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ma vyhledáváme, abycham se nectmu naucili, abycham
se navzájem korigavali a abycham tvarili vyšší nivean.
méne malicherné, méne pravinciáln í, méne asahn í.
Vzpamínám si na prahlášení »Ceské Maderny" z let
devadesátých. Jaká disparátní jména se ta na nem
actla! Byl tam podepsán František Sau~up vedle ,Ota
kara Breziny, J. S. Machar vedle Arnasta Prachazky:
atd. atd. Nasitelé techtO' jmen se také zakrátkO' razešli
dO' nejruznejších tábarll.

Tatéž se muže stát s námi. dO'ckáme-li se jednau
aktivity. Myslím dakance, že všichni si jednau ješte
prO' rllzné veci porádne vjedeme dO' vla.su. Ale jist,e si
nebudeme vjíždet dO' vlasu prO' ty VeCI. prO' kt~re se
navzájem perau a prali 11<l.šiatcavé: Není ta Jenam
haj uplatnení duchavních hadna~, baj a re:pekt k du
chu baj prati tamu, aby kvantIta nevyvazavala kva
litu' cO' nás navzájem pají. Jsau ta i úkO'ly pasitivní.
CO''máme spalecnéha, jest predevším presvedcení
a úzké sauvislasti všech spalecensk)'Tch slažek navzá
jem, a sepetí sveta spalecn~'m asudem haspadárským.
s címž souvisí sm.ha pa náhrade kankurence kallaba
rací, velmi vrel)' vztah k vecem civilisacním, i když
nechceme nikterak nahrazO'vat civilisací kulturu .::t ka
necne máme spalecnau vedoma u snahu preklenaut raz
pary tam, kde jejich pramenem není vyslavene zlá vlde,
tedy jakýsi d'ruh vnitrníhO' pacifismu, jenž ad vecí
nejmenších prenáší se na veci nejve~ší. Tent~ p~a
gram je hadne širak)T, hadne rámcovy, ale nel1l pres
ta frází. Jest vecí každéhO', kdO'necO' umí a davede, aby
jej vyplnil kankrétními ciny, zatím mal~'mi. Velk)'Tc~
.cinu nemllžeme kanat, dakud se nedastaneme k poh
tické adpavednasti. f~ekl jsem: kdo necO' umí a davede.
V tétO' Veci bycham meli b)Tt neúprasne prísní. Chtít
kvalitu, prekanat dasavadní diletantství, zvlášte ve ve
·cech zákanadárn)"ch a a.dministrativních. Kanat da
brau práci je prvním požadavkem verejné ethiky.
Prijde chvíle, kdy se dnešní verejn~' diletantism pre
koná sám sebau, prataže bude následavat katastrofa
za katastrafau. Špatné zákall} a špa'tné úradování bude
lidem padat 'príma na hlavy.

B)/váme nazývúni levicáckau generací. Není ta
správné. Jsau mezi námi lidé, jejichž svetový názor
je naprasta PJavicav)-, má-li j1ž vl'Jbec smysl užívání
tétO' tapagrafie, nerekneme-li napravO' a n~levo oel
cehO'. Jsme snad všichni leví toliko v tam, že Jsme bez
padmínecne prO' demakracii. Ale jsau v mládeži i ta
koví, kterí pro demakracii nejsau. Mám príležitast
obcas mluvit i s rnlad)'mi lidmi z pr,avicovéha tábora,
míním ideave pravicavéha. Bylo by mylno se damnÍ
vat, že jsou mezi nimi samí fašistictí ztreštenci, kterí
.se vidí v panu Gajdavi. Jsau i mezi nimi lidé vvsaké
'inteliaence. Liší se ad nás hlavne tím, že neverí
v budaucnast demakratické farmy státu. Mají rllzné
plány, namnoze takové, jež se nám jeví romantick~Tmi.
Ale cemu jsem se prímO' divil, jest to, že v diagnose se
s námi shodují i kdvž se v therapii s námi razchá
zejí. I oni chtejí .akéentavat kvalitu, kvalita u vítezit.
hledí odstranit stranické klapky z ocí, i ani touží po
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á naše generace ješte co ríci ~
1.

problémech nasl generace byla uvažavána mnaha
- vzpomínám zejména na charakteristiky Karla

pka. Ale tytO' charakteristiky se týkaly talika gene-
cepo stránce literární. Literárne skutecne tato gene
ce dala náradu již svaje díla a je bud na vrcholu
orení ci sklizne. Ale paliticky jest naše generace te
e generací nástupní. Naši v{ldcové palitictí jsau

ichniz dahy pred válecné a skara vesmes starí páni.
rímo názorne Jsem si to uvedamil, když jsme pa 28.
'jnu I928 secleli u oné vecere ve Spalecenském klubu,
ri níž bylo padepsáno memarandum panu presiden
vi o tom, co nás všecky pají pres razdílnast strani
'ch názorL!. Cím dále ke kanci stalu, jsme byli
adší, takže obraz nástupní generace byl prímO' ná
rn~·.Príslušnast ke generaci nerazhoduje však taliko
trika, rozhoduje a ní myšlenkav)" absah. Má tatO'
erace, jež se paliticky ješte nevyžila, nekteré spa

Ynévlastnosti? ° tam práve bych chtel uvažaV:lt.
O jedné veci jsem se zmínil v »Prítamnasti" nedáv
. ~Iámespalecna ta, že zllstáváme sice svÝm stranic

, útvarum verni, ale nebereme je daleka tak tra
. ky, jako je brali naši atcavé. Príslušnast ke strane

í nám vášnivým vyznáním víry, nýbrž talika pa
uckollpolitickéhO'zarazení. Prata se snáze dohadne-

s odpurcem, než príslušníci generace minulé. Stra
nám není sektau. Príciny taha jsau slažité. ale nej
vnejší z nich jest ta, že máme stát a tentO' stát má

každéhO'z nás vetší cenu. než strana. Palitikavé
ší generace vidí castO' v tétO' mezistranické taleran-

indiferentism, a v tam se velmi m)'Tlí.Milujeme pra-
mové myšlenky svých stran neméne vraucne, než
i. Ale vedle techtO' pragramavých myšlenek je celá
da denních nahadilastí, kulaáravých kanstelací, aka
Vitýchsympatií nebO',antipatií, jež nemají trvalé had-
y tím spíše, že zrejme celý náš stranický živat již

je ve stadiu hlubakých premen. Dnešní stranické
ary se prežily, ackali jsme si je vázanými kandidát
i listinami petrifikavali. Není tudíž divu, že pad
ehem starých farem stranických adehrává se sa-

log-ickýpraces, který se zatím prajevuje asobními
ji. Cítí se instinktivne, že v takavéta chvíli asabnast
úroven znamená více, než pragram.

ejsme chladnými vyznavaci svých svetavých ná
; jenom k farmám dnešníhO' stranictví jsme schla

I protože tytO'strany namnaze již dávnO' nevyjadrují
I cím vnitrne žijeme. Vytvarila se r,ada kraužkll a

isek, jejichž vudcí myšlenkou jest, že pragramy
delují, ale úraven spajuje. Nejenom, že se styku se
elanýmodpurcem nevyhýbáme, my tentO' styk prí-
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úrovni. po formátu. po kooperaci a po duchu. i oni jsou
stejne zaujati proti mechanisari a vláde pouhého Císb.
Není jich mnoho. ale jsou .. \ to. že i oni. kterí se ná
zorem a postojem k soucasn5'm polltick5'm osobnostem
liší od nás cele, jest ml dokladem toho, že myšlenky,
jež se mi jeví u celé generace naší a príští jako spo
lecné, jist~ spolecn)'mi jsou a má-1t nekterá generace
spolecné myšlenky. pak tyto myšlenky jiste naleznou
i výraz politick5'.

Chtel bych v této s(lllvis!osti upOZOrl11tl na dvc
knížky. které v poslední dobe vyšly. Jednu z nich na
psal ing. lVIunk a naz)'Y;\ se ,.~ ové hospodárství «.

Druhá pak jest cele predválecn;l. ale prllkopn ická. Mí
ním sbírku statí Lo()sov)'ch, jež sehral clI'. 1\'(ark,t1ous.
Ani jeden z obou SpiSLl není politick5'. ale v obou jest
videt. že se tvorí a tvorib již pred válkou psychologie,
jež musí nalézti \')TaZ i \' politice. To, co \'e svete
ilmeleckém a hospodárském bylo pc"'d heslem nové vec
nosti a konstruktivismu vybojováno jiz dávno. musí
-.teprve naší generací b5·ti vybuclováno i v politice. Hude
to také jakási »cesta k jednoduchosti . Myslím, že dr.
Beneš v zahranicní politice je dobr5'm representantem
,tohoto typu. Ve vnitrní politice tento konstruktivi
stický typ ješte nenalézám. Príšte tedy reknu nejdríve
neco o obou knížkách. z nichž jedna je umelecká a
druhá hospodárská. Pak se zase n;ltím ku politice.

lI.

Politika není v živote isolována. Jest soucástí život
ního slohu své doby. Jsme politicky pozadu za sv5'm
životním standartem. Jak ve všech oborech života jsou
myšleny mlad5'mi lidmi tytéž myšlenky, toho dokladem
je mi predevším kniha ing, Fr. lVlunka »Nové hospo
dárství". (Politická knihovna. Orbis. S predmluvou
doc. Verun;lce.) Že i mladí národohospodári a muži
praxe jsou si vedomi souvislosti mezi hmotou a c1uchem,
tomu nasvedcuje již matto knihy z vValta vVhitmana,
podle nehož musí blahobyt. veda i hmotná kultura
ústiti ve vyšší duchovnost. jako ústí palivo v plamen
a ohdí v nebe.

To, co vidíme v politice, vidíme podle Munkova ná
zoru i v hospodárství: Naše predstavy o hmotném ži
vote jsou zakotveny v prvním decenníu tohoto století
:l proto ta bezzúsac1ovost, pohrdání programy a nejisto
ta. politik:! ode zdi ke zeli. Svet je dnes navzújem .OIU

vislejší než kdy byl a v1;'tdnouti, delati politiku, zna
mená predvídati. Zmenil se vztah mezi clovekem a
strojem i vztah mezi lidmi, a vedecká organisace práce
venuje pozornost nejenom stroji. ale i cloveku. Univer
salisace prí'lmyslové v5'foby a standartisace prispely
sv5'm hmotn)'m príspevkem k demokratismu. Trídní
rozdí ly se neprojevují tak nápadne navenek, jako se
projevovaly stavovské rozdíly ve vecích minuI5'ch. V)'
roha se vyplácí jen ve' velkém merítku. l\lnožství zboží
roste, a proto ani distribuce nesmí b5'ti ponechána sama
sobe. Vznikají kartely, koncerny. trusty. vhoba není
již vecí soukromou, zasahuje do ní stát. Bez zásahu
\'erejné moci není možno celiti krisím. Ratio znamená
rozum. zámer. llospodárství se zakládá na vede. místo
na tradici, na plánu. místo na náhode. Na místo kon
kurence nastupuje kooperace. Hospodárské otázky spo
luurcují a v nekter)'ch obdobích prímo samy urcují
svetovou politiku. 1 v prúmysltl i v obchodu nastala re
voluce proti star)'m tradicím ve smyslu kooperace, in
terpendence. Náš pocit odpovednosti vuci používání
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prostredkll civiJisace stoupl. Ovl;ldnutí hmoty zvetšilo
asi wn1Jodu. (ím vetší svohoda. tím Yetší odpovednost.
To platí \' politice práve tak jako v hospodársní a
v technice. Proto ani technikové nejsou dnes v5'hraclné
materialisty. Není možno mysliti si trvalého úspechu
hez základu soci;t1ne zdravého.

:\Tastal definitivní konec hesla "Laissez faire«. Ve:

rejné zásahy do vSToby i do obchodu jsou dnes již sa
mozrejmé. Svobodou není jenom necinnost státu. Vlast·
ni zájem nepusohí vždy nejlépe pro verejné blaho, jak
znala mylná these liberalismu. lednotlivec není mou
drejší. než kolektivum. Velká aist hospodárského dení
Odrllstá soukromému podnikání a nastává promiskuita
ohou oblastí, verejné i soukromé, Mnohé soukromé
podniky nab5'vají charakteru institucí. Verejné hospo
dárství nabS'vá forem pocinikov5'ch. Není správná soci
alistická formulka: »Podnikán í verejné versus podni
kání soukromé". Pojem squkromého vlastnictví se mo
difikuje proti dobám feudalismu. nebot se namnoze ne
vyjadruje již reálními hodnotami. nýbrž cenn5'mí pa
pírv. namnoze složite a mnohonásobne substituovan,'
mi.- Místo risika platí dnes koncentrace. kooperac~,
plán. ,Méne se již hraje. J zde vidíme nápadnou shodu
mezi životem hospodársk)'m a politickým. Usiluje se
o prllmyslov:)' mír. ne tak. aby zamestnanci kapitulo
vali, ale proto, ze rozumní a vzdelaní zamestnavatelé
jsou si vedomi úzké vzájemné souvislosti všech spole
cenských složek.

Motiv služby vniká i do národního hospodárství.
lIospodárská demokracie není postulát, nýbrž soucas
n)' fakt. Ale nesmíme se spoléhat, že tyto veci se budou
uskuteciíovat samy. N ovf systém funkcního hospodár
ství musí b5't námi spolutvoren a to zcela racionálne,
V moderním hospudárství není místa pro Rabevely.
-- Také žádn)T z prllmyslov)'ch financ,ních dobrodruhtl
se trvale neudržel: Stinnes, r oewenstein. Castiglioine,
Bosel a jiní jsou v.Ýstrahou. Budoucnost nepatrí bm
sovnímu spekulantu, n5'hrž organisáLoru. Cesta k bu
doucnosti vede uprostred mezi visionársk5'm idealismem
a prízemní prakticností. To jsou asi hlavní myšlenky
Munkovy knihy, z nichž nekteré kapitoly jsou ostatne
ctenárllm » Prítomnosti (, známy, ježto v ní byly oti-
~~ny. '

D'r. Verunác v predmluve k tomuto spisu zd IIraz
J1.uje, že snaha po eliminaci trecích ploch platí i pro
hodnoty duchovní a mravní. Akcentuje snahu po ko
operaci, prekonání hesel o volné souteži a snahy o ho
spodárskou svetovou ústavu. Ukazuje i na novodobé
snahy sociální, podložené technicky i ethicky (Iabore
thism). Technika jest telem. ethika duší kultury. Mnu
žící se debaty o pomeru náboženství a socialismu, zá
jem. s kterÝm se setkávají spisy De Manovy, zdllraz
iíování motivu » služby verejnosti « jsou dru Veruná
covi symptomem budoucího v)rvoje. Doc. Verunác uka
zuje. j'}k poslední katastrofy jsou nejenom problémem
technickým, ale ethiek)'m problémem ducha ve hmote.
To jest asi myšlenkov)' obsah knihy. O níž zmíniti se
pokládám v této souvislosti za nutno. Ukazuje i pre
kvapujícím Zpllsobem, jak i v jiných oborech myšlení,
v hospodárství, v technice si razí cestu tytéž myšlenky,
jež zcela samostatne sledujeme v politice, v literature,
v umení. v celém životním stylu. }\,linula již doba po
sérll, konjunkturalis1.l1 a konjunktur. Nebudou se již
rlelat ani hospodárské ani politické hlavní výhry.

Budoucnost patrí práci a kvalifíkaci. Naopak, lze
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hoji proti ornamentuCt proti všemu falešne nadela
nému, proti draperii šla ješte dál, at jest to již v móde,
v architektL1l-e neuo v literature. Uvažuje se takto: Ne
stací-li skutecne naše prechodná poválecn;l doba hloub
lmu sv)'ch myšlenek na to, aby vytvorila styl, pak by
bylo lži jej predstírat. Vrátíme se proste k forme, již
nám diktuje materiál a kdyuy meb mít prostotu pouhé
~katule. Hudeme-Ii poctive pokracovat touto cestou,
~tyl se již vytvorí. Budeme-li sami k sobe pravdiví,
ostatní bude nám pridáno. Demokracie, standartisace,
strojovú kultura i betonové architektury, fil(lsofie a
psycholog'ie doby - to vše velmi úzce navz:Ljem son
visl. V esthetice tyto boje byly vyhojovány z titulu
nové \'ecnosti již dávno precl vúlkou. Ale životní prav
dou staly se teprve v mladé generaci. N adú vejme jí
jak chceme, že je melká, že neví cí je a budeme mít
pravdu. Ale priznejme si také. že chce dobré evropan
ství, že si uvedomila, ž'e príliš mnoho vecí se prohrá
valo jenom proto, že' jsme se ve forme nedovedli pri
zptlsohit svetovému standartu a že jsme ztratili zejmé
na my. príslušníci malého národa, príliš mnoho. do
brých licll do ciziny jenom proto. že jsme nedovedli
však vykouknout ze své malomestské domácnosti, ze
své zaplivané hospody.

