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lov Stránský:
Národní revoluce.

Cesk.á politik.a za válk.y. I.

ežište ceské politiky za války bylo za hranicemi,
byla ceská politika revolucní (z hlediska rakou··

o) a stáfotvorná (z hlediska ceského). Doma byla
hna politická cinnost hned pri zahájení války za
ena, rakouské násilí šlo v jejím potlacení dále než
va i v prípade války dovolovala. Zbyla tedy doma
možnost politické akce nelegální, sabotáže a teroru,
vyhlídky na podstatný úspech jiný než demon

cní. První politická konspirace (v Maffii) mela
to od pocátku na mysli akci zahranicní. Dr. Be
zminuje se o oné dobe v reci, kterou pronesl
árodním shromáždení po svém návratu, a nazývá
cinnost v Maffii prací o organisaci zahranicní
. Tato akce se stala národní revolucí. To nezna
á, že se revoluce a br a n n á revoluce tehdá
raze definitivne sjednala. »Mandát k revoluci« byl
ne podmínecný. Jest známo, že Masaryk, odjíždeje
války naposledy do ciziny, ani sám nevedel, že se
do Rakouska nevrátí. Šlo porád predevším o zkou
í, na cestu ješte nebylo jasne videt. Sám Viktor

k, jeden z autoru these o domácí revoluci, pripouští
mír L. 1. str. 32), že nebylo možno presne vy
outi program zahranicní propagandy. K správ
u postihnutí znaku, které zahranicní akci Masa

ove a Benešove vtiskly revolucní ráz, jest zapo
bí malého exkursu, v cem jest podstata revoluce

litickém a právnickém smyslu slova. Jde tu ostatne
zajímavý a dosti složitý problém moderní právní
y.
a pozoruje jednotlivé právní (státní) rády jako
y a overuje i kritisuje jednotlivé normy jen v sou
osti s právními rády, jejichž príslušenstvím jsou.
slušnost normy k urcitému právnímu ádu a její
nost musí. býti normativne dokázána z právního
u samotného a ne z nejaké skutecnosti konkretní
pr. z její pusobivosti, z toho, že jest uznávána a

, a z právního rádu ji lze dokázati vždy jen jinou
Vší) jeho normou, tedy na pr. normtt obsaženou
ozsudku normou zákona, o kterS' se rozsudek opírá,

u zákona normou ústavy o vzniku jednotlivých
nu. V postrehu, který se rídí touto methodou, ne

, se zlocin jako revolucní akt pro t i právnímu
u, n)'brž jako konkretní dej, s nímž právní rád
á jako se skutkovou podstatou urcité dusledky
ativne vyjádrené. V oblasti postrehu touto me

ou rízeného jest sice také zánik nebo zmena jed-
ivých norem právního rádu nebo vznik nových,
jen za podmínek, které príslušný právní rád sám
je. Jsou obsaženy v jeho nejvyšší, tak zv. p u

dn í norme (v ústave v právne-logickém smyslu).
em platnosti této normy puvodní (ústavy) mo

í právní noetika, representovaná hlavne Kelseno-

cíSLO 32.

vou školou, nechtela se do nedávna vubec zabývati
prohlašujíc jej za metajuristický. Bud vznikla ústav~
ústavne, t. j. zpusobem formulovaným v ústave kte
rou vystrídala, a pak tu není n o v Ý právní' rád
~ýbrž nor~ální evoluce dosavadního bez ujmy jeh~
Jednotnost! a totožnosti, nebo vznikla jinak, »neústav
ne«, pak ale není mezi novým a starým právním ra
dem souvislosti žádné, i kdyby nový materielne reci
poval všechny nebo skoro všechny normy starého, a
duvodem vzniku nového právního rádu, samotného
objektu právního poznávání, jest r e vol u c e v práv
ním smyslu slova. V poslední dobe, hlavne vlivem
pražského prof. Sandera, uplatnuje se snaha pozoro
vati· všechny platné právní rády jako pouhé cásti jed
notného právního rádu, který jest nad nimi a' jehož
svrchovanost je teprve legitimuje (jakési rodící se
právo svetové) a duvod platnosti jednotlivých právních
(státních) rádu hledá se v mez i n á i: o dní m u z n á
n í, závislém ovšem na podmínkách, jichž splnení me
zinárodní právo k uznání vyžaduje. Z hlediska této
theorie, zajímavé zejména pri pozorování vzniku n a
š e h o státu, jeví se revoluce jako proces o meziná
rodní uznání podmínek (touže revolucí konkretne
zjednaných) potrebných ke vzniku nového právního
rádu.

Jako sociologickou a politickou skutecnost jmenu
jeme ovšem revolucí casto dej, který techto znaku
(neústavní vznik nového právního rádu) nemá, anebo
zase jiný dej, který je má, politicky ješte revolucí ne
nazýváme. Ukážu to na dvou príkladech. Ruská kon
stituce z roku 1905 vznikla zákonne, t. j. autokratickým
rozhodnutím carovým, pres to však neváháme pova
žovati lidové hnutí, které cara k onomu rozhodnutí
primelo; za revolucní - vzhledem k neobvyklosti
úkazu, jako mluvíme po sopecných výbuších o revo
lucních katastrofách v prírode, ac práve ta nezná re
voluce (násilného vystrídání jedné zákonné soustavy
jinou), nýbrž vždy jen evoluci determinovanou ne
zmenitelnS'm zákonem kausality. Nebo zase naopak
nepostrehneme revoluce skutecné pro nedostatek so
ciologicky a politicky nápadnS'ch a hlucnS'ch dopro
vodu: tak v ruzných rakouskS'ch oktrojírkách, od Ba
cha až po Sturgkha, jako by jednotnost a totožnost
rakouského právního rádu se byla jevila jenom v dy
nastické kontinuite a posloupnosti. Co té se nedotS'
kalo, nebyla revoluce, a tak také nemyslil nikdo ani
na revolucní charakter Karlova manifestu ze dne
17. ríjna 1918, v jehož dl1sledku se 21. ríjna ustavilo
ve Vídni rakouské národní shromáždení. V Rakousku
(i v t. zv. konstitucním) mohl delat císar, co chtel,
nemohl tedy delat »revoluci«.

Zahranicní akce našich vudcu se národní revolucí
s t a I a. Vyvinula se v úsilí o plánovitou destrukci
monarchie vlastními a spojenými silami. Organisací
národní vlády a národního vojska založila už pred
28. ríjnem samostatný ceský stát a docílila jeho mezi
národního uznání. Revoluce nebyla v tom, že Masaryk
šel do ciziny s rádným rakouským cestovním pasem,
ani v tom, že tam šel Beneš s falešnÝm pasem. Re-
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volucí nebyla ješte 'Masarykova ženevská rec 6. cer
vence 1915, kterou prekrocil Rubikon a znemožnil si
návrat do Rakouska. Revolucí nebyla ani úcast jed
notlivcu a menších skupin na vojenských akcích Do
hody proti ústredním velmocem. Teprve organickým.
a cílevedomÝm spojením ceskS'ch sil za hranicemi na
bývá zahranicní akce revolucního rázu. Myslím, že
dr. Beneš správne datuje zacátek oficielního boje proti
Rakousku 15. listopadem I9I5, kdy se ustavila ceská·
národní rada s Masarykem v cele. Ta od zacátku
chtela býti výkonným orgánem ceské moci, ta ozbrojila
a seradila Cechy a Slaváky v legie, ta docílila mezi
národního uznání Cechll a Slováku za národ spoje
necký a belligerentní v pravidelné válce proti Rakou
sku a Nemecku, spolu s uznáním, že jest ona sama nej
vyšším orgánem ceskoslovenských národních zájmu CI

prítomným predstavitelem budoucí ceskoslovenské
vlády. Ta 14. ríjna 1918 pridelila i hlavní portefeuilles
(presidium, finance, zahranicí, vnitro, národní obra
na) trem ceským ministrum a vydala 18. ríjna v Ame
rice s vedomím a souhlasem vlády Spojených státu
deklaraci o nezávislosti, datovanou ovšem z Paríže,
sídla naší prozatimní vlády. Nebyla náhoda, nýbrž
vedomá akce americké vlády, že Wilsonova odpoved
na vídenskou nabídku míru, vydaná oficielne 19. ríj
na, jest datována 18. ríjna, v den, kdy prohlášení ne
závislosti vzato ve Washingtone úredne na vedomost.

Revolucnost zahranicní akce jest nejpatrnejší (práv
ne i politicky) v jejím úsilí, aby národní rada, její vý
konný orgán, dosáhla mezinárodního uznání jako belli
gerentní vláda. Nerozhoduje, v jaké míre tato snaha
uspela, vždyt i revoluce ztroskotalá byla by revolucí.
Rozhoduje, že tu byla vllle a akce postavit vládu proti
vláde, stát proti státu. Bylo by možno popsat nekolik
svazkll lícením, ca k tomu konci bylo vykonáno za hra
nicemi. Z obtíží, které bylo nutno prekonati, chci se tu
zmíniti jen o jedné, na které lze zároven dobre uká
zat, co k tomu konci bylo a nebylo vykonáno d o m a.
Upozornil jsem už na nesmírný právní i politický vý
znam mezinárodního uznání vládní (státní) funkce
národní rady. Tohoto uznání dostalo se jí, jak známo,
nejprve ve Francii, listem ministra Pichona z 29. cerv
na 1918 adresovaným dru Benešovi, generálnímu ta
jemníku národní rady. V nem uznává francouzsky
státník za spravedlivo a nutna

»de proclamer les droits de votre N ation a I'indépcndancc et
de reconnaitre publiquement et o ff i c i e II e m e n t le Con

seil N ational comme l'organe supreme des intérets genéraux
et 1a p r e m i e r e a 9 s i sed u f u t u r G o u v e r n e

m e n t tchéco-slovague.«

Tento dopis byl splnením slibu, který dal dru Bene
šovi ministerský predseda Clemenceau už v dubnu
onoho roku, a z Benešovy zprávy z 2./3. svazku 1. roc
níku N a š í R e vol u c e jest videt, že dr. Beneš spa
troval hlavní úspech ve slavnostním uznání našeho
práva na nezávislost, a že težce nesl, když a n g 1 i c k á
vláda ve svém analogickém projevu takovému prohlá
šení se vyhnula. Myslím, že tu dr. Beneš precenuje
uznání p r á vana nezávislost, a že podcenuje uznání
národní rady za základ (assise) budoucí vlády, nebot
v této druhé cásti se už neuznává jen p r á v o na ne
závislost, nýbrž nezávislost sama, trebaže ješte s vý
hradou, která ve výrazu francouzském není vyjádrena
tak zretelne jako v uznání anglickém. Hned uvidíme,
jaká jest ta výhrada. Dr. Beneš na uvedeném míste

podává zprávu o Balfourových námitkách, když od
neho chtel v cervenci I9I~ 'Obdobný akt uznávací, ja
kéha se mu dostalo od Pichona. Anglický zahranicní
ministr dal mu nepokryte na jevo pochybnost, »do jaké
míry naše Národní rada representuje skutecne mínení
ceskaslovenského národa, do jaké míry má také právní
titul v jeho jméne vystupovat a dokonce se stát jeho
vládou.« Dr. Beneš k tomu poznamenává se zdrželi·
vostí, jejíž takt a noblesu v Praze málokdo dovede
ocenit, že spojenecké vlády sledovaly prirozene velmi
bedlive vše, co se delo v Rakousku, a znaly v hrubých
rysech chavání jednotlivých národll a palitiku. (Po
dobne president Masaryk chtel ve svém prvním posel
ství slovy smírného pardonu preklenouti propast, jež
se rozevrela mezi novým režimem a projevy politické
slabosti za války. Vím 'Od dra Adolfa Stránskéha, že
ministerská rada tento passus v poselství škrtla.) Be
nešova jednání s Balfourem a s Robertem Cecilem vy
ústilo na konec v návrh dra Beneše, aby anglická vláda
uznala Národní radu za nejvyšší orgán cs. národních
zájmu a z á s tup c e (neznám anglického textu této
proposice) budoucí ceskoslovenské vlády (Naše Revo
luce 1. 2./3. str. 152). Definitivní znení britské dekla
race, jak byla 9. srpna 1918 z Foreign Office dru Be
nešovi oficielne dodána, zmenila ješte nepatrne, ale za
jímave tuto formulaci tak, že se v nem mluví o Ná
rodní rade jako o »supreme organ of the Czecho
Slovak national interests, and (as) the p r e sen t
t r u s t e e of the f u t u r e Czecho-Slovak G o v e r n
m e n t.« Poucného výkladu o této episode se mi ne
dávno dostalo od známého publicisty Steeda, který
mne vypravoval, že jest sám navrhovatelem posled,lÍ
kompramisní stilisace, jež oznacuje Národní radu jako
»Tr u s t e e« budoucí ceské vlády. Dr. Beneš prekládá
v uvedené stati present trustee = nynejší pre d s t:l
V i tel (na rozdíl od »zástupce«). Podle Steedova vý
kladu jest t r u s t e e v tom t a významu slova ne
preložitelné (»svaté slovo« !), které pojmove oznacuje
zástupce urcitých zájmu nebo práv bez praejudice pro
ty, jichž zájmy a práva má péce zastupujícího dllver
níka obsáhnouti, tedy s výhradou, že zastoupení pro
jeví dodatecne souhlas se zástupcovými kraky, a že
tak ospravedlní duveru tech, kdo s ním jednají jak,)
s »trustee«, cili jako s mužem s v é dllvery ve skutec
nost a pravast jeho akreditivu, dokud práve ti, jichž
zájmy a práva zastupuje, nemají možnosti mu jej dáti.
V zárí 1918 pripojily se k francouzskému a anglickému
stanovisku také Spojené státy americké. 14. ríjna pak,
J<dyž nemecká vajenská situace ukazovala, že nastává
likvidace, a když se Víden pokoušela jednati s Wilso
nem sama jako t r u s t e e budoucích národních státu
rakouskS'eh, naše zahranicní representace duchaprí
tomne vyvrcholila národní revoluci vcasným a 'Obrat
ným politickÝm tahem a prahlásila, že už není assise
du f u t u r Gouvernement, trustee of the f u t u r e
Government, že jest vládou ve vlastním smyslu slova,
že Masaryk jest ministerskS'm predsedou a ministrem
financí, Beneš ministrem zahranicí a vnitra, Štefánik
ministrem národní obrany, a dacílila svéha uznání
i prijetí svých legací. Bylo-li vllbec ješte zapotrebí ne
jakého f a i t a c com p I i jako podmínky k mezi
národní existenci ceského státu, bylo vykonáno aktem
14· ríjna a prohlášením nezávislé ceska-slovenské re
publiky 18. ríjna. Dr. Kramár (Pet prednášek o za
~ranicní politice str. 71) se domnívá, že jsme se stali
Jaka válcící národ od zacátku úcastníky mírové kon-



ference také díky fait accompli 28. ríjna, kdy jsme se
prohlásili samostatným státem, nezávislým na Rakou
sku, »a tím vlastne vstoupili ve válecný stav s Ne
meckem, se kterým ješte prímerí nebylo uzavreno«.
Táž myšlenka se opakuje v Kramárove príspevku k di
skussi N á rod n í h o O s v o b o z e n í. Ve válecn~'
stav se však vstupuje jen vypovezením války nebo z';
hájením neprátelství. Pražsk)' Národní výbor od 28.
ríjna do 9. listopadu nic takového neucinil a správne
tím dal na jevo, že n a š e vláda byla ve válce s Ne
meckem už dríve.

