace
ftových ,produktu. Rockefeller ihned vystihnul ob
dní n;ožnosti nov~ho produktu, poznal, že má ne-

mezenepole rozvoJe a proto podniknul rozsáhlé še
ení, dlouho kalkuloval, až do toho skocil ·»po hQavh.
ejprve s nekoQika spolecníky, po dvou letech prevzal

, jen s jedním spolecníkem,' rafinerii petroleje
Rockefellera Andrews«.

O s\'~'ch težkých pocátcích pravil: »Vedel jsem že
jedná o vec, která bude požadována celým svetem
dy jsem si ale nepredstavoval1, že by naše podnikáni
hlo rozrúst do takových rOZmerLl.« Nejobtížnejší
í bylo získání potrebného kapitálu. Rozvoj jeho zá
u byl tak rychlý, že již r. 1867 byla zrízena v New

orku exportní kancelár. Dve Iléta po té, ve triceti le
h v~ku, zak\lá~~ »Standard Oil Co of Ohio« s kapi
em Jednoho milIOnu dolaru a stává se jejím presiden-

V tu dobu zachvacu je U nii obrovská spekulacní ho
"ka, každý investuje jen do petroleje. Prichází
romné vzepetí, které musí nutne skoncit velkou
spodárskou katastrofou. Ta prichází brzo v presy
nt trhu a v rychllc za sebou následovavších úpadcích
žebních, rafinerních a dopravních spo.lecností. Lidé
trácí všechny své úspory a po panice na financních

trzích prichází najednou druhý kontrast lidské povahy:
naprostá nedlIvera ke všemu, co má sebe menší vztah
k petroleji. Bankovní i soukromý kapitál se stahuje,
vypovídány hromadne úvery, rušeny smlouvy, jest na
prosto nemožno získati i za vysokého zúrocení pro--
vozní kapitál, atd. :J

Za techto i pro neho težkých dob vykrysta~isovala
v Rockefe\tlerovi velká kombinace, jež mela zabrániti
zbytecnému trhání cen, zlevniti úver, umožniti stan
dardisaci rafinace a omeziti ztráty v doprave a drahé
výlohy distribucní.

Proto pozvohn získával kontrolu jedné spolecnosti
za druhé, až z techto malých pocátkLI vyrostl miliardo
vý podnik »Standard Oil Company«, se sídlem v New
Yorku, mající pobocné a sesterské podniky ve všech
státech Unie a v Mexiku. Jenom spolecnost, vlastnící
rozsáhlá naftová pole ve všech 'cástech zeme, mohta
s úspechem podnikati riskantní težbu, kdy bohatá
zrídla najednou sdhala, .kdy investovány marne mi
lionové sumy do hledání nových pramenu, nebo kdy
oheI1 rázem znicil celé zarízení i s pohotovými zásoba
mi. Jen velká spolecnost tohoto druhu mohla investo
vati miliony na zl'epšení zarízení, omezit p'lýtvá:ní pri
rafinaci, pri preprave nafty i produktu, mít vlastní ci
sterny, tanky, lode, své potrubí (ve Spojených státech
jest dnes pres 60.000 km výtlacného potrubí, kterým
se dopravu je nafta i hotové produkty - preprava se
rídí z jednohO' místa - z New Y orku - takže není
treba zarizovati a udržovati drahá skladište; tento sy
stém jest nejen nejlacinejším dopravním prostredkem,
n},brž i regulátorem cen). Jen taková spolecnost byla
s to vybudovati ohromnou distribucní organisaci, ve
které není zprostredkovatel lI, kde petrolej v jakékoliv
forme, od suroviny na vrtací veži až do hotovéhO' pro
duktu u nejmenšího spotrebitele, nevyjde z rukou spo
lecnosti. Dnes, kdy parníky jsou již vetšinou vytápeny
naftou místo uhlím, jsou skI'adište a výrobky Standard
Oil rozšíreny ve všech prístavech sveta a její napájecí
stanice potkáte na všech silnicích.

-x-

V prvých dvou základních složkách jeho úspechu se
opakují slova »má matka«. Dost težko pochopitelné pro
naše hledisko na prrnnyslové magnáty_ A prece v pu
sobení a v,e vlivu své matky vidí Rockefeller podstatu
svého. životního úspechu.

~y1a. ta žena, která celý život pracovala pro svoji
rodmu, která vychovala šest detí, z nichž druhý byl
John, která se stále stehovala s místa na místo se svÝm
mužem - lékarem, obchodníkem, agentem - který
težce pracoval, než se konecne zachytil v Clevelandu.

»Má matka mne naucila pomáhat jiným - šetrit<:.
Byla to v prvé rade šetrnost, která mu umožnila osa
mostatnení a vypracování se. Pomáhat jiným mu bylo
jedním z cílu jeho tvorivé práce. Teprve když mel mi
liony, sta milionu, a rozhodnul se odejít z aktivního
života, pak priŠila druhá cást jeho života: jak použít
techto penez. Jak jich použít, aby co nejvíce pomohl
tem, kterí toho potrebují. A tu sám dochází k záveru:
"Považuji za vetší umení dávat peníze, než je delat.«

Proto zakládá Rockefellerovu nadaci avšak není v ní
neobmezenÝm pánem, je jen jeclním ze '14 clenu výboru
ani není clenem výkonného výboru. . ,

Touto nadací prokázal, že se myšlenkove svým
vnitrním vývojem, dostal nad své prostredí, n~d hladi-
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nu obecného nazírání. Nebyl provinciaJlistou, nedotoval
obce, ku kter~'m mel urcité životní vztahy, nehyl, na
cionalistou, nezakládal ústavy, školy a nemocnice pro
státy, kde se narodil (New York). a kde mel centrum
svého podnikání (Oh;o) - jeho pomocná ruka se roz
prostrela témer nad cel~'m svetem.

Rockefe11erova nadace, mající dnes pres 200 miJionú
cíolanOt jmení (7 miliard Kc), 'byla založena r. 1913
základním venováním 100 milionu dolaru. Jejím úcelem
jest podporovati blaho lidstva na celém svete. Byb
založena na podklade jeho hesla. že vzdelání považuje
za lék ne jtežších problémtt lidstva.

Prvým úkolem nádace bylo odstranit aneuo alespoií.
omezit vii r epidemií v odlehl)'ch zemích, kde kultura
naší cívilisace s1ce mela dosti casu si nahrahat peníze.
ale až dosud se nedostala k tomu, abv za cást techto
penez tamním ub žákt'ln1 prispela k ulehcení jejich ži
votního údelu. Proto nadací zakládány nemocnice. la
boratore. lékarské stanice, budovánv medicinské fa
kulty ji ž existu jících vysok)'Ch škol,' nebo dokonce vy
stavel1-a nová ucilište lékarsk)Tch ved, a to hlavne v Líne
a ve Strernli a v Jižní Americe. Úspešne bojováno s ty
~~m. s malarií, se zimnicí a s jinými zly odlehl)'ch kra-

, 1ln.

Za války podniknuta velká vyživovací akce v Belgíi,
ve Francii veliké a úspešné tažení proti tuberkulo'>e.
po válce jedním z bodll velkého programu bylo vyhudo ..
vání hygienického ústavu pro Strední Evropu (se sídlem
v Praze), provedena velká vi'mena studenttt ke studiu
nygieny. atd. Ptlvodní jmení nadace bylo nutno casem
dopli10vati, a vzhledem k rozsáhlosti programn roz ..
množiti. takže dnes 'tato namce predstavuje spolu s
Carnegiovou Jednu z nejvetších humanitních institucí
. veta.

;;.

Další podstatnou složkou jeho úspechu jest j.'::'lllJ
osoDní náior na práci, na spolupráci a na poslání mla
dého muže v 7ivote. Pri tom ovšem míní ROekdeller
jen muže, kter~' se c h c e vypracovat. ne kler)' \':rlí ve
svém zamestnání nutné zlo. l,rítež. již nutno nést, ;jhy
mohl bi-ti clo"ek živ.