Kolik strejcovství, malicherriosti, falešné dtlstoj
nosti a ornamentalismu je v našem verejném živote,
nad tím by zoufal každ}', kdo se s tím v praxi setká.
\hl.\' príklad: lázne, jež chtejl delat svetovou prop:L
gandll, ale jež jsou spravovány úplne strejcovskou
spolecntlstkou, žádají menší jeden ilustrovan)' list za
propagandu. Jako první propagacní obrázek pošlou fo
tografii nejakého okresnlho st'1rosty, agrární velicinu,
di'lležité zvíre ve správní rade. Ale tento notábl se ne
spokojí tim, že pošle sVllj vlastní portrét. Chce, aby
byla v cele listu i jeho dcerka v póse mondénnl dámy,
ackoli fotografie znázofl1uje praobycejnou venkovskou
); an ynku, odenou \relmi draze, ale práve tak, jaok když
se N'1nyka ohlékne. Uverejnení fotografie je odepreno
a n;lsleduje politický zákrok dotycného agr;lrního no
bbla, že se nepropagují dostatecnc - ceské 1~IZl1e.
.\ takov)'ch vecí bychom mohli vypocítati do set a do
tisíCll a vždy bychom narazili na nejaké takové fotrov
ství. at je to v hospodúrství, ve financích, v politice
nebo v umenl. O to sn'ld je mladil generace lepší, než
byli její otcové, že již snad nebude tak malicherná, že
se umí podí vat i za hranice, že chtlpe, že žádná spo
lecensk;l složka není osamocena. Umení. veda, nábo
ženství. filosofie, politika - co všecko navzájem sou
visí a kdo se omezí na úzké odhornictví. již tím si dáv{l
cejch polovzdelance.

Proto mysl lm, že my i tu politiku budeme posuzovat
ne jako professi nekolika machrLl, nýbrž jako kus ži
vota, jenž je ve spojení se životem ostatním. To ovšem
hude vyžadovat také vetšlho vzdelání, než jakého se
dosud dostávalo lidem politichTm. O techto vecech bylo
ned;lvno u nás diskutováno a to z následujícího pod
netu: ),Times« psaly () našich pomerech, které celkem
chválily. Korespondent listu, jenž naše pomery dobre
zná. vytkl v podstate jedinou vec. Že nikde není videt
vLldcíhn dorostu. Poprevratová doba dala ceskosloven
skému st;'ltu radn vynikajících individualit. ale není
videt nikde c1edicL1. Nekolik našich listtl navázalo
úvahu na tento clúnek anglického listu, ale vždy roz
šafn)' pan Vavrinec l~ehor ve "Venkove« uzel roztal.
Jaképak starosti s budoucím dorostem. Stací, budou-li

Jak sOlll'isí i smlhy umelecké s cel~'m názorem na
vot a tlldíž i na politiku, se projevuje na príklad na

rakteristickém faktu, že u n;ís hnutí, které si zllbilo
kati si fašism, si vzalo mezi jin)'m do programu i boj
vzkríšenl lidového ornamentu a ornamentu vtlbec
ti »žic1ovské kl1lJistice". I bez ludendorHovské ro>
ntikv a () zedn;trské krvchli a židovské hvezde se tu

ojel'l;je správn)' instjnl~t. Kde je vecnost. je konec
namentu a konec fašismu a fráze. Náš básník Ota

r Brezina ríká, že styl jest milO'vanou linií. Styi
vst;l\';'t tím, že urcitou linii milujeme, protože jest
Izkú na;emu svetovému n;tzoru, našemu cítení. Tak
jadruje antika dokonalost formy pozemské. gothika
hu po prolomeni nebes, barokko pathO's náboženské

opag-andy atd. atd. Sednouti si však s kružítkem
stoitl a vym)'šleti styl jest pocínání pošetilé, pro

oe styl jest láska a kdo nemá lásky 1. víry, nemi'l~e
Iti ,tylu. l\rchitekt Loos mel odvahu v dobe, kdy

ky cesty a všecky literární a umelecké kavárny jen
hemžily interesantními estéty, ríci, že to je v prvé
t, jež tvorí sloh. Budeme-J i stavet jako :~nglicané,
oc1lnea úcelne, pak styl vyplyne již z této úcelnosti

ze struktury materiálu a všecko ost::ltn i je koloratura,
drlinka, budoárové estétství a lež. Za vznr cláva 1

s neustále anglosask)' svet. Proc si minulé veky
vytvorily komfort? Ne že hy to nehyli tehdejší ar
'tekti dovedli. ale proto, že psychologie života toho
ripouštcla. Navenek se musi ln vystupovat ohradne

dí'lstojne, byla presná a prisnil hierarchie a trt1l1 byl
dnou stolicí, a nikoliv klubovkou. T:lké šat hyl od-

nen podle stavovských rozdíltl, vodítkem nemohla
úcelnost, protože svet hyl rozdelen v hierarchické

pnc a šat i bydlení zvyšovaly predevším nimhus,
stiž a autoritu. Odtud representacní, a naprosto ne

~"atelné místnosti. Teprve demokratick~' duch nú,
erll k jisté stejnosti odevll, k jistému st'tndartu,
ravosti materiálu a naladil nás proti falešnému 01'

entu, jenž nevyplývá ze života. Dnešní prísné li
žele7.0hetonové architektury daly ku podivu za

vdu tomuto prllkopníkovi. Ale nebeží o umení, ~e
o eslhetiku, beH O'cel)T životní styl. Liší-li se dnes
1 mladá generace od ~taré, jest to tím, že v tomto

lfat \' postupné odstraiíovánl tech, kterí se pouhou
jllnklurou dostali nahoru, V hospodárství - to již

calo. v politice se tO' vše ukáže pozdeji. Dalo by se
mlOIllakave ukúzat, kolik zla v politice a v admini
ative hylo zpllsobenc! nedostatecnou inteligenci kon

nktllralistl\ kterí zamenovali vnejší lesk za práci,
Ž o lom jindy a na prípadech konkrétních. Chci

í promluviti O jiné knize, rovnež nepnlitické, ale
vncž politicky aplikovatelné. Jest to kniha, jež se t)'k;\
etlí a ullleleckého prl'1rnyslu, zdúníive tedy vecí, ne

u\'isících s politikou. Práve proto však lze i na této
iy.edemons~ro\'at, jak spolecenské složky navzájem
e ,oll\'isejí. Nedávno totiž vydal dr. Markalous
rkll statÍ I,oosov.\·ch, v nichž jest obsažena retro
kti\':l jeho hojll o novou formu, již vybnjov;\val,
vi hyla ješte v plném rozmachu secesse. V dobe, kdy
ópasilo o tak zvan~' styl, o ornament, o umelecké

ostredí. mel architekt Loos již odvahu ríci, že orna
t je lež. že snaha a styl nesmí b~,ti vedomá. Každ~

lkí styl rostl ze své doby nevedomky, vypl)'val ze
~tll\'tho núznru, ze spolecenské struktury, ze zp1"lsobu
ace.
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kousek publicity, jejž máme v rukou (a kus publi
city je veliká moc). byl vždy k disposici i bojujícím
kamarádum v druhém tábore, ne proto, že bychom se
chteli státi nevern)'mi svým stranám, ale proto, že
veríme, že jest ješte neco vyššího než tyto stranické
programy. Snad opravdu neexistuje levý a pravý blok
v politickém smyslu. Ale intelektuální blok, neexistu
je-li, mel by se vytvorit. Nástupní generace, naše ge
nerace, má ješte co ríci. Jdeme ješte chvíli ruku v ru
ce. než nám hude dopráno bojovat svoje vlastní boje'

Agrárníci zahajují podzimní sezonu.

liodláme zde napsati opet jedno ze svých situacních pozo·
rování, pro které o nás lidé ríkají, že nejsme "ani ryba ani
rak« a že jsme neschopni rozhodnout se pro to ci pro ono,
címž myslí, že se nestavíme bez výhrad ani na stranu vlády
ani na stranu oposice a že odpíráme videt zde všechno jen
v cerné barve a onde všechno jen v bílé. V této neresti, kte·

rou ucenejší lidé nazývají relativismem, hodláme pokracovat,
dokud pero v ruce udržíme. Nekterí lidé si myslí, že je možno
energicky se postavit jen na stranu vlády nebo na
stranu oposice a že nic tretího neexistuje. Tito lidé

se mýlí: je možno také energicky se postavit na
stranu pravdy a uvažovat o problémech bez ohledu na
to, jak se k nim staví vláda nebo oposice. Vetšina lidí má

prlód ocima v politice nejdríve strany, a stará se t' 10, co
tomu nebo onomu ta která strana ríká: podle toh) se pak

pevne rozhodne a navalí na jednu stranu všech stu procent
dobra a na druhou všech sto procent zla. Tohoto zpusobu
myšlení jsme se vždy varovali. Podle našeho názoru cesta

za nejakým cílem nevylucuje se s presným videním skutec·
nosti. Ostatne ztráta, která vyplývá z naší zatvrzelosti, nellí
tak veliká, nebof co jsme my jediní proti všem tem stum žur
nalistum, z nichž každý je nadšene bud ryba nebo rak a každý

je schopen velmi energicky postaviti se za mínení své strany
a nikdy nezakolísati - leda v tom prípade, že práve prechází
z jedné strany do druhé. Spolehlivé cnosti techto mužu už asi

nikdy nedosáhnem, už proto, že nemáme onech klapek na oci,

které jejich cnost tak chrání. Ale nabízíme svým kritikum
útechu: to, co na nás nazývají relativismem, je kapka v mori

odhOdlaných mužu, kterí píší "Venkov«, "Národní listy«, .Ce
ské slovo«, "Rudé právo« a ostatní noviny a kterí se relati
vismem nikdy neproviní.

Jak se tedy jeví situace po politických prázdninách v našich
ocích, které, jak známo, nejsou ani rybíma ani racíma ocima?
Mužeme vládu jen hanit a oposici jen chválit? Je situace vlád.

ní vetšiny úplne mizerná a situace op osice naprosto výtecná?
Patríme také k oposici, ale meli jsme s vetšinou oposicnÍkt,
spory o to, jak dlouho bude tato vláda trvat. Oni od jejího
prvního dne tvrdili, že je to chajda na spadnutí, a že její dny
jsou sectenYj my naopak tvrdilÍ, že tato vládní koalice má

v sobe element trvalosti a že nepomýšlí na to se zase co nej.
dríve. rozejít. V této poznámce proviníme se proti oposicnÍm
cnostem zase asi tím, že zkonstatujeme v nynejším postavení
(lPosice urcité slabiny a že o nich budeme mluvit. Politická se.

zona zacíná, a chce-li se nekdo dívat na veci tak jak jsou,
nemuže nevidet, že iniciativa není tentokráte u oposice,
Agrární strana má nesporný úspech v tom, že - jak nyní už
je docela patrno - dala pro nejbližší dobu politice thema: ze
medelskou krisi. Situace oposice je pak taková, že tomutb the·

to lidé pricinliví a prostí. Kdo by byl reklo hostivar
ském sedláku, jenž to za Rakouska nedotáhl ani na
ríšského poslance, n)'brž toliko na zemského, jakou
roli bude hrát v budoucím ceskoslovenském státe?
.\. jiní a jiní? Proto. soudí agrární leader. jsou tyto
starosti zbytecné.

Pisatel ve })Venkove" má potud pravdu, že není
možno pripravovat racionelní chov hudoucích státní
ktl, jako nelze vypesi ovat na školách budoucí spiso
vatele a umelce. Kdo si precetl pozorne knížku 1\hu
roisovu o Disraelim, ten se presvedcil, že i v aristo
kratické Anglii z doby Viktorinské mohl všecko vyhrát
dotud neznámý židovsk)' outsider, jejž do 37 let nikdo
nehral vážne. (Trebaže práve tento outsider se pro
svoji missi velmi peclive pripravoval.) Ano, vždy to
muže vyhrát outsider, s nímž se nepocítalo. Je vždy
možno, jak to rekl pekne president Masaryk, že náš
budoucí president byl mezi temi malými detmi, které
mu prišly blahoprát dne 28. ríjna 1928. Jest možno,
že mši budoucí v{'ldcové chodí již mezi námi a nikdo
jich dosud nezná. Ale·i kdyby tomu tak bylo, i kdyby
život byl sebe méne vypocítateln~', péce a vzdelání, jež
hy mely b~,t vynakládány na budoucí prípravu v{'ld
cích lidí, nejsou nikdy vyplýtvány, protože duležití
nejsou jenom mužové první, ale i mužové druzí.
. \. jest velmi duležito, zda kolem politiky bude opet
vytvorena atmosféra respektu k duchu a k jeho hodno
tám, jak toho klasické príklady dává renesance, anebo
zda budoucí politické ovzduší bude ovzduší venkovské
hospody, strejcovství a pustého, harácnického diletan
tismu. Myslím, že toho jest si nástupní generace do
bre vedoma a prímo chorobná žárlivost, s níž ve všech
politických stranách jsou mladí lidé odháneni od prak
tické politické práce, vypl~'vá do znacné míry z neomyl
ného instinktu star)rch, že mládež již v jejích sto
pách nepujde. Stojíme pred bojem o novou vecnost
v politice. Strany se dnes radí prakticky zcela jinak,
než by se dalo predpokládat podle programu. Vetšinou
stává se Hrad úheln)'m kamenem politického sesku
pení a toto delení na pravici a na levici zasahuje vše
cko, i otázky kulturní a umelecké. V téte> záplave ne-
vecnosti je kus správného instinktu. .

Ceskoslovensk)r politický život stojí pred trilema
tem: Osobnost, strana, blok? Programové rozdíly
mezi stranami jsou tak setreny, že by nikdo, kdo ne
zná jejich minulosti, nepoznal, proc delají to, nebo
ono. Ci by nekdo poznal z clánk{'l Sadeckého, že jde
o stranu, jež chce pokrestaniti národ? Pozml by nekdo
z rozdílu mezi zpLlsobem psaní })Práva Lidu" a })Ce
ského Slova", v cem spocívají programové rozdíly
ohou socialistických stran? Poznal by z úvodníku}) N á
rodních ListL't« nekdo program národní demokracie?
atd. atd. Jenom pri stavovských, to jest materiálních
otázkách vzplane boj se star)'m elánem, ale ideové boje
se vyrizují jinde a krystalisacní stred tvorí osobnosti.
Vidíme to v živote hospodárském, kulturním i akade
mickém - všude, kam se podíváme. Není proste mož
no, aby trvale zustaly mocenské prostredky v rukou
tech, k nimž má mládež takový pomer, jakoby k ní
mluvili cínsky. Hmota netvorí ducha, ale duch tvorí
hmotu. Naše generace nedostala se ku politické akti
vite, není obecného programu pro to, jak se jí zmoc
nit .. 1\le je tren.a, aby byla solidární ve všem tom, co ji
spoJuJe, aby Sl dovedla v pravou chvíli podati ruce
pres hlavy starých a aby každý kousek moci a každý

580

p o z N
,.

A M K y



---------------------------------------'-"-:"'----,--_.,-,,_ .._--
matu odpírati se neodváží a s žádnými vlastními thematy

neprichází. Oposice zdá se míti nyní velký nedostatek themat,
která by mohla vrhnout do politické areny a jimiž by zaujala
mysl verejnosti. Pro oposici je to velká závada, nebot boj mezi
vládou a oposicí se muže vybojovat jen na konkrétních duleži
tých thematech. Nestací ríci: oni jsou vládní vetšina, a my
jsme oposice. Je nutno ríci, proc oni jsou ve vládní vetšine

a proc my v oposici. Je nutno predložit svuj vlastní plán. To

oposice nyní ne~elá; paberkuje jen na oposicním poli, svádí
malé šarvátky, které brzy budou zapomenuty. Neprichází-li
oposicc s vlastními thematy, bude míti úspech ten, kdo s ne
Jakým thematem prijde. Agrárníci tak ucinili, a na debatách
posice o zemedelské krisi je pozorovat rozpacitost. Krisi ze-
edelství ovšem uprít není možno, a musil ji priznat i oposicní

tisk. Techto rozpaku by se mela oposice zbavit. Na prospe
ruiícím zemedelství má v tomto státe mít zájem vláda i opo

sice, neslllí tedy oposice pokládat za svoji porážku, bude-li
krise zemedelství nejak rešena. Naopak, mela by prijíti s vlast
ními iniciativními návrhy a neponechávat agrárníkum mono··
pol v této veci. Psali jsme letos už v jednom clánku o· tom,
kam až smí jít naše oposice proti agrárníkum, a rekli jsme,
že nikoliv tak daleko, aby podkopávala koreny zemedelské
produkce. S nutností urcité ochrany agrární výroby musí se

I socialistická op osice jednou bez kyselých obliceju vyporádat.
Stabilita tohoto státu není založena výlucne na prumyslu,
nýbrž také na zemedelství, a muži, kterí chtejí býti nazýváni
státníky. mají míti jasný pohled pro potreby obou složek.