Ve svetle techto fakt zdá se mi býti velmi zrejmo,
že 28. ríjen jest slavnostní r a t i h a b i c e, jíž národ
pritakal k revoluci, kterou zaI'í. provedl, dalek vlasti,
vymkl)' ze zevních pout i z vnitrní nesvobody lokaj
sk)"Chtradic, vyrostlý vysoko nad domácí prlllTIer,
štastný výber jeho synu. Ceský lid 28. ríjna národní
revoluci akreditoval.

Zbývá zmeriti pojmem revoluce politiku, kterou jsme
delali za války v tuzemsku, a podívati se kriticky i na
právní, ústavní a politic' u formu,' jakou jsme 28.
ríjna a po 28. ríjnu národní revoluci likvidovali.

.Tirí Beneš:

Úredníci v politických stranách.
I. v N á rod n í dem o k r a c i i.

» Járodní Listy« porádají zajímavou anketu. Uve
rejnují odpovedi státních úredníkú na otázku: »Jak
vystacíte se svými príjmy?« Je to dobrá agitacní kam
pan. Úredník státní dnes hospodársky živorí a je vdc
cen i za to, že mu v novinách ríkají, že jeho pomery
musí býti napraveny, a velmi rád zapomene, jak o nem
bylo jednáno pred dvema lety. Vždyt za prosincový
zákon jsou všechny koalicní strany stejne zodpovedny,
a »Národní Listy« aspon priznávají, že se stala chyba.
A pak: jak príjemné je pro úredníka císti v novinách
stížností na vysoké mzdy delníku, nad nimiž i ón do
vede se mezi svými kolegy tolik rozciliti!

V této mentalíte spocívá úspech národních demo
kratú u úrednictva. Úredník není socialistou. Socia
lismus je v jeho predstavách nivelisující krivdou. On
rád slyší o svém významu pro stát a národ, je spoko
jen, je-li uznávána jeho loyalita, je-Ií politován, že jeho
práce se dostatecne nehonoruje, a je štasten, když muže
císti. jak pan Dr. Kramár (státník takového jména!)
mluví o poctivém a pracovitém .ceském úredníku. Ta
kový úredník nestane se sice vždy clenem strany, ale
cítí s ní, považuje ji za svou a pri volbách odevzdá pro
ni SVLljhlas. DLlVody jeho jsou tedy negativní. Prog
ram strany nezná, verí jen dobrému o ní, loyálne po
mlouvá strany druhé jen proto, že tyto druhé strany
pomlouvají Dra Kramáre, že jsou pro nivelisaci a že
nedovedou se s ním rozcíliti, když delník má celých
40.- Kc denne.

Je až neuveritelne mnoho takových úredníkú. Snad
pln)'ch 50 procent a vetšina od VII. hodnostní trídy
nahoru. Málo z ních však stane se clenem strany. Není,
snad prímých dLlvodu k této abstinenci, snad je to jen
jakásí pohodlnost, protože financní duvody nemohou
rozhodovati, když strana má príspevky nepatrné a ješte
netrvá na jejich zaplacení. Ale ti, kterí jdou do stra
nických organisací, jsou dobr)rm materiálem. Pracov
níky nejsou, nemají k tomu ani príležitosti, ale chodí
na všechny verejné schuze strany, kde v nadšení pro
slova oficíelního recníka delají neobjednanou sice, za

to však poctive se namáhající klaku, obstarávají funkce
dúverníku ve volebních místnostech, premlouvají svoji
domovnici, že její místo je jedine ve strane národní a
všestavovské, a za služku vezmou si jedine clenku »Ná
rodního sdružení«.

Stal se ovšem i pokus organisovati se v rámci stra
ny, ale nedarí se to. Profesor Klapálek dal v roce 1919
popud k založení »Všeúrednického výboru«. Výbor se
ustavil, dává svým clenúm na svých schuzích príleži
tost vysloviti se, že strana musí to ci ono uciniti, ale
nepodarilo se mu dosud pohnouti názorem pana Dla
boly o poslání úrednictva ve strane a así se mu to již
nepodarí. Není k tomu dosti odvahy. Vedení Vše
úrednického výboru ostatne samo považuje za dosta
tecný úspech, jestliže docílí, aby vudce strany dostavil
se na jeho sjezd a tam v zári rúznobarevných reflek
torLl promluvil jednu ze svých recí. Pri tom však nelze
ríci, že by nemelo p r á n í neco hodne odvážného ude
lati. Pred každým sjezdem strany delají se veliké prí
pravy, aby se reklo konecne od plic, že úrednictvo,
které má ve strane vetšinu, si to již líbiti nenechá, že
hlásí se o primerený vliv na správu strany a že kate
goricky trvá na požadavku, aby jeho zájmy strana há
jila i v praksi. Ale pak si dá ríci po dobrém, uzná, že
by nic nesvedlo, a utece od svého radikalismu.

Je tedy pomer úrednictva ke strane témer idylický.
Ale idyla prece speje ku konci. Porušilo ji již ucitel
stvo, které prišlo k názoru, že u národních demokratu
se nedá nic delati, a když strana dala iniciativu ci sou
hlas k prosincovému zákonu, rozloucilo se s ní pravde
podobne na vždy. Zdá se, že nyní prijde na radu sou
kromé úrednictvo. Úredníci a zrízenci v soukromých
službách jsou v bojilo samostatnost svého sociálního
pojištení a své nadeje opírají o Národní demokracii.
Ta však považuje za svuj úkol pouze snížiti význam
socialistu, a vlastní problém, dokonalejší pojištení pro
úrednictvo a zrízenectvo, je jí trochu cizí. Kdyby ne
dodržela své sliby, budou soukromí úredníci následo
vati príkladu ucitelstva. Ale i když sociální pojištení
dopadne dobre, prijdou jiné sporné otázky, prijde zá
kon o služební smlouve, novela zákona o závodních vý
borech a další veci, kde bude treba postaviti se bud za
ú rednictvo nebo za Svaz prumyslníku. A tu nedá se
ocekávati. že by Národní demokracie ve svém rozhod
nutí mezi obema zájmy váhala.

Státní úredníci budou asi strane verni. Jejich se
trvacnost je velmi silná. Kdyby však mimo nadání
objevilo se mezi nimi nekolik silných jedincl\ kterí by
dovedli dosti názorne pouciti své kolegy o rozporu
mezi nynejší láskou a sliby na jedné strane a skutky
v podzimním zasedání snemovny na strane druhé, pak
i státní úrednictvo dovedlo by vyvoditi dúsledky a pak
by strane národne demokratické nezbylo nic jiného.
než otevrene se priznati, že jest stranou konservativní
a že Práškovo »N a pravo« jest jí nejbližší. Ale pak
by i nynejší nároc1nedemokratické úrednictvo bylo po
staveno pred otázku: »Kam nyní?« Dnes ovšem ješte
není možno predpovídati, jaká by byla jeho odpoved.

II. U csl. s o c i a I i s t U.

Nelze popríti, že strana ceskoslovenských socialistti
dovede agitovati. Volební výsledky jsou pro to velmi
dobrým dokladem. Žádná strana jiná nevydržela by
její povesti, jejích obratú nebo jejích afér, ceští socia
listé však vítezí. A vítezí i mezi úrednictvem. Je t0
podivuhodné, ale je to faktem, že docilují velmi pek-
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ných výsledku stranických u úredníku nižších kate
gorií a u zrízencu. Meli by si za to více vážiti pana
senátora Pánka i pana poslance Bergmana nebo paní
Klosové, roz. Pechmannové.

Sledoval jsem, jak tato strana mezi gážisty pracuje,
a podivil jsem se rozmanitosti jejích prostredku i dú
slednosti, s jakou používá každé otázky (lhostejno zda
dltležité, ci bezvýznamné), aby zamestnance presvedco
vala o své péci o ne. Pan poslanec Bergmann (jako
každý jiný poslanec) dostává spoustu peticí a memo
rand, jimiž odborové organisace vysvetlují clenum
snemoven naléhavost svých požadavku. Ustálilo se již
jako »consuetudo tenaciter servata«, že poslanci tako
vých peticí nectou. Pan poslanec Bergmann je však
predsedou veliké organisace, zná mentalitu lidí stále
odstrkovaných a dovede je získávati. Nezahodí proto
petice, ale napíše dotazy na toho ci onoho ministra nebo
na vládu, zda jsou jim známy okolnosti, jež v memé)
randu vypocetl, a zda jsou ochotni postarati se o ná
pravu. Interpelace ovšem zapadne bez odpovedi i bez
nápravy, ale je otištena v casopisech strany, je dopro
vozena lichotivÝm doprovodem v casopise odborové
organisace, která memorandum pre·jložila, a je do
brým agitacním prostredkem na každé úrednické schu-

. zi. Ces k é S lov o nekdy prinese až pul tuctu Berg
mannových interpelací najednou. Mohu ríci, že vý
sledky této cinnosti nejsou špatné. Na pr. aspon 701"01

cetnictva bude voliti cs!. socialisty jenom pro její
schopnost »delati interpelace«.

Jiným prostredkem jsou intervence. Poslanci i sená
tori strany cs!. socialistu intervenují v každé záleži
tosti a na každém míste. Odmenou je jim vdecnost
a bezplatná agitace pri volbách. Nelze prehlížeti také
praktickou politiku v úradech, kterou zástupci cs!. so
cialistu vedou. Není tomu dávno, kdy U n i e žel e z~
nic n í c h z a m e s t n a n c 1':1,starý konkurent ná
rodne sociální J e dno t y zrí z e n c II d r a h, dlou
hou radou príkladu dokazovala, že na železnicích prí
slušníci strany pana Stríbrného mají nezadatelná pred
nostní práva pri každém jmenování, obsazování místa
ci pod. a že tato prednostní práva jsou argumentem,
proti nemuž ostatní strany marne by bojovaly.

l~íká se, že odvážnému štestí preje. U ceskosloven
sk~'ch socialistu se to osvedcilo. Zde je príklad: Sou
kromí úredníci již dlouhou radu let snaží se docíliti
samostatnosti svého nemocenského pojištení. Strany
obcanské je z vlastních sv~'ch dllVodll podporují, stra
ny socialistické hlasují proti jejich požadavku. Když
jsme v této veci navštívili pana poslance Laube a když
jsme se snažili mu dokázati, že svým hlasováním stra
na jeho nám krivdí, prohlásil presvedcive: »Já budu
hlasovati proti vám, ale vy to prece dostanete. N á
rodní demokraté vám to vymohou.« Za- týden na to
jednal výkonný výbor' strany csl. socialistu o sociál
ním pojištení, pan pos!. Laube referoval, polovinu
svého referátu venoval dllkazu nesmyslnosti a neusku
tecnitelnosti našeho požadavku a výkonn~' výbor podle
zprávy Ces k é h o S lov a referát jeho jednomyslne
schváli!. Pan senátor Pánek, predseda cs!. obce úred
nické, byl prítomen. Za mesíc se však situace obrátila
a my samostatnosti svého pojištení pravdepodobne do
sáhneme. Tu »Csl. obec úrednická« nelení a pošle do
všech továren a závodll leták, kde podrobne vysvetluje,
že ona jediná práva úrednictva uhájila. A veríte, že
i tahle agitace má úspech?!

Nebyl bych spravedlivým, kdybych na druhé strane

nevy?:vedl, že strana dovede i reelne pro úrednictv'O
pracovati. Pan senátor Pánek jiste poctive se stará
o nemocenské pojištení státních zamestnancu a bude
jiste i jeho zásluhou, jestliže v tomto smeru státní za
mestnanci budou uspokojeni, a paní Klosová-Pechman
nová je jednou z nejobetavejších pracovnic v »Sociál
ní ochrane«.

Ceští socialisté jsou strana prostredností. Jejich
prostrednost umožúuje jim nalézti pokaždé takové sta
novisko, aby vždy meli zásluhu - i když nepomohou.
Úredníci a zrízenci - zvlášte zamestnanci nižších ka
tegorií ve verejných službách - ve svém celku také
neradi jdou veci na lmren. Nejsou socialisty z pre
svedcení, ale buržoasie príliš jim ubližuje a nedovede
to zakrýti. U ceskoslovenských socialistu jsou však
spokojeni, nadšene agitují a dovedou se i vážne po
hnevati, když na jejich presvedcování reagujete nega
tivne. Praktik z periferie politických stran dosvedcí,
že takoví clenové jsou nejpevnejší oporou strany.
Má-li strana takové cleny, pak i po lihové afére vol
by vyhrává.

U ucitelstva nemela strana cs!. socialistu nikdy
zvláštních sympatií a asi ani v budoucnu jich nezíská.
Je pro ne príliš prostrední .

III. U s o c i á In í c h dem o k r a t U.

a ostravském sjezdu cs. sociálne demokratické
str~ny delnické presvedcil p. pos!. dr. Meissner dele
gáty, že jest povinností i právem strany získati pro
sebe aspon cást vysoké byrokracie a prekaziti tak vliv
národních demokratu v ústredních úradech. Je však
oprávnena domnenka, že snahy tyto zustanou bez
úspechu. S úrednictvem nemají sociální demokraté
štestí.

Sociální demokracie jest stranou trídní. To nepoda
rilo se jí nikdy popríti. Prumerný úredník, stará-li se
o trídní zájmy, stará se o zájmy s v é, a stavovské zá
jmy úredníkovy jsou v praxi j i n é, než trídní ten
dence sociálních demokratu. Ti, kdož pracují v odbo
rových organisacích úrednických, mohli by predložiti
doklady a vysvetliti, jak casto dostanou se s touto stra
nou do konfliktu. Je nesporne chybou, chápe-li se roz
díl mezi kvalifikovanÝm a nekvalifikovaným delníkerr'
a neuzná-li se soucasne podobný rozdíl mezi úrední
kem konceptním a úredníkem nekvalifikovaným.

Vedení sociálne demokratické dovede ovšem plne
I1znati, že nivelisace není nejbezpecnejším podkladem
administrativy, ale presvedciti o tom delnictvo v to
várnách je vec obtížnejší, než by se zdálo. Sociální
demokraté vedí, že by mnoho zde nedocílili, a zdá se,
že jim ani nezáleží príliš na kvantite úspechlt mezi
úrednictvem. Úspechy takové nebyly by úmerny ná
maze. Dr. Meissner má príležitost poznati vliv vysoké
byrokracie a zkušenosti ho presvedcují, že strana zí
ská více, nahradí-li snahy o kvantitu snahou po kva
lite. To ostatne praktikují již i strany druhé. Verej
nost má mylný názor, že po prevratu stali se praktictí
politikové ministerskými úredníky jen proto, aby byli
odmeneni za práci pro stranu. Skutecnost ovšem je
trochu jiná: stali se ministerskými úredníky, aby mo
hli pracovati pro stranu intensivneji, než dosud. So
ciálním demokratum nestací nynejší stav, chtejí zí
skati další. Zustane však asi pri dobré vuli. Aby meli
úspech, bylo by treba v náhradu dáti získaným lidem
urcité výhody stranické, funkce, po pr. mandáty. To
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však se jen velmi težce uskutecní. Již nyní trpí strana
prílišn.)'m množstvím !>andidátu.

Ani u úredníku nižších kategorií, ba ani u znzencLl
není strana sociálne demokratická ve zvláštní 'Oblibe.
Soukromé zrízence získala strana ceskoslovensk}'ch so
cialistu vlivem dobre pracující Cs t. Ob c hod n i
c k é B e sed y, jež zvlášt v}'hodne dovedla rešiti otáz
ku židovskou mezi nimi, železnicní zrízence jim od
radil poslanec Brodeck}', jehož zásluhou, resp. nepo
chopením úlohy sekretárovy, prešlo v jediném roce
na 16.000 clenLl U n i e žel e z nic ní c h z a m e s t
na n c ti mezi komunisty, a drobné úredníky verejné
i soukromé odradila sociálne demokratická žurnali
stika, která v tomto smeru byla obdivuhodne neši
kovná.