.\Ly se ml·ad." muž dostal ku predu .- a to daleko
ku predu -. 111usípódróbne studovati svuj obor a (l\'lá
dati dechny jeho delaily. l\Iusí praéovati peclive,
presne a pilne. 1\1usí pamato 'ati na budoucno a mít~
~·tále na úeteli svoji touhu po osamostatnení. Tesmi
zapomínati, le teprve tehdy. až bude samo~tatn)'m,
muže b),t nejv)'konnejšim..

Málo mlad~'ch lidí se skutecne pripravuje k usku·
tecnenÍ 5\')Th tužeb, ~lnoho jich jen sní, zapomínajíce
~e již llyní. ne až »to« velké prijde, nutno pracovati
a systematicky se pripravovati. Pak prijde vše najed
n('cl. nahrne Se toho príliš mnoho, nebude již casu na
iJrn)j an\. P::k nutno blld' prohlém znát a znát soucasll~
jeho rešení. nebo ;ít do tmy. experimentovat a draze
z"lj)latiti své zkušeno'3ti. Ve svém. a zvlášte v lJocátcícl1.
:-,c tyto zkušenosti platí daleko dráže a jdou více 1],"[

l1t'rvy.

Mbd.í· muž musí bi·t postacující sám sobe. Nesmí
O(;t.:ldlvati.:':e nekdo L,dclá neco za neho. Musí spoléhati
ien na sebe. Musí se vypracovávati zévnitr, aby se stal
schopn)'m, myslícím pracO'Vníkem. A to v. VacInje urci
t)' V)'voj, jak vnejší, tak i vnitrní.
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J ejduležitejší vecí pro mladého muže. vstupující
clo života, jest - vytvoriti si kredit. t. j. dobrou nov~
charakter. Temito svými vlastnostmi musí inspirov
úplnou dllveru lidí v sebe a ve svoje schopnosti.

Dnes možno na všech stranách slyšeti nárky, že
ríIežitosti k vyniknutí, že vše je zaplneno, atd. A

není pravda. Naopak, dnes je daleko více príležit
než kdy dríve. Podle jeho názoru jest dnes deset, d
cet príležitostí na každou pred 70 lety. kdy zací
Tehdy bylo málo prí\ležitosti a ješte méne prostred
k jich dosažení. Tehdy bylo velmi težko získat i e
menší financní základnu i pro zdravi' podnik. A a
ješte pr,ed 30 ,~ety nebylo ,lépe. To nejlépe dokazu'
príklad rozvoje automobilového. prumyslu a jeho tež
k)'Ch pocátk{L V petroleji byly pomery ješte težší,
ncvadž v nem lidé priŠ'li o velké peníze a nikdo
chtel verit v seriosnost podnikání na tomto poli.

N a otázku. cemu tedy vlastne vdecí za úspech
»Standard Oil'«. odpovídá Rockefelller: »jiným« (t. ~
jin)'m lidem). Ríká prímo, že to nebyl on sám, který
"yhudoval tento. ohromný koncern, ni'brž mnoho tech
s nimiž spolupracoval. Neverí v existenci obchodního
genia, n)'brž ve spolupráci siJn~'ch individualit. ve ~po.
lupráci, rízenon obezretne z jednoho centra.

Pri diskusi o své životní práci odhal u je Rockefeller
sebe jakožto cloveka se zajímavou, ale jak vidno zdra
vou životní filosofií. V mládí pracova',l nepretržite,
všechny síly venoWlI jen svému podnikání. Netríštil
Když však vše již »510«. pak se omezil na roli voje
vúdce. dirigu jícího z dálky pohyby armád. veno\'
vetšinu svého casu sobe a svli rodine, hodne cestov
a žil zcela klidnc ve s\'é vile v Clevelandu, diriguje
odtamtucí telegraficky všechno podnikání.

Nedopustil, aby mu obchod prerostl pres hl3YU,111"

kdy si jím ned'll vyplnit všechen svuj cas a všechny
své zájmy. Výslovne pravil, že lituje všechny on; oh·
chodníky a prumyslníky, kterí dovolili. aby jejich
»úrední záležitosti« je tak úplne absorbovaly, takže
nemají myšlenky pro. nic jiného. nic je nez,liím;l, llr
umí mluvit než o »businessu«. Temají vltl,ec ca li,

aby žili jako lidské bytosti, jsou proste stroji. R. U. J{,

O úspechu svého. živatního díl<:l. ,1 úspechu .Stan
clarcl Oil Co .. dnes nejvetší a nejlépe organisova
~polecnosti svct'l, o l~íž se ríká, že její organisace jest
tak pecliye vypracována. že stojí hned z.a katolicknI
cí rkví, o tamta úspechu mIm í vždy v plurálu: )my .

Praví: Náš úspech byl znej, etší cásti umožnen tím,
že j~me byli s ta spojiti ke spolupráci skupinn nejlep
ších pracovníku na poli ohchodního nodnikání, kteri
pres to, že byli silnS'mi, vyhranen,í'mi individualitami.
dm dli zatlaciti do p(lzadí vlastní zájmy a pracm'ati
za jedním spolecni'l1l cílem -- n1. vybndování zdravé·
ho a úspešného p()c!niku.

r\ tu Rockefeller prichází k podst<!te úspechu: L i ti e,
ne stroje nebo t:W;IlTJí zarízení, tvorí organisaci. lJ~PI'
chu dosáhnou jedine ti, kteri YI.;'ljeml1ou spoluprací
vytvorí pevnou organisaci. J terá bllde s to vyráheti
velký rl1Ct't do1Jr.\'ch v)-robku za llízk~'ch cen.. \ to
jest podstatol1 všeho: y)tvurit o\'zduší zc!;lfllé spolu
práce. V podnibl, ktcr,\' chce dosíci úspechu, musí b~t
více než disciplina, lIlusí tam hýt do1>rÝduch.

Podle vlastních slov se Rockefeller nikdy nesúcast
nil spekulace s papíry Standard Oi!. Jemu se jedmlo
o vybudovúní. tedy o stabilitu podniku, ne o hru. 1)0-
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1111ien o to, aby trest na svO'bode ma skutecní, a prak
tick~' smvsl. Budu míti proto sotva nekdy porozumení
prO' prílišnou úzkostlivost pri vymerování trestu clo
Vcku, lder~' sklO'uzl na šikmé ploše zlocinu príl.iš hl u
hoko 8 ktE'r.\' nemá zákonné povinnosti vý~ivy jiných
osob. Slyšel j~e11l vezeiíské praktiky pronést politování
nad tím. že nebylo možno odsoudit mladi$tvéhO' provi
nilce k delšímu trestu, aby mohl rri;íti do samostatné
ho trestního ústa\'u. zatím co krátk.\' trest ve veznici
probehne zcela bez úcinku.

Avšak i na délku trestu presahu ;ících dobu jednoho
rO'ku. které se oclnykávají podle zákona v samostatn~'ch
ústavech trestních (u nás v trestnicích, na Slovensku
v káznicích) mají podst3tn~' vhv zákonná ustanovení
o zapocítúvání vyšetrovací vazhv do trestu. o zkraco
vání tre~.tu samovazbou a o' podmínecném propnštení.
je jakási anarchie v techto normách. t~'kže soudce vy
slovuje trest a ani neví, jak to s ním nakonec dopadne.

Ahy bylo jasno. jak vec ve skutecnQsti vypadá. stl1jž
zde príklad, pro pochopení po stránce pocetní hodnc
;ednoduch~' .

Provinilec ;e odsouzen do žaláre na

.) léta, to jest
z toho se mu odpocte vyšetrovací vazba
takže zbývá k odpykání v trestnici, jen
tretina celého trestu, tedy
promine se mu podmínecne s tím, že ji
nemusí odpykat, bude-li se po urcitou do-
bu na wobode rádne chovat; zbývá tedy
uL jen 18 mesícu,
pyló-li trest v samO'vazbe, zkrátí si ho je
šte o tretinu, když si odbyl první 3 me
síce, které se pocítají nezkrácene, takže
mu odpadne tretina z J S mes Íél'1, to jest 5 mesícl'I.
konecn~' pobyt v trestnici trvá jen . 13 mesícú.