Ovšem je zde dovoleno i nutno rozeznávat: je treba odli
~ovat ty veci, které prospívají zemedelství od tech, které
prospívají agrární strane. Lidová strana dala nedávno dobrý

príklad takového zdravého rozlišení: plne souhlasila
myšlenkou živelního pojištení, stejne úplne však za

vrhovala takový návrh pojištení, který by v první rade posi

loval politickou moc agrární strany. I oposice musí 1;Jýt ochot
na dát zemedelství slušnou ochranu, která mu ovšem práve
tak patrí jako prumyslu, a' nemusí se stydet za tento zájem,
nebot je to zájem celého státu; je lépe prijít s vlastním ná
vrhem než tiše se dívat, co agrárníci se svou vetšínou pro
vedou. Spolupráce dává právo na záruky, že díla nebude zne-
užito ve prospech jediné strany. -fp.-

Praha, caput regni.

V poslední dobe casteji byla položena otázka: co má delat

Praha, aby prilákala hodne cizincu? Jeto otázka, která má
rub velmi praktický: príliv cizincu znamená príliv penez. Ale
vespod této otázky, je velký kus strachu lidí z malého a mla

dého státu, lidí, jimž úsudek cizince je necím závaznejším,
platnejším, než úsudek vlastní. Je jiste dobre se starat o to,
aby se Praha líbila cizincum, i když jsou to jen takoví, kterí
Prahu projedou aUltocarem, kterí ráno prijedou a (vecer) od
Jedou.Ale daleko nutnejší je starati se o to, aby se v Praze
Ubilotem, kterí v ní žijí. Mohlo-li být heslem: Amerika Ame
ricanllm, proc by nemohlo být heslem Praha Pražanum. Tem

cizincum, kterí projedou Prahu autocarem, snad to stací a
snad si z Prahy odnesou hezké dojmy. Ale cizinec, který
bude chtít poznat Prahu dukladneji, nespokojí se jen s pozná

ním svetlých stránek. Bude videt i stinné stránky. Nejsou tak
hluhoko, aby je nemohl videti.

Kolem Prahy stále ješte jsou vagonové, barákové kolonie,
které svedcí, že Praha nebyla s to rozrešiti pronikavým zpu

bem bytovou krisi. Príklad Vídne, která dovedla bytovou

tázku rešiti ve velkém merítku, má své prátele i odpurce.
le každý musí uznati, že Víden dovedla tento problém po
dnouti, že ho rešila skutecne velkoryse. Teprve nyní se

docítáme, že Praha chce postavit 10.000 malých, levných bytu.
Nevímc ješte, co z toho bude; je však príznacno, že Praha
s akcí skutecne velkou prichází roku 1929. Jedenáct let po

válce, když jedenáct raku jeden za druhým ukazoval, že do
savadní akcc jsou zcela nepostacující. V dobe, kdy Víden svttj
bytový program z nejvetší cásti ukoncila, pražská radnice po
sílá do ciziny studijní komise.

Jiná otázka, velmi trpká: pražské školství. Kolem Prahy
vyrostla celá nová mesta. Hemží se detmi. Ty deti musí cho

dit do škol velmi vzdálených. V leckteré vesnici nemusí chodit
elíte tak daleko do školy, jako v hlavním meste republiky.
Školy pri tom jsou úplne preplneny. Je to znát na vyucování,
na detech, na ucitelích. S jakými pocity posílají rodice 6-71eté

elítc v Praze do školy, když vedí, že pujde 15-30 minut do
školy, pres nejrušnejší ulice, když nemohou díte sami dopro
vodit do školy? Praha namítá: stavíme školy. Dáváme hodne
penez na školy. Komunální pracovník pražský rekne: peníze
na nové školy jsou, ale stavební, resp. právní oddelení obce

pražské není s to zavcas zarídit vše potrebné, aby školy, na
které peníze jsou, se stavely. Není techniku, není právníku.
A tak v r. 1929 zacíná Praha stavet baráky pro své školy.
Baráky pomerne drahé, baráky z dreva, které stojí tolik, že
pri urcité organisaci práce musila by se za tytéž peníze .po
stavit menší budova. - Staví obec pražská tak pomalu, že
své školy musí strkat do drevených baráku. - Zacne-li

v Praze nekdo stavet vilku na jare, chce v ní již v zime
bydlet; ve stredu mesta postaví se palác, jehož náklady jdou

do desítek miliontt, za 1-2 roky. Proc Praha staví tak pomalu,
že nevidí jiné východisko, než: drevené baráky pro školy?
Praha jiste muže na svou omluvu uvésti mnohé, ale faktem
zttstává, že dnes pomery na pražských školách jsou horší, než
v leckteré vesnici nebo: ceské menšine.

Jsme-li již u detí: detská otázka je jednou z bolestí praž
ských. Soudím, že lidé v zastupitelstvu pražském, bud nemají
detí, nebo mají de ti odrostlé. K spoctení s I u š n Ý c h detských
hrišt ve V. Praze bychom nepotrebovali ani všech prstu jedné
ruky. Hraje-li si pražské díte na ulici, hraje si tam proto, že

není v Praze hrišt pro deti. Jedno z krásných hrišf v Praze,
na Santošce, jest niceno.

Otázka zásobování Prahy vodou, vnitrní doprava v Praze,
tramway, autobusy atd., to vše posiluje v nás dojem: Praha

pracuje, ale schází velký plán, jednotící vedomí, co Praha po
trebuje, co má delat. Nekdo rekne: Praha nemá svého Ulricha,
jako Hradec Král. V poradí pražských starostu není mnoho tech,
kterí meli program a vetší koncepci. Jeto z velké cásti tra

dice mladoceská, která nedovedla stavet. Nutno v celku ríci,
že socialisté v Praze projevili více komunální konstruktiv

nosti, než predchozí režim mladoceský a než partneri socia
listu na pražské radnici.

Referáty o schltzích zastupitelstva a mestské rady v Praze

jsou cetbou dosti smutnou. Je to jednak politické licitování,
jednak cetba návrhlt, které povetšine nevidí za roh nejbližší
ulice. úroven, na níž se pohybuje diskuse o základních otáz

kách V. Prahy, je velmi nízká. V celé diskusi jde jen o to,
aby ta ci ona bolest se prišila té ci oné strane. Je-li v Praze

špatná, rícní voda, považuje se za hlavní argument: jsou tím
vinni socialisté. - Je prirazeno, že autorita volených sbortt
pražských vuci mestskému úrednictvu nestoupá. Jeví se to
pak v obecní administrative.

Praha je hlavním mestem republiky. Politika státní se

soustreduje v Prazc; to pak vede k tomu. že zájem o obecní

politiku v Praze je zatlacován tou »vetší politikou", tím spíšc,
že zejména v Praze nedovedly politické strany zainteresovat
své volice o obsah komunální politiky.
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Jsou hlasy žádající, aby se Praha ustrojila tak, aby se líbila
cizincum. V hloubi pražského cloveka je však prání. aby Praha
se líbila lidem, kterí v ní bydlí. To je prání a hlas bližší.

V. G.

NÁRODNí HOSPODÁR

Jirí Hejda:

Hospodárské rubril{y
pražských listu.

I.

P r:devším je ~l,utllo ríci l;eko]lik ~<;.l,ov;) tom. proc p~-
seme tyto radky. ktere llechtep bytl anI tak kn

tikou. jako spíše srovnáním a pohídkou všem. kdo

mají () naše národní hospodúrství opravdov~' újem.
Píšeme v)Tslovnc o hospodúrsk~'ch rubrik:lch p r a ž

~ k~' c h !listú a víme, že se tím dopouštíme chyby n('
uplnostl. Nebot dnes k ve1k."m !istL1nl. kter~ na jdeme
v programu denní cethy kulturního ceského c!c)veka.
patrí nejen pražské deník\'. ale i nekteré velké list"
mimopražské. zejména Liclové Noviny, Je prirozené.
že autor techto rádkLl jako nár()dohospodársk~' red
aktor Lidov~'Ch Novin hy :.;nacl nebyl dosti ohjektivní
v posuzování predností i 11eclostatld, listll. kte'rého je
clenem: aby se vyhnul této možnosti. rozhodl se ome
ziti sv·oj,i úvahu pouze na deníky. vychúzející v Praze.
Nechce tím nikterak ríci. že hy mimopražské listy ne
mely vyhudovall~'Ch hospoci;'trsk~'ch ruhrik. Imenovan,'
již ceskS' 'list hrnensk~'. práve tak jako M()J:avsko-sle~
sk~T Deník. l)rnellSkú Tagesbote a ostravská MOl'gen
zeitllng mají hOSPOCl:lrsk~ rubriky vvbudovánv na
mnoze ~épe než \'elk~ pražské deníky." .\le vše;)becne
lze ríci. že to. co platí o Praze. platí i o listech mimo
pražskS'ch. 'které mají celkem tytéž prednosti i nedo
statky.

Vlastním úcelem tohoto clánku \;ak jest. abv ti.
kdož mají možnost zjednati nápravu a odstraniti ~Téldv
a nedostatky hospociársk5'Ch rubrik nélšich denních
ti"..tLI. pricinili se. aby vskutku pomer)'. které nejsou
hohužel nej'lepší. se zlepšily. tak aby naše listy se
mohly postavit do jedné rady s casopisy jil1~'ch St:ltL1.
jichž hospodárství stojí na témž ;;tupni \-."voje jako
ho~pod;lrst\l1í ceskoslovenské. že tím ,"pln í jen cást
velkého úkolu. kter~' nám byl dán státní a llospoc1ár
skou samostatností, netr,eba snad zvlášte vyk'ládati.

V c e r a a dne s.

?\ úš pomer k hosj)odúsk."111 vecem se prevratem
znacne zmcnil. Ceská verejnost predvúlecná nemela té
mer žádného hllllbšího hospodárského újmu v tom
smyslu. jak mu rozumíme dne". Je to prIrozené: oh
chodní po! it iku delalo n.akousko. sídlem témer yšech
hospodárskS'ch korporací hyla \/ídei1. kde až na malé
v~-jimky bylo :;oustredeno podnil<ftní \- rukou nemec
k~'c11. Práve tak bylo to v doprave. nemluve ani o pru
mysltl a penežnictVÍ. C:eské n:lrodní ho"pod:lrství zna
menalo pred válkou predevším zemedelství. s ním sOu
\'isícÍ zemedelsk~' prLlmysl. drobné penežnictví. snori
telnictyí. záložny a sem tam nekter).- menší prumvslo
v.'' závod. kter~- však v okamžiku. kdy vyrostl cloJroz_
medI jen ponekud vetších a potreboval kapitál. spadl
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do klína nekteré vídenské velkobanky. Není prece ne·
znúmo, že i vídel1sk~' obchod Živnostenské banky hl'!

pred válkou vetší než obchoci pražsk~'. "

.'''-Ie s temito pomery souvise!l také pomer ostatní.
hospodársky prímo neinteresované verejnosti k otáz
kám národního hospodárství. C:esk~' c~'ovek nemel
zpravidla mnoho vyhlídek v prllmyslu nebo ve finan,
cích o velké otázky dopravní a hospodárské politiky
neb}"l takov~' zájem. jakS- je prirozene dnes. protože
tato velká politika byla politika rakouská, a jak již re
ceno cesk~" 'kapitál :- nikoli ovšem ceská práce - hyl

interesován na v~'voji pomerne nepatrne. Teprve tak
asi od poslední veliké pražské vS'stavy. konané tusím
v roce 1908. mllžeme sledovati vZl'Llstající zájem o h0
spodárské otázky. v óemž 1110žno také spatrovati vliv
veJk~'ch ucitel'll na pražské universite. kterí \' té d()h~
již dali praksi první generaci hospoc1~lrsky školen~'ch
lidí.

Tyto pomery 'e rázem zmeni,ly prevratem. Yytvo
ril se .amostati1~' :-tát. kter~' prevzal velkou cást pru
111,'slu starého Rakouska. kter,' si musel VYh'oriti

sv'nie vlastní hospodárství v dol~e naprosto Ilepfíznivé.
musel si yytvoriti menu. finance., musel nove organi,
snyati dopravu. seraditi prttmysl. který byl zarízen na
zcela jiné odbytište ... V úradech, které se mely za·
b)'vati hospod;'tr:.;k~'mi otúzkami. jevil se naprost~ ne
dostatek "'lOdll~'ch lidí. prihíraly se oso1Jy se všech
stran, \-ic1íme, jak tíž lidé sedí na trech. ctyrech i více
místech a nemllžeme to nazvati mnohoohrocnictvím,

není to jen hromadení funkcí. n)'brž je to vskutku na
prost~' nedostatek osoh. Potrebu jeme lidi. kterí ovlá
da jí cizí jazyky a kterí se vyznají v otázkách hospo
d:lr",k~"Ch, aby mohli jednati o obchodní smlouvy. mu

síme .si .buc1o\'ati konsulární a diplomatickou sít. po
trelnlJeme lidi k železnicím a pošte. nikoliv onv malé
úredníky - nebot ti zde již jsou - n~·hr7. orgal11s;I
tory na' vedoucí místa.

~iimo to vzrustá však o1Jecn~' zájem
o h () s pod á r s k é ,- e c i. a to ne jen u nús. n~'hrž
v celém s,·ete. Svet<W;'1 v;Íl,ka. která hyla obrovshm
pl~·tv:l!1ím energ-ií a kapitálem. musela privoditi tuto
reakci. Kdežto ješte tesne pred V:tlkotl dtjem \'ereino
sti, zejména zájem mladé generace s ~.o'.1streclil témer
v."hradne na probQémy kulturní, prec1evsím literární a
v."tvarn é. modern í mladá g-enerace venu je mnohem
více pozorno~ti otázkúm hospodúrsk~'m. lT n:ls má to
prirozene s"új dll"od v tom. že mladí lidé spatrují
vetší možnosti v hospod~lrst\'í než jejich otcové. Vy'
rll~.tají no"é školy. múme cl\-e nové university. kde ,e
prednúší nflr. hospodárst\-í. máme :-peciální \'YSOkrlll
školu (i)1Jchoc1ní jako llcil ište ciste hospodárské .. \ h o
s p o ci :l r s k é pro b I,é m y dne š k a j s o u d a·
I e k o a k t u á 1nej š í, než byly prohlémy s pocátku
tohoto století - ci snad lépe receno z konce :toletí
minulého. k nemuž tech trin~lct let pred válkou celou
~;trukturOll ješte patrilo. Dnešní hospodúrství je vy'
soce zajímavé, protože je v prerodu. Prožíváme po
sto 'tétech opetne prllmyslovou revoluci, která není sice

tak krvavá jako by'l~ ona revoluce, jež v Nottingharnu
a lVI anchesterll zn iCll'a životy tisíct't Iidí, ale která není
o nic méne pronikavá. O tom jsme ostatne již na tech
to místech nekoli.kr;tte psali.

Nuže - a temto pOmerllm se musí prizpusobiti
naše hospodárská žurnalistika. Kdežto predválecné
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r.\'Ch našich novin, ale presto je zcela neoprávnené. Za
to, že nckdo neumí psát, nemliže prece hospodárství.