Pokus o Vše ú r e dni c k,' s vaz ztroskotat. Ne
získaly se ani tri tisíce prísluŠníku, a z tech ani polo
vina neplatí príspevky. Osm desetin clenu S vaz u
ntní vtlbec organisován() ve strane. Obratným ma
névrem podarilo se na príklad panu Tallssigovi a past.
Kleinovi získ<lti úredníky Všeobecného pensijního
ú tavu. kde dokonce Vše ú r e dni c k}' s vaz byl
prohlášen za jedinou organisaci uznanou. Ale strana
tím nezískala, protože S vaz hyl donucen popríti svoji
sociálne-demokratickou príslušnost a clenové S vaz u
zustali i nadále národními demokraty nebo mimo stra
ny vubec.

Doby, kdy siednocená sociální demokracie delala
volbyza obetavé a vetšinou zcela nezištné podpory zrí
zencu obecních a zamestnancLl železnicních, už se asi
nevrátí.

Je zajímavo, že i viW této strane ucitelstvo se cho
vá iin~'m zp1'isobem, nd úredníci. U ucitelstva mají
sociální demokraté mnoho sympatií a ucitelé u nich
organisovaní jsou jiste nejlepšími príslušníky strany.
. edrží je tam funkce ani hospodárské 'lodmínky. Jsou
to socialisté z nresvedcení a z vnitrní potreby, jsou to
ucitelé, pro než pokrok a socialismus jsou synonyma.
Strana si jich také plne váží.

IV. Vos t a t n í c h str a n á c h.

Úredník ve verejných službách není nadšen 0POS1C1.
Je obcanem loyálním a jeho výchova z doby, kdy za
cínal svoji kariéru jako c. 1<:.praktikant, ješte dnes
nedovolí mu ciniti dosti r'Ozdílu mezi termíny: státní
a vládní. Každá akce proti vláde delá na neho stejne
nepríjemný dojem, jakoby byla akcí proti základLlm
republiky. Je neuveritelno, jak rychle podarilo se koa
licním stranám tuto vlastnost bývalého úredníka ra
kouského restaurovati i v republice. O db 'O r o v é
1Í s tre dí - centrála úrednických odborových orga
nisací - podniklo v roce 1922 zápas o úrednické pla
ty. Na pocátku svého sporu s vládou representovalo
217-000 úredníku, ucitelu a zrízencu. Po trímesícním
konfliktu melo pouze 130.000 príslušníku. Ostatní
hodne s koalicí tvrdili a psali, že Odborové ústredí

je bolševick.)'m rozbíjecem státu, a jejich organisace
vyslaly i zvláštní deputaci, aby panu ministrovi Ma
Iypetrovi oznámila, že již v tom Od bor o v é m ú
tre dí nejsou. O db o r o v é úst r e d í ošem ne-

delalonic bolševického. Odvážilo se pouze dokaz'Ovati,
poslanci i senát'Ori meli snížiti i své platy, když

nali nutnost snížení u zamestnancu.
A prece titíž státní zamestnanci odevzdali pri '101
ch neobycejne mnoho hlasu str a n e k o mu n i s-
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ti c k é! Komunisty ovšem nejsou a nikdy nebudou.
Ale ubližuje se jim a oni se bráni zpúsobem sobe
vlastním. Neodváží se vystoupiti verejne, protože znají
snadnost preložení na rumunské nebo madarské hra
nice, ale pri volbách to nikdo nevidí. A za týden opet
svorne s N á rod ním i 1i sty a Ces kým s lo
'lem nadají bolševiku každému, kdo jen trochu otev
rene projeví svoji nespokojenost s pomery.

Jak bylo receno, nejs'Ou. ani socialisty, natož aby
otevrene hlásili se do strany komunistické. Ucinilo tak
nekolik jednotlivcu, ale i ti brzy napravovali svoje od·
hodlání, když videli, jak ostatní hledí na ne skrz prsty
a jak nekterí z nich zaplatili svoji odvahu dvou- nebI)
trí letým nedobrovolným pobytem ve Velké Bytši a ji·
n.)Tch mestech, '~azývan}Tch priléhave ~)trestaneck)rrni
kolonremi«.

Mez i n á rod n í vše o d hor o v Ý s vaz (komu
nistický) získal však mnoho zrízencu. Jen železnicáru
má na 16.000 a pocítá se, že na 40 procent S vaz u
s o u k r o m Ý c h zrí ze n c U, t. j. asi 3000 lidí, jest
vyslovene komunistických. Mezi soukromými úredníky
nemají komunisté príslušníkLl. ackoliv kol. Hinz, pred
seda organisace úredníkt"l bankovních, tvrdí, že dobrá
polovina clenu jeho organisace je volila. To však ie je
šte zbytek dusledku bankovní stávky a odbourávání
vybavovacích prídavku. Také pocet ucitelu-k'Omunistu
je zrejme prehnán, ackoliv prosincové zákony získaly
pro tuto stranu i znacný pocet hlasu ucitelsk.)Tch.

V dobe líhové aféry bylo Rud é p r á v o nejrozší
reneiším casopisem ve všech kancelárích. V dobách
normálneiších cte se pouze Vecerní k Rudého Práva,
kde láká Karel Vanek svými odvážnými St rep i n a
m i, tolik odpovídajícími Dobrému vojáku Švejkovi.

*
Ves t ran e a g r á r n í bylo organisováno znacné

nrocento úredníku a zrízencu velkost~tku. Byli to do
brí clenové, kterí obetave pro renublikánskou str~nll
pracovali. zvlášte mezi drobnÝm rolnictvem, s nímž žijí
v prátelských stycích. Ale prišla pozeml<'Ová reforma
a strana rozhodla se pro okamžité odstranování hladu
00 nLlde a to zcela bez ohledu na e"istence velkostat
kársk~'rh z<lmestnanCLI. Pan Dr. Viškovský a nekterí
redaktori Ve c e r a m~ ií hlavní zásluhu. že zamest
r:anci purJy republikánskou stranu opustili. Pan profe
sor Kazimour nozde nochopil, že st1.1a se chyh~. Na
rychlo zrízen~'m sekretariátem a n~k tenrve zakláda
nOl1 vl~stní politickou org~nisací úredníktl, zrízf'ncu a
delníktt na velkost~tcích nedalo se iiž nic zachrániti.
Republikáni hv meli také pochoniti. že v politice msti
vost není vlastností výhodnou. Pri provádení pozem
kové reformv mnzilo se samozreime m. zájmv z~
mestnancu. Rozv~žnÝ politik bv úskalí ohešel neho je
odstranil vyjednáváním. Renublikáni však mstili se
duverníkum odborových org~nisací a - ztratili na
J6.000 velmi cenných prac'Ovníku.

V zásade pracuje strana mezi úrednictvem dvoií
metodou. V prvé rade úredníky získává. i\grárníci
mají ministerstvo zemedelství úplne v rukou. V tomto
úrade od prevratu menili se úredníci vyšších i nižších
btegorií, prekládali se a zase znovu pri iímali, až spl
neno bylo prání strany: dnes všichni úredníci minister
stva zemedelství jsou rádnými cleny Renublikánské
strany ceskoslovenského lidu malorolnického; nejsou
mezi nimi lidi indiferentní ani príslušníci iiných stran;
j s o u tam jen a g r á r n í c i. Ale úredníci jsou zí·
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skáváni i jinak a prostredky velmi primitivními. Té
mer každý den je možno císti ve Venkove dlouhý se
znam ,míst, která se budou obsazovati, a každému, kdo
má legitimaci strany, je možno podati si žádost o ta
kové místo prímo u sekretariátu. Nerozhoduje, že uve
dená místa jsou proste opsána z Ú r e dní hol i s t u,
a že sekretariát pouze žádosti pošle dále. Na agitaci 1

takové prostredky stací.
Druhou metodou je výchova dorostu. Strana repu

blikánská nelituje žádné obeti k sesílení organisace
agrárních akademiku, staví se pro ne Š ve h I u v dum
a vychovává se inteligence pro práci politickou.
Z agrárních akademiku stávají se nadšení vyznavaci
agrarismu a z vychované príchylnosti i vdecnosti zu
stanou jimi až do smrti. Tato metoda spotrebuje ovšem
velmi mnoho penez. Snad proto není ostatními strana
mi napodobována. *

V poslední dobe byly predmetem diskusí domnenky
o úmyslu pana senátora Práška založiti stranu konser
vativní. Psalo se také, že pan senátor pocítá se sou
cinností cásti vysoké byrokracie. Byli to asi ministerští
úredníci, kterí byli prevzati z vídenských ústredních
úradlJ. Nemyslím, že by se panu senátorovi podarilo
získati je v celku nebo aspon ve vetším množství. Po
kud tito úredníci uznávají vllbec za vhodno se politicky
organisovati, pak mení svoji legitimaci podle prísluš
nosti ministrovy, nebo rozhodli se trvale pro stranu
1i d o y o u. Strana lidová je stále ješte považována za
stranu budoucnosti a vedle toho má ješte tu príjemnou
vlastnost. ž,e dobré (rozumí se stranníky) dovede od
meniti. To pochopili i naši soudcové. Byli národními
demokraty a stávají se lidovci. Dovedou se vážne roz
horciti, když se o tom píše, vetšinou svoji príchylnost
ku spravedlnost ovládající strane klerikální popírají.
ríkají, že jsou dosud u národní demokracie, ale lidovce
volí; v seznamu clenll lidové strany naleznete jejich
jména a 'uvidíte je na príštích jejích kandidátkách.

Pan poslanec Dr. Mazanec pokusil se klerikální
úredníky organisovati. Byla zrízena Dnie úredníku,
ucitelll a zrízencu 'csl. strany lidové, opatril se' i odbo
rový casopis a hle: získalo se na šest tisíc clenu. A další
rozvoj Dnie není nikterak vyloucen!

V. Mim o po 1i t i c k é str a n y.

Zajímavejší jsou - jak pro laika, tak i pro prak
tického politika - sklony a tendence úredníku, kterí
nedali se dosud pohnouti ku vstupu do nekteré poli
tické strany. TakOvÝch 'gážistu je na 500.000, a pro
tože žena úredníkova více než kterákoliv jiná žena volí
shodne se SV)Tmmanželem, jde tu 'o tak veliký pocet
hlasu, že jejich získání stojí jiste za pokus.

Je ovšem treba ujasniti si, proc úredník vyhýbá se
politickým stranám. Není pochybnosti, že nejcastej
ším duvodem je pohodlnost. Práce v kancelári má Již
takový vliv na cloveka, že veci složité, záležitosti,
o kterých 'by musil premýšleti, se mu pr'otiví. N edosta
tek pak jiste chuti nepridá a dusledkem je, že prumer- .
ný úredník jenom výjimecne dostane se 'in rebus politi
cis dále než ku prectení N á rod n í po 1i t i k y a
k zájmu o ruzné politické klepy, které staly se již sou
cástí kancelárského prachu. Tito úredníci volí vetšinou
národní demokracii, o níž ovšem vedí p.ouze, že je to
strana národní, strana Dra. Kramáre a strana lepší než
strany ostatní. Jsou však ochotni voliti kohokoliv ji-

ného, komu se podarí získati vhodný nimbus, a bu
dou-Ii míti v kancelári príklad. Problém získání jejich
hlasu je probléryem velkých i malých vudclJ. Predseda
strany, který by jim nahradil trochu již sevšednelého
Kramáre, a drobní pracovníci v kancelárích, kterí by
aktuelní kancelárské klepy dovedli zahrocovati ve pro
spech takového vudce a soucasne dávali ostatním ko
legum bez násilné agitace príklad. To a dobrý volební
plakát zarucí úspech.

Težší však práci bude míti agitátor u úredníkll po
litil«ou zklamaných. Prosincové zákony a nesplnené sli
by vypudily množství gážistu z politických stran. Je
jich opetné získávání nebo jejich prevedení do strany
druhé naráží na umínenou neduveru, kterou nebude
možno hned tak prekonati. Neprekoná ji ani onen
vudce, který je problémem indiferentních z pohodlno
sti. Dobrých výsledku mohla by docíliti pouze strana
nová, strana malé, sociálne založené buržoasie. N e
hude-Ii takové strany, budou voliti komunisticky. Ne
z presvedcení ani ze sympatie. Spíše tak ze zlosti. Jako
když malé díte hracku rozbíjí. Pri tom ovšem jejich
loyalita ku státu i s respektem ku vláde zllstává ne
dotcena.

Úredníci, kterí byli cleny zaniklé strany realistické
nebo bývalé lidovopokrokové strany moravské,' ne

vzdali se politiky po zániku svých stran. Jsou nyní u ná
rodních demokratll nebo ceských socialistu. Jednotlivci
jsou i v sociální demokracii. V techto stranách necítí
se však mezi svými a stále cekají na nové politické
prostredí, kde by se mohli uplatniti. Mnoho ocekávají
od levého ci presneji receno moravského krídla národní
demokracie a otevrene dávají na jevo svoji nespokoje
nost, jestliže rozpory se vyrovnávají.

U techto úredníku i u úredníku politicky neorgani-
sovaných možno ocekávati politickou práci Ijenom

v nové strane. árodní demokracie je ješte jejich
útocištem, když voliti m u s í, ale i ta již ztrácí zbytky
své pritažlivosti, úspechy strany ceskoslovenských so
cialistu budou rovnež brzy na hranicích možností a
úredníci budou v situaci. kdy nebudou moci odpove
det na otázku: koho voliti? Poslanec Bechyne napsal
kdysi v Právu lidu: »Ackoliv je to podivné, prece potre
bujeme ješte jednu stranu.« Mentalita 500.000 politicky
indiferentních gážistu by tomu také nasvedcovala.
Bylo by však naivním domnívati se. že takovou stranu
vytvorí úredníci s a mi. nebo že dokonce vytvorí si
v I a st ní str a n u s t a v o v s k o u. Takový pokus
by jiste ztroskotal, protože není mezi nimi muž, který
b? mohl míti autoritu, vudce. Autorita je zde conditio
sme qua non.

Filosofie

Ferd. Peroutka:

. Masaryk a mladší generace.
II.

Ponevadž k tomu, aby nejaká otázka vzbudila zá
jem, jest treba, aby jakýmsi Zpllsobem souvisela s den
ním politickým bojem, byly to práve partie o katoli
cismu v mé knížce, jež se mohly honositi pozorností,
která na ne byla soustredena. Pokrokový tisk se za
tváril velmi nevlídne a rekl zase jednou všechno, co se
obycejne ríká pri takových príležitostech: upozornil na
lichtenštejnské dragouny, na tu okolnost, že na Staro-
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"stském námestí byli popraveni ceští pánové, vý
et národa, a naznacil, že vystupuji v roli válecného
davatele ve službách bojovného klerikalismu. V celku
v tom, co pokrokové noviny napsaly o této veci, opet
ojevilvelmi zajímavý fakt, že pokrokovost není dosti
lehlivou sebeochranou proti pošetilosti. Na druhé

rane katolick)' tisk rozpráhl paže, aby mne privinul na
á úzká prsa. Myslím, že hrál po celý týden na své

rudi hada.
Otázka katolicismu byla jednou z príležitostí, kdy se
zvlášte jasne projevil Masaryldlv historismus. Tento

uditelský duch, hledaje, cím posíliti velmi neurcitý
ský charakter a kde nalézti páter pro naši povahu,
erá nevyvolávala uspokojení, došel prirozene až k re-

ormacní dobe v naší historii: tehdy ceský národ zdál
b),ti svým i tvorivým; co bylo pozdeji, pripadalo

ko úpadek. N aUGení vyplývalo lehce: nutno se vrátiti
reformaci, a tak se ceský národ, jehož prirozený vý

oj byl prerušen, stane opet svým, tvorivým a charak
erním; ceské povaze muže se dobre dariti jen v re
ormacním ovzduší; v 17. století byl národ pojednou

násilne porušen vpádem bojovného katolicismu; toto
porušení nutno napraviti a smazati. Takto celý boj

asarykuv proti katolicismu jest historismem: jeho
uvody proti katolicismu i pro oživení reformace byly
istorické. Na základe historického poznání chtel ob
oviti staré náboženství v této zemi.