Uložil-li by tedy soud provinilci 3 léta žaláre jako
trest odpovídající jehO' nebezpecnosti, jevící se z po
vahy trestného skutku a z osobního v:)'zkumu provi
niloova, pak uvedená ustanovení mohO'u zhatiti jeho
zámysly. ponevadž odsouzený bude podržá.n v skutecné
kázni trestnicní jen mesíc pres rok.

Zapocítávání vyšetrovací vazby do celkové výmery
trestu je oduvodneno tím, že provinilec ztrácí svobodu
již pred odsouzením aže muže trpet i více než po róz
~,udku. pO'nevadž ho neiistá budoucno~·t dráždí a vysi
lu je. Pripouštím tyto c1l'1vody u próvinil'cu zcela prí
ležitostných a u lidí majících zákonné z,ávazky k v~'
ži,ve jinych a pocitujících zodpovednost z neplnení
techto závazkú. Je však veliký rozdíl, mezi provinil
cem. kter~' se ve vazbe 5hroutí, nebo odsouzencem,
s nímž chce do žaláre i žena obklopená ctyrmi malými
detmi, a ctyriadvacetiletým povalecem, který ukradne
automobil a tímto vozem jezdí s místa na místo, aby
vylJ,lpoval, železné pokladny a vedl' pak hýhvý život.
Pro tohoto je vyšetrovací vazba, pripouštející možnost
nákupu i dodávek potravin, méne tí živá, než trest sám,
a není žádné príciny mu ulevovat; mám proto za
správn~' predpis slovenského práva, který ponechává
úvaze soudu, zdali a jaká cást vyšetrovací vazby má
býti odsO'uzenému do trestu zapoctena.· Až se soucl
nictví postaví na stanovi"kO' subjektivní a hude vyme
rovat nikoli odvetu za zh' skutek, nýbrž ztrátu svo
body, odpovídající nebezpecnosti pachat~love pro spo
lecnost, bude nezbytno hájiti, aby vyrcená výmera tre-

INSTITUCEIVOT A

r. Frant. Kocí:

Lze napraviti zlocince trestem
na svobode~

II.

Myslím, že proti názoru o neprospešnosti krátkých
.tu na svobode ve yeci nápravy odsouzencLl nemuže
i se žádné strany rozumných námitek. Nelze prece

alovati všecku trestní vinu jen na nedostatky sociá\
; a i kdyby v tom kterém prípade taková prícina byla

la ke zvratu olovekovu, v cas zlocinu je tu již co
iti s individuem asociálním, které má býti v zájmu
]ccnosti privedeno na zákonnou pLldu životní. Ne

avím 'Ostatne, že soudy mají ul·d'ádat jen tresty c110'u
a není to také podle zákonného stavu možno; jde

*
To jsou zásady dnes C)oletého starce, kte1'.\' nestúl
~I:'t\'llh,Í't nejbohatším cluyckem sveta. Vetší duševní
ací a námahou, než získat púl miliardy dolarti pro

eho bylo, jak spravecl!ive vyd'lt tuto pLllmilí~rclu.
udrí myšlenkou mu bylo, že vzdelání jest lékPm nej
7~ích prohlémtl lidstva. :\ v tom smeru i prétcoval:
ho dotace 8.mt'1'ick.\'m l1nivcrsitúm jdol1 clo set milj()
I dolarlt (jen U ni versity c,f Chicago dostala prec; .~f)
ilionu, tedy miliardu Kc), o nadaci nesoucí jeho
éno jsme -již promluvili. k uctcní parnátky své ženy
)oz.ilr. H)I8 ),Lllml S. R ockefel1er lVJemori:Jl« (s do-
tí 7~ mi]ionL\ dolarl'1 - pres 2U miliardy Kc) k pod
re humanitní cinnosti.
\ toto jeho dílo bude vetším a trvalejším pomníkem

ež Standard Oi! Company". než titul krále ))etroleje.
. T'ych.

lid byl ve sFr(lye Standard Oil, nedostaly se její pa
íry na bur~l1. Ryl té zásady, že pro podnik jest vždy

zdrarejší, když jeho spolupracovníci mohou klidne
pracovat ln jeho v.\'voji, než aby IJyli neustále rozciJo
;'lIlia jejich knncentrace tríštena s1ec1ovtlllím hursoy
ícli ku·rstl. V dohách krisí u vetšiny takovýchto pod
ikll mcit(l zúvis!<lst podnikání a smernic rízení zú
Od11 na hursoVllích variacích znamená zhoršení krisc
mitr, porušení spoluprúce a poldes ducha závodu, n~l
~mž "velmi zúvisí jeho prosperita. Tím se dostávají
a r{'ne\,;i neurcité. vetšinou pesimistické názory, které
n Ihoršují vnejší situaci poc1nik\1.

'"

A ješte se lllllŽeme zmíniti () jednom zajímavém
'11 Jl0\'ahy: jeho núzor na bohatství. l\Iluví-li se pred

íll1 () hnhal.í'Ch lidech, zdá se, jako by se k nim ani
epot-ítal. J zele se vymanil z úzkého malomešfúckého
lediska rychle z1Johatl.\Th trí cl a vypracoval Se na
eiry~ší hladinu myšlení - jeho jmení nemá pro neho
eú]ního smyslu, jest tO' pouze jakási veJk[l "dLlvera",
ložcnú do iehO' rukou. Toto bohatství nemá zustati
iednech n;kou, ale má jíti zpet do nejširších vrstev,
I nichž bylo zísldno. Sám je si vedOtTI težkého roz-
odo"únÍ () spravedlivém rozdelení set milionLl dolarLl.
roto o tom llC'[()zhodu ie súm, ale vytvoril sbor nej
hOjlncjších lidí Unie. kterí jsou dnes cleny »Rocke

eller Pounc1ation '(.
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stu na svobode vedlejšími ustanoveními co nejméne
byla zkracována.

Je-li dána možnost chovati zlocince v žalári po dobu
primerenou jeho zlocinným sklonum, za kterou by ca
sove bylo lze vykonati podstatný vliv na jeho smýšlení,
záleží dále fi'l, zpusob a vezeií.ské organisace a na me
thode vezeií.ské pusobnosti, bude-li nápravy zlocincovy
docíleno cili nic.

V prvé rade padá tu na váhu vezenské zarízení. Je-li
vezenským zarízením umožnen onem preruzným zlo
cinným individuím nekontrolovaný styk, vzchází z toho
pro ústavní správu ne práve snadný úkol celiti dalšímu
mravnímu úpadku trestancl1, plynoucímu z tohoto spo
lecenství.

Práve oznámily noviny, že v Nemecku byla vydána
kniha Karla Pliittnera, nadepsaná »Eros im Zucht
haus«, v níž pojednává spisovatel, který sám prodlel
8 let v káznici, o sexuálním rozvratu, jakému je vydán
v šanc odsouzenec v žalári. Jestliže se sejde na poledne,
na noc, na svátecní den do jedné místnosti vetší pocet
trestancl\ kterí jsou tu nestreženi, pak jsou obvyklou
zábavou techto nudících se lidí hrubé hovory sexuální,
chvásty o trestných cinech, odkrývání zlocincova sou
kromí a tím jeho další mravní otupování. Všecko úsilí
vezenských správ proti škodlivému vlivu t. zv. spolec
ných wlzeb na vezne je marné; tento ZPllsob veznení
je skutecnou školou zlocinu, a sluší to považovati za
vzácný prípad, když by ze spolecného veznení vyšel
zlocinec méne zkaženÝ nežli tam prišel. Pri tomtO' zpu
sobu veznení je náprava trestem na svobode - ne-li
zcela nemožna - tož aspon krajne nepravdepodobna.