Naše vyda vatelstva, která ven u jí na hospodárství
tal( m;llo pencz a také pomerne málo místa, pod c e
I1ují v~'zl1am této rubriky pro novi
n á r s k .\,' oh c hod. Pocbtata tohoto mYlného posu
zo"ání hospoLlárské ruhriky jakožto ncceho, co cte jen
málo lidí. je v tom, že vedoucí osoby vydavatelstva 
ale ve vetšine prípadll také chefové redakcí - jsou
osoby oné generace, která hyla vychována v zájmu pro
otázky kulturní a veci hospodárské prezírala. S v~'
jimkou Národních Listll - zatím nemluvíme o praž
sk~'cll denících, psan.\'Ch nemecky c h e f o v é
p ,r a ž s k ~.c h cl e n í k II n á rod ním u h o s P o
d ;l r s tví v ú b e c n e r o z u mej í. Tato veda ZLI
stÚV~l jim vccnou záhadou, vedle rubriky o divadlech,
koncertech a v~'stavách necím nesmí rne Hldním, co je
- a tedy podle jejich názorlt také cten~lre - musí ne
zbytne otravovat. Zapomíná se pri tom, že práve ta t o
rubrika je však nejvetšímu poctu cte
nárlt denním chlebem. Ne, že by ji cetli od
a až do Ž, jiste si prectou daleko podrohneji politické
zpr~lVY nebo soudní síi'j - ale v hospodárské rubrice
vyhledají j e dnu z p r á v u nebo j e den z ú
z n a m, kter.\' je bezprostredne zajímá, kter~' znamená
pro ne chleba, a kter.\', nenajdou-li ve svém c1<;>

níku, musí hledati jinde. Každý živnostník, každ.\r oh
chodník. a le také tisíce a tisíce úredníkll hledá každé

ho dne v hospodárské rubrice jednu nebo dve veci,
kde jejich zájem je osobní. Zdá se, že tohle naše vy
davatelstva nechápou. A diví se, že krome ceského li
stu, kter~' ceský obchodník nebo živnostník si pred
plácí, kupuje si také Prager Tagblatt, protože tam na
jde onu jednu zprávicku, kterou cesk~' casopis hud
hodí do koše, protože na ni 'nemá místa, nebo si ji ne
opatrí, protože by ho stála nekolik korun.

V c e ~k u set e d y h o s pod á r s kár u b r i
k a u nás pod ce ií u je. A podcenuje se proto, že
se její skutecn)' v)'znam nechápe. Vol;lme sice stále po
hospodárské generaci, naríkáme nad nedostatkem
schopn~rch lidí, viníme naše vedoucí osobnosti z ma
lého hospodárského rozhledu - ale po tom, kde se
ma jí informovat o hospodárství, o té spleti zájmLl,
otázek a vztahll, které se denne rodí, po tom se ne
ptáme. Chce-li kdo u nás b)'ti informován o svetovém
hospodárství, musí si abO'novat nekter~' nemecký list.
Je-Ii skromn~', stací mu Prager Tagblatt. Je-Ii nároc
nejší, musí hledati nekter~" list zahranicní. ,\ pri tom
je Cesko~novensko z jedné tretiny své v.\'1'oh)' prLlI11y
slové odkázáno na export, dovúží z ciziny témer vše
chny prumyslo"é suroviny, je s cizinou spjato tisíci
nitkami kapitálov~'ch a koncernov~'ch vztahll. Dojde-Ii
ke splynutí Margarine Union s anglick)'m trustem
Lever Brothers, prinesou o tom naše noviny nekolik
rádek - zaznamenají-li tuto zprávu vllhec - kdežto
noviny nemecké rozepisu jí se o tétO' udá~osti na ce\,.\Th
~;tranách. Nezajímá to sílad (;eskos~ovensko? Ovšem,
dokud ná v ctenár nezví, že M argarine Union je spo
jení Jurgense, Van den Bergha s ceskoslovensk)'m
Schichtem, ž·e tedy fuse s Leverhulmem znamená roz
šírení Schichtových, tO' jest ceskoslovensk)'ch zájmu na
svetov)' trh, že v souvislosti s touto otázkou má se re
šit odbyt pro celou v)'chodní Evropu, která má být
soustredena v Ústí - dokud náš ctenár tohleto neví a
z denních l1sttl se nedozví, ztlstane I1lU ce/l~' prípad

U nás a v c i z i n e,

Chceme-li správne hodnotit naše hospodárské rubri
y, Illusíme je srovnati s rubrikami cizích listu, A tu
ust~lúme velmi, velmi cla/leko za cizinou. Daleko za
akouskem, !deré má v Neue Freie Presse prvotrídní

~st hospodárský, hezpecne informovan.\' a venující ho
poclárským otázkám nejen rakousk.\'m, n.\,brž celeho
veta pozornost \'C'lmi intensivní, da:leko za Madar

skem, kele Pester Lloyd (nemMeme posuzovati jin.\rch
ti:tl\, protože neumíme macl'arsky) má rovnež úcelne
yhlldovanou hospodárskou rubriku, a vLlbec nesnese

,rovnání s casopisy nemeckými, Berliner Tage
blatt venuje v ranním vydání ctyri strany, y odpoled
ním dvc strany (krome dvou 'tran kursovního lóistu)
hospodárství, Vossische Zeitung rovnež ctyri strany
- a to ani nemhlvíme o listech takov.\'ch, jako je
Frankfurter Zeitung, kde hospodárská rubrika je vzo

m naprosté dokonalosti jak po strán e informacní,
tak i pokud jde o snesen~' materiál prukazn.\'. Velké
ospolÍárské rubriky má Berliner Borsen Courier,

Kó!ni,che Zeitung, Hamburger Fremdenblatt, dokon
ce i pomerne 'ma],)' list, jako je Schlesische Zeitung

ho jako Dresdner N eueste N achrichten, mají hospo
dár,ké rubriky, na nichž je videt velmi dohre ohnosy,

ué jsou jim venovány.

.\ tu jsme vlastne u zúkl;Jdního nedo ·tatku hospo
ársk)'ch rubrik pražských listu. Zd;l se, že n a š e

vydavatelstva naprostO' nechúpou, jél
)' V)' z n a m h o s pod á r s kár u b r i k a m á.

Byli jsme svedky toho, že denní !listy vyslaly svoje
zvlú;tní zpravodaje na' automohilové závody v Targa
Florio, na Niirburg Ring, na polskou okružní jízdu,
ale nenalezly dosti prostredkLI k tomu, aby vyslaly
vého zpravodaje do Haagu, kde se prece nejednalo
to, kdo vyhraje první cenu v rychlosti nebo spolehli

~ti, n)'brž o to, kolik miQiard zlat~'ch franklt bude
skoslovensko platit na reparace!! To je jeden prí

bd z nejposlednejší doby. U \';lžíme-li že na haagské
onferenci byl ceskoslovensk~' tisk representován red

aktorem Prager Tagh'lattu, nemLlžeme se zbavit jisté
o nepríjemného pocitu, že je u nás prece jen stále

. Ytetak trochu vesnice. Že hy nebylo dosti prostredkLI
to \'yvrací prostá skutecnost. že na daleké cesty

k automobilov.\'m závodLlm je penez dosti. Vydavatel
tva možná se domnívají, že sportovní zprávy cte více

lidí. než zprávy o reparacní konferenci, Jiste, dokud
hospodárské rubriky budou delat tak, jak se ve vet

ine prúsk)'ch hstLl dosud de:lají, hude široká verej
ost vcnovati temto vecem pramálo pozornosti. Nebot
omnení, že hospodárství je nerozlucne spojeno s 1111
ou, je sice dennc potvrzováno ZpLlsobem psaní nekte-

oviny, vycházející v Praze, pokládaly národní hospo
dárské rubriky se rozširují, vyrt'btají do šíre, venuje
nich stránkách listu jen proto, že také noviny jiných
zemí temto ot;lzkám venují místo, dnešní listy pocí
nají znenúhla chápati, že je nutno temto vecem veno
vati daleko vetší pozornost než se dosud delo, Hospo
dárské rubriky se rozširují, v)Tllstají do šíre, venuje
se jim \'íce místa, dokonce se získávají pro ne zvláštní
redaktori, což je už v našich pomerech znacn~' pokrok.
Vet;inou však stále ješte delají tyto rubriky »levou
Tllkoll«lidé z iin~'ch ohorl!. ,\le o tom bude dále ješte

IlIveno podrobneji,



'largarine Ullion-Lever Brothers španelskou vesnicí.
.\ tak je to krok za krokem, nebot Leskos,lovensko
není pustý ostrov v Tichém oceánu, nýbrž vysoce prtl
myslov~' st~lt ve stredu Evropy.

o duchu dvou literatur.
II.

Je~e?, nemeck)' !ilosof, velmi pyšn)' na vznešené prí-
sen a nebetycnou spekulaci nemecké filosofie na

psal: »Anglická filosofie je hrda na to, že nechce' clo
veka zdokonalit; spokojuje se tím, že chce nedokona
lému cloveku pripravit pocit libosti.« Což nemeckému
i ruskému duchu jiste pripadá jako nižší zamestnání.
Pravda je, že v Anglii se nedarí onem povestným re
ceptum na dokonalost, jakých je plna nemecká filosofie
a ruská literatura. V angl.ické literature nenarodil se
ani Parsifal, ani n:J.dclovek, ani nauka o prekonání vLlle
k životu, ani otec Zosima, kter)T líbal zemi ani Le
vin, jen.ž to.uŽí sám s~ šít své boty, ani jiné proslulé
zl:arr:;l11tos:~l.V Anglll se narodil pan Pickwick, který
rad JI a piJe, v léte rád jezdí na výlety a v zime se
rád k~ouzá. An~'lická literatura nikdy na pr. nedošla
ve, sve spekulaCI ta~ daleko,. aby jen toho cloveka po
kladala za svobodneho, ktery se dovede usmrtit. Froti

všem. temtvo.v:nešenoste.m vypadá anglické písemnictví
velmi obycejne, a Ruskl11 snad mel pravdu stežoval-Ji
si, že anglick~· genius dovede pokazit kažclé vznešené
thema. Na druhé strane je pravda, že mnozí vznešení
duc~o~.é na ~ontinen5e by nenapravitelne dovedli po
kaZit ZIVot tech, kdoz ?y šli za nimi a rídili se jejich
pokyny. I v ahstraktnlm duchu mela by vzniknouti
otázka, co je lépe pro národní literaturu: zda kazit tak
zvaná vznešená themata ci pomáhat kazit život. Veru
i život sám mLlže b)Tti pokládán za thema dosti vzne
šené. Kdysi dávno v minulosti narazil anglický duch
na prostou pravdu, že je lépe dobre žít než špatne žít.
Není ani jisto, je-li to mal~Lci velká moudrost. Frie
drich Nietzsche ji odbyl opovržlive: »Ten kráv'l a An
glican chtejí b),ti štastni. « Ale možná, že tato melk~~
anglická moudrost je vystavena nad hlubokou ruskou
nebo nemeckou moudrostí. Bylo by trochu drzé, kdyby
chom my na kontinente pochybovali o dospelosti an
glického ducha. Té dospelosti. která spocívá v známo
sti tragick~'ch stránek života, mela AngEe již za dob
Sh~kespe;trov)'ch tolik, že by jí byla mohla podelit
cely kontl11ent. A pokud se hlubokých otázek týká, ne
nap'tal se jich Hamlet o mnoho méne než hrdinové
Tolstého a Dostojevského dohromady. M~lme verit, ž:~
od tech dob Anglicané docela zapomneli na hloubku a
tragicnost života a že ved::J!11íživotroí vážnosti docd't
se prestehovalo k RusLlm? Máme verit, že Anglie Ž,'l

lostne zpovrchnela? Pod ruskou i anglickou stejne
tece dravá reka života. Rozdíl je, abych tak rekl,
v tomto: Rusové brodí se tou rekou, až jim s plno
VOUSLlkane voda; Anglicané prišli na to, že je lépe
postavit pres reku most'. Ale nelze ríci, že by ne vedeli
o rece pod jejich mostem, plné hlubin a vírú. Í{ekl1
si jen, že hlubiny a víry nejsou k tomu, 'lby se v ni.:!,
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A UMENí

lidé topili. Jejich stará literatur.l podá'. á neklamné
svedectví o tom, že dávno poznali všechny stránky ži·
vota a že v této znalosti nikterak nestojí za oblíbenými
kontinentálními tragiky. Ale vzácný instinkt, vlastni
jejich rase, jim rekl, že at jsou stránky života jaké
koliv, je nejlépe postaviti [)roti nim umení život:t a žíti
život mužne. Dostojevský popsal, jak Rus setkává se
s myšlenkou: myšlenka, rravil, padne na Rusa jako
balvan, z'llehne ho, a cel)' jeh~ další život llplyne v kre
cích pod tím balvanem. Myslící Anglican jiste nevzbu
zuje dojem muže pod balvanem. Spíše dojem n1llze,
rídícího automobil. Anglie je zeme vyspelé civilisace,
kde život byl ovládnut. V Rusku život stále ješte plt
sobí nevypocítatelne a výbušne jako dynamit. V ruské
literature kvetoucí muži umírají na píchnutí špen
dlíku nebo m jeden mrzutý nápad; zde má život ješte
barbarskou syrovost a krutost. Mauroisova knížka
"Mlcení plukovníka Brambla« je jedním z nejkrásnej·
;Ích svedectví, jaké bylo napsáno o anglické povaze.
N a povrchního ctenáre asi plukovník Brarpble bude
pLlsobit jako tupec, snad i jako necita. Prohlédnete-li
knížku od pocátku clo konce, nenajdete místo, kdy by
se Bramble dopustil jediného lyrického povzdechu. Zdá
se h~,ti ztelesnením vecnosti; zdá se skoro, že tento muž.
Ider)' vede celý pluk do boje a na smrt, nic neví o ži
vote: aspon o tom nikdy nemluví. Ruští dustojníci
toho pri takových literárních príležitostech namluví
neobycejné spousty a volají nebe i peklo za svedky.
Bramble však stojí pred námi jen se SV)Tmgramofonem
a se svým vecným: "A nyní, pánové, si zahrajeme
Destiny-waltz.« Prijde-li rec na složité, zlé a znepo
kojující otázk·y života, Bramble dá novou jehlu do
gramofonu a spustí Destiny-waltz. R us, který byl svou
literaturou naucen vykrikovat své city v dlouhých od
stwcích a pohrávati si verejne se všemi jejich odstí
ny, bude naklonen spatrovat v Bramblovi blízkého
príhuzného ledního medveda. Ale ve skutecnosti po
skytuje mlcení plukovníka Brambla po nekterých strán
kách pohled na velmi úctyhodné vlastnosti anglického
charakteru: je tu zdrželivost, stud pred obnažováním
vlastních citu; mužnost, která nepláce hned nad každou
rankou; statecné zápolení se smutkem a zoufalstvím;
vlídnost; a konecne je tu velká dávka cinného agnosti
cismu, uctivého ostychu pred nejvetšími otázkami,
který je vL!bec vlastní anglickému cluchu a který praví:
snad nedovedeme úplne pochopit život, ale vynasna
žíme se, abychom jej dovedli žít. Hraje-Ii plukovník
Bramble Destiny-waltz, je v tom tolik, jako když fi
losof rekne: »ignorabimus 1 «, nebo jako když fran
couzský mathematik Flenri Poincaré napíše: »Geolo
gické dejiny nás ucí, že život je jen krátkou episodou
mezi dvema vecnostmi smrti, a že v této episode uve
domelá myšlenka trv'lla a bude trvat toliko krátký cas.

1yšlenka je blesk uprostred dlouhé noci. Avšak tento
blesk je vše.« Ruští spisovatelé vyplýtvali mnoho
úsilí, aby pochopili, co se cleje v hlave mlcícího ruského
selského analfabety. Jsem presvedcen, že je mnohem
zajímavejší, jaký vítr se honí v hlave mlcících gentle
manL!, príbuzných plukovníka Brambla.

Jeden anglick)' filosof rekl: »Jsme hrdi na to, že
jsme nelogický národ.« Taková hrdost Rusum jiste
pripadá jako r0l1l1ánÍ. Rusové jsou - i v literature 
prísní a strašní logikové. Chceš-Ii videt, jak je kte
roukoliv myšlenku možno vybicovat do krajností, jak
ze stadia, kdy má sloužit životu a l1smdnovat jej, je
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- tendence k lepšímu v histarii všeho živocišstva 
bvl stejne nevyhnutelným predpokladem pro názor me
chanistick)T, jaka vitalistick)r. At byl hybným momentem
boj a život a souhra slepých náhod, nebo úcelná životní
síla, vždy z každéhO' z techto prvkt"t resultovala snaha
po nejdokanalejším možném prizpusobení danÝm pod
mínkám, tedy zlepšení dasavadního stavu. Mužeme
smele ríci, že rozdí I tohO'to optimistického fatalismu
u mechanistt"t i u vitalistll byl jen kvantitativní a nikoli
kvalitativní. Netreba snad pripamínati, že tento opti
mismus se týkal výhradne této zeme a tohotO' života:
prípady, kely do vývajové rady byli zahrnaváni i andelé
a buh. jsou jen zajímavými kuriasitami dejin biologie.
Krome zmíneného ap t i m i s mu, r a c i o n a I i s mu
a ho m a c e 11t r i s m u byl pO'dstatným rysem vývo
jové filosofie i u top i s t i c k ý k a I e k t i v i s m u s.
Vidíme zde zajímavou obdobu s krestanstvím: když
Kristus nepricházel podruhé, aby spasil lidstva, když
kanec sveta nenastával. došla k jeho odsunutí. Ovšem
krestanum s nesmrtelnau duší se lehkO' cekalo; hure
byla prO' neverce nové doby, kterí marne doufali ve vy
~menou spásu. Ale i zde bylo pomoci: clavek jedinec je
jen mizivým clánkem v retezu Vývoje; co má jistou
hodnotu, je teprve druh; clovek umírá, ale lidstvo Zll
stává a teprve pravnuci se budou tešiti z práce, kterou
jsme pro ne vykonali. Tak byla ukojena netrpelivost a
získána jakási základna pra navou morálku. A pro
stredníkem k všem temto zmenám, pokud se týce clo
veka, je veda, a sice vetšinou ved a t. z v, mat e
r i a I i s t i c k á, nebot doba vyžaduje pevných meritel
n)Tch hodnot. 'Tak postupuje Saint-Simon, Comte, Dar
vin i Marx. Kdyby byla biologie pred padesáti lety tak
daleka, jakO' dnes, bylo by bývala dusledné provádení
eugeniky, která si plete lidi s chovnými králíky, nej
ideálnejším vyvrcholením dobových vedeckých snah.