Naší generaci, jež, jak jsem pripomnel, byla chlad
ná vuci všemu historickému, chybely prirozene tyto hi
storické duvody. Ponevadž málo žila s dejinami v ruce,
nemohla videti v katolicismu neprítele tak osobního,
jako ti, kdož dleli duchem a zálibami v sedmnáctém
století. Jsem presvedcen, že ton shovívavé spravedlno
ti ke katolicismu, který se nese mou knížkou, je cel

kemspolecný všem lidem naší generace. To ovšem není
žádná obroda katolicismu. Jsme k nemu shovívaví, ne
hcemevšak s ním niceho míti, nebot tato generace už
tratila prevládající rys náboženskosti a nepovažuje

za kulturní povinnost tváriti se zadumane nad tímto
slovem. Priznali jsme se k poctivému atheismu, di
vili jsme se, že jsou ješte lidé, kterí se nedoslechli, že
uh zemrel. Už Heine napsal: »Slyšítezníti zvonek?

To nesou poslední pomazání umírajícímu bohu.« Od
té doby uplynulo mnoho vody, a dnes se tu a tam v kou
te zachranuje ješte nejaký filosof pred atheismem jen
ím, že se slovem buh tropí symbolické neplechy a

jmenuje bohem tu ci onu sílu. Ale zažili· jsme pozoru
odná shroucení tal~ových filosofií. které mely za to,

že lze k náboženství dojíti také ješte nejak jinak než
áhožensky. Buh má býti bLlh, a nemáme chuti priklá
ti toto jméno všelicemus, co muže srozumitelneji na
áno býti jinak.
Práve náš atheismus, který už necítí v katolicismu

ebezpecí,dává nám býti k nemu spravedlivým jako ke
šemu, co je už resacta et iudicata. Nepozorujeme,
e by dnešní clovek žil nábožensky, a proto boi mezi re
ormací a katolicismem nezdá se nám býti duležitÝm a
eslibujeme si z neho žádného prospechu, nebot ode
ává se mimo sféry rozhodující. Nezapomínejme ani
to, že my mladší už nepocítili jsme tak intensivne

hezpecí politisujícího katolicismu, uctive sloužícího
ynastii, jak je ješte mel pred sebou Masaryk a jak by
tom mohl vypráveti každý pokrokový ucitel. My
me se setkali s katolicismem už oslabeným a zvykli
me si videti v nem podemletý breh. Jest to rozdíl
ejších osudu a prostredí dvou generací, jenž zpu-
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sobi1, že nám chybí stará vášnivá nenávist vuci kato
licismu.

Byl to Masaryk, jenž pronesl pred námi slovo, které
nás upoutalo a od nehož jsme se již neosvobodili a
nechceme se osvoboditi: realismus. Vzali jsme z jeho
rukou tuto metodu a šli jsme v ní v leccems dále
než on. Bylo nám to umožneno tím, že naše generace
byla už bez buditelských úkolu a mohla se s jistým prá
vem pokládati za doobrozenou. Realista ríká proste to,
co jest. Buditel, jakým byl Masaryk, musí casto ríkati
spíše to, co by melo být. Musí mít v sobe aspon krupej
romantické krve. Objektivní zkoumání národní po
vahy, jemuž byla venována má knížka, jest, myslím,
práve úkolem generace doobrozené. Buditelé jsou prí
liš zaujati tím, co má být, než aby byli dosti trpelivi
k tomu, co jest. Snad jest to vada, že, píše svou kníž
ku, nevidel jsem pred sebou žádných mravních úkolu,
jež by bylo dlužno naplnit, mimo úkol pravdy. Chtel
jsem proste ríci to, co jest. Pan Ladislav Kunte ve
svém referátu o mé knížce napsal:

»Spor Masarykuv s Gollovou školou nebyl sporem tako·
vého druhu, jehož vÝsledek by se dal vyjádriti kategorií:
vyhrál - prohrál. Nebyl to spor o vetší (Pekarovu) nebo
menší (Masarykovu) vedeckost v historickém bádání, nýbrž
spor dvou ruzných svetovýc~ názon'i, nebo pri nejmenším
dvou ruzných, a co hlavního jest, naprosto nesoumeritel
ných pojetí historické skutecnosti: oportunisticky konserva
tivního pojetí Pekarova, kterému historickou skutecností jest
to, co bylo, vec jednou pro vždy hotová a odbytá (trebaže
zajímavá), uložená dnešního dne již jen v pramenech, a

_sociologicky tvurcího pojetí Masarykova, kterému historická
skutecnost jest címsi ješte dnes živým a puvodním ... «

Pan Kunte, jak dostatecne patmo, horší se na mne
z toho duvodu, že se domnívám, jakoby v historii šlo
o historická fakta. V skutku, domnívám se.

Domnívám se dále, že »historickou skutecností jest
to, co bylo, vec jednou pro vždy hotová a odbytá«, a
ne neco jiného, a divím se jen, že pan Kunte se tak ne
domnívá. Historié jest veda sama pro sebe a má co
ciniti se svetovým názorem jen per nefas. Necinil jsem
se rozhodcím v boji mezi svetovým názorem PekarovÝm
nebo Masarykovým: pro otázku národní povahy mají
duležitost historická fakta, a tak mi šlo o boj dvou hi
storických škol. Rekl jsem již jednou, že jest pravdou,
že Masarykovy .omyly byly pro národ plodnejšími než
Pekarovy pravdy. Ale dá-li si autor thema: Jací jsme,'
- znamená to, že se bude držeti práve toho, jací jsme,
a n~ neceho jiného. A k tQmu potrebuje predevším
fakta historická i prítomná. Masarykuv boj proti ka
tolicismu byl zcela oprávnený: v jeho dobe katolicismus
už nemohl nijak prospeti reformaci naší povahy, nic
nedelal, byl neplodný; náprava musila vyjíti odj.inud
a proti nemu. Ale zkoumáme-li - bez vedlejších my
šlenek - národní povahu, musíme uznati vliv katoli
cismu práve tak jako uznáme vliv podnebí, nedostatku
urcité potravy nebo nejaké epidemie. Byl to ostatne jeden
z nejohnivejších protikatolických bojovníku, Machar,
jenž jednou napsal, ze naše povaha je docela katolická.

ezaradil jsem se svou knížkou do protimasary
kovské'fronty. Mám za to, že jsem se zaradil do fronty
masarykovské, ponevadž jsem dbal toho, cemu nás
ucil jeho realismus: pravdy. Byly-li jaké rozdíly, rekl
jsem to uprímne. Bylo by smutné, kdyby nebyly. To by
znamenalo epigonství, které nemá dosti sil, aby dalo
pravdivý výraz své dobe. Není dobre býti necím bez
vládným stínem. Ani Masarykovým.
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Literatura a umení

] oset Capek:
Vec temná a složitá.

Velmi temnou a složitou vecí jest veškeré hádání
o zacátcích umení.

Cetl jsem už o tom premnohá mínení teoretikLt ume
ní, ethnologu, hi~torikl'l, praehistorikl't, filosofu, cesto
vatellt i de1.sk)·ch psychologl't, a docetl jsem se zhruba
prevelkého zmatku, který se vznáší jako zamotaná
mlhovina nad zacátky všeho umení.

Docetl jsem se i takového mínení, že prý ornament
se zrodil presne v tom okamžiku, kdy pralidská sa
micka, puzena nejasne koketním úmyslem zalíbiti se
svému pradivochu. poprvé si ozdobila necesané vlasy
kvetinou. Tak též prý vznikl poprvé ornament, když to
muto divému pracloveku poprvé napadlo rozhoditi ko
lem svého pelech u kvetiny. - Je to predstava (na ideo
loga) zajisté velmi poetická, nebot pocátky umení jsou
zde spatrovány uprostred nežných konvalinek a lilií,
co my, spro táci, spíše jsme se domnívali, že kolem pra
clovekova pelechu se povalovaly mnohem onacejší veci,
než kvetinky, a 'že pro divocha mely medvedí zuby ci
nejaké kloubní kustky mnohem vetší a pevnejší hodno
tu, než vonná fialinka. - Je to velmi hezké, a vznik
této pl'tvabné predstavy jest nám asi hledati v neuvedo
melé reminiscenci na hezké akademické obrazy, na
nichž jsou decentne vypodobneny rímské bacchanálie
s ružemi, nebo na nichž zamilovanÝ jinoch klade na
hlavu své milenky kvetinový venecek. .

Nekde tedy nežne, jinde zase velmi dl'IYtipne a po
v)'šene, a u každého 'jináce, je ze zamotaných mlhovin
pocátkl't a konett umení vysoukáyán a konstru'wán ten
duležitý praprvní okamžik, kdy srstnat)' praclovek na
svých prvních krocích životem a svetem prinatrefil
kdesi náhodou místo mamuta nejaký ten kousek umení
a popotáhnul si je k sobe neobratne za nožicku.

Tak jsem se také docetl výkladu, že se muselo naro
diti dvouhlavé kure nebo šestinohé tele (což se, jak zná
me z novin, obcas v prírode stává), aby clovek, podní
cen touto podivuhodnou podívanou, ucítil se pohnut
utvoriti svá mnohohlavá a rnnohoúdá božstva, nebot
jak jinak prý by na ne prišel? Nebo prý praclovek
šlápnul do bláta a noha se mu zaborila; zíraje na tuto
hnetli"ou kaši, která nebyla k pauání, prišel prý zrovna
v tomto okamžiku na to, že by ji mohl šlapati a hnísti
predníma nohama, a tak prý ejhle! objevil z cel a
pri r o z e n O u n á hod o u cihly a tím už i pocátky
všeho stavebnictví!

Cítí se porád obzvláštní potreba vykládati první
okamžik, domakati se onoho prvního momentu, kdy to
ci ono pocalo: ten Qkamžik veliký, primitivní a iniciální,
praprvní detský krok a objev. kdy clovek si do svého
života opatril také umení. Dle tech výkladlt prišel na
všechna plastická umení a remesla náhodou, byv pra
šten nejak),m popudem zvencí, pri hre, omylem, když se
neceho leknul, do neceho šlápnul, nebo se po necem za
opicil. Musel tedy nejdríve prijíti popud z vnejšku,
z prírody, aby clovek takto popostrcen, uvedl do chodu
svuj intelekt a um. Bral to tedy už od pocátku od prí
rody, a príroda byla mu dle toho už od pocátku, tak
jako žákum akademie a umelecko-prumyslové školy,
matkou ucitelkou, bez jejíhož príkladu by se v nicem
neobešel. Staví tedy tento názor na cistém dualismu

mezi prírodou a clovekem: zde jest príroda a tam zase
clovek s první trochou intelektu a remeslnosti, které
však samy od sebe nic nesvedou, pokud nejsou pohnuty
príkladem z prírody. Príkladem a prazdrojem symetrie
jest tedy kopretina, a odtud, z prírody, teprve vzal si
tedy clovek predstavy geometrie, eurythmie a úmerného
clenenÍ. Nebot sám, jakkoliv elementárne málo intelek
tuální, není tu prírodou, není tu soucástí oné prírody.
jež dává kvetllm a listum onu symetrii, kterou odtun
pro své dílo odpozoroval clovek. Ackoliv sám jest na
Clbepulky stejn)' a symetricky clenenÝ jako kvet a list.

Zajisté nic nebrání myšlence, že - jako kytka roz
rustá a rozvíjí se úmerne, s prírodním symetrismem 2

za pllsobení urcitého symetrického rádu - tak i clo
vek muže zcela dle tohoto zákona rozvíjet se ve svém
díle, které jest organick)'m pokracováním jeho fyse
i psychy. za pusobnosti svéprávného a vrozeného rádu
geometrického. To ovšem je v rozporu s výše zmíne
n5rmi výklady o prírode a náhode, jakými pocátky lid
ského remesla a ,urnu bývají vysvetlovány. Dle techto
vi'kladll nebyly geometrické predstavy (cloveku vra
zeny, n)'brž jsou odvozeny z tvarll prírodních. Nechci
ovšem zamlceti, že nekde je do souctu prírody pripu
šteno i clovekovo telo. Tak ku príkladu na tvar kolecka
neprišel clovek sám 'od sebe, nýbrž prý tím zpusobem,
že chtel zobraziti ústa, nebo jinou dírku lidského tela,
kterou tu nehudu blíže oznacovati, a 'tak prý vzniknu!
kroužek. Vyvodil to tak kterýsi ethnolog, který si kde
si vyžádal od divochll, aby mu vyložili, co predstavují
jednotlivé složky jejich ornamentu. A tu mu ti divoši
rekli, že tenhle kroužek znamená oko, onen že je pupek,
a tamten že je onou dírkou, kterou nechci blíže ozna
covat. Je dlužno poznamenati, že každý z tech divochtl
mu to vyložil jinak, a že anatomick), porad techto zna
ku nebyl v techto výkladech vždy dosti respektován,
nebot ornament už velmi steží predstavoval lidskou
figuru. Tu tedyie k uvážení, že kresba skutecne mela
predstavovati lidskou figuru, i když už v styli'Saci hod·
ne zamotané a nejasné, aže tu tedy tito divoši meli
veškeré duvody, oznacovati jednotlivé tvary a znaky
jmény soucástek lidského tela. Dále nak jest velmi prav
depodobné, že tito divoši sotva meli ve svém slovníku
specialisovaná odborná jména na geometrické tvary,
pro bod, kruh, prímku, ctverec atd. , a že tedy bodu rí
kají pupek ci oko, a kroužku ústa, když jin)'ch jmen
na to nemají, nehlede k tomu, že i u kulturnejšího clo
veka jest ješte obycejem vyvolávati si nad tvary gra
fickými nebo plastickými, které vyrobil (ba i u nástrojú
a výrobkLl remeslných), associacní predstavy a názvy
ze sveta prírodního.

Ethnolog se však velmi potešil, že se tu domakal
prícin a pocátklt geometrie a ornamentu.. *

Pravil jsem již dríve, že není nemyslitelno, že by
cloveku už od prvopocátku byl pro jeho urne 1 o u cin
nost uložen vrozený rád geometrický, když prece
i v prírode je uložena elementární skladba geometri
cká, v jejímž rádu probíhají konstruktivní síly, rozvíjí
a množí se její život. Není prece nemožno, že by
c lov e k u z á k Ia dní g e o m e t r i c k é pre d
s t a v y byl y pre dem dán y a v r o z e n y, že
už od pocátku nesl ve svém tele a mozku obraz prímky,
kruhu, symetrie a opakování, násobení a vyvrcholení,
a že ty top r e d s t a v y s e pri r o z e n e set k aIy a kry Iy s m noh o stí i ú hrne m v je m u,
k t e r é s i o d náš e 1 z e rád u prí rod n í h o.