Nejsem zásadne pro to, aby vezen trávil svuj trest,
je-li trest dlouhý, v úplné celodenní isohci, ponevadž
to pusobí za delší dobu vážne na jeho stav duševní 
veznové v dlouhé samovazbe nekdy zešílí, jestliže se
tomu vcasným 'vybavením ze samovazby nepredejde 
a ztrácí pri nejmenším schopnost orientovat se správne
ve spolecnosti lidí. Bez techto závad lze svésti takovou
úplnou isolaci pri trestech kratších do jednoho roku,
jak je to zavedeno na pr. v púížské veznici ve Frenes,
která má pro vezne zarízeno 1500 isolací, a kde ani
nemocní veznové neprijdou do spolecné místnosti. Pro
dlouhé tresty stací isolace na onu dobu, kdy není nad
veznem dozoru, tedy na poledne, na noc a na den
svátecní; jinak je možno pustiti vezne k spolecné práci
za náležitého dozoru, který ovšem nesmí pripustit vol
ný rozhovor, nýbrž trpeti jen rec týki'ljící se práce.

Také ostatní zarízení vezenské, jež umožnuje styk
mezi vezni, je náprave veznu na závadu. Je citelný roz
díl v tom, má~li ústav ústrední topení, oteplující z jed
noho místa všecky prostory, ci je-li potrebí obsluhovati 
množství topeništ; podobne, má-li zarízení splachovací,
ci musí-li se denne vynášeti z místnosti nádoby s vý
kal)";1aneb nemohou-li všichni veznové pracovati v díl
nách a posílají se Z'l nimi po druhých vezních hmoty
a nástroje do žalárl1.

Po 'vezenském zarízení prichází v otázce nápravy
zlocincovy v úvahu method'1 vezenské pusobnosti.

Myslím, že jsme jedním z onech státu, kde ješte není
rozrešen ve vezenské praksi spor, má-li býti na odsou
zence pusobeno tvrdostí, silou autority, vnejším tla
kem, ci prostredky rázu duchovního. Ne bez príciny
cituji místo vlastní úvahy to, co nedávno napsal po
své studijní ceste v trestních ústavech amerických 1'1
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anglických uznávaný nemecký kriminalista universitní
profesor Dr. Freudenthal z Frankfurtu n. Moh. o této
veci.

»Praví se« -- píše- »že trestní ústav (rozumej ve
ve Spoj. státech sev. amer.) je tak dobrý nebo tak špat.
ný, jako je jeho reditel. Je-li reditel 'vlastním a rozho
dl1jící,n nositelem výchovy, muže býti jeho 'ptlsobení
tím méne vnejší než kohokoli jiného. Umení vychova·
telovo v ústwe spocívá v tom, aby pusobil zevnitr na
venek k onomu státnímu (obecnému) polepšení. Ni·
koli vnejším tlakem, nikoli donucováním, nemluve vu

bec o násilí, nikoli mechanickými prekážkami. Proto
hylo chybou chtíti dosáhnouti cíle zprvu hroznými a
pozdeji vždy ješte tvrdými prostredky disciplinárními.
Cím více telesného kárání bylo v nejakém ústave uží.
váno, tím vetší byl pocet disciplinárních provinení.
V jedné z výrocních zpráv kdysi široko proslaveného
reformatoria v Mansfieldu (Ohio) za rízení T. A. Leo
narda bylo uvedeno: Disciplinárních provi~ení ubylo
co do tíže i poctu od té doby, co jsme odstranili prísné
disciplinární tresty. «

»Dobrí vychovatelé nepotrebují ani, 11 nás(t. j.
v Nemecku) dllrazných prostredku disciplinárních. Ny
nejší president úr,'1du pro výkon trestu v Berlíne, Karel
Finkelnburg, byl dríve reditelem veznice v Moabitech.
Vzpomínám si, že ho šéf pruského vezeií.ství v mini·
sterstvu vnitra, veliký Krohne, oznacoval jako »nejlep
šího kone ve stáji «. Finkelnburg mel ve svrm ústave
zlocinectvo berlínské, jiste ne spolecnost, s níž by se
dalo lehce nakládati. Ale on vystacil s nekolik'l discipli
nárními tresty, myslím, že jich nebylo ani tucet do
roka.«

»Pusobení pocínající od duše veznovy je budoucí ce
stou nápravy ve výkonu trestu. K tomu náleží ovšem
velmi mnoho. Ve skutecne dobrých ústavech ameri·
ckých a l'lnglických nalezl jsem jeden spolecný znale
v jich cele st0'jí - at je to muž ci žena - vždy reditel,
který nepracuje tvrdostí a donucováním, nýbrž duchov
ním vlivem. Oni pusobí tak, že dávají jednotlivci
v ústa've na vybranou obe cesty, cestu dobra i zla. Me
jejich cistý, nesobecký a pri tom cílevedome pevný
charakter vytvárí prostredí, v nemž je jediné možno
voliti dobro. «

A koncí svou úvahu: »Bylo by divem, kdyhy takto
provozovaná kriminální politik'1 a výkon trestu zustá
valy bez výsledku. Zlocince lze napravova.ti.«

Tolik, myslím, stací k posouzení a porovnání. Sluší
jen dodati, že takováto pllS0'bnost trestních ústaVu
musí mí ti oporu ve verejném mínení; jinak je vydána
v šanc laickému pretrásání a kritisování.

Takováto direktní nápravná pusobnost musí se ovšem
silne individualisov,1.t, ponevadž znamená dodat vezni
za cas veznení to, co mu v jeho osobním vývoji chybí
pro obcanský život, sporádaný na zákonném podklade.
Proto je dlužno vytházet od dukladného poznání
"veznovy individuality, jeho schopností, stavu rozumo
vého i mravního. V dobre zarízených trestních ústa
vech ciziny používají už mentálních testu psychofysi
ckých; v ústave je k tomu úcelu ustan0'ven psycholog,
Doplnuje se pak veznovo školní vzdelání, je-li nedosta
tecné, 1'1vyucuje se nebo se zd0'konaluje v nejakém po
volání, aby byl mimo trestnici schopen konkurencního
boje. Aby si vezen zvykl samostatnosti, jíž mu bude
zapotrebí k pokusu O'založení samostatné existence, po-
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Nadeje na pokrok v této veci kyne predevším od no
vého trestního zákoníku, jehož definitivní osnova je už
nekolik let pripravena. Toto krásné dílo, opouštející
zásadu trestu odvetného a stavící se na stanovisko spo
lecenské obrany proti zlocinu, dává soudci mnohem
vetší mO'žnost rozpetí pri stanovení trestu. Tak jsou
na príklad na zlocin krádeže ustanoveny sazby žaláre
od I mesíce do 3 let, od 6 mesícu dOl5 let a od I roku
do 8 let podle ruzných zlocinných kvalifikací: to dává
již možnost znacnéhO' prizpusobení trestu povaze veci
i osobe. Zapocítávání vazby vyšetrovací se v osnove
obmezuje, podmínecné propuštení zkracuje se na ctvrti
nu trestu, kteroužto výhodu muže si vezen svým cho~
váním ješte zmenšiti; zkracování trestu samovazbou
se nepripouští. V)'I<on krátkých trestu má se díti v sa
movazbe (isolaci). Veznové abnormální mají býti vy
louceni z obycejné vezenské kázne a postaveni ve
zvláštním ústave do péce psychiatrovy; pro dosud za
chovalé a nápravy schopné pro:vinilce zavádí se insti
tuce neurcitého odsouzení, kde se délka trestu bude rí
diti docílen)'mi výsledky ústavní výchovy. Osnova ne
zapomíná ani na osobnost reditele trestního ústa,vu, po
nemž žádá, aby svou povahou, svými zkušenostmi a od
bOr11,)'miznalostmi poskytO'val záruku, že ústav povede
tak, jak si toho žádá Jeho úcel.