Tedy to byla ješte vcera. Fakta se od té doby nezme
nila, jen v)Tklad je jin)'. Stále ješte pred námi leží pekne
serazené kosti tretiharního a diluviálního kone, stále
ješte pestre zbarvení sameckové podnikají baje o sa
micky. J dnes ml1žeme vlažiti prst do ocních dulkt"t ne
andertálské lebky, i dnes pokracuje boj a živat mezi ná
levníky stejne, jaka mezi lidmi. Velká cást programu
myslitelll XIX. století zLlstala dosud jen programem,

Jiste nepreháním, reknu-li, že to vše patrí již minu
losti. Snad slupka zllstala, ale absah je dnes již úplne
jiný.

Vývajová teorie - at již mechanistická nebo vitali
stická, je dnes ješte dosud všeobecne používanou biolo
gickau domnenkou. Její predpaklady nebyly sice po
tvrzeny tak, jak se ocekávala, ale pres ta jedinecn)Tm
ZpLlsobem vysvetluje tak života, takže dosud za ni není
náhrady. Její postavení je však daleka více otreseno
v cásti filosofické. Vývajová filosafie barí na jedné
strane absolutní platnost hadnot a na druhé strane
techta absplutních hodnot používá. Vezmeme-Ii její
závery clo slova, vidíme, že život urcit)Tch obdabí je
v mezích mažnosti ca nejlépe prizpllsoben životním
podmínkám. Jaki,m právem pak mLlžeme ríci, že živo
cišstvo následujícího období je vyšším vývajovým
stupnem, než živocišstvo obdabí predcházejícího, když
nám chybí konecné hodnotící merítko?

V slovech pakrok, vývaj, tají se subjektivní víra a
nadeje v budoucnast, vyvolaná nov)rmi O'bzory, které se
lidstvu otevrely.

Mluvíme prozatím stále jen o vi'vojové filosofii, ne-
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Vcera a dnes.
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t. ('odse({álek:

možno ji rychle prevésti do stadia, kdy nicí život
prekáží mu jako balvan, jdi se na to podívat do ruské

literatury. Tam najdeš nesparné mistry v umení, jak
z myšlenky, která je pLlvadne urcena sloužiti claveku,
e stává krutý tyran. Ruské písemnictví je plna krás

n~'cha ušlechtilých myšlenek, které se však zbláznily.
Idea svobody je zajisté znamenitá myšlenka, a nikde
pro ni nebila srdce tak vrele jakO' v Anglii: ale v ro
mánuDostojevského se dochází až k tomu, že naprosto
vobodni' je jen ten clovek, který se davede usmrtit.

Takémyšlenka osobní dakonalosti je ovšem úctyhodná:
ale Tolstoj ji tak dlouha obracel se strany na stranu,
až prišel k poznání. že pravá dakonalost je mažna jen
v - smrti. Ruská literatura je plna této príšerné,
v~'strednílogiky. Jako stíny potácejí se v ní lidé,
neobycejnetrpící tím, že se snaží o naprostou dusled
no t lásky k lidem. Zdálo by se, že láska k lidem, jako
každ)'nncit lásky, pripravuje srdci blaženství. Ale ru
Ytihumanisti jsou z ní obycejne rozvráceni v mazku
i v srdci, ponevadž se pokaušejí a absolutní, príšerne
logickou.do po ledního puntíku dLlslednou lásku k li
dem.Každý humanista v ruských románech se nejak
vijí. Pan Pickwick mel také rád lidi, ale jaksi prí

jemne,bylo z toho dabre u srdce i jemu i' jim. Ale
u Rusu je láska k lidem tak težki' úkO'l jako cesta do
Svaté zeme.

Bezprostredním popudem k napsání techto
rádku byly nekteré clánky v posledních
císlech Prítomnosti, jmenovite clánky p. Dra
fuchse. Domnívám se, že nadhozená otázka je
významu zásadnejšího, než jen politického a
proto prímou polemiku omezuji na minimum.

Clovek by byl ochoten veriti v periodicnast lidských
dejin: dnes ll.'lhore, zítra dole, bez prestání a bez

konce. Príliš sVlldné schéma, ale preci jen schéma,
které nedovolí podrabnejší aplikaci na nescíslnekráte
pe trejší život.

Co bylo vcera? Vcera teprve zrodila se veda, vcera
vyrostloto. cemu ríkáme novodob)T svetový názor. Te
prve nyní, pohlížíme-li zpet s jistým casov)'m odstu
pem,vidíme. že jsme byli svedky zajímavé doby, plné
krásn~'cha silných,nadejí. Není to tak dávno, co knih
kupeck)'trh byl zaplaven populárními hražurkami, vy
kládajícími. jak clovek vznikl z opice, není tak dávno,
co jsme se zápalem a nadšením hltali jak sešitové })Po
kroky a vynálezy«, tak i knihy marxistických teareti
kit. ,\ není tak dávno, kdy Voliairova veta, kterou aci
tovalo »Rudé právo« u príležitosti slavnostního prí
jezdu krále Fuada: »- Paveste posled11ího krále na
trevech posledníhO' kneze!« - byla pro lidstvo živým
lovem, k1:eré dovedlo rozechveti i poslední záhyby

duše.

.\ ješte neco bylo: víra v neamezený pokrok, víra
lidsk)'rozum a v budoucnost a nedl:'tvera v minulost.
o dokázala francouzská revoluce, opírajíc se o príklad

antiky. via Facti, to teoreticky a empiricky zdLlvodnili
edectí ft filosofictí hlasatelé vývajové nauky. Pokrok
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POVOLÁNí A ZÁLIBY

130hužel v)'sledek této snahy byl ten. že vedecká metoda
posledních let vyšla oslabena. kdežto krestanství bylo
posíleno. Dnes již nestojí proti sobe rovnocenní pro
tivníci, mezi ni.miž by mohlo dojíti k rozumové a prí
mé dohode. Bed1. premožen)lm - platí i v boji ideí.

Snad vidím situaci príliš cerne.· snad jsem se nechal
svésti cetn.\'mi príznaky. které pres všechno zdání uk;l
zují k myšlenkovému sklonu do prava. I tehdy je však
jedno jisté: nové silné krestanství potrebuje ve vlast
ním ój1llU i v z:tjlllll klidného v.\'voje, si.lného rovno
cenného odpllrce. J zde verím v demokracii a v bhho
clárnost výmeny názoru. Myšlenkový systém V)'vojové
filosofie dohrál svoji roli. Nejkrásneji to bylo videti
v nedávném» hádání« prof. RádIa s prof. Olehlou, kdy
Úlehla marne hájil positivismus a zrazoval ho témer

. každ)'m sv\'m slovem.
Najde se nový myšlenkov)" smer. kter.\" by se postavil

za ty dobré a cenné ideje minulélw století, k t e r é n e
.i s o u i ci e '1. m i kre s t a 11s k .\' 111 i?

V ceskoslovetlské kopané pricházejí po létech tucn\lch léta hubená. Nedá se to ríci ani tak o stránce
hmotné. jako o v.\'konu hráctl a mužstev. Nebot léta
huben;l. starosti financní, prišla již dríve. kdežto hrác
sk\- kapitúl se teprve ted' vycerpává. Nebylo-li penez,
opatrily se. protože vetšina klllbLl má sice nebohaté. al~
ebetavé cleny, kterí plljCí. nebo dají. Velké kluby. kten::
mají profesionální mužstva (je nutno upozornit.}~
není u nús ciste proiesionálních klubl'! a kluby smep
si s jist)'m omezením vydržovati. jen profesionální hr~
ce. nikoliv profesionální cinovníky) mají pak moz
nost získati i velké plljcky soukrome i verejne. Obe
taví clenové podpisují smenky s císly peti až šestimÍst
n"mi. zachranujíce klubový korúb v tísniv.\"Ch, ale
k;-átce trvajících situ3cích. Odmenou jim bývá výkon
jejich favoritll a možnost mluviti »do toho« - clo klu
hové politiky. do organisacních vecí. do sestav mu~~
stev a j. je zrejmé. že lidé. kterí mají peníze, nemaJi
vždv rOZl'nTI a neprinášejí do sportu jen nejlepší my
šlen"ky. Neb)'vají to však lidé horší tech. kterí jejich
penežních v.\·pomocí užívají. Tímto úvodem chceme
ukázaL že pokuJ jde o kapitál v pravém slova smyslu.
není potrebí mít starost nejvetší. Jinak .ie to s kapI
tálem »hrácsk.\·m«. kter.\· nyní dochází, jak bylo zjevne
videt na posledních prípadech. V nerozhodné hre
" "\tI adarskem a y prohre s Rakouskem i na prohre
\" mezimestském utk~lI1í Praha-Vídeií. nejmenujeme-Ii
jarní porážku ,(Jd ltalie a podradnejší neúspechy klu
hl'! v matchích mezinárodních. Dosud jsme byli zvyklí
na mnoho vítezství, c!(,ma i za hranicemi. na vítezství.
která cs. kopanou stavela na první místo v Evrope
a snad i v ostatním <;vete. vyjmeme-li z neho zakla
clatele moc!erní kopané. r\ ng-licany. O té svetové úrov
ni jsme byli úplne pre~.vedceni snad jen sami. aJle za
hranicí si netroufalo a ani nemohlo poprít oprávne
ní této soukromé klasifikace.

M ohli jsme získati zcela úrední proklamaci sveto
vého mistrovství. ale pr{lve pri (lfici~lních príležito-

"míme však zapomenouti. že na jejím podkbde vyrostl
cel.\' myšlenkov,' svstém, jemuž ríkáme moderní kultu
ra. Marxismus je nemyslitelný bez darvinismu a Iibe
ralislllus ie stežÍ predstaviteln.\· bez optimistické víry
v prí rodní den í.

Bylo vybudováno cosi ohromného. pred cím se tají
dech. novodobá pyramida moderního lidstva .. \!e drí
ve. než mohlo h.\·ti dílo dokonceno. dríve. než došlo
k velkolepému vyvrcholení. nastal obrat. Dejiny ne
znají sentimentality - tak jako bylo nuceno ustoupiti
kdysi krestanství, tak ustupuje i myšleukov.\' smer.
kter.\· jsme nazvali \·.\·vojnvou filosofií. )JepomLtže od
\'olávati se na vykonanou práci a na krátk,' cas. Tak
jako vyznelo na prázdno volání Chestertonovo. že kre
stanství nebylo popráno dosti casu k uskutecnení jeho
ideálu, tak by byla marnou i prosba neb poshovení pro
v.\·vojovou filosofii. aby mohla dokonciti své dílo.

Bylo by zbytecno vypocítávati chyby a nedostatky
tohoto myšlenkového systému a príciny jeho úpadku.
Bylo jich hodne a casto již o nich bylo promluveno .
.'\lespon u nás v Cechách. abychom uvedli nejbliŽŠÍ prí
klad, témer celá mladší filosofická generace rostla v boji
proti positivismu. kter)·· byl nejt..ypictejším represen
tantem vývojové filosofie.

Zastavujeme-li se dnes opet u této otázky. je to pro
to. že by nás zajímalo vedeti. co bud e? V)"vojová fi
losofie nedostacovala hlavne na poli morálním a její
nedostatky jsou nyní až príliš zjevné. Jsme VLtci ní do
konce do té mí ry skeptictí, že neveríme. že zmena ze
vcerejška na dnešek by nutne musela b.\"ti pokrokem a
že v dnešní prechodné dobe se snažíme zhodnotiti jed
notlivé myšlenkové smery. které jsou pretencienty
uprázdneného trLtnu.

Zllstaiíme opet v Cechách a snažme se myslet co nej
konkretneji. Nejprirozenejším nápadníkem je b.\'val.\·
odpllrce - krestanství. Nemusíme choditi daleko. aby
chom videli. že na této strane se pilne pracuje. Všim
neme si jen zajíma v.\ch spisLt profesora Rádia. méne
zajímav.\·ch pocinLt YMCf\. cítankove dojemných clán
kLt v Masarykove lidu a konecne i cinnosti Katolické
akce. Šlo-li by jen o politickou spolupráci. smeru jícÍ
k rozrešení nekolika konkretních otázek. nebylo by se
ceho báti. Domnív;ll11 se však, že vec je daleko váž
nejší. Socialismus na pr. není dnes již dávno socialis
mem rninul)'ch let. Byly provedeny revise a to nutné
revise. Není však na míste poznámka. že každá revise
tohoto druhu je ústupkem protivníkovi a že je tím ne
bezpecnejší. když jeho myšlenkov.\· systém je tak ne
ntresiteln.\·. jako je tomu na pr. u církve katolické?
Snad jsme si ani dobre neuvedomili. jak zásadne tkví
socia.lismus v myšlenkových predpc,kladech mimdého
století a jak je težko nahraditi jeho jednoznacné hedo
nistické poucky kres(ans!<.'·m niilosrdenstvím. aniž by
chom tím otr;ISli sal1l.\·mi. jeho základy.

Bohudík. nebo bohužel. jsme ji7. do té míry idealisty,
že veríme, že útisk duševní je horší útisku. hospodár
ského, nejde-Ii s ním dokonce ruku v ruce.

.\ jsme do té míry skeptictí. že neveríme. že samot
nému krestanství by se práve nyní podarilo v Inšem
slova smyslu spasit svet. když se mu to nezdarilo v do
h~ICh. kely hylo daleko silnejší a životnejší. Nechceme
podceiíoyati jeho dohré stránky. ale práve tak jako
u v.\"vojové filosofie. nemllžeme nevideti. jeho nedostat
ky. Pragmatis1llus se snažilo pretavení a spojení ideí
racionalistick.\'ch s kresfansk)'m sUj>raracionalismem.
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sportem je jen cinnost kancelársk~l. a rec~ické v.5'ko~!,
a slihy, Všude v Evrope, am neJlllel1l1Jeme zan29,n,
se státní úrady starají o to. ahy se ze sl:~)rt.u vyte~llo
pro obcany co nejvíce. Jel~ u, nás. kter~ Jsm; pred
nedlouhou dohou byli na shbnem vedouc1ll1 mlste,~ s~

nedeje nic .- ac1i se dokonce ne.rr;ll7,e mlUVIt o hrzdenl
v~'voje, S touto vecÍ také SOUVlS! nec:ostatek sport?v
ních cinovníkll, takže odpovedna llllsta sportovmch
jednotek se musí ohsaditi tím l1lat~riálem, kter~ je~p5:
ruce. 1 když je zrejme ménecenny Zl nesc~o?ny~ vets~
koncepce. Za takov)'ch okolností se r?z~m~~' clovek an~
príliš nepozastaví nad tím, CD se prave d~je v k?pane
a nediví se, že nekolik nezištn)'ch poctlvych bdI, nc
ml'1že ovl~ldnouti situaci hezpecnc a rychle.