Prítomnost21. srpna 1924. 505

Prumyslový detektiv.
II.

Jak se prumysloví špehouni najimají, jak se cvicí a jakého
rázu lidé to jsou -- tato fakta doplnují podstatne obraz pru.
myslové špehounské soustavy.

L:as od casu se objeví v amerických denních listech na pohled
nevinné anonce, jako tato, vzatá z rozšíreného casopisu »New
York World«: Kotlári! Slévaci! Kovodelníci a leštici kovu!

Hledáme ciperné, zkušené lidi, kvalifikované v uvedených obo
rech, kterí by nás trvale zastupovali jako zdatní pracovníci.
Delníci, kterí se mohou vykázat obchodní kvalifikací, dostanou
poucení o tom, jak konat naši práci a budou již od zacátku mít
lepší plat než meli .dosud. Výlohy na žívobytí a cestovné se
hradí, takže mzdu možno uložit. Uchazecí se musí zavázat, že
jsou ochotní jít pracovat kamkoli, protože naŠe cinnost sahá po
celé zemi. V své odpovedi udejte svou odbornou kvalifikaci,
jste-li American. ci cizinec, kterými jazyky krome v zemi ob·
vyklých vládnete. Máte-li telefon, udejte jeho císlo a presnou
adresu. Na každou na1;Jídku se odpoví.

To je typická anonce detektívní kanceláre, rekrutující špehy.
Poznáte ji hned podle výberu oboru, podle výrazll »ciperní«,
»zkušení« a po žádosti, aby žadatel udal svou jazykovou kvali
fikaci.

Jeden patersonský pradlák hedvábí, který se na cas stal prl"l
myslovým špehem, odpovedel na takovouto anonci. Jeho zkuše
nost, trebas nepríliš dramatická, poskytuje nicméne dobrý obraz
špehounské najímací metody.

»Jsem p;radlák hedvábi a clen Patersonského místního odboru

spojených textilních delníku ... Na jare 1920, kdy byl nedosta
tek práce, dostal jsem výpo'Ved a rozhodl jsem se, že vezmu
každou práci, která se mi naskytne. Jednoho kvetnového rána
jsem videl v »NelV York \Vorld« anonci, v niž jsem cetl: Hle
dají se zkušení lidé v oboru šírokého hedvábí a stuh. Dopsal
jsem na udanou poštovní schránku a dostal jsem odpoved od
Eastern Engineering and Contracting Company, 291-295 Broad
way, New York City. (Ve skutecnosti to byla známá nám Cor

porations Auxiliary Comp. pod jiným jménem.) Byla v ní moje
nabídka na anonci a vyzvání, abych se svou nabídkou i s od
povedí na ni prišel do kanceláre firmy. ~el jsem druhý den 11&

udtnou adresu. Byla to krásná kancel:í.r asi s desíti stenografy
a velmi rušná. Odevzdal jsem oba listy cloveku u dverí a bylo
mi receno, že )}rrii velmi rádi poskytnou rozhOvof«. L:ekaje
v predsíni .hovoril jsem s cernochem, který také odpovedel na
anonci, tentokrát pro drevodelníky. On sám byl drevodelník ...
KO~lecn~ došlo na mne a já jsem stál p~red klidným obchodníkem
dcsti prívetivého zevnejšku. Prohlédl peclive dopisy a zeptal se
mne: »Kde jste pracoval posledne?« Rekl jsem mu, že jsem
vetšino,! pracoval ve státech Nové Anglie. »Pracoval jste nekdy
v Patersonu. v Passaicu nebo v Allentownu v Pennsylvanii?«

[{ekl jsem, že j sem pracoval jen v Patersonu.
»Kde jste pracoval posledne?« Rekl jsem mu. Zdálo se, že si

me merí a že premýšlí velmi usilovn~. Potom rekl: »Hodláme
vás poslat do práce ve vašem oboru. Krome své práce budete
zkoumat city delnictva vuci zamestnavateli, zjiš{ovat, s cím ne
jsou v továrne spokojeni, jejich stanovisko k radikalismu, bol
ševictví a podobne. Každý vecer sepíšete zprávu a pošlete nám
ji« ... Zeptal jsem se ho, jaký budu mít plat. » .. Pošleme vás
do dílny. Budete mít obvyklou mzdu tamních delníku. Krome
toho budete dostávat od nás mesicne' padesát dolaru«. »Kam mc
po·šlete?«pta! jsem se zachovávaje pokud možno klid. »Bud do
Patersonu nebo do Passaicu. Pracoval jste už nekdy takto? My
slíte, že se vám to bude líbit? Myslíte, že se k tomu hodíte?«
Rekl jsem, že to zkusím. On mi potom rekl, abych šel domu a

Doba a lidéKdyby mu tato stránka již od pocátku ve velmi moc
ném rozpetí nebyla dána a vrozena, sotva by prostred
rlictvÍm pouhé náhody a napodobivosti mohl dostoupiti
cllé v)'še technické tvorivosti, která ho vyznacuje.

A tak je možno verit.i, že to vše pocalo zároven s clo
\'ekem, že i ta mnohohlavá božstva i ty úhly si sem bez
vnejší náhody prinesl rovnou sám clovek. Že už od
pocátku si sem všechno prinesl na svém úmerném a
zákonitém tele, na sV~'ch potrebách, ve svém citlivém
srdci, ve svém schopném mozku. Ty cihly si sem pri
nesl na svém ponekud zimomrivém. avšak nádherymi
lovném hrbete a ve svém geometrickém duchu, a nejen
ty cihly: i nácelnické odznaky, pracovní halenu. ~u
stojn)' anglický kabát i skvelou uniformu generála.

Clovek vskutku jest z daného údelu i ze své mohut
nosti korunou tvorstva, stredem zeme a zeme lidí byla
mu právem stredem vesmíru. To je dosti, aby ve
sv)'ch pocátcích a cÍlech nebyl závislý na nejakých
prvních náhodách, do nichž by šlápnu] jako slepý do
houslí, nebo od opicivé imitace, která by ho pak nri
vedla k nápadu lepšímu. Okolnosti nejsou duležité:
duležitý jest clovek. U objevll slavíme objevitele, ni
koliv náhodu a vneiší okolnosti. Musíme hledati pre
devším v cloveku./Clovek byl zde už od pocátku k to
mu, aby rozvinul své bytí, a za tímto cílem bral se od
sV~'chzacátkll pevne a mocne pres veky i pres všechny
prekážky hmot.y a prírody, aby - iejich sourozenec 
ovládal je k harmonické služebnosti.

Soucasne vedle hmotných podmínek byla mu od po
cátku dána pot r e b a z á k o nit o s t i, která ho ve
dla pri veškerém jeho cinu. Tato ~otreba projevuje se
v náboženském duchu. v živote spolecenském i mrav
ním, ve vytvárení rádu a zrízení, v živote duševním,
\'edách, v technice života stejne jako v umení. Od po
cátku zušlechtuje tato zákonitost všechny clovekovy
realisace. pocínaje priostrenÝm kamenem, od pocátku
stavela je do vývoiového retezce, upeviiovala a zárovell.
rozširovala jeho život.

Clovek od pocátku byl mírou všech vecí a zvlášte :l
tím spíše tech, kterým dal SVllj puvod. Ze sebe pro
Plljcoval formu, individualitu a srnvsi vecem, jež si pri
svojil. které vytvoril, jež ucinil cástí a integrujícím
pokracováním své bytosti: tu prestal kámen býti kame
nem a stal se nástrojem, projevem a sounáležitostí or
g-anismu a života clovekov;L hlína zeme se stala nádo
hou, sochou i chrámem, vlákno šatem, halenou i kraj
kOlt.

Ze sebe bral smysl pro uclenení a harmonii cástí,
ze svého sestrojení a pohybu mel rvtmus práce i orna
mentu, z logiky a fantasie svého ducha mel logiku a
fantasii výtvarné geometrie. Mel v sobe vrozeno vše,
co mel pred sebou, co mu bylo delati jako lovci, válec
níkovi, pohanovi, nebo remeslníkovi a umelci. Pocátky
a cíle umení jsou v nem a nikoliv mimo; a smysl zá
konitosti vede jeho ciny od individuálního k obecnému
i k nadosobnímu. Tento smysl lidsky vykládá a reší
clovekllV život a vždy žádá si být projeven.

Potreba zákon itosti vedla od pocátku tvorící mysl
a ruku v neiruzneiších formách lidské vllle a cinu, ná
hožensk,)'ch,'spolecenských, technických i umeleckých, a
zpríznovala je v kulturní jednotu, dle toho, jakého sta
vu ducha byly vÝrazem a jakému úhrnu životných a
mravních potreb sloužily a budou sloužiti.

Jak že, umení že má sloužiti?
Ovšem; má sloužiti této potrebe zákonitosti.
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napsal na zkoušku takový denní raport, jak nejlépe dovedu,

což jsem ješte téhož dne udelal. »Pošlete mi to poštou«, rekl

on, »a my se podle toho rozhodneme, hodíte-li se k práci, kterou
jsem naznati!. Jakmile od vás dostanu ten raport, oznámíme

vám, co budete delat a kde máte zacít pracovat«. Slíbil jsem, že
pošlu raport ješte vecer, a také jsem jej poslal. Ale dosud jsem
od neho nedostal žádné zprávy.«

Ale špehouni se nerekrutují jenom casopiseckými anoncemi.
Ocelárský trust vybírá na príklad své vyzvedaee z rad svého in

spekcního personálu, železnice vetšinou z železnicní policie. Ca
sto se octne ve špionském povolání delník, který za nejakou
malou, treba bezdecnou ínformaci, prijal od svého zamestna

va(ele úplatek. Jakmile jej prijal :t vydal na nej stvrzenku, stává
se ihned obetí zamestnavatelu, kterí mu pak stále hrozí, že ho

vyzradí delnické organisaci. Jeto velmi rozšírená praktika.
A ješte obycejnejší je uplácení úredníku organisací, takže není
divu, má-Ii delnictvo nezrídka zrejmou neduveru k svým vlast
ním funkcíonárllm.

Jeden delník, který mel vetší štestí než náš patersonský pra
d.ák a jehož nabídka byla prijata, prošel korespondencne celým

špionským kursem Shermanova ústavu. Text tohoto kursu je
velmi dlouhý a poskytuje málo poucení. Ctete-li jej, ani nep<>

znáte, oc vlastne jde, neboi detektivní aQ"f'nhlrO ",1",,; ze stra
chu pred prozrazením velmi zahalene i k adeptiIm svého po
volání.

Predevším je dlouhá rada výlevu o altruistických cílech špio
náže. V instrukci se praví:

»Ve Vašem pomeru ke spoludelníkum není nic podvodného a
úskocného. Vaším úkolem bude oomáhati temto lir1pm 'J. ne špe

hovati jejich konání a vyzvídati o nich neco, co by jim zptlSO
bilo nepríjemnosti nebo hnev zamestnavateluv ... Vaším úko
lem bude jítí mezí Vaše soudruhy ... a posilovati morálku té
továrny, jíž budete prikázán, dávati dobrý príklad delníkum
této továrny jak svými ciny, tak i mluven'm slovem ... Usta
novujeme Vás, abyste konal pozorování o kolektivních i indivi
duálních zpusobech zamestnancu, ale nechceme ovšem, abyste se
mezi ne vmešoval a rozhovorem na nich vyzvídal ...

Potom následuje formulár žádosti za príjetí:
Jaké je Vaše stanovisko k socialismu? K bolševictví? K od

borovÝm delníckým organísacím? Jste clenem nekteré odborové

org-anisace nebo organisace socialistické? Jestliže ano, udejte·
její jméno a adresu. Zastával jste, nebo zastáváte v ní nejaký
úrad? Jak 'casto chodíte na její SChtlze? Nejste-Ii nyní clenem,
proc jste vystoupil? Patrí n'ekdo z Vašeho príbuzenstva k nej aké
takové organisaci? Udejte príbuzenský pomer a jméno organi
sace. Jaké je jejich stanovisko? Co pokládáte za hlavní prícinu
prumyslových sporu? Co by mohli ucinit zamestnavatelé nebo
zamestnanci na jejích nápravu? Jste ochoten pracovat úsilovne

• a verne a konati více než svou obycejnou denní prácí, abyste
pomohl zamerikanisovat nebo zkanadisovat cizí delníky a zavésti
prátelský pomer mezi zamestnavatelem a zamestnanci?

(Podpis žadateluv.)

Ale v instrukcich pro agenta-špeha proniká- také živel melo
dramatický.

JakOžto náš zam~stnanec budete znám a zván »zástupcem« ...
Budete oznacen císlem, pod kterým budete znám toliko nám

a jehož budete užívat k podpisu oznámení, úctu za výdaje
a všech ostatních dokumentu vyjma telegramy.

Protože Vaše poslání nutno pokládati za prísne duverné, mu
síte se ríditi našimi instrukcemi pokud se týce prozrazování Va
šeho skutecného povolání a zamestnání vuci komukoli.

Pravidla a ustanovení naší organisace žádaj í, abyste zacho
val v tajnosti všechny podrobnosti príkazu, jež od nás jakožto
náš zástupce dostanete, i pred nej bližšími svými práteli a prí
buznými.

My Vám budeme hraditi všechny nezbytné výlohy spojené
s Vašim úkolem.

Bude-li Vám pridelen úkol, hude Vaší povinností každodenne

napsati a poslati nám poštou podrobnou zprávu o tom, co jste
delal, co jste videl a co jste slyšel v souvislosti se zvláštním
úkolem, který Vám byl uložen.

Bude-Ii Vám uloženo pracovati v továrne, bude s Vámi na

kládáno jako s každým jiným delníkem a budete zapsán do
výplatní listiny podle druhu práce, kterou budete d'el~t. Peníze,
jež budete dostávat jako mzdu od továrny, budou pripsány
k Vašemu úctu ...

Budete-Ii podávat zprávu o nekterém delníkovi nebo Jlne oso
be, udejte jeho jméno nebo pracovní císlo, znáte-Ii je; jinak

podejte podrobný popis, jenž by nám prispel k jeho zjištení.
Budete od nás dostávat hojné instrukce, týkající se Vašeho

úkolu. Tyto instrukce nám budete vracet poštou i s o bál k o u.
v níž Vám byly poslány, jakmile jste si je procetl a po
chopil jejich smysl. Nesmíte je zniciti ani je míti u sebe déle
než dvanáct hodin ....

Nesmíte za žádných okolností ve spojení se svým úkolem

užívat telefonu z mesta, kde budete zamestnán, leda by toto me
sto melo pres 50.000 obyvatelu. Jinak musíte jeti do jiného do
statecne velkého mesta vzdáleného alespon pet mil od mesta,

kde jste zamestnán.
Kdybyste byl nucen telefonovat casto, nepOužívejte stále jed

né a téže telefonní stanice. Neudávejte nikdy jméno organisace.

Posílaje nám poštou své denní sdelení, dbejte peclive, aby Vás

pritom nikdo nepozoroval a aby poštovní zrízenci nevideli dopis,
který osobne dáváte do schránky ...

Zásady a ustanovení naší organisace Vám zakazují, abyste
»nikomu« nesveroval, že jste s námi ve spojeni, nebo že jste
takto zamestnán, leda na zvláštní príkaz úredníka naší organi
sace ...