Nestací ovšem míti jen dobrý zákon, musí se také
dobre provádeti. Jeho duch musí pr0t:iknouti skrz na
skrz celé trestní soudnictví a vezenská zarízení musí
býti pro nej pripravena. Problém nápravy prO'vinilce
trestem na svobode dojcle praktického rešení na zákon
ném podkhde. A jak by se uzavíral vezeÍÍ. do isolace,
když by isolací nebylo? Tu jde Q náklad vecný, o stav
by a prestavby, jež lze provádeti postupne podle urci
tého plánu; mohou je provádet trestanci, když si jinde
v zámožném státe vystaví celou trestnici; jinak se v tom
nehneme ani za sto let, ponevadž trestnice je - ne
zcela neprávem - mezi všemi státními ústavy na po
sledním míste.

Co se týce osobní stránky je treba postupovati sme
rem k úplnému hospodárskému zabezpecení ústavního
vezeiíského personálu; clovek, jehož rukama prochází
ustavicne státní majetek, nemá se cítit proletárem; ale
stejne je potrebí ideO'vé výchovy a ustavicné odborné
kontroly, aby mravní prostredí kárných ústavll bylo za-
bezpecenO' a udržováno. .

Všecky veci mení SVLljsmysl podle kulturního stavu
lidstva. Krutý žalár patrí minulosti, také již trest od
vetný odstupuje s jevište kulturního dení; pouhé za
vírání a hlídání se vyžívá, všude mluví se o náprave
žalárem, kterážto idea dává vezenství a do znacné mírv
i trestnímu soudnictví nový obsah; pokrok vychází od
jedinGt't, jeho nositelem je celý národ; v jakém stadiu
rešení tohoto problému zastihne nás asi mezinárodní
kriminalistick)" sjezd v Praze 1930?

Budoucnost evropské kultury.
Když pred tremi léty vyšel Rádluv spis »ModernÍ veda«, komentoval jsem jej na techto místech jako
symptom nadcházejíCÍ zmeny v ceském filosofickém

7A!eJ1e}~ S111i?tácek:

oluje se veúíum i jistá samospráva, jejíž zpusob a
ír1 jsou rozdílny podle názoru reditele toho kterého
tavu.
Pri propuštení opatruje se vezni zamestnání a vyko

áváse nad ním nenápadný dO'zO'r,dokud charakterove
ezesílí,až by se takO'vý dO'zO'rstal zbytecným.
Lze tedy napraviti zlocince odnetím svobody? Ci má

býti trest na svO'bode nahražen jiným úcelnejším tre
em?Nebylo dosud nic lepšího vymyšleno a pri povaze
ecisotva se to podarí; ale abstraktne (pojmove) ztrá

svobody té moci nemá; záleží na tom, jak se ten
est provádí.
Predevším je k napravitelnosti zlocince odnetím svo
y potrebí z á k I a dní z men y v j u s t i cní m

y sté m u, jíž hy se dalO' dosíci prechodem od trestu
vetnéhok trestu jako prostredku spolecenské obrany

roti zlocinu. Jak bylo již receno, muže trest odvetný
pllsobiti jen citoVý rozvrat a težké následky eksisten
í, což dává zrejme špatný predpoklad pro budoucí

ormální ohcansk~' život potrestaného individua. Du·
lednc provedená zásada spolecenské obrany dah by
oudci" jedné strany moc dalekosáhlého milosrdenství

V prípadech, kde jde o pohnutku cinu povahy nahodilé,
zejménao sociální bídu, címž by se predešlo i nežá
oucímuzahrocení individua proti spolecnosti a jejím
ádllm; S druhé strany dala by soudci mO'žnost sáh
oati citelne m svohodu skutecnému zlocinci, cloveku
polecenskynebezpecnému, i když by trestný cin nemel
ráve pozoruhodného v,)'sleclicu, takže by soudním vý

rokemdocházela zhodnocení nebezpecnost p'1chatelova
ro spolecnost, nikoli jen náhodný výsledek jeho cinu.
Soudcemusil by psychologicky pochopit povahu kaž

éhoprípadu, a musil by se proto vždy zabývat osob
ostí pachatelovou, tedy jeho minulostí, prostredím,
nehož v",šel, jeho sklony, a musil by znát vezeií.ská
rízení, do nichž pachatele posílá, aby rozumel mož

ostem,jichž lze se od nich nadíti,; všechny tytO' veci mll
il !ly hráti nakonec v úvahu pri stanovení délky trestu.
\"ezeiískázarízení meh by do nejvyšší míry vyluco

vati nestrežen)" styk prostých (nepolitických) veznll,
všeckytrestní l1stavy mely by býti provanuty dechem
poctivosti a svedomitého snažení; do žalárlt mela by
míti bez omezení prístup odborná práce, pokud ji lze
pri ústavním zarízení provozovati, a samostatné trestní
ústavy (trestnice), kam pricházejí lidé s delšími tre
ty a vážnými vadami povahO'vými, mely hy míti ta
ovou organisaci a správu, aby se staly skutecnými

dílnami výchovy obcansko-mravní, podle potreby
t technické.

Na tomto programu lze poznati, kolik schází pre
evším našemu soudnictví a vezeií.ství do jich schop
osti provinilce napravovat. Sám stav trestních zákonú

Jetomuto úkolu velmi nepríznivý, ježto nedává soudci
náležitoumožnost prizpLlsobiti trest délkou povaze prí

du, tím méne síle a trvalosti zlocinných sklontl pa-
hatelo'v)"ch;vadí mu nakupení zákonu vznikl~'ch v riJz
ých dobách, které zkracují podstatne délku trestu
udcem vysloveného a odnímají tak odsouzence SOll-

tavnévezenské kázni; vadí mu pretížení soudce, který
musí rychle zhostiti veci, nechávaje pri tom osob

ost provinilcovu stranou; je mu na újmu novému úko
l! nevyhovující zarízení vezeií.ských ústavu, sevrených
amnoze do svých staveb, jež nejsouce k úcelum ve
enskÝmpostaveny, nemají bud vtlbec, anebo žádou
ího poctu isolací.
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myšlení; zmeny, která jest ohlasem soucasného myšlen
kového obratu v ,ostatní f:vrope a která z.namená po
stLlPné opouštení starého positivisticko-mechanistického
núzolll svetového a hledání nového obrazu skutecnosti.
Není dnes pochyby o tom, že spejeme k nov~'m zpuso
bum filosofického nazírúní, které se budou od starých
radikálne lišiti; mluvení o hodnotách, o smysl LI dení,
o psychickJ'rch lltva.rech, O celcích, enetclechiích a tcn
dencích tam, kde starší filosofie znala jen fungování
kosmického stroje, je toho neklamn~'m dokladem. M~rJil

by se ten, kdo by myslil, že· v techto vecech jde jen
o otázky a konícky katedrov~'ch filosofu. Treba by
o takovéto myslitele nebyla nouze, nutno míti na pameti
skute6110st historicky potvrzenoLl a II nás zvlášte celou
Masarykovou cinností tolik zduraznenou, že totiž živá ct

a opravdová filosofie je vždycky v tesné souvislosti
s vešker~'m ostatním kulturním, politick~Tm a hospodM
ským dením. V nitru každé kulturní epochy pracuje nc
jaká základnL idea ncbo více ideí, které sc pak ve všech
oborech kulturního tvorení sv~'m zpusobem projevují;
jinak bychom nemeli práva shrnovati celá veliká kul
turní období pod jeden název, jak 6iníme mlLlvíce
o stredoveku, renaissanci, humanismu a pod. Jest ovšem
daleko snadnejší odlišovati a klasifikovati minulá období.
od nichž máme dosti odstupu a jež miižeme v klidu pod
robiti historickému studiu, než uvedomovati si ideovÝ
obsah prítomnosti a táhnouti demarkacní cáru tam, kde
zacíná myšlenková budoucnost. Doba plne zaujatá kul
turní tvorbou a úsilím o všestranné vyjádrení své zá
kladní myšlenky, nemá príliš casu na to, ahy sc zamJ"
šlela sama nad sebou a ohledávala své ideové základy
a svou podstatu. Avšak ciní-li tak, pak lze míti bezpecne
za tOI, že kdesi pod povrchem zacínají klíciti nové my
šlenky, jejichž novost nutí lidi, aby si uvedomovali roz
ctily mezi ,nimi a onou starou ideovou náplní, v níž po
sud žili.