.\ je nezbytné uciniti opatrení l:a ol)l:~l11Udob;§ hry,

jakou je kopaná. ,nebot ned~;7né, zjevy, JSOU,?0v.azltvoll
y)'strahou. Proste prohry. zadne velke yora.zk)., vyvo
laly odezvu, která se nedá omlouvat, LId n;;; pr,avo ::a
to, aby projevil svoji nespok<;jenost. ale. v zad~,em, prt
pade si nesmí dovolit to, oe se POkUSIl., o .pr~me za
sahování do deje na hrišti, nebo o teron~tlC~Y. PO!<l~S
vynutiti si O'd ústredí !akové 2'ozhodnut~, jake Sl preJe
jeho chorobná mysl. Umyslne tu mluvtme o chor~b
nosti, která se projevila zcela zretelne po nerozhodn:m
zápasu éeskoslovensko~Maclarsko (I; I). seh,rane:n
8, t. m. na hrišti Sparty pred 30.000 dlvaky. V teto hre
se ukázalo. že dosavadní hráci již nestací na to, aby
zvítezili. i\ssociacní kapitán, sestavuje mužstvo, sáhl

již na dno jeho schopností a vycerp~l hrácský~ .l.<api
tál. Ider" dosud mel k disposici. O tyden pozdej1 ne
príliš p(;zmenené mužstvo prohrálo ve ,Yídni sehran)'
mezistátní zápas s Rakouskem 1: 2 ~ tyz d~n v Praz,~
podlehl star)' hrácsk)' kádr \- mezlmestskem sOU?OP
s Vídní -J.:), ;\Iekolik mladších hordr nemohlo zachran:t
situaci, Klidn)' pozorovatel v)'konu našich mužstev Je
sice jejich neúspechy dotcen. ale nebyl z~~rcen, Spor
tm'ní v"kon není \'zestupn;'l prímka, ale knvka stoupa

jící a I~lesající jako napetí. elel:tri~kého, proudu, pr,i
cemž prLlbeh této nepraYldelne s1l1uSOldy odpovlc1a
stoupání a klesání sportovního v)'konu, vítezství a po
rážkám. Je to zcela prirozený zjev pro normálního clo
\-eka. Není o-všem príjemné hmstatovati fakt, že nyní
je cs. knpan[l vytlacena z ,-edoucího místa, ;1ebof ne
mllže ihned postaviti do pole mužstvo, Idere by bez
pecne celilo vážn)m souperllm, I)tlsohí také s~arosti;
jak zjednati núpra vu co nejdrÍ ve, nebot nelze Sl dobre
hráce vyplljcit jako peníze .. \ však pres to, že se u nás
jeví celkov)' pokles hr[lcského un~ení; je !< disposi~i
takm·é množství dosud nevyzkousenych jednothvcu,
že v pomcrne krátké dobe rnllže b~,t proveden v)'her a
sestavena jedenáctka, která ohnoví h\'valou slávu, když
se již hez' ní nelllllžeme ohejít. Ostatne y podohné si
titaci hyly i jiné foothallm'é svaz.\', dnes nad námi vítc
zící. r\ ty platily hMe za své chyhy než closud platíme
mv: Na príklad: l\1acrari ješte nikdy nedovedli u nás
z':Ítczit nad cs. repre<;entant.\', kterí je naopak poráželi
rozdílem 3 až .=; branek. Svet se proto nezboril a bude
se tocit cl;L! i dnes, kdv macl'arské mužstvo dosáhlo

u nás jen remisy a Rak~lšané na svém hrišti jen' jedno
brankové vítezství. Ovšem dnešní umení našich sou
secW je cle facto vetší, než ukazují císlice, ale ani tato
prevaha nemllže mít dlouhého trvání. Dne~ní zkuše
nost naucí naše kapitány vcas doplt10vat mužs'tYa a
vymel10vat hráce, ab) nestárla vžely skoro celá jede
náctka najednou, aby se pak najednou nemuselo hledat

tech jsme pochodili ;patne a tak jen pocetnost a n'li
kost ceskos!nvensk.\'ch vítez~tví nahradila diplom
o enopskél1l a skoro svetovém mistrov:,;t\"í cs. footha1
listu. Prakticky to melo asi stejnou cenu a ve smy"lu
propagacním to hylo úplne totéž. \' historii kopané,
hude-li jednou napsúna. bude ovšem zazúamenánll' mé
nc úspechtl ceskoslelvenské kopané. než sc jich dosáhlo,
protože hi ·torik se bude opírati o císla velk.\'Ch oficiál
ních souteží. k nimž priradí ciste kluhovní podniky
jen jako doprovod, jako ilustraci .. \ v prítomné dohe
nelllužeme se honositi ani temi pouradnejšími úspechy,
naopak pozornost vzbuzují jen porážky, na které naši
~dé nejsou zvyklí a nec1ov,edou je prijmout.

Jlo posledních prohrách vznikl úpln)' chaos v radách
\~-konll~'chfootballis'ttl i mezi tak zvan~'mi pasivními
sportovci, divákv. Je to velhl zkušenost. kterou dnes
získára jí všichnf. k'dož se sportem prichá7ejí do styku.
nehnI'dnešní situace ukazuje nejen krisi sportovního
V~-k()1ltl,ale i kri~i v nftzorech na sport. Naštestí lze
konstatovati. že kriticky je zasúena jen obec {ootbal
lor;l a její situace bude pro ostatní obory sportovní,
doufejme. vc:lsnou v\'strahou. Kolektivní sporty, hyl0
hy lépe ríci hry, jsou vždy vystaveny vetšímu nehez
pecí,protože jsou popul[trnejší a nepotrehujeme znovu
dokazovat. že divák tak jako je pro ne (lttležit~'m pod
púrní'm elementem, je pro ne zár<ovel1 i nehezpecím,
protože si osobuje ji<;té prán) na prímou kritiku, vetši
nOltnaprosto neužitecHou, protože príliš subjektivní a
náladovou. K rome toho byli diváci hÝckúni nejen sku
tecnou dobrou hodnotou v"konll na hrišti, ale i nacJ

b)1eCnOUchválou novin;trsi<ou, která to mnohdy my-,
lela lépe, než jak to ctenári ch[tpa! i. L\ je jisto, že cte

nár novin, velmi casto vycte ze SIOupetl veci, které
v nich nejs()U. Tt) ovšem nezbavuje v),tky autory c1lou
h~ThSIOUPcLlchv;tly jednotlivcll i celkll. S poc;'ttku byly
ohsažné zprávy - myslí se tu na kopanou - psány
jen pro propagaci hry, pozdeji tento cíl ustoupil dl)
pozadí pred zájmy Iduhl1, ústredí a pred ójnw oh
chodní pnlitik~' novin, Bylo chybou. že u n;ls nevznikl
vcas sportovní deník, kter)' by se hyl stal regulátorem
portovní žurnalistiky. Pri vzn"lstajícím újmu o sport

a hltavé touze sportovního ctenárstva nebylo možno
zahrániti, aby do jist\'ch novin nepsal kde kdo a mnoh
lly clm·ek. kter)' mel sice britké a vtipné pero, ale
kter~'se na sport jen díval. Práve o kopané hylo snadné
PS;lli- jak se psalo a píše. to vidíme dodnes. 'Verej
nost je krmena jako dravfl Z\'er, vším. co je na dosah
fukr Profesion;tlní žurnalista se stydí za to, co se
• sto preclk!rldá cten[lrské, statisícové obci. ,\ težce hn
j\lje. aby zabránil škodám nejvetším, škodúm. které

sohí psem]ožurna1isté, píšící ze ctiL;ldosti a klub()-
ého fanatismu, nebo proste jen pro nejak)' ten groš.
eto kapitola pro sebe a zatím se o ní zmií1ujeme jen
oto, že cJnešní situace v kop:lné je také z cásti dílem
oclpovecl!1~'Ch,Í1zkoprs::'Ch -sport;)vnícll písarll, kterí

nadno sklízejí va\'ríny v~'hovujíce choutkúm davu a
ohirajíce se populárními tématy, jsouce na sta honu
\'Z(lú!enioné idealistické prrlce jJt'h'oc1ních sportovních
prnkopníktl,

\' tomto liste bylo pak již nckolikr;tte psáno o ji
n~ch druzích nebezpecí. O tom, jak trpí cel)' c . sport
nedostatecn)'ffi porozumením verLjn)'Ch úradt'i, které
nedaly širok)'m vrstvám možnosti konati sport, ni·
koli\' jen se nal1 dívat. Ne, že by nehy]o penez, ale
proto, že na odpovedn)'ch místech sedí pánové, jejichž
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práli. Na tento klubov)' spor s'e odpovedelo - boyko
tem svazu. 6000 Kc. vymáhaných pak soudne, bylo
smešným dLlvodem pro boykot. Brzo na to vznikl ve
vídenském zápase spor mezi Rapidem a Spartou.
U nás z toh'Ú chteli mít válku, ale rakouský svaz. jehož
diplomacie muže být pro naši šk'Úlou, obratne zachréÍ
nil situaci, aniž musel padnout na kolena.

Také nyní meli jsme být vl'ivem nerozvážných fa
nouškl't zatlaceni z výhodné posice uražených. Na šte
stí však Cs. associace footballová tentokráte si dala
cas na projednání události ceskoslovensko-madarského
zápasu a teprve 17. t. m. ucinila rozhodnutí. Odevzd~l
vec rešení mezinárodní federaci footballové, která má
posoudit, meli-li soudce skonciti zápas v okamžiku, kdy
Madari predcasne a bez duvodu opustili hrište, pone
chavše na nem jen 4 své hráce. O svém kroku uvedomí
Cs. A. F. macÍ'arský svaz zároven s protestem proti
nesportovnímu jednání MadarL1. Toto usnesení CS.

A. F. je za daných okolností nejlepší cestou a ukazuje,
jak bylo zbytecné všechno rozcilování se fanouškll po
zápase. Po rozhodnutí F. 1. de F. i\. bude mOžno na
stoupiti další cesty a kdyby bylo nutno, mužeme ome
ziti styk s mad'arskými footbaLlisty, dokud by se ne
umoudrili. Stejne nežijeme od r. 1926 s Madary v prá
telských, nýbrž jen v tak zvan)Th korektních stycích.
které se na venek projevují tím, že se upouští od ofi
ciálních uvítacích obradll a hraní státních hymen pred
zápasy mezistátními.

Dr. Jaroslav Hullw (New York):

Oprávcové Stvoritele.
II.

Ruzných léku a pilulek, které zarucují Herkulovu
sílu, Adonisovo mládí, Apolonovu krásu a faunovskou
mužnost je na Americkém trhu na sta. S obchodním
úspechem »Nuxated Tron « dá se však srovnati jen trí
milionový výdelek spolecnosti, která vyrábela »S a r
gal«. Tyto pilulky byly urceny pro muže i pro ženy.
Ženám slibovaly zaokrouhlení forem, muHlm hroudy
svalstva. Vznikly pr~' tím zpusobem, že se sešli nej
lepší znalci vHivy a po dlouh)'Ch poradách a pokusech
ucinili vell.;:)'objev, jak lze trv,~!e zv)'šiti telesnou váhu
o deset až tricet liber. Jejich prostredkem je prý nezá
visl), od príciny malé váhy, at je ta dedicnost, prepra
covanost, vysilující nemoc nebo tajné návyky. Svalu a
tuku po nem pribýv[\ vždycky tam, kde je toho nejvíce
treba, ženám. v tvári, na prsou a v kyclích, mužum na
pažích a plecích.

Také tato spolecnost dovedla Sl získati rady lékar·
sk~'ch dobrozdání. jejichž autory vdecne prohlašovala
ve svých publikacích za vynikající a distinguov,1né od
borníkv.

Pra~ý vznik a složení tohot.O' bájecného stluštovadla
vyšel na jevo pri soudním prelícení, ke kterému došlo
na podnet lékarsk)'Ch kruhu: Mr. Jones, z Binglnmpton
ve státe Tew York. majitel reklamní kanceláre, navští
vil jednoho dne známoll farmaceutickou továrnu Parke
Davis & Co. a požádal ji, ahy mu sestavila nejakou
privátní formuli sílících tabletek. Firma mu delala ta-

celé nové mužstvo. Tak nejak posuzuje dnešní situaci
sportsman, kter)' musí vedet jak zvítezit, stejne jako
musí umet prijmout porážku.

Zpusob, jakým byry prijaty zmínené neúspechy cs.
kopané, je dokladem toho, že dobrí sportovci jsou i u
nás v menšine. Jen menší cást 1idí oznacených za spor
tov<:e jimi skutecne je. Nedávno bylo do ceského slov
níku pojato slovO' fanoušek, oznacující cloveka si1'ne
zau jatého osobní zálibou. šovinistu svých feworitLl. Fa
nOllšek byl posmívaným individuem a dnes je i nebez
pecný. Nebof nemá potrebn)'ch nervu, aby vydržd to,
co vidí a prožívá, a je nezdravym elementem i na na
šich hrištích. Dramatický prubeh hry podnecuje fa
nouška k nerozvážným cinum. Jak také má tento clo
vek zachovat klid, když dlouho pred matchem a pri
rllzných príležitostech cte na cel)'ch .sloupcích vecer
níku, že to. nac se pLljde podívat, není jen sportovním
zápasem, ale že tO' je boj národní a státní diHežitosti.
který se musí vyhrát za každou cenu, v nemž se hráci
musí obetovat. v nemž hledište musí »delat kravál«,
kdyby souper cinil chyby a také proto, aby soudce ve
del, že si nesmí dovol,it udelat to, co považuje za
správné. jestliže s tím nesouhlasí hledište. Nedivte se.
že ~id uverí takovým kampaním a podlehne psychose.
Z ní vypl)'vá, že domácímu hráci se má dovolit vše,
souperi nic, a jestliže se prece proviní, pak pryc s ním.
Za techto okolností se pak ciní hrubé chyby, kterými
se sami poškozujeme i když máme úplne pravdu. Nej
lepším pr,íkladem tu je práve match s M;adarskem.
Bylo vecí soudce, aby rozhodova~ o prestupcích na
hrišti, ale byl'O vecí ústredí, aby si zjedna1'o satisfakci,
když sám vLldce odvedl mad'arské mužstvo predcasne
ze hrište. nejhrubší pokl~sek. jakého se moh~ dopustit
na sportovních rádech. Místo klidného rešení žádal lid
extrémní opatrení a hl'ásal svépomoc. Konaly se schLI
ze - byt jen nepatrne navštívené - mluvily se ne
::;mysly o bojkotech. durazných opatreních a žádal se
nemorální protest proti výsledku, a bilo s'e hlava ne
hl'ava do cinovníku. do ústredí - do všeho. Tato re
voluce pri pive brzo ochabne, a:le bylO' o ní referováno
i v Madarsku. kde si mnuli ruce. i\ jeden z pražských
vecerníktl se dovedl, postavit za horké hlavy fanouškt"l
- snad i jeho referent ži je v psychose. Za techto oko1
ností se l)ak težko pracllje a k rade chyb se priciní
nová. Prilve u nás mel'o by se pLlsobit ke klidu, jímž
jediné se posílí sl'abé nervy.

Divíme se. že v cizine tu a tam neposuzují cs. foot
ballisty, jak bychom si práli. Prohlédneme-1Í minulost,
pochopíme proc. Na antverpské olympiade r. 1920
meli jsme olympijské mistrovství y kopané na dosah
ruky. Mužstvo však zakolísa:1o - nemelO' nervLl 
prohráva jíc, odešlo ze hrište. Byl to svetový skandál
a ]'éta se nám predhazoval. nebot ani vLldci nedovedli
napravit chybu mužstva. Jin)r prípad: s Jugoslavií
by.l0 ujednáno, že na Vidovdan v S. H. S. a na 28.
Ríjna v CSR se budou konat mezistátní matche. Má-.
lem by ,se hylo na tento bratrsk)r závazek zapomnelo.
Bylo nutné durazné upozornení, aby se tradi<:e v zá
rodku neprerušila. Když r. 1926 oznacili Madari 'c e
s k 00 s loven S k é mužst.vo provokativne jen za
c ,e s k é pri zápase v Pešti, dovedly se n.aše slabé
nervy s nimi pohádat. ale nebylo klidného, ale duraz
ného odmítnut.í. Pred 2 léty vznikl' spor Sparty se švý
carsk)'m klubem, kter~' odmít!l vyplatiti Sparte celou
náhradu. protože nepost.avila Schaffera. jak si ŠyS'cari
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sanatogenem. Kdybych potreboval tonícké lécby, užíval bych
radeji cistý glycerofosfát, než sanatogen. Kdysi prodávali také
medikovanou píci pro kone. Podle mého názoru je kombinace
potravin s tonickými lécivy jedním z nejbezohlednejších zpu
sobu šálení publika výrobci patentního zbožÍ.«

J. H. Long, profesor chemie v Chicagu, vyjádril se
taktO':

"Kravské mléko obsahuje 3'0 až 4% kaseinu, sdruženého
s rozpustnými fosfáty. Je nesmyslno domnívati se, že tento
kasein po sražení má vetší výživnou hodnotu než v priro
zeném stavu. Tvrzení, že sanatogen je nepochybná organická
sloucenina glycerofosfátu, nemuže žádný chemik bráti vážne.
Videli jsme již mnoho takových pokusu, prohlašovati smíšeni
ny za organické slouceniny a pripisovati jim proto vetší
hodnotu, než skutecne mají.«

Graham Lusk, profesor fysiologie na Cornell Uni
versity, rekl ve svém pU'sudku toto:

"Vezmeme-li v úvahu jen obsah kaseinu, dávka sanatogenu,
odporucená .v cirkulári vydá nanejvýš tolik co pul litru mléka.
cili asi ctvrtinu proteinové potreby tela - mereno proteino
vým minimem. Že glycerofosfát sodnatý má nejaký zretelný
dobrý fysiologický úcinek, nebylo pokud vím, nikdy doká
záno.«

Profesor Barker, internista z Johns Hopkins, soudí:
"j e samozrejmé, že stejného úcinku lze dosáhnouti pridáním

mléka a vajec do stravy, - až snad na psychologický úcinek
podávání drahého a laikovi tajemného prostredku. Námitky
proti sanatogenu nestíhají tvrzení, že je to potrava a silidlo.
ale obracejí se proti klamání publika lékaru, tvrzením, že má
výjimecnou hodnotu, za kterou je výhodno zaplatiti vysokou
cenu.«

Podobné posudky podali profesor Cahot. internista
z Harvardské university, Dr. Gideon Vilel1s, patholog
z chicagské university a jiní. Pres to byl nápor kasei
nové 1110ucky na americkou tabuli tak veliký, že se ame
rictí pekari pocali obávati o odbyt chleba. Prijali proto
s pU'vdekem prohlášení American Medical AssociatiO'n,
které znelo:

»Tvrdí-li výrobci, že sanatogen obsahuje O' 700%
více tkánotvorné a život udržující potravy než pše
nicná mouka, mužeme dokázati, že za dolar pšenicné
mouky obsahuje tolik energie, jako za 197 dolarll sa
natogenu ... « *

Oprávcu Stvoritele, kterí útocili na jeho esthetický
vkus a na horizontální rozmery, které nám dal, bylo
dosti vždy a všade. Na vertikální rozmer, - tL'ljme na
lidskou krátkost zaútocila si jen jedna spolecnost
z Rochestru, New York, zvaná »The Cartilage
Company".