Naše pracovní metoda nezrídka vyžaduje, aby v téže továrne
a v téže dobe bylo zamestnáno nekolik našich zástupcu, kterí se
navzájem neznají. Nesmíte proto nikdy mluviti s žádným z nich
o vecech, týkajících se Vašeho úkolu, treba by"te vedel, že to
jsou zástupcové, leda na zvláštni p,ríkaz našeho úredníka. N e
smíte dávat najevo, že víte, kdo oni jsou a oni také nesmejí
c!ávat najevo, že vedí, kdo jste Vy. Nejlépe je vubec si jich
nev~ímati. Neprohrešte "e nikdy proti této zásade .. " Zamestna
vatel, do jehož závodu Vás posíláme a k t e r Ý nám p I a t í,
abychom ho zastupovali, je znám pode jménem klienta.
Vy sám se nikdy nesmíte dorozumívat s klientem, treba by Vám
byla jeho totožnost známa, leda na presný príkaz našich úred
níku.

Ve všem, co deláte, pocínejte si prirozene a Se zdravÝm roz
umem a. žijte presne podle svých v i di tel n Ýc h príjmu. Ne
projevil byste mnoho rozumu, kdybyste se prohlašoval za del
níka a žil pritom v drahých hotelech a rozhazoval peníze. T a
k o v é poc ílliá n í b y hne d v z bud j, I o .P o z d r !lio s t a
zmarilo by vyhlídky na úspešné iešení Vašeho
ú k o I u.

Bydlete tak, jak bydlí ostatní delníci, ale abyste se zajistil,
vezmete si byt pro sebe. Nebydlete s jinými, protože by Vám
to prekáželo ve psaní Vašich duverných sdelení a ve psaní
úcttl za výlohy.

Ve všem tomto tajemnustkárství je jen jediná zmínka o po·
litice odborové.

Oni (t. j. svaz zamestnavatel lI) nechtí propagovati ani odbo

rárství ani mimoodborárství, ale ehtívytvoriti a udržeti uprím·
nost delnictva, p o k u d ri e 't Ýcep o m e rum e z i k a p i
tálem a prací. ..

Z tohoto zpusobu najímání plyne nutne jedno axioma. Nechat
je metoda jakákoli, základem musí býti korupce. Nejužitecnejší
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Iastnost, již mftže prumyslový detektiv nabídnouti, je nepocti
t.

Uvádíme ze svedectví Tobiáše Butlera ve filadelfském pro
u, o ncmž jsme se zmínilí:

Oni (Shermanovci) ríkalí svým klientum, že zamestnávají
'cené zástupce. které musili školit po celé mesíce. Ale ve sku
"nosti brali tato individua z ulice, posazavali je do továren
platili jim plnou mzdu cviceného delnika. Mnozí z tec~to

dí byli zlosynové, kterí páchali za svého pusobení v továrne
ociny.«

To ovšem nesvedcí o prílišném školení. Podíváme se ješte
blíže na charakter lidí, kterí konaj í skutecnou práci techto
podniku.

Psychologie

Schermann a grafologie.
ttenári této revue celli nedávno pod názvy »Z tajli grafo

I~ic« a »Grafologický pud« výiíatek z IIaykovy studie, pojed
návající o zázracném vídenském »grafologu, jasnovídcí, pro
roku atd.« nadaném jakýmsi nadprirozeným zrakem. který mu
dhaluje nejen povahu cloveka, ale i jeho osudy. Pies své bez

lýhradné nadšeni IIayek sice rozlišuje jednotlivé složky slo
itého Schermannova talentu; lec jak sám priznává, jest pouhý

laik, a neni tudiž divu, že jeho hodnocení Schermannových

grafologickÝch schopností neni na výši úkolu. A jest nebezpecí,
e jeho publikace vzbudí nesprávné predstavy o grafologii, což

není Ihostejno. Nebol v posledních 30 letech snaží se grafologie.
ejména zásluhou nemeckÝch badatelu, státi se disciplinou ve

deckou. Y tomto s-:ém úsilí, jež nikterak není bezúspešným,
naráži na silný odpor a predsudky vedeckých kruhu, které v ne
Informovanosti, dnes vlastne již hodne nepochopitelné, odkazuj i
grafologii - ac-li nejsou dosti benevolentní, aby pokládali
zkoumání rukopisu za bezvýznamnou hrícku, jež muže býti
zdrojem spolecenské zábavy, ne však predmetem vážného studia
- do kategorie ostatnich nauk, jimiž se zabývati jest positivního
'Vedce nedllstojno. Takové názory brání grafologii zaujmouti

ís(n. které jí v rodící se psychologii individuální náleží, procež
est Ilutno v prvé rade zaujmouti stanovisko k publikacím infor
ujítím špatnc; a to tím více LI nás, kde nemáme vlastne žádné

úvodní grafologické literatury vedecké úrovne. Chci tudíž na
klade Haykovy studie osvetliti pomer Schermannuv ke gra-

Icgli, cimž duufám alespon rozptýliti fantastické a nej asné
zory o nÍ. jež jsou v obehu a jež mají úroven predsudku.
Cc dcvede vlastne grafologie? Stací uvedomiti si, že indivi
elní odchylky oel i,kolr.i predlohy v rukopise nejsou, zhruba

to, nic jiného, než na papíre zachycená gesta, mimické po-
by té které osoby, abychom pochopili rázem, že rukopis

úže nám povedeti nic jiného než to, co se týká povahy urcité
by (po pr. jeji fysiologie), stejne jako mužeme ze stavby

la, z mimiky, zpusobu chllze atd. ciniti charakterologické
very. Do jaké míry jest to z rukopisu možno, jest zatim Iho
ino; dostací pripomenouti si, že z pouhého porozumení
chologii psaní mužeme souditi nejvýše na takové události

živote pisatelove!, které mají SVllj hlavni duvod v jeho char
eru. Naproti tomu uhodnutí budoucích, ba i minulých príhod.
mínených prevážne prícinami mimo pisatele ležícími, do
fologie nepatrí.
toho bezprostredne vyplývá, jak ostatne Bayek sám uznává,

vetš:na Schermannových výkonu nem:'! s grafologií nic spo
ho. Nebot vykládá-Ii nám z rukopisu, zda pisatel vyvázne

evyvizne z nebezpecí, které mu hrozí, neb že sejde se sveta
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rukou nejlepšího prítele; prorokuje-li jindy dáme, že v nej
bližších dnech do~tane nabídnutí k siíatku a zároven dar 

šperk, který dokonale popíše; vylící-li pri jiné príležitosti ne
obycejne han'itými a výstižnými tóny prostredí. v nemž pisatel
dopisu se nalézá, popiše-li zevrubne jeho oblek, narýsuje-li kon
kretne postavu osoby, s niž pisatel intimnc se stýká neb stýkal,
uhodne-Ii do nejmenších detailu pathologický sen, který mucil
jakousi dámu po celé noci a jiné podiyuhodné veci, nelze to
pi'-icítati ani grafologii, ani grafologickému pudu Schermannove,
n~'brž máme co ciniti s neobvyklou, nám steži pochopitelnou
j a s n o v i d e c k o u s c h o p n o stí, jejíž individuelní zvlášt
ností jest, že prostredkem, který ji vyvolává, je náhodou rukopis,
takže možno mluviti o rukopisném typu jasnovidce.

Než vedle techto abnormálních jasnovideckých výkonu na
jdeme nckolik poyahových charakteristik a nutno ríci charakte
r;stik duchaplných, životných a neobycejne priléhavÝch. Po
slyšme jednu z nemnohých ukázek, které Bayek ve své studii
uvádí :' I i ,

(!Pisatelka) »chtela by se rozbehnouti do lesa - uvolniti
s i v ý k r i k y, o s v o bod i t i s vou d u š i - n e m u ž e
m 11 o h o m I u v i t i - její srdce Iká - má též sebevražedné
n,yšlenky - ale pud sebezachování vždy ji od nich

odvrací - stále ješte zní v ní ozvena minulé lásky, která by12
preru~ena -v poslednim okamžiku sešlo se všeho - sty d í se
- t r pí hro z n e. Pomilování hodná bytost. A I e u k lid ní se
_. z p C v vše zapudí - jsem o tom presvedcen ...« (Rayek str. 25.)

Prihlédneme-li blíže k pripojené písemné ukázce (na neštesti
uvádí Hayek jen dve rádky. mimo to má reprodukce na hrubém
papíre malou vadu), nemllžeme Schermannove' charakteristice
vytknouti nic, leda prílišnou podrobnost v nekterých bodech.
Kterýkoli grafolog muže bezpdcne zj istiti približne toto:

Pisatelka jest osoba velmi nenárdcná, spok.ojivá, skromná,
citove reagující, mající zájem a nadšení pro vše krásné a
ušlechtilé; treba obdivovati její horlivost, její aktivitu, jež má
k disposici znacný fond prllbojné energie, která dovede pro

saditi své cíle. Tyto nejsou pak nikdy sobecké povahy. Lec do
její idylické harmonie vpadlo náhlé zmalomyslnení, zklamání;
prekvapí nás u tak nenárocné povahy pojednou taková s i I n á
t o u h a vy pro s t i t i s e, o s v o b a d i t i s e (slovo výkrik
v Schermannove formulaci krásne vystihuje); neuveritelné zne
klidnení, vnitrní boje prochvívají jindy tak vyrovnaným nitrem,
jež se neproniknutelne u z a vír á cizimu dotcrnému zraku. Není
možno, aby tyto boje mely puvod v její duši, v protichudných.
krížících se charakterových sklonech - ne, to zasáhl krutý
vnejší osud jemnou duši, jež ješte krvácí, ale jež statecne
s e b rán í ('odlehnouti bolesti; j á ci rob y t o s t i té t o j es t
z d r a v é, n e m u ž e být i z 11 i c e no.

Ani tato skizza, trebaže si všímá vetšího poctu znaku, neríká
ješte všeho. A není toho také zapotrebí ke srovnání s vý
kladem Schermannovým. V podstate oba nácrtky se shoduj í.
Podivuhodný jest však u Schermanna casový sled, jímž jeho
hcení nabývá takrka dramatické formy a pusobí velmi názorne;

dále je patmo, že Schermal1n se odvážne pouští do podrobností,
ac nikoli nepravdepodobných (na pr.: sebevražedné myšlenky,
láska, s níž sešlo v posledním okamžiku, zpev vše zapudí). Ale

tyto detaily, trebaže jich prí m o z rukopisu vycísti nelze, ne·
jsou nikterak kriklavé, a jest zcela dobre možno, že zkušený
praktik, byt i nenadaný nadprirozeným zrakem, dovede i takové
detaily z bezprostredních grafologických nálezu vykombinovati.
Podobne jest tomu i v ostatních trech charakteristikách, jež
Hayek uvádí (pacientka dra Cattaniho, herecka H. R. a Tibor
Szamuely). Jsou rovnež velmi precisní, krásné, živé, konkrétní,
avšak v nekterých místech až neuveritelne podrobné (na pr.:
žije ve špatných financních pomerech, vezme si život, první
pokus se ale nezdarí; jindy: našla muže, k nemuž konecne
pojala náklonnost, bojí se, že ztratí pamet, v poslední dobe málo
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spala, navštevuje lékare, nosí klobouky s pleureusami; bude
hráti v živo~ velkou úlohu, jež mu muže býti osudná, bud
se zavraždí, nebo bude zavražden atd.). Jsem presvedcen, že
takových detailu a takové plasticnosti Schermann dosahuje jen
dik svému jasnovideckému daru, jenž jest majetkem velmi málo
lIdí. Vz~ledem k dvojímu druhu Schermannových výkonu zdálo

by se o jeho pomeru ke grafologii pravdepodobným toto: Scher
mann je grafolog, vžívajicí se do duše písma, ale není jen
grafolog, jsa nadán nad to nadobycejnou jakousi silou videti

daleko více nežli jiní smrtelníci; pri této schopnosti hrál by
rukopis jen podradnou úlohu pouhého vyvolavace jeho jasno
vidného talentu.

Lec záver takový jest ponekud predcasný, soudíme-li z pou
hých resultátu, aniž jsme si prohlédli zpusob práce. Nebot
i když jest Schermann s to podati vernou charakterístiku osoby,
jejíž písmo mu bylo ukázáno, kdo nám rucí za to, že tento muž

skutecn'e také písmo studuje a prožívá duši všech jeho osobitých
zvláštnosti? Kdo nám rucí za to, že, všimnuv si jen nekolih

trebas i podradných, ac nápadných znaku pisma, je dále ješte
potrebuje; že mu tudíž píSll!0 není jen necím vedlejším, pouhým
prostredkem, který obrací jeho jasnovideckou schopnost urcitÝm

smerem, který mu zjednává toliko psychický kontakt s osobou,
ktrrou pak charakterisuje na základe jej ích individuelních ruko
pisn}'ch zvláštností, nýbrž kterou plasticky lící podle živého
jejího obrazu, jejž vidí pred svým zvláštním duchovním zrakem?
Tato d<Jmnenka se neodbytne vtírá, dovídáme-Ii se, že !casto

pOCl<icí Schermannovi zhežný pohled, aby okamžite podal svuj
:·ISlldck. Vtírá se tím více, vime-li, že nepotrebuje ani vždycky
písma videti. Stací mu na pr. písmo ohmatati, aby dovedl oka
mžite podati spolclllivou charakteristiku. Jindy hádá z ruko
pisu uzavreného v cisté, nepopsané obálce, nebo zase charakteri
suje podle obliceje, pouhé fotografie, aniž má po ruce jakou

koli písemnou ukázku; konecne v celé rade prípadu vylící osobu,
na kh'rou si experimentátor jen pomysli; - není tu možná,
že Schermann neví témer nic (\ grafologii? Že tedy vlastne
grafologicky nepracuje, grafologického instinktu nepotrebuje?

Na druhé strane pak, že. grafologie nemuže podstatne prispe"ti
v její snJZe po zdukon:tlení? A není v tom ostatne osobní do
znál1í tobJ!o druhu, pravi-l: sám: »Pohlédnu-li na nejaký ruko
pis, pismena jeho se odpourávají, list papíru mem se mi
v zrcadlo, v nemž se mi zjevují postavy a pohybují se jako ve
filmu.«? (Hayek str. IS.)

Priznám, že všechny tyto I:,ochyby samy o sobe nestací, aby
oduvodnily tvr7ení, že vztah Sl'he:-mannuv ke grafologii jest
vdmi povrchní. 1" cbot i když mnohdy jest mu rukopis vecí
verliejší, prece není proto vylouceno, že v nekterÝch p:rípadech
skutecne písmo podrobne zkoumá. Dále, pohlédne-Ii jen zbežne
m pí,me, není nepravdepodobno, že si je zapamatoval a vidí je
ve své fantasii. A nedá se promptnost vysvetlit rutinou? Ko
necne jest tu i ta možnost, že Schermann svuj jasnovidný po:

hled vypestova! teprve na základe grafologické intuice a zkuše
nosti. Pro to by mluvila ta okolnost, že své specielní výkony
(na pr. »ohmatání«) podstatne zdokonalil z pomerne rudimen
térních pocátku teprve prubehem pokusu, které s ním byly
" té prícine konány. Ostatne nepravi sám v dopise H aykoví
(viz Hayek str. 107), že i tam, kde zdánlive písma nepotrebuje,
pracuje jeho pomocí? Sch. má tu podle všeho na mysli svou

slhopnost vykonstruovati si písmo osoby, kterou bud jen videl
(ve skutecnosti neb jen na podobence), jejíž písmo ohmatal,
Ei dokonce i pismo osoby, na niž experimen:tátor myslil - a
pomocí takto vy rekonstruovaného rukopisu podati vernou char

akteristiku dotycné osoby. O této jeho schopnosti nelze pochy
bovati, nebot jest verohodne zjištena, jmenovite systematickou

serii pokusu, které se Schermannem konal zdejší psychiatr dr.
Oskar Fischer. Neni tím podán nepochybný dukaz Scherman
novy grafologické zdatnosti? At by kdo sebe více chtel se

dovolávati jeho jasnovidectvi, zde by musil pripustiti fakt, že
toto jest podloženo grafologickou intuicí.