Sledujeme-li jen ponekud soudobou literaturu, vidí
me, jak cetné jsou dnes úvahy o podstate evropské kul
tury, jak živé je vedomí zmen v ní nadcházejících a jak
úsilovná touha odhadnouti, jakÝI,ll budoucím útvarlIm
asi jdeme vstríc. Pokusil-Ii se nyní 6eský autor, J. L.
Fischer, o takový syntetick)" pohled na doznívající ob
dobí evropské kultury a o vyznacení tendencí vJ'rvoje
budoucího (ve spise "Ober die Znkunft der europaischen
Kultur«, v Mnichove vydaném), máme za svou povin
nost se u jeho názoru zastaviti.

Jako filosof povoláním snaží se ovšem Fischer nej
prve nalézti teoreticko-filosofický podklad moderní
evropské kultury a vidí jej v Galileove a Ne'Vtonove
mechanice, jejíž duch postupne ovládl všecky vcdní obo
ry a stal se hlavním znakem novodobého svetového ná
zoru. Filosoficky propracován Descartesem a Locke11l.
stal se mechanistický duch prototypem moderního evrop
ského myšlení. Cím se vyznacuje tento prototyp? Svou
pozorností ke zmene a pohybu (proti stredoveké zálibe
v nemennosti, trvalosti a tradicionalismu) a sv~rm za
merením na to, co je v prírode a vší skutecnosti kvanti
tativní, t i. prostorové, meritelné, važitelné. Pod tímto
zorným úhlem vykládá pak veda dení jako preskupování
uniformních hmotných cástic, kterýžto názor, rozšír~t1
11a celé universum, pred-vádí nám svet jako jediný ne
smírný stroj, jehož pohyb po1ua6uje beze smyslu z ne
zná mé minnlosti do neznámé budoucnosti. Dnešnímu
cloveku' a v takto príkré formulaci se zdá tento názor
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velmi bezútešným, ale nesmí se práve zapomínati, že se
v nem skvele projevil praktický smysl renaissancního
Rvropana, ucícího se metodicky zacházeti se skLItecností
a dob~rvati z ní pro sebe prospechu. Mimo to to byl názor
politicky revolucnÍ. Prírodovedeckn POZOlnost k jednot
livinám a kvantum, k autonomním zákonum prírocl~T na
lezla v politickém naziníní obdobu v egalitárském indi
vidualismu, považujícím spolecnost za souhrn stejn~Tch
a tedy sobe rovnJ"ch jednotlivcu a vedoucím tedy nutne
k odporu proti abs{)lutismu. A na poli hospodárské teo
rie projevila se ona víra v rozumnost a svrchovanost
prírodních zákonu v liberalismu, žádajícím volnost ob
chodu a vší hospodMské cinnosti a verícím v zákonitost
dcní hospodárského stejne jako prírodního. Odtud má
moderní hospodárské myšlení v sobe cosi strojového;
bére m<'llo ohled na potreby at jednotlivcovy at spole
6enskJ"ch celku a zajímá se více o kvanta vyrobeného a
prodaného zboží; spotrebitel mu není cílcm, pro jehož
potreby se vyrábí, nýbrž jen prostredkcm, nezbytným
k tomu, aby zboží bylo odbyto a aby cirkulovalo.
V tomto malém ohledu na spotrebitele vidí fischer z5
kladní rys, který ciní kapitalism dítetem moderní me
chanistické kultury. Kapitalista se zajím{1 více o pohyb
kapitálu a o maximální stupel'í výrobnosti a odbytu než
o cloveka, pro jehož potreby se má vyr5bcti.

To asi jest základní myšleuka fischerova, že moderní
kultura venujc málo pozornosti 610veku; že je príliš
\'11l~jškoVJ a hmotná, ŽC si všímá a považuje za nejsku
tecnejší jen veliciny meritelné a že i tam, kde prichází
ve styk s kvalitami, zachází s nimi jako by to byly kvan
tity. (Fro tuto thesi by se zvlášte v novodobé psycho
logii nalezlo mnoho dokladu.) Odtud pak také fischerovi
vyplfvá požadavek, aby budoucí evropská kultura byla
lidštejší, t. i. aby brala více ohledu na tužhy a prání clo
veka, aby jí - jako posud - clovek nebyl pouhým pro
stredkem, n,S'hrž cílem, k nemuž všecka kulturní práce
smeruje a podle nehož se rídí. .Jak si toto »zlidštení" má
me v podrobnostech a v jednotliv)'rch oborech kulturní
práce predstaviti, fischeruv spis arci neríká, a nelze mli
toho ani pfíliš zazlívali. Bylo by k tomu treba spisu ne
kolikrát vctšího než jak.s' autor napsal, a cten<Ír si ko
necne pri troše fantasie mnohé závery uciní s{lm. Dejme
radeji v.sTraz svým pochj'bnostem v jiném smeru a tažme
se, zdali to ,'zlidštení" samo o sobe stací, aby obrodilo
posavadní naši kulturu. Slyšíme-li slova zlidštení, lid
skost·a pod., vzpomeneme jiste na Masarykovu huma
nitu. na to, jak Masaryk hledal tuto ideu u našich budi
telu, a zvlášte na to, jak pro ni hledal nábožensk~' zá
klad. To znamená, že Masarykovi humanita sama o S~lle

nestacila, ŽC v jeho ocích nebyla základem. n.s'hrž spíse
clthledkem nejaké ideje jiné, hlubší. prvotncjší a zák1atl
nejší. V tom, myslím, jc treha dáti Masarykovi za prav
du. Není jen lidskost ušlechtilá, nýbrž i neušlechtilá.
T válka je projevem lidskosti, té menschlich, allzll
l11cn<;chlich lid<;kosti. Anebo: není ta povestná kapitalist!
cká dravost, to mechanistické hospodárské myšlerí,
proti nemuž fisclJer polernisuje, také projevem »lidslco
sti,,? Je takový Rahevel málo lidský anebo príliš lidslc~l?
Temito narúžkami chceme proste ríci tolik, že také dneš
ní, fischerem zavrhovaná kultllla vyrostla z urcitých
lidsk~'ch tendencí a že jim vyhovuje; jestliže ji zavrhll
jeme a chceme budovati jinou, za vrhujeme zároven i tr
lidské tendence, - tu »lidskost«, chceme-li, - jíž jest
nesena a podpírána, a dáváme prednost lidskosti nové :t



í. Pro c dáváme prednost této nové lidskosti, jak
vodníme své nové ideály - tot práve otázka pro
oía nejcasovejší a nejvážncjší. Nestací ríci, že chci

a to. ale je nutno také oduvodniti svou vuli, ríci, proc
chci.

udiž dovoleno pripojiti ješte jednu kritickou poznám
tischer zafadil do své lmihy také kapitolu o nynejší

'lické situaci evropské, v níž probírá budoucí možná
'tická seskupení: prorokuje rozklad britské ríše, pri

nemecko-ruského napetí a j. Není tli možno jeho
ady probírati a ani lIa tom kon;;cnl: nezáleží. Jen to

této kapitole velmi zaráží a budí pochybnosti, že tento
tcl zlidštenÍ n vielí v dnešním politickém dení nic
než zápas mocenských skupin, který zacal válkou

kracllje v iinfch fOrInflch podnes. Že tu antagonismy
Il~bllde nikdo popírat, ale co nutno filosofu lidskosti

I"ati. jest, že nechce v dnešní politice videti pusobení
o nového ducha dllvery, dobré vllle a snahy po dc

umcní, který k prece již také reálným politickým
km a kter~' zápasí o prvenství se starf'm mocen

III nazíráním. V tomto nazírání práve, které pOl':írá
Iitice toliko s kvanty (poctem obyvatel, hospoc1ár
mocí, silou armád a U, se jeví to mechanistické

('ní, proti nemu:!' v ostatních kapitolách fisclter vy
do boje a jemul v kapitole o politice sá 111 podlehl.

vy ítejme mu toho prespríliš! V každém z nás žije
pasí minulost s budoucností a nikdo nemllželllc plné
iti o sto let napred. Priznejme Fischerovi za záslulliJ.

podal pozoruhodný pokus o filosofii soudobé evropské
n', s jehož v1'rsledky na mnoha místech mužeme
"iti pln~' souhlas.