Její duší byl Mr. Leo Minges, který se seznámil
s medicinou jako delník v závodu, kde se delaly vosko
vé anatomické modely. Chrupavkové ploténky, které
mšel mezi páterními obrat ly anatomických preparátu,
pripomínaly mu patrne tažný vosk modelu, dostal ná
pad, založil si vlastní podnik a vydelal ctvrt milionu
dolanl. Jeho nápad byl ten, že systematickým nataho
váním pátere lze zvÝšiti lidskou postavu. Sestrojil prí
stroj, který vypadal jako šibenicka s kladkou. Provaz
od ní pripoutal se na pás pod rameny, nohy se upev
nily ve trmenech a taháním za provaz pres složenou
kladku vyvinula se znacná síla, která napínala telo do
délkv. Ve své reklame slibov,al, že po rocním užívání
prístroje zvýší se postava o dva až pet paleLI u kaž
dého, kdo není pres padesát roku stár. ReHlma byla
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bletky obsahující hypofosfáty, lecithin a strychnin, 
celkem zcela bežnou kombinaci tonických léciv. Mr.
Jones platil za rooo tabletek 53 centy, rozdelil je do
malých krabicek, obalil je balamutící reklamou, zapla

vil casopisy obrázky krásných žen a mužu, kterí dek?
vali za svuj puvab takto vzniklému »Sargolu«, proda
val 40 tabletek za dolar, byl v tom obchode ro let a
vyprodal jich za 3,000.000 dolaru. Vládu Spojených
tátu to pak stálo IOO.OOO dolaru, .aby ve vleklém soud

nim procesu dokázala, že je švindlér.
Evropa vypomohla Americe nedávno k hospodár

kému zesílení, dík evropským diplomatúm a politi
kum. Obcas chce vypomoci Americanum i k telesnému
zesílení a o tuto zásluhu se derou evropští universitní

profesori. Velký nátlak na Ameriku se strany veyrop
ských vedeckých svetel se udál v roce 1909, kdyz Jedna
londýnská spolecnost pocala prodávati zázracné omla
zovadlo oživovadlo nervové sílidlo a tvoridlo nového

života, ~vané »5 a ~ a to gen «. Tento ú~1ledne balen)'
prášek pronikl své doby do celého sveta Jako P?pel ~o
výbuchu sopky Krakatoa. Sanatoria a ,nemoc~llce .da~
valy ho rekonvalescentltm a tuberkulosUlm, uUlversItUl
profesori se o nem uctive zmiiíovali ve svých pred

náškách a pod vlivem nekolika nemeckých yedecktc?
psavcu predpisovali ho lékari snad 'po celem s:rete.
Podle literatury, publikované v)rrobCl, sanatogen Jest:

»Obnovitel ztraceného zdraví«,
»Specifický prostredek k posílení nervstva«,
»Nejspolehlivejší a nejvedectejší Zlvmou «. ,

»Povzbuzuje metabolickou cinnost b~111,eka pús~bl
dúkladnejší okyslicování látek, dodávaJlclch energII. ~<

»Vedecká sloucenina, jejíž každá cástecka znamena
nejjemnejší, koncentrovanou, tkMíotvornou živinu, r:a
danou výjimecnými omlazujícími a oživujícími silamI. «

»Obsahuje o 70070 více tkáií.otvorné a život udržu

jící potraviny než stejná váha pšenicné mouky.:'
Nátlak této výtecné, evropské, svetove uznane mou

cky na americké publikum i ~1a lékarsk~ ~asopisy b~~
tak veliký, že American MedIG1I AssonatlOn dala JI

chemicky prozkoumati. -
Rozbor ukázal, že clo Ameriky je importován za ho

rentní ceny sušený kasein smíchaný s 51/270 glycero
fosfáttJ sodnatého. Populárne receno, jedna zázracná
krabicka sanatorrenu byla totožná s jednou ceskou su ..
šenou homolk01.~ namocenou do lékarLlm i lékárníkLtm

dobre známého ~O'ztO'ku glycerofosfátu sodnatého.
Veríime-li uceným universitním prOfeSO'rlIm, kterí

dali sanatogenu svá pochvalná dobrozdání, je snad ja
drnost ceského sedláka a nezdolnost a.grární strany jen
dusledkem domácíhO' homolkO'vého prumyslu. Možná
okonce že homolkám vdecí celý náš národ za to, že

nezahyn~tl, nebot podle jedné awárr;í t~ese .náro~ j~st
jen parasitem na sedlákovi, a Je znamym blOlogl~kym
faktem, že parasit prejímá ochranné látky od hO'strtele.

American Medical Association bohužel neznala to
hoto obrovského sociálního dukazu o výtecnosti sanato

genu a prekvapena výsledkem rozborL:, pO'žádala svoje
nejcelnejší fysiology, biology, chemtky a pathology

O dobrozdání, zda tento prášek múže míti a n::á da!eko
áhlé úcinky, které o nem hlásá reldama 1 »veda«,
když je to v podstate smíšenina tak jednoduchá, jakou

Oj shledala chemická laborator.

Olto Foliu, profesor biologické chemie na Harvard- .
é universite, napsal:
.Kdybych mel hlad, dal bych prednost sklenici mléka pred



tak v 'da'tnú. že prístroj kupovali nejen americtí krátcí
ohojího pohlaví, ale i školy a telocvicny, Nehot prí<;troj
nejen zv)'šil postavu. ale i rozšíril, ramena a hrudník
a srovnal krivé nohy. at již byly do () ne1Jo do X.

1\1r. Leo Minges hyl v tomto podniku devet let a
mohl v nem zllstat déle. kdyby byl neprišel na neštast
nou myšlenku. exportovat SVllj vynúlez do Japonska.
kde si sliboval dl)hr~' businness od této krátké rasy .
.\Ie Japonci jsou puntickári, dobre se merili. a když
výsledek byl záporn~'J chteli peníze zpet, jak bylo sli
bováno. lVJr. Minges zase nechtel peníze vrátit a tak
došlo k zakrocení u americké vlády. Ta byla dokonce
tak svedomitá, že poslala 700 dotazLl k domácím ma
jitelltm prístroje, vyzvída,jíc jejich úspechy. Jenom
patnáct krátk~Th m!;ldencll a panen odpovedelo, že vy·
rostli od dohy zakoupení prístroje d ti všichni hyli
pod 25 let starí. Následoval soudní proces, pri kterém
vážní advokúti obou stran se vytahovali na šihenicce
a merili SV,lU délku a zpod šibenirky promlouvali svoje
obhajoby k porote .. \ stala se vec nejpodivnejší: a m e
r i c k á porota rozhodla ve prospech J a po n c LI a
soud odnal v)Tohdlm poš'tovní dopravu. Od té dohy
je prodlužování amerického národa zaraženo a Japonci
ztratili poslední nadeji, že dorostou na ,\meriblny.

l-)an ncitel v naší škole ríkJlval vždy tomu nejmen
šímu v rade pri telocviku: >: Vyhírej si velké bram
bory, at vyrosteš,« Kluci se snúli. ale kdyby pan uci·
tel chtel te(I' svoji my~lenku zpenežiti v .\merice, ne
potkal hy se jiste s v~'smechem a me! by vhodnou kon
junkturu, nebot \' tomto ohledu je v americkém ob
chode již delší dollu mezera.

*
(tvrtou dimensí. kterou n;lm (hl St vorite!. je podle

Einsteina cas, - délka života. T1r')ti této je v celém
lidstvu nepretržitá rebelie a pokusy, prodloužiti život,
odstraniti stárnutí, neho oml3.zovati sestárlé, mužeme
sledovati daleko do staroveku. !3)'valy v\'hradou egypt
sln"ch nabobll. rímsl<:\-ch CaeSarll a stredovek~"Ch aichy
mistl1. Vf:' veku ved)' prišla otúzka ta zaSe na pretres
pracemi a theoriemi Mecnikova, Steinacha a Voro
nova. Všichni tri meli v Americe velk~' úspech zejména
u žurnalistú, které sice neomladili, ale dali jim ]{\tku
na tucné sloupce a kachny, Když prijel V oronov pred
nekolika lety do [\ meriky, prevyšovala pr)' nabídka
mladých varlat vhodn)'ch k transpbntaci tisícinásohnc
spotrehu. ;\lecnikova theorie. že stárnutí je pLlsobeno
otr.3.VOU z tlustého streva. je zakotvena v ,\merice tak
pevne. jako Standard Oil Compan)', Stanice, ve kte
rých se nalívá gasO'lin tétO' spolecnosti do zadní C{\sti
americk,ých automobiill, jsou jen o málo cetnejší. než
stanice, ve kterých Se dle Mecnikovovy teorie nalívají
do zadních cástí ,\meri.canLl ruzne medikov"lné klyst),·
ry. Slibuje se jim za to všechno možné. Mekké cév)'.
ztracené mládí. kouzeln)' vliv na druhé pohlaví. vylé
cení všech možných nemocí. Navštívíte-Ii závod s ná
pisem »Colonic Specialist«, jehož majitel je obycejne
ženského pohlaví a rekrutuje se z professe masserské
nebo porodnické. dostane se vám rady rllzne navone
n)'ch klystýrl't, vodních. mlécn)'ch, olejov)'ch. irrigace
tlustého strev,"l, pak dáma objeví, že máte prí Iiš tesn)'
sverac a pocne ho roztahovati serií kovov)'ch dilata
toru, címž je rada análních rnzkoší skoncena. Ovšem
k dosažení mládí je pd- to treha delat denne, neho
aspon trikrát týdne v predplacení.

Jindy prekvapí vás Z'l v)'ldadem americké lékárny

590

obraz muže. ukazující na V;\S prstem a tážící se , ve·
škerou prísností: »:\:1e! jste dneska vnitrní lúzeií? Což
znamená, že si máte koupit g\lmov~; vak s cel~'m \'~·he·
rem rllznotvar~'ch núsadcLl, sednouti si na nej a dál si
okamžite »StrevnÍ kaskádll« cili »vnitrnÍ ];lzen,. ~e

boŽ! ík :\ Lecnikov jiste netuší, jak jeho teorie pomúhá
ted' americké gumové industrii.

\ - Chic'Jgu existovala dokonce »Co1on Laundrp cili
»strevll í prúdelna«, její ž majitel dával kursy \' ~cištení
jímky" a t. d,

Konkurentem Voronovov.\'lU stal se v Americe
J () 11 n R. Ii r i n k I e y z Kansas. Neužíval opicích
žlaz, n~'brž kozlích, ty pr~' jsou lepší. Také zjednodušil
techniku. X eužíval transplantace, l1)'brž vstrikoval pod

'kllži ŽI;lZ11rozmelrrenou. K tomu pridával jakousi ope·
r:lci, pri níž postavil zase Steinacho\'\l metodu na hl1
vu: pridal pr.\· totiž k pacientovým pohlavním žlázám
novou arterii a nov~' nerv. Tento pán nebyl lékar,
n~'hrž knez, pmteslantsk~' fundamentalista, lpející na
c!oslo\'llém znení bihle a hojující proti evolucní teorii,
To mlI však nevadilo \- hnrlivém opravúvání Stvori~le.
k ncmuž použí va I také originální reklamy:

nyl to obraz ..j..')leté dámy, nežne objímající velikéh'
kozla. 11oc!pra V)' 111 rohem kozlov~'m stál Nf r. Brinkley
v kncžském úhoru. X a jednom mohutném rohu kozlO\'e
hyl n;'lpis: »1,;\ Ž e f 11n d;lm e 11 ta] i s m", a na dru
h ém: » P r a k t i k u jev e d u k o z líc h ž Ul z«.

Jeho veda mela tu v~'hod11, že se dala praktikovati
též na žen::ikém p,)111:1ví, kdá \ 'oronov i Steinach se
lh{\\'{\, Také I)\'la ebleko snúe popu!;'lrne vyložitelnú,
nebot jeho injekce nebyly p6 nic jillého, než .nahíjení
haterie" .. \ tak mel - a má - u americkéhn lidu s111d
n~' úspcch: Když lze nahít baterii u automobilu nebo
11 r:ldia. proc hy nf'šlo nahít pohlavní haterii u mua\
a u žen? , ..

Že je ceh rada omhzo\'acích a vek prodlužujících
prnstrecJkLl na obrovském trhu patentních medicin, je
samozrejmé. ,\hy však o omlazení neprišli ani ti, kterí
neverí na lékare, mediciny. injekce. operace a klyst~TY,
n~'hrž jen a jen na cheiropraktiky ,,1 osteopaty, o to ,e
star;\ 1\1 r, 1'1o h a r ci Hra d str e a t z Chicaga. Uži
v;\ k tomu standarc1ní reklamy, s obrázkem mladé ne
vesticky. která si vede obstárlého, ale statného plukov
ník:l. Je to zrejme reprodukce svatební fotografie. Nt
vesticka si ríká štastne: »l\Tožná, že pluko\'ník vypadá
star~' .. \Ie nejedná tak a necítí se takov~'m«. Kdo chce,
aby se mu vedlo jako tomuto plukovníkovi s nevestic
kou, m;'l si koupiti Braclstrea{ovu knihu )'Kúd~' sV,i'm

vlastním cheiropraktorem " , Tam se docte, že stárí je
dtJsledkem ssedání se pútere, a že lze omládnouti, vez
mete-Ii si poštovní kurs páterní prostocvikLI.

Když, \ merican M edical ,\ssociation zvedave pát rala
po tom párku svatebcanLI, kter)' se nekolik let c1áYá
wbrazovati po všemožn)'ch C'lsopisech, dovedela :e,
že pan ženich není plukovníkem, nýbrž klenotníkem,
kterého insertní kanceláre pro jeho ztepilou postavu
casteji fotografují pro obrázkovou reklamu, a že svoji
nevestu, kterou zn;\ z obr;lzku celá ,\ merika. ani jmé
nem nepamatuje.