Ale celá vec má hácek. Hayek tvrdi, že Schermannova rekon

strukce blíží se originálu s takovou ve'rností, která je s to nás
oklamati. (Také referát o Fischerových pokusech mluvi o »témer
fotografické« vernosti.) Pri tom arci dlužno prý bráti zretel
k variabilite písma jedné a téže osoby v rtlzných dobách a za
ruzných <Jkolností, zejména pak abstrahovati od diferencí zpuso
bených odlišným psacím materiálem (papír, pero, inkoust). Toto
pripomenutí jest o s o b c arci správn.é; Hayek se však mýli,

domnívá-Ii se, že temito okolnostmi lze vysvetliti f a k t i c k é
rozdíly, které mezi rekonstruovaným a puvodním rukopisem
urcite existuji. Nikterak nechci tím seslabiti Schermannova
výkonu; jest podivuhodné, cd podrobností dovede zachytiti.
I .slova strojem napsaná napod<Jbí po ohmatání tiskacími typy.
At to nekterý pochybovac dokáže po nem. Tedy podrobnosti je

hodne; a proto laik je v právu, odpustí-Ii benevolentne nekteré
diference. A též p,ri pokusech prof. Fischera cástecná podobnost
dostací k zjištení fakta, že Schermann má podivuhodné nadání
rekonstruovat charakteristické rysy písma, kterého nevidel, a že
dovede paralelne podati výstižnou charakteristiku dotycné osoby_
Ale se stanoviska grafologického naskytne se otázka, nejsou-Ií

ony diference charakterologicky podstatné, v kterémžto prípade
bychom stáli pred záhadou, jak l1Jožno podati správnou char
akteristiku nesprávne konstruovaného rukopisu. V skutku 'shle
dáme v prípadech renkonstrukce Haykem uvedených ved1e ná

padných podobností také velmi podstatné r07.díly, které jsou
charakterologicky duležité. Tak rekonstrukce podpisu admirála
Seymoura na základe podobenky vystihuje sice dobre levo
smerné ohyby spodních délek, pricnou cáru u t a její prostorový

vztah k písmene následuj ící, polohu diskriminacních znamének,
pravosmerné pripojení pismeny y v podpise, spojenost písmen
oznacujících krestní jména s jménem rodinným, vernou podobu
nekterých pismen; ale na druhé strane vidíme duležité rozdíly

.co do výškových rozdílu písmen dlouhých a písmen v lince,
co do vÝše nožicek písm~n W a H; odlišný jest zpusob spojo
vání písmen (v originále arkády), šíre, forma nekterých typu,
ruzný jest též stupen spojítosti.

Z obou techto rukopistl musil by grafolog ciniti v mnohých

významných bodech odlišné charakterologické závery. Tak vy
p!ývá z obou ukázek shodne schopnost porouceti; ale naproti
tomu soudil by grafolog ze Schermannovy rekonstrukce na cti
žádostivé ambice, po nichž není v rukopise puvodním ani stopy.
Naopak dýše na nás z neho sebevedomá, spokojená hrdost.
Opetn~ shodne vyjadrují oba rukopisy smysl pro tradici jakož
i sebezkoumání; za to však nevyjadruje rekonstrukce oné sveží,
samozrejmé, spontanni aktivity, cilosti, svežesti originálu, která
nedovoií ustrnouti v zpátecnietví. A kdežto originál vyjadruje
disti nguovanou reservovanost, spokojuj e se Schermannova re
konstrukce s pouhou uzavreností a sebeovládáním. To jsou velmi
nápadné a podstatné diference; a pri tom nehledíme k celé rade
podružných znaktl, o nichž predpokládáme, že jich Schermann

v strucné charakteristice neuvádeJ, snaže se vystihnouti jen pod
statné rysy. Takovéto diference staví Schermanna pred dilema:
bud je d<Jbrý grafolog - pak se musí jeho charakteristiky na
základe rekonstrukcí podstatne lišiti od skutecnosti.

Dostává se nám však uj išteni, že tyto byly ve všech prí
padech bezvadné. A prece jsou mezi pokusy prof. Fischera prí
pady, kdy rekonstrukce se lišily od originálu daleko více, nežli
tomu jest v tomto prípade. Tedy nezbývá nežli eventualita dru

há: c ha r a k t e r i s t i kyj s o u spr á vn é, aJ e S c h e r
mann jich nenabývá jako grafolog, nýbrž jako
j a s n o v i d e c; j es t t e ci y g r a f o log š pat n ý, p r i m i
t i v n í, jen ž p í s m u má I o r o z umí, n e b o ho' m ál o
dbá. To znamená, že kdyby nebylo jeho universální jasnovi

decké schopnosti (která dovede na pr. též z kusu látky vycítiti,
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že pochází z létadla, které bylo zniceno pri boji ve vzduchu),
že by cinil chybné grafologické dedukce, acli práve' nedostatek
tohoto nadobycejného zraku by ho nebyl primel, aby se duklad
neji obíral zkoumáním rukopisu.

Na to nám arci Rayek namítne, že v mnohých p.rípadech Sch.

prohlíží písmo »toliko zkoumavým zrakem metodického (0!)

grafologa, jenž si nedá ujiti nápadné figurální znacky v ruko
pise«. Tím jsou míneny ony povestné revolvery, paragrafy,

ruce, vzducholode, parníky, nakroucené kníry, houpavá chuze,
telefonní sluchátka, psi vedení na provázku, silné kotníky a jiné
podobné veci, které Schermann. v rukopise vidí a, jak Rayek
dosvedcuje, také neobycejne výstižne interpretuje. Opravdu, ne
lze Schermannovi v nekterých takových prípadech nepriznati
dobrý postreh. Ale pri sebe vetší benevolenci dlužno rící, že tyto

veci nemají pro grafologii ani zdaleka toho vyznamu, jaký jim
Hayek p.rikládá, a lze je právem považovati za podružné, trebaže
figura, prostorový útvar, arci v jiném smyslu, má, jak snad

budu moci jindy ukázati, v grafologíi význam veliký. Nebot jed
lIak nevyskytují se takové obrázky príliš casto, jednak mohou
bíti pouhými subjektivními dohady, a konecne nejsou vždy
spolehlivé. Na pr. takové znacky císelné (b ve forme šestky = 6)
vyskytují se ne kdy v rukopisech matematiku; nu, videl jsem je
sám v rukopise pekare, který hodne dbá porádku a snad má,
ponevadž není obycejný pekar, zálibu v symbolice císel. Ale
velmi by se podivil, kdyby mu nekdo rekl, že je matematik.
Grafolog se arci takového omylu nedopustí; ale to proto, po
nevadž celkový habitus písma, který vždy urcuje specielní vý
znam kteréhokoli znaku, mu rekne, je-Ii takovÝ záver ex analo
gia prípustný, ci ne. Stejne je tomu i se Schermannovými figu
rami, které mají grafologicky jen tehdy význam, pripouští-li
celkový ráz písma takový Schermannovský výklad. Tedy na
pr. revolver muže symbolisovati sebevražecLné úmysly tehdy,
vykazuje-li písmo i jinak známky melancholie, duševních depre
sí, zklamání; ale proc by nemohl na P.r. malovati revolvery
t;:ké násilný vrah, neb milovník strelných zbraní? Pokud tedy
jest determinace z celkového rázu možná, jsou nekteré Scher
mannovy figury zajímavé (ac, jak již receno, jsou to celkem
rídké a podružné veci). Co však máme si pocíti s takovými
figurami, které oznacují podle Schermanna nakroucený knír nebo
pohyby, jimiž dáma co chvíli shrnuje sukni, aby zakryla zne
lIorené kotníky? Zde jest determinace nemyslitelná; neboi jaké
charakterové vlastnosti v rukopise vyjádrené mohly by míti
tak úzký vztah k pohybum rukou nakrucujících knír, aby se
z levosmerných zkroucenin v písme (které mají v grafologíi
urcitý význam) dalo souditi specielne na tento neštastný vous?
A dále, co~ když toto gesto, jímž si dotycný kroutí vous, jest
jeho typickým expresívním pohybem v širším rozsahu a vyja

druje tudíž neco osobíte-psychického? O to se však Schermann
nlstará; jen když vidí nakroucený knír nebo tlusté kotníky,
jidlž prece nikdy z celkového rázu písma vykombino'vati ne
lze. Útvary takového dr~hu maj í smysl pro jasnovidce, grafo

logii však nemohou znamenati nic. A prec by mohl mít Scher
n'ann velký význam v grafologii práve pro svuj mimorádný
ar; neboi moderní grafologie jest si dobre toho vedoma, že

neexistují schematické rovníce mezi znakem a urcitou charakte
rcvou vlastností, nýbrž pripouští celý komplex možných výkladu
jediného abstraktního znaku rukopisného, které patrí k sobe
len na základe velmi obecné podobnosti, a nezastírá si možnost
eúplnosti dosavad stanovených relací. Schermann by tedy mel

mimorádnou mOžnost odkrývati tyto neúplnosti a .doplnovati je.
Ale k tomu by musil míti více autokritiky, které se mu, jak se

á, hodne nedostává. N ebot nekdy hledá až umínene nejakou
ru v písme pro svá dobrozdání. Tak v prípade dvojnásob-

, lravicky Buchmannové pozná z jejího rukopisu, že otrávila
é dva muže a oduvodnuje toto své tvrzení (které jest ostatne
rávné) nekolika ubohými koncovými tahy, z'kterých usuzuje

na pomstychtivost ve stavu podráždení, jež je schopna v tako
vém okamžiku sáhnouti i ke krajním prostredkum.

N uže tedy: ony prý tak závažné koncové tahy nemohou pro
zraditi grafologovi nic o zlocinné brutálnosti a pomstychtivosti
pisatelcine. Takové znaky vyskytují se velmi ',casto u osob kri
minalisticky naprosto nezávadných v daleko ostrejší forme a
znamenají podle okolností kriticnost, zlobu, impulsivní útocnost,
Ale celá vec není tak tragická, zejména kdyžte celkový habítus
písma tomu nikterak nenasvedcuje. A rukopis Buchmannové
náleží k tem, které jsou málo expresivní. Grafologie má urcí té
meze; a mezi grafology jest všeobecne známo, že zlocinnost
práve tak jako pathologicnost v mnoha prípadech nedojde rov
nocenného výrazu v pí srne. Práve proto je rozumno držeti se
osvedcené zásady, nesouditi nikdy, že chybí písateli vlastnost,
která v jeho rukopise není vyjádrena. A takových prípadu jest
dosti. Jsme tu jednoduše na hranicích grafologických možností.
Ale Schermann podává nám více; z toho plyne, že už nepra

cuje grafologicky. To nezmenšuje jeho zásluhy. A v daném prí
pade osvedcil mímorádnou schopnost zacházeti s lidmi, že by
mu ji mohl závideti každý kriminalista. Ale mohl si usporití
námahu, hledati pro svoje mínení duvody v písme, nebot tam
jich není. Tam mohl zj istiti pouze nervositu, podléhání vlivum
a jakousi zlobu z nervosity, ne však více. Vše ostatní jest vy
kombinováno z toho, jak obžalovaná reagovala na to, cO' se od
ní žádalo. Proto se Rayek znovu mýlí, píše-Ii, že tento prípad
jest zaj ímavým príspevkem ke kapito'le: rukopis a zlocínnost.
To platí nanejvýše v negativním smyslu, t. j., že zlocinnost se
casto graficky neproj evuj e, a dokazuj e to znovu vzhledem
k Schermannovi, že jeho videní je velmi málo z ducha grafo
logie. A je-Ii dokonce pravda, což sice nemohu doložiti písemne,

ale o cem vím na základe ústního a domnívám sr verohodného
sde'lení, že Schermann charakterisuje osoby i na základe kal i
grafické písemné ukázky, pak jest to již úplná negace grafo

logie vubec; neboi její podstata a oprávnenost je v tom, že
p~ychologicky chápe a interpretuje individuelní odchylky od
školní normy. Nedbá-Ii, neb nemusí-li toho Schermann dbáti,
prenáší se pres její raison d'etre.

O obcasných Schermannových neúspeších mluviti nebudu. Ty

jsou lehce vysvetlitelny; a pak neb'e'ží o ne, nýbrž o objasnení
jeho skutecných schopností, o nichž nepochybuji. Myslím však,
že se mi podarilo ukázati, že není spolehlivým grafologem, a to
netoliko jen metodickým, ale ani intuitivním a sice ani tam, kde
se jím býtí zdá. Pracuje arci prevážne na základe rukopisu;
tento však slouží mu více jako associaJcní moment, který mu
zjednává spíše duševní spojení s pH slušnou osobou, nežli je
vlastním predmetem zkoumání, a na nemž sí všímá doopravdy
jen nekterých více ci méne nápadných znaku. Do totální pod

staty rukopisu však, jak ukazují jeho rekonstrukce, nepronikne.
A soudím, že prícina toho leží ne v jeho neschopností, nýbrž
v tom, že toho nepotrebuje, jsa nadán mímo.rádnou schopností
videti nejen minulé a prítomné, ale i budoucí. Mohl se státi
znamenitým grafologem, kdyby mu v tom nebyla zabránila.

jeho schopnost jasnovídecká, která ciní pro neho grafologii zby
tecnou. Že potrebuje rukopisného media, treba vysvetliti jeho
zájmem o rukopisné zvláštnosti, která v nem jest už od detství.
Ale míti zájem o rukopisy a umeti leccos z nich uhádnouti, ne
musí býti ješte grafologie. Tu jest zapotrebí také trochu sebe

kritiky, pres kterou se Schermann jaksi lehce prenáší, teše se
svému zvláštnímu daru. Chápu, že mu více leží na srdci zdoko
nalování této rídké a vzácné schopnosti, její praktické uplatnení.
Ale práve proto znamená grafologii nejen velmí málo, ale tím,
že trvá na tom, aby byl považován za grafologa, poškozuje její

reputaci, beztak nep,ríliš dobrou. Proto jest v zájmu. vedecké
grafologie, aby byla vedena delící cára mezi Schermannem a
grafologií vubec. Schermannovi ne ke škode, nebot jí nepotre
buje, grafologíi také ne. Cesty se rozcházejí ...
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Život a instituce

Ješte vzdechy z dustojnického stavu.
v jednom z minulých císel »Prítomnosti« docetli

jsme se, že rocní rozpocet ženatého štábního kapitána
ve 2. stupni VIII. hodnostní trídy skoncíl schodkem
3.600 Kc. Dlužno podotknouti, že je to štábní kapitán
devetadvacetiletý, tedy kariéra prímo závratná. Taková,
jaké dnes už nikdo neudelá, obzvlášte ne absolvent vo
jenské akademie. V podrobném soupisu jeho vydání
nenajdeme jediné položky rekneme na kulturu, ac-li
se dá nazvat príspevek na Svaz cs. dustojnictva a na
Cs. Obec legionárskou vydáním kulturním. Nemysle
me však, že tento štábní kapitán jest výjimkou. Cetli
jsme v ceském tisku už bezpocet dustojnických roz
poctu, a nenašli jsme ani v jediném položky jako: pred
platné novin, koncerty, divadla, prednášky, atd. Jsou
nám známy mnohé prípady, že mladý dustojník v Pra
ze nebyl rok v Národním divadle, ackoliv pri svém
preložení do Prahy mel jedinou myšlenku: že bude
u kulturního zdroje. Byl-li vubec v nekterém pražském
divadle, tož stál skromne v obcanském odevu nekde na
posledním míste, presto, že dustojnický Svaz vymohl
svým clenllm dosti znacné slevy v pražských divad
lech.