'wre! Shipley:

Americtí fundalnentaIisté
proti evoluci.

V posledních letech vzniklo ve Spojen)'cl!
státech velké hnutí proti evolucní teorii
Darwinove. Prlvrženci tohoto hnutí se na
zývají fundamentalisté. DUležitou (I1ohu
v boji proti evolucní teorii hraje na mno
hých místech Spojených státu ani ne tak
zdešení z jejích poucek, jako zdešení z toho,
že ptlvod belocha a cernocha je naprosto a
(,plne stejný.

im z prv)'ch bojovníku proti evolucní teorii vyl pro-
fesor Luther T. To\\' n sen d. Jeho kniha K o I a pse e v c
io ni s In u vznikla na základe prednášky, kterou mel
osinci 1904 v Bostollu. Autor konstatuje, že »evolucní teo
e predkládá k verení s jistotou a úctou, jakož i zbožllostí
oucností, jako clánky kresfanské vírr«. Profesor Town
doznává, že v prtlbehu dvacíti let, pocínaje rokem 1880,
avba, vybudovaná zastánci evoluce, dosáhla úctyhodných
ru a že do té doby, než první fundamentalisté zacli ii
t, zdála se být nedotknutelnou. »Ale nyní se veci lepší,

antní budova evoluce se stále více a více ukazuje být
1Iboze slepenou chatrcí, kterou nepodpírá ani jeden per
e zarucený fakt vedy, filosofie nebo náboženstvÍ.«

zory dra Townsenda plne podporoval biolog dr. B r y a n,
prohlásil, že »V prírode není jeden jediný bkt, který by

rO\'al Darwinovu teorii, naopak, že všechna fakta jsou
nÍ«. .Bible,« ríká dr. Bryan, »odporuje jí prímo a roz
,< Dr. G r a e b n e 1', profesor teologické fakulty v St.
,dodává: »Je zrejmé, že evolucní teorie nejen odpornje

biblickému lícení stvorení sveta, ale bére krestanství každý
nárok. aby se pokládalo za pravé náboženstvÍ.« Cili, jak to
lekl dr. Bryan zkrátka: »Darwin nedává J30hu príležitost se
uplatnit.« Dr. William Bell R i I e y, jeden ze zukladatelt1
World's Christian funclamentaj's Associalion, napsal v roce
1923 polemiku proti evoluci, nadepsanou E vol u cen e b o

i n s P i r a c e? Jak)TJni duvody bojuje proti Darwinovi, mtlže
me posoudit 1. tohoto odstavce:

Svetovou válku zavinil z nejv~tší cásti Nietzsche, a-ž

dosud nejschopnejší exponent evoll,lce. Darwin hyl dobrý
clovek ~ mcl dobré úmysly, ~Ie jeho inlelekt nehyl valný,
Kniha boží jasne potvrzuje božský puvod cloveka a kniha
prírody nemá argumentn proti tOIllU. Clovek byl stvorel~.

nevy íjel se. Evoluce privedla každoll zemi, která ji pri
jala, témer na pokraj (,padku.

"Dnrwinisrnus je mrtev a brzo bude pohi'hen, aniž mel na
deji, že bude opet jednou vzkrísen,« ríká dr. H. C. M o I' to n,
alltor knihy Ba n k l' o t e vol u c e. "Darwin ve své knize
u\'edl mnoho myšlenek a námetli, které nejsou doloženy fakly,«

dodává J. J. Sims, autor Historie Satanovy. "Darwill
n,írn predložil mnoho dohaMI, ale žádný vedecký fakt. Opra\'
dových veddl se z jeho del zmoclÍuje zklalliánÍ. Mendeluv zá
kon dedicnosti dal smrtelnou ránu nauce o evoluci.« Dr. Sims

prizllává, že není možno kárat jen Darwina za to, že vnutil
kresfanskému svetu báchorku o evoluci. "Evolucní teorie

vznikla v husté temnote reckého pohanského materialislTln«
n hyla rozptýlena bílým svetlem kre<;(anské doktriny v osví
cené ére mezi lety 400 a 1600 po Kristu. »Astruc, jeden opilý
parížský doktor, odvážil se tvrdit, ž,e hible se skládá z rtl?:ných

rukopisli. Neverectí nemectí proíesori, kterí ztratili hlahodárný
vliv bible, byli ochotni prijmout podvodná tvrzení mltlky
o evoluci.« Dr. Sims nás ujištuje, že by nebyla vzniklll sve
tová válka, kdyby Nemecko ztlstal0 verno bibli. Ted se však
prý všechno zmenilo: »Ve tretí dekáde dvacátého století de
sítky predních vedctl volají: .,Darwini<;mus je mrtev a evo

luce je v posledním taženÍo" N-yní, když si uvcc!omují, te to
byl nicemný evolucionista Nietzsche, který je -vedl k poráice,
všichni vedectí vtldcové Ncmecka jsou proti evoluci. Za touto

pseudo-vMou se skrývá úhlavní neprítel Boha, Satan, který
delá z propagátorú evoluce své vyslance, kterí mají klamat

a vraždit duše. Pomyslete si, že hy mel hýt Ježíš, SYll Boha
živého, vzniknout z kaltf a že by mel mít za sebou dlouhou
linii zvírecích predktl! - Moderní evolucionista uvádí dva do

klady pro SVOll teorii: kone a opici. Neuí podivné, že má jen
dva príklady? Proc jich nemá tisíce?«

Materialistická veda ovšem tvrdí, že zkamenelé zbyt\5.'Y rost
linného a živocišného života, vetšinou druhú, které se již ne

vyskytují mezi dnešní Horou a faunou, dokazují, že již dlouhé
veky pred Genesí existoval na této zemi život v nespocetném

množství forem, dokonce již pr~d tím, než se vyskytly nejpri
mitivnejší typy ssavctl a ptáktl. Zuby techto nejstarších zvírat

dokazují, že obratlovci byli zároven masožravci a že požírali
jeden druhého dávno prec! tím, než pád Adarnliv prinesl smrt a

hoj svetu, obydlenému nevinnými vegetariány - tygry, krá
vami, hady a hyenami, které se brouzdaly mírumilovne stej
ným krovím nebo se pásly pokojne vedle sebe na louce.