Duševního omládnutí lze \' .\merice docíliti také tím

ZpLlsobem, že se dáte zaps'lt mezi 20.000 žákll S \V a 111i
Vo g a n d y, alias Vo g a na n d y z Chicaga. Její ve
c1eck~' systém se jmenuje »Vo g o d a': a spocíú \' tom.
že nabíjíte svoje telesné a duševní baterie vnitrní ko·
smickou energií, Základní cviky tohoto systému lze
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behem. A škodli vost písku u koní nellí tou prací prokázána, ac
po celou válku a dríve na ni bylo pe\'lle vcreno. nebot náš
jiste I' hlm ohledu nejkompetentnejší znalec, profesor patho!.
anatomie na vysoké škole z\'crolékúské v 13rne, dr. Macek
o ní' pocliybuje a škodlivost písku pripouští spíše u krav.)
Dále by si byl precetl, že nepodarí-Ii se nalézti hotulinotoxin
a b. hotulismu. že tím botulisl11 ne n í vylou(;en, A zvlášte
v porušeném materiále, I\ler}' prof. Honl dostal, hylo od po
cátku pravdepodohno. že ani pri pravém hotulismu. nedá se
prokáza t. což prof. Honl. prá vc proto. že je dohrým odborní
kem, také uvedl. o cemž všem ovšem p. Gel by mel vedet. Na
otázky, které klade p. Gel na str. 553 ("Zjištena fakta ... « až
do konce) odJ)o\'í lnu lellce každý pClIIekud zkušený prosektor.
a není tu místa k tomu. Zdl'a\'otní rada je jistc dobr'e uvá
žila. ~ Vubec k (;emu celá ta polemika? Za jakou spra\'edlnost
tu bojuje p. Oel? Ci obvilluje tu všechn~' \'edce-Iékare i che
miky, celou lékarskou verejnost i zdravotní radu, i se soud
nictvím, že clice krjt zlocin jednoho lékare. nota bene na
dvou jiných pi'íslušnících téi lékarského stavu? - .Jak muže
se ptát, s<Ím soudní žurnalista. proc zat)'kány osoby, které
doufají primíscným sklem otrávit nekoho. a nevedct. že nutno
trestati i pokusy o vraidu. byt byly provedeny nástroji
k vražde nezpusobilými. užije-Ii jich pachatel z neznalosti.
domnívaje se, že mohou smrt privoditi?

Další charakteristikou techto polemik je. ie pod k I á d aj í
p I' o t i v n í k li nes p I' á v n j p o s tup, jím ž v I a s t ne
s a:mi p o lem i s ují cíp I' a c u j i. Tak není naprosto prav
da, že odmítnuta byla odborníky otázka o škodlivosti skla a
limine, ale práve po velmi hojných pokusech a šetreních, které
o tluceném skle provedeny drívc a po kutnohorském prípade
znovu; zatím co P. Oel sebral pouze zprávy ze stredoveké
literatury a ojedinelé údaje z ruzných spisll, sám žádné po
kusy neudelal, ale a priori se postavil za škodlivost skla a
hned oznacil prípad za vraždu, zustav každý objektivní dukaz
dlužen. (Úsudek odborníkCt byl tcn, ic nelze s urcitostí pro
kázati žádný jed, vcetne »skla«, který by smrt spolehlive vy
svetlil, ale že pravdepodobne jde o nemoc prirozenou, o bo
tulismus, na základc cehoi soud. nemajc dalších indikací, pri
rozene veškeré další pátrání zastavil, nel110ha jinak jednati.)

Od mého posledního dopisu vyšly 2 práce zabývající se
škodlivostí nestravitelných práškLI. Pi. Dr. O o I d f e der o v á
(Sborník lékarský 31, 1929. 69,) ještc pred prípadem kutno
horským podávala nestravitelné hmoty zvíratum a našla
úplnou neškodnost hlinky (bolus alba) i II dávce 4krát vetší
než bylo vlastních potravin. A cástecky hlinky jsou relativne
ke sliznici dostatecne tvrdé, aby poruchu vyvolaly. Dr. Orei!!,
asistent stát. hygien. ústavu v Hamburku v Mli n c h. med.
W o c h. 1929, seš. 35, navazuje na kutnohorskj prípad a uve
rejnuje vjsledky svých pokusu s tluceným sklem na mnoha
zvíratech. Všude bylo zcela lleškodné .. Velmi duležitý je
v clánku tom tento odstavce: »Wie ich nachtr!jglich durch
eine freundliche Mitteilung des lierrn Dr, V o žen í I e k in
Kuttenberg erfuhr, hat aber der Obduktionsbefund dieses fal
les den eindeutigen Beweis crbracht, daG der Arzt einer akuten
Wurstvergiftlmg zum Opier geiallen war; die anfangs als Olas
teilchen angesehene, im Magendarmtraktus gefundene Sub
stanz bestand aus A d s o I' g a n (Chlorsilber-Kieselsiiure-Oel),
welches zu therapeutischen 2wecken gegeben war." Jak zrej
mo, liší se zpráva ta od podané p. Oelem naprosto a není mne
možno zjistit to. co bylo možno zjistit soudu a zdravotní rade,
kde je pravda. - Ve své práci prináší Orei!! též zprávy
o škodlivém úcinku skla (vetších úlomku), pochybuje však,
že by cásti malé mohly vyvolat jakoukoliv nemoc. Pokud
smrt byla konstatována, tak zpCtsobena byla zvredovatením

ysIpo

Ješte doslov ke I{utué Hoi'e.
Váženj pane redaktore!

Doufám,že v zájmu spravedlnosti dáte místo této odpovedi,
I'i jste poskytl tolik volnosti zl1yte(;nému - což doufám, že
Ic dokáži - "Prozatímnímu doslovu ke [(utné nore«. Muj
I by mohl nésti téi nadpis: "O odbornících a diskusi vecné
nCl'ecné•.

V .Doslovu. vypocítáno prvne vetší II1ll0žství vedeckjch
)'111. Mohlo by se vypocítati jich daleko více. Veda sama
sbírá a vyd á n a o tom cel á díl a p I' o P o u c e n í.

ebo! pravý vedec je si vedom relativnosti svého poznání
I'í, .že veda u(;í tomu, co bude zítra vynácello«. Ovšem,
uští jednou získané stadium poznání jen na základe v e

ec k y získaných a overcných novjch f a k t a log i c k y
nichbezvadue odvozených z á ver U, (;ímž se liší od žurna
tu veccrníkových, kterým není cílem pl'avdivé poznání, ale
nsace,a od fanatiku, které vede cit. Vím na pr., že dnešní
lucní teorie má hojné slabiny a ie bude nutno nahradit ji
ší; ale kdyby fundamentalisté spustili ješte jednou tak ve
Ý pokrik, jako dnes, tak teorie ta nepadne, nebo! "jen jednou
dlo Jcricho - hlaholem trub«. Proti "Doslovu« bylo by

bytecnodebatovati, nebot vyvráceny jsou jeho námitky již
mými clánky dríve publikovanými.

Ale je to prímo vzorn)' príklad nevecné polemiky. Ukázal
m posledne, jak smí sen y j s o u ve cláncích Oelových

oj my každému vzdelanému laikU' zrejmé (látky vstrebatel
a nevstrebatelné); vy pí c hnu ty vet y ze zamíta

ch posudku predních kapacit, aby se zdálo, že pod
rují stanovisko Oelovo; jak citován pravý opak
ho, co citovaná autorita napsala (Castellani). "Doslov«
á další charakter techto polemik. - Polemik v toho
uhu nacházíme bohužel i v odborné li terature, a pod

universitního profesora není vždy zárukou vedecké
~cnostidiskuse. - Je to predne o s o b n í z a b a I' ven i.
•Gclpovažoval za svoji povinnost se ohraditi proti této výtce
nechápe,že predne je to samozrejmé - diskutoval jsem již
ohdy s nejlepšími práteli bez újmy prátelství. - za druhé,

e toto ohrazcní je práve charakteristické pro ráz techto po
rnik,pri nejmenším nevecné a zbytecné a tím horší, že není
fímné,nebo! se tam mojí osobou zabývá.

Dalšíznak: Ne po rád n é pre cte n í toho, proti cemu po
isuje. Tak ve svých cláncích ve Ves mír u a Dem 0-

r at i c k é!TI S t r cdu i Prí tom n o s t i výslovne prí
štím a vetšina autorll, že za výjimecných okolností sklo

že být škodlivé, ,a okolnosti ty podrobne vypocítávám; vý
vne na pr. jmenuji, že zvláštní anatomické pomery u urci
h zl'írat disponují k poruchám po požití neztravitelných
01,tak že obšírný citát z práce Mangelowovy je zbytecný.
tatneukazuje sám ci tát ten, že príznaky u koní jsou zcela
ncž v prípade kutnohOJském, predevším chronickým pru-

ovádeti ve zdraví. ve stoje. v nemoci. v sede. kdeko
IV:l kdykoli\". lísk:'t se tím jasné myšlení. knllcentr:lce

tvorbe, premožení únavy a trvakho rnl;'ldí, Slavnú
pharka (;alli (;urci vc1eé,ila pr~' tO!1luto systému za
ve zdral'Í, sílu, mír a rnvno"úhll, Jedná se o .iak~rsl

zmaten~' indick)' systém <l\~tosuggesce ~l autohypl1'o
··mu. pln." mluvení o ko:-;mické energii a jejím nahí
ní telesných bunek.



strev a zánetem pobrišnice, tedy nález byl úplne odlišný od
ku tnohorského.

Tímto koncím debatu, ac podle názvu "ZatímnÍ« míní se p.
Gel k tomu znovu vrátit, chteje míti, aspon casove, poslední
slovo a dojem prevahy, což bývá též charakteristikou techto

• ne.vecných polemik.
O vadách našeho soudnictví pri pribírání soudních znalcu

psáno již mnoho a sám jsem nekolikráte u posudkú lékarských

již v tisku' na to upozornil.
Ojedinelý je snad zpúsob, jak bez vecných znalostí ironisuje

p. Gel naši nejvyšší zdravotní radu, která o prípadu kutno

horském podala posudek na základe dvou z našich nejlepších
odborníkú, chemika a soudního lékare, Cecha i Nemce. Aby
k až d Ý dovedl to t o posoHdit, k tomu n e n í tre bab Ý t
o d bor n í k e m v ž u r n a I i s t i c e.

V Olomouci, 9./IX. 29. Prof. Dr. Kabelík.

Jeden' mladší sociální demo){rnt
panu dru Alfrédu Fuchsovi.

Vážená redakce!

Téma c e rve n á a c e r n á k o a I i c e diskutuje se již déle

bez výsledku pro vytvorení vlády na tomto podklade. Pisateli
tolloto dopisu je cizí realistická láska k diskusím jako tako

vým, z kterých na dlouhou dobu nic nekouká. Obírá-Ii se muj
dopis prece jen tímto námetem, je to jen dusledek presved
cení, že námet vládní spolupráce cervených a cerných poklá
dám v zásadc v dohledné dobe za uskutecnitelný. Cervení a
cerní ostatne již v Ceskoslovensku v jedné vláde spolu se
deli; nové na vcci je pouze to, že spolupráce jejich sama
o sobe má být krystalisacním základem.

Je možno, že našim duchovním otcum a babickám se prsa
dmula, když zpívali "Rudý prapor« a jiné sebevedomé písne.
Mnohem prípadnejším socialistickým zpevem za tohoto casu
jest však známá ceská "Málo nás, málo nás«, která by zaslu

hovala býti preložena do vícc svetových jazyku. Prubojnost
socialismu záleží v tom, jakého si najde spojence. (Tuším, že
tuto pravdu už kdosi rekl - pakli ne, tak je "ve vzduchu«).
Agrárníci se ve funkci spojence socialistu již jednou osved
cili. Bylo by nepochopitelným konservatismem zásadne se

uzavírati kombinacím jiným, nevyjímajíc ani kombinaci s ko
Illunisty. (Príležitostne bud zvlášte na adresu nesocialistických
složek politického stredu jasne receno, že mezi socialistickou

mládeží rozdíl mezi socialisty a komunisty se stále pokládá
více za otázku taktiky než ruznosti politických požadavkú a
že ideálcm nejpopulárnejším zde jest: jednotnou frontu so
cialisticko-komunistickou uvésti jednou ve skutek, nejen snad

v málomocné oposici. Romantická víra, že by komunisty bylo
možno "znicit<" pokud mne je známo, mezi socialistickou mlá
deží presvedcených stoupellcu nemá.)

Hledají-Ii socialisté spojence pro vládu, hledají je pro spln.ení
rady konkrétních požadavkú. Pri tom platí princip neco za
neco. V tomto smyslu jest na pr. námet docasného zastavení
protiklerikálního boje prijatelný každému, kdo uznává potreb
nost toho, aby socialisté se vubec koalovali s nesocialisty. Ta
kovým docasným zastavením protiklerikálního boje by se
ješte tradicní stanovisko socialistické vuci klerikalismu a ná
boženství v zásade neopouštelo. Koncese má znak docas

nosti; není utecením od požadavku. Také v minulých letech
koncesemi stredostavovskému agrárnímu stanovisku pri po
zemkové reforme socialisté pro další léta a pro svuj pro
gram nikterak neprijali koncepci agrárního stredostavovství a

vytrvávají pri svém socialistickém agrárním programu, vy
cházejícím s hlediska zásobování zeme.

Co chce p. dr. Alfréd Fuchs? Mluví o tom, že kdyby spolu-
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práce cerných a cervených »nebyla možná ideove, nesmela
by být možna vLlbec«. »Ideove« je široké slovo. Pan dr. fuchs
nechf promine: zde nevyslovil se jasne. Pokládá-li za ideo

logii seznam požadavku, pocínající dejme tomu Meissnerovou
jasnou žádostí: ministerstvo zemedelství bud svereno ne

agrárníkovi, dobrá; takováhle ideologie je jiste nutným pred·
pokladem spolupráce a tady lze se patrne o leccems dohod·
nout. Pan dr. Fuchs apeluje však zárovell ua t. zv. ideovou
krisi socialismu, na "revidování filosofických základu pro
gramu socialismu«. Proc na tomto poli pan Dr. fuchs vlastne
vystupuje? Sám nakonec prohlašuje: "Nepredpokládám ideo·
logického souhlasu mezi obema stranami, ani jej nechci tvorit..

Proc tedy zbytecné reci na pr. o knihách Masarykových a de
Manov~Tch, které ostatne dnešní socialista pokládá nejvýše
za zajímavé, ale naprosto ne za vudcí? Z toho, že nekdo od·
mítá socialism Masarykuv ci de Manuv, neplyne ješte, že jeho
socialistické vzdelání zaciná a koncí v komunistickém mani

festu. Za onoho casu prišel jeden realistický politik k jednomu
staroceskému politikovi. Realista chtel na Starocechovi man

dáty pro své lidi. Když Starocech vyložil podmínky kandida
tury v staroceské strane a tím v zásade nevyloucil možnost,
aby se mezi Starocechy ucházeli o mandát také realisté, náš
realista prohlásil: "Nám ale nejde jen o to, aby jednotlivci
z nás byli kandidováni, jako kdyby nic. My si prejeme prijetí

do strany jakýmsi manifestacním zpusobem. Musilo by se to
státi prohlášením, ŽC strana nás do svého stredu prijímá za
llcelem obrození svého a reformy své.,< Na to náš Staroceeh
nemohl se zdržeti úsmevu a pripomenul, že realisté prece ne
mohou chtíti, aby strana rekla verejne: my jsme až dotud
byli hlupáci, ale nyní si privádíme pomoc a nové svetlo.
I musil se usmát i náš realista a uznat, ŽC se najde forma,
která by neukládala staroccské strane nejaké pokorenÍ. Ze by
ud onoho casu, kdy se sbehla tato episoda, realistuv zpusob
námluv pokrocil tak dalcko, aby se ho užívalo i pro spolu
práci stran, které nejen že nechtejí splynouti, ale o možnosti
spolupráce teprve uvažují?

Aby rec tohoto dopisu byla jasná, ano, ano, ne, ne: O t. zv.
ideovou krisi socialismu, pana doktore fuchsi, neracte peco
vati! Sám ríkáte o sobe, že nepristoupíte nikdy na erfurtskou
tési, že náboženství je vecí soukromou. Nuže, socialisté, po
kud budou svým program cm vázáni, budou erfurtskou tési
hájit. V novém návrhu soc. dcm. strany, doporuceném XV.

sjezdem z roku 1927, který je lIyní projednáván organisacemi

strany, jest erfurtská tésc zasc - spolu s požadavkem od
luky církve od státu a zejména s požadavkem odstranení vy
ucování náboženství na všech školách. Podle celkové nálady

v organisacích bud mi dovoleno prozradit, že uvedené poža
davky návrhu se s pravdepodobností velmi bysokou do pro
gramu také dostanou. Ostatne anomalie trestní ochrany nábo
ženství brání doposud mluvit o socialistickém stanovisku k ná·
boženství bez rukavicek.

Konecne mám za to, že kdyby se uskutecnila myšlenka
spolupráce cervených a cerných, nebyly by to veci náboženské

anI protináboženské, o nichž by se asi spolupracovalo. Prac
nejších úvah patrne s ohledem na naše soudruhy nemecké a
na slovenské ludáky by žádal problém decentralisace správy.
Jestliže župy byly právem opušteny, nynejší rešení nese
v sobe nebezpecí nacionálního autonomismu Nemcu a Slo

Yáku, neprípustného pro Ceskoslovensko z duvodu zájmu

státní jednoty a celistvosti. Tady bude nutno patrne venovati
pozornost hnutí teritoriálního regionalismu vetších celku než
byly župy, mnoho poucení dá také hladce fungující rešení de·
centralisacního problému v dnešním Rusku.

Eugen Cervinka.