"Není pravdepodobné,« ríká však Leander Sylvester

Ke y s e r, profesor systematické teologie na Hamma Divinity
School ve Springfieldu ve státe Ohio, "že by byl Buh pro
hlásil všechno stvorené za .,velmi dobré", kdyby byl tehdy
svet naplnen masožravci, cíhajícími jeden na druhého a kdyby
praveký clovek byl podoben zvífattllll a zabýval se jen bojem
o svou. existenci. Není ani rozumné domnívat se, že by Buh
byl stvoril lidi a zvírata takových loupežívých a požíracnýc]l
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sklonu. Zákon, který nyní vládne v prírode a usporádání
sveta, násilné a casto bolestivé znicení života není puvodním
zákonem sveta. Príroda se stala takovou, jak dnes je, jen ná
sledkem Adamova hríchu.« Pokud se týce zkamenelých do

kladu vyhynulého života, objaslmje je Keyser takto:

"Potopa, která snad mela také vliv na postavení zeme

ke slunci, mohla zpusobit mnoho pohybu pudy, preskupení
rozsáhlých cástí zeme s místa na místo. Tak se stalo, že
rostliny, pralesy, zvírata i lidé byli pohrbeni hluboko pod
skalami a pudou. Za jistých podmínek se mohly utvorit
zkameneliny a ·jejich poloha pod povrchem nemuže být

vysvetlivkou jejich stárí. Lesy, pohrbené hluboko pod hlí
nou a kamením, utvorily uhclná ložiska. Za techto okol
ností podléhalo všechno velmi snadno vlivu vody, ledu,
snehu a mrazu. Nekolik tisíc lct prineslo ohromné zmeny
v topografii zeme.«

Jiný sloup fundamentalismu, Georgc Mc C r e a d y P r i c e,
ríká: »Evolucní gcologie je zbankrotelá teorie a naopak, teorie
o potope, sto Ict zavrhovaná, je dnes uznávána jako nejlep~í
vysvetlcní všcch zjevu, které zdánlive nesouhlasily s teorií
stvorení.«

Ctihodný J. Lewis S m i t h, vydavatel casopisu Babtist
fundamental and Bible Student, vyzývá každého, aby jasne

dokázal, proc by nemeli být evolucionisté vyhnáni z verejných
škol a universit. Poslyšme jeho názory:

"Tak zvaná evolucní teorie nemuže nám ríci, proc

hmota a duše vznikly. Naše bible nám ríká, že byly .stvo
ženy Bohem. Na pocátku Buh stvoril materielní svet. Jan

ríká v první kapitole svého evangelia, že všechny veci·
byly stvoreny slovem Božím a že slovo Boží byl Ježíš
Kristus. Všechny veci byly stvoreny Ježíšem Kristem,
který je Jehovou starého zákona. Jestliže první a druhá
kapitola o Genesi nejsou vlastní slova Boží, pak byl Ježíš
jen pouhým clovekem, jeho matka byla pletichárka a on

sám oklamaným synem nehodné ženy. lile, do jakých zá
veru nutí evolucionisté verící krestany, když popí>rají
první a druhou kapitolu Genese.«

Rímsko-katolická církev spojila se v boji proti evolucní
teorii s protestanty i babtisty. V únoru 1926 sešel se kardinál
O'C o n '1 e II spolu s babtistickým papežem Str a to n e m
v útoku proti tomu, co nazvali podvody a darebáctvím - totiž
proti zkamenelým zbytkum predhistorických lidí v novo
yorkském museu. Rímsko-katolický knez S k e II y, který na
vštívil na washingtonské universite prednášku o pfIvodu a
stárí cloveka, píše ve svých námitkách proti ní:

»Myslili jsme, že budeme pouceni, ale zmýlili jsmc se.
Jaké bylo naše zklamání a rozhorcení, když jsme videli,
že prednášející nás chtel presvedcit, že naším prímým

predchfIdcem je šimpanz. Ale páni profesori myslí, že
když navléknou svou capku a svuj plášt, že jsou opráv
ncni ucit svct. Nejen že ucí o vecech, kterým nerozumí,
ale dokonce uráží naše náboženské city, naši lidskost a
náš rozum tím, že nám chtí namluvit, jakobychom po
vstali z opic a jiných hrubých forem zvírecího stvorení,
že se nesmíme více dívat na Boha jako na svého stvoritele

a otce, nýbrž že se máme podívat na nejbližší strom, v je
hož vctvích se cení ná- predchudce a louská orechy.
Tvrdím, že stvorení není teorie, nýbrž že je to fakt. Co
je to teorie? Pokus vysvetlit nejaký zjev. Evoluce je po
kusná teorie vysvetlit zjevy vesmíru. Stvorení však není
nic takového, je to fakt, který nám sdelila nejvyšší auto
rita, Buh sám. Není opravdu divu, uCí-Ii se takové žvasty
na vetšine vysokých škol již po dobu celé generace, že
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velké procento vzdelaných tríd je bez víry a že

vrstvy, které jsou vudci lidu, rozširují jed nevery PO

šírce a délce Ameriky. Je nejaký div, že vzdelaní a
umní lidé vidí v tom všem rozklad Spojených státu v

archii a korupci?"

Tak bojují v roce 1929 americké církvc proti nebo
Darwinovi. Amen.

NOVÉ KNIHY
II. W. Steed o novinách a novinárích. V .Orbisu«

publikace "Noviny a novinári« od znamenitého novináre. I
jméno je u nás všeobecne známo, nebot jeho zásluhy v
za naše osvobození jsou nemalé. Jeho pameti »Tricet let

vinárem«, které byly u nás preloženy, svedcí o nevšední

vidualite svého pisatele. ?teed není jen novinárem, je zr
tak státníkem, filosofem, diplomatem, jeho inteligence a
sáhlé vedomosti umožnily mu zasahovati a pohybovali

všude. Stací, že byl za války redaktorcm zahranicní rub
»Times«, aby každému bylo zjevno, jakou mocí a dulež!
byl vybaven. Tato malá knížecka je shrnutím všech jeho
šeností, které mel s novinama a novinári. Pomer no
k novinám, noviny jako obchodní od vetví, novinárství

umení, náklonnost, služba, psychologie ctenárstva, odpov
žurnalistova, organisace tisku, verejné mínení, morálka

atd., tof strucný obsah. Sociální význam tisku je dnes ohr
ný, duležitost této publikace není treba tedy príliš zdur
vati, je samozrejma. Cena Kc 5-.

Sociologie a školy je titul 7. sv. Sociologické knihovny,
rou vydává Masarykova sociologická spolecnost v n
"Orbis« (Praha Xll). Autorem této práce je E. Chalup
Je to souhrn dosavadních autorových snah o propagaci st
sociologie. Ukazuje kterak sociologické vzdelání jest je

doplnením všeobecného vzdelání, jednak nezbytnou protiv'
jednostranné specialisace vedecké. Dovozuje, že zavede
sociologie do škol našich nebude žactvu pritíženo, naopak.
se mu ulehcí, ponevadž sociologie podává všeobecná

disk a, pod než I~e prehledne shrnout cetné podrobnosti. Z
šte zevrubne obírá se studiem právnickým, jež dosud vy
do verejného života spoustu absolventfI bez nejnutnejších

domostí o zákonech sociálního vývoje. Opozdilost naše
školství názorne dokládají pripojené obrazy o sociologick
studiu ve školství švýcarském, italském a americkém. St
95. Cena Kc 12'-.

Dr. Jan Slavík: Pekar contra Masaryk. Ke sporu o srn
ceských dejin. Kc 6'-. Vydal "Cin« tisk. a nakl. družstvo
legionáru v Praze. Predválecný spor univ. prof. Pekare s
sarykem o filosofii ceských dejin ožil znovu, v nedávno
dané Pekarove brožure "Smysl ceských dcjin«. Pekar v

znovu zduraznil své tvrzení, že si Masaryk upravil naši .
lost podle svých ideálu. Historik Slavík dokazuje, že s
mezi obema ucenci má hlubší koren. Jde o základní problé
historické vedy, to jest o otázku, jak se tvorí predstava .
losti. Zc Slavíkovy práce ctenár nabude poucení o tom,
je možno, aby i vynikající vedec mohl prijít k záveru,
aureola husitství byla falešná a že falešnou je také tak zv
osvobozenská legenda.

Edvard Beneš: Štcfánlk a jeho odkaz. K desátému výr
jeho smrti. Vydal »Cin« tisk. a nakl. družstvo cs. legioná
v Praze. Ministr. Beneš, jeden z nejbližších spolupracovn
Štefinikových, zachycuje a ocenuje v této knížce, jež
autentickým vydáním jeho projevu, který pri této prílcžito
ucinil, nejcn vynikající cinnost Štefánikovu v zahranicní r

voluci, ale také Štefánikovy plány a jeho životní odkaz.