President Masaryk rekl, že dllstojník, rozumí se ce
skoslovenský, muže imponovati a zjednati potrebnou
kázen ne svou nadrízeností a mocí disciplinární, nýbrž
prevahou ducha, odborným a všestranným vzdeláním.
President M;;tsaryk dal také heslo: Odrakouštit se.
U dllstojníka toto heslo znamenalo v prvé rade odra
kouštit SVLljmozek. To jest zapomenout na šavlicky,
holky a pitky v dustojnických mensách, chopiti se knihy
a státi se vzdelancem. Ostatne vojenská správa má
v rukou prostredky donucovací, aby dustojník vyhovo
val v tomto ohledu predepsané fa<;one. Jsou to kvali-.
fikacní listiny. A pan generální inspektor zavedením
osvetové výchovy do armády dal dustojníkovi dostatec
nou smernici, jakým si ho preje míti.

A nyní porovnávejme: Požadavky a prostredky. Ne
váháme tvrditi, že ceskoslovenský dustojník bude v ne
kolika letech opet duševne ménecenným clenem lidské.
spolecnosti, jak tomu bylo pred rokem 1918. Ovšem
s jist)'mi výhradami, které ostatne potvrzují pravidlo.
Máme dnes ctyri druhy dllstojníkll v armáde, z nichž
ani o jednom nemúžeme tvrditi, že by vyhovoval po
žadavkum pana generálního inspektora i páne presi
dentovým. Konecne jmenujme i vojenskou správu M.
N. O., má-li ovšem vubec nejaké predstavy, jak má
dustojník vypadati. Je známo, jaká byla jejich vý
chova v kadetních školách, a každý jiste uzná, že by
meli velice mnoho studovat a dohánet. - Druh)'m jsou
legionári, v jejichž radách zustalo pohríchu velice málo
inteligence. Rekneme si uprímne, že co do vzdelání
jsou to vetšinou parvenu, lidé zhohatlí duchem, který
jim mel býti proplljcen s vysokými hodnostmi. Žel, že
hodnost neprináší inteligenci. A tak stojíme veru na
rozpacích, kdo má co více doháneti, jestli tito, nebo
»starí rakušáci«. - Tretí representují snad nejvzdela
nejší složku v dllstojnickém sboru. Jsou to bývalí ra
kouští záložníci. Skoro všichni z nich mají maturitu
a vetšina z nich nejaký ten semestr na vysoké škole.
Uvažme však, že tito dllstojníci opustili školy nejméne
pred šesti lety, prodelali válecnou, frontovou i pová-

lecnou demoralisaci. Byli svedky poválecného nedo
statku v cenení inteligence, zkrachování vzdelaných
tríd. A jiste mnozí práve proto stali se aktivními du
stojníky. Úvaha byla krátká: Budeme muset mnoho
studovat pro obcanské povolání a nebudeme oceneni.
Na vojne nebudeme studovat nic a budeme stejne málo
ceneni jako v prvém prípade. - Pripustme však, že
gros této skupiny melo pri svém aktivování vážnou
snahu pokracovati v sebevzdelávání. Tato snaha však
byla již pred peti lety potlacena vojenskou správou.
Uvažme tedy, jaká mllže býti úroven dústojníkova,
jenž od peti let jest vzdálen škole, kulture, vzdelavacím
podnikum atd. - O ctvrté kategorii dalo by se ríci
takorka doslovne totéž. Jsou to absolventi cs. vojenské
akademie v Hranicích. Nejsou-li na tom nejhure du
ševne, vynahradila jim to vojenská správa na hmotném
nedostatku. Takrka všichni dllstojníci vyšlí z akade
mie mají maturitu a všichní mají za sebou úmorné a
vycerpávající tríleté studium na voj. akademii a v apli
kacní škole. To znamená pro toho, kdo zná vojenské
školství, že duševne tri roky nežili. Dva roky byli
v Hranicídh. úplne 'Od kulturního sveta odríznuti.
V aplikacní škole item. Nemáme o vojenské správe
tak malé mínení, že by tech nekolik hodin literatury,
stavovské výchovy a hranický biograf považovala za
dostatecné pro sebevzdelání. To není jiste pokraco
vání ve vývoji, který byl pocat na strední škole. To
jako byste sešel se široké cesty na kameni tou pešinku,
zarostlou trním. My víme všichni, že absolvent stred
ní školy jest velk)rm nedoukem. Jak muže však za
techto pomeru pracovati na sebevzdelání, nota bene
je-li nejchudším z chudých. V »N árodníc~ Listech«
mohli jsme císti, že takov)rto porucík chodí na Slo
vensku žebrotou na vecere ke starším dustojníkum,
protože za 750 Kc mesícne nemúže žíti. A to mu ješte
srdecne blahoprejeme, že jeho velitel pluku projevil
o neho takovou péci a vecere mu sám vyžebral.

Pripocteme k hmotnému nedostatku dllstojníkovu
ješte prostredí, v nemž žije. V prvé rade obydlí. Spou
sta dustojníku bydlí v kasárenských dírách, aby uše
trila na živobytí. Jsou nám známy prípady, že v ta
kové díre z nedostatku místa bydlí ctyri i pet dustoj
níku pohromade. Pak jsou to byty na periferiích, kde
se svítí ješte petrolejem (Bratislava, Košice a mnohu
slovenských posádek), zhusta i v suterénu. Je ,v tako
vých pomerech možno studovati? O ženatých ani ne
mluvím, ti padají pod tíhou starostí o rodinu a nemají
cas ani možnost mysliti na vzdelání i kdyby bydleli
v palácích. Dále jest to spolecnost. Spolecnost vetši
nou dustojnická, ve službe i mimo ni, v dllstojnických
jídelnách. Nebot kolik dLlstojníku má dnes možnost
a prostfedky navštevovati jinou spolecnost? V podprLl
merné spolecnosti není možno neco získati. Maloduchý
od maloduchého neprofituje. Neverícího bych poslal
jedinkrát do dllstojnické jídelny. Slyšel by: pet »f«
ceskoslovenského dustojníka. Bude mi snad promi
nuto, že k lepší karakteristice použiji vtipu o zábave
dllstojníku. Slyšme onech pet »f«: Frau, (P)ferd,
Footbal1, Vorgesetzte und Vordermann. - V skutku,
to jest vše, ° cem se v dt"lstojnické spolecnosti mluví.
Ptáme se marne, v cem se jeví »prevaha ducha« a od
rakouštení ceskoslovenského dllstojníka? Prosím, aby
nám bylo rozumeno, ostatne z pozdejšího vysvitne, že
neobvinujeme dustojníky, ale vojenskou správu.

NezáleŽÍ-li ministerstvu N ároclní Obrany na tom, že
veliké procento dustojníkll hyne podvýživou a pro vál-
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Dopisy
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Rocní
celkový
náklad

Kc

• 486,270.420

· 380,373.790*)
• 105,896.6::10

Mcsícní
celkový
náklad

Kc

123.000

1,674.000

3,186.000

6,382.500

8,820.000

1,443.200

2,467.500
881.600

355.500

17,322.000

Mesícní
gáže
Kc

.1000

• 1500

.2000

.2500

• 2800

.3200

.3500
.3800

.4500

.1500

a 10:

Syslemiso-
vaný

pocetní
stav')

123 podporucíku
1116 porucíkft • .
1593 nadporucíku
2553 kapitáni\. • •
3150 štáb. kapit ..

451 majoru. . •
705 podplukov.
232 plukovníkft

79 generáli\. .
11548 rotmistri\. .

Pane redaktore,

mezi dopisy, které se týkají mého clánku o studentech a stu
dentkách, prišel mi také dopis kolegyne 7 Dánska. Myslím, že
nebude zbytecno otisknouti z neho úryvek:

Kodaií. 8. VIII. 24.

»... Chci se Vás na mnoho zeptat. A víc, prála bych si, abyste
mi odpovedel pravdive a uprímne. A to prece nelze Vždycky?

Cetla jsem Váš clánek ze života studentu a studentek a vím,
že Vám ted mnohé prinášejí svuj životní román. V podstate
jsou to všechno milostné romány a ty mne vždy odpuzují bud

1,476.000

20,088.000

38,232.000

76,590.000

105,840.000

17,318.400

29,610.000

10,579.200

4,266.000

207,864.000

Uhrnem . • 511,863.600

Od toho 5% interkalár. . . . • • . • .• . 25,593.180-._--------
Zbývá ..

V rozpoctu § 2. na rok 1924 preliminováno
Zvýšení nákladu cinilo by tudíž . . . . . .

neboli 27'8%.

Jest zajímavo, jak zcela bez ohlasu zapadl tento hlas
v okupovaném od legionárll M. N. O. Nebot zrušení
casového postupu by bylo také zrušením favorisování
legionáru.

O neschopnosti M. N. O. dalo by se psáti s uváde
ním faktú do nekonecnosti. Nám se dnes jednalo pou
ze o to, ukázati duševní bídu a beznadejnost ceskoslo
venského dústojníka. Chteli jsme pouze ukázati b~l.
meznou laxnost M. N. O., s jakou reší otázku bytí a
nebytí tisícú dustojnických rodin a životu a jak málo
mu leží na srdci zdatnost celé Národní ObralI".

-lY/?-

se zdvojnásobily. Cinilo by to asi 50-60 mil. rocne,
což jest kapkou do rozpoctového more M. N. O. Jest
v tom ovšem hácek. Bylo by nutno zrušiti t. zv. casový
postup, legionári tak težce vybojovaný. Casovým po
stupem se rozumí, že nekdo muže býti nadporucíkem
X. hodno trídy a brát plat štáb. kapitána VIII. hodno
trídy. Dustojník by musel být proste placen podle
skutecné hodnosti, což by asi decimovalo legionárské
kariéry. Uvažme také, že financní náklad pri casovém
postupu každým rokem stoupá, kdežto když povýším
dnes deset majoru na podplukovníky, znamená tc pri
platu dle skutecné hodnosti, že jsem vcera musel dát
také deset podplukovníku do pense, abych mohl vubec
povyšovati. Kdyby se tedy ješte upravila zákonem ce
kací lhuta na povýšení do vyšší hodnosti, stát hy
usporil. Procteme si názornou tabulku sestavenou ka
pitánem Juglem:
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ku jest vycerpaným, bezcenným brakem, že sanatoria
pro plicní choroby jsou preplnena dustojníky, melo by
mu záležet na kulturní bíde dustojnictva, na bíde, jíž
jsme venovali predcházející rádky.

Podívejme se tedy, j a k M. N. O. záleží na zlepšení
hmotného a tedy i duševního stavu dustojnictva.
V prvé rade ustanovilo komisi s p. generálním inspek
torem v cele, která se má - aspon dle úredního komu
niké - zabývati zlepšením hmotného stavu cs. dustoj
nictva. To bylo asi pred rokem. Dllstojníkum ani ve
rejnosti není však známo, že by se tato komise byla ne
cím zabývala. Máme vážné obavy, zasedala-li vllbec,
neexistuje-li pouze na papíre, jako dosud vetšina pod
niku tohoho druhu v M. N. O.

Meli jsme již príležitost psáti jednou o stravném
pro dllstojnictvo, které slíbil pri letošní rozpoctové
debate min. U držal dllstojníkllm od 1. ledna t. 1'. N e
zastavil-li se v M. N. O. cas, ukazuje jim kalendár
mesíc srpen práve jako nám. Sedm a pul mesíce už
usedá byrokratický prach na spisy o dustojnickém
stravném. Nebýti soukromých interpelací nekterých
c]enll branných výboru, nebylo by se v M. N. O.
o této otázce vllbec premýšlelo. Na všeliké dotazy
bylo konecne odpovedeno: »Ministerstvo financí ne
chce povolit.« - Pokud nám je známo, úhrada na toto
stravné je už dávno povolena, ale nesmí se dát dustoj
níkllm, protože prý by pak prišli všichni státní za
mestnanci. Kdyby v M. N. O. byla opravdová snaha
pomoci dustojníkovi, bylo by již dávno prišlo k detsky
logické úvaze. Že není totiž treba s peti korunami pro
dllstojníka choditi pred snemovní forum, že jeho V)T

platu muže uciniti skutkem pouhým narízením ve for
me prozatímní výpomoci pro rok 1924 - tak jako to
clovedlo naríditi v prosinci 1923, když se jednalo
o »jednorázový« príspevek 1200 Kc.

flTllže-li M. N. O. svalovati cástecne odium na min.
financí ve veci stravného, nemuže tak ciniti v tomto
prípade: Ve služebním predpise HP-I o požitcích prí
s]ušníkú branné moci mllžeme si lehko vypocítati, ze
každý dústojník pri cviceních (manévry, ostrá strelba
atd.) má nárok na 26 Kc denních diet. Tyto diety byly
v roce 1923 také vypláceny. Letošního roku však nedal
blahobyt cs. dústojníkll v M. N. O. nekomu spáti él

proto bylo narízeno, že tento prídavek nenáleží dustoj
níkllm, kterí jsou na cvicení s celým útvarem. Tem
náleží pouhých 12 Kc. Logika zvláštní. K jakým ne
srovnalostem se došlo, ukazuje prípad Strelecké školy
pri delostreleckém ucilišti v Olomouci. Tato škola má
dva kursy. Kurs A trvá asi od vánoc do velikonoc,
B od velikonoc asi do 15. cervence, kdy oba kursy
mají se spolecne zúcastniti ostré strelby u Malacek.
Dllstojníci kursu B odjíždejí na strelnici jako škola,
tedy s ústavem, proto jim prísluší 12 Kc denne. Protože
však dustojníci kursu A jsou na strelnici povolávám
od svých útvarll jmenovite, prináleží jim 26 Kc denne.
A žijí na strelnici prec za stejných podmínek a vyko
návají úplne stejnou práci. - Co tím chceme ríci? M.
N. O. nedává dustojníkllm ani to, co jim priznalo po
žitkovými predpisy a na co má povolenou úhradu min.
financí. M. N. O. zde vedome šetrí nekolik korun
na dllstojnících z povoleného rozpoctu, patrne aby mo
hlo opet kupovat benzin od N aftaspolu.

Nevšímavost M. N. O. jest prímo úžasná. V »DlI
stojnických listech« C. 20. kapitán J ugl vypocetl ná
zorne pro M. N. O., že by stacilo zvýšit osobní ná
klady na dustojníky pouze o 27'8%, aby jejich príjmy
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svou snahou po zajímavosti, nebo svou preslazeností. Ale mám
prítelkyni, totiž šedesátiletou dámu, která je profesorkou, je
zvedavejši než já, a krome toho by mohla pomoci mnohým tem
dívcinkám, které trpí od 14 let. Prominte mi, ale netrpí vlastní
vinou? Jen tím, že neumej í správne ocenovat? Jsem neduverivá
k jejich neštestí, již proto, že mohou o své bolesti mluvit.

Tedy, abych upokojila zvedavost této dámy, slíbila jsem jí,
že se Vás zeptám, co soudíte o prátelství mezi hochem a dev
cetem. Mé výklady o prátelství nechce slyšet. Ona je totiž
zajímavÝ typ profesorky, protože ucí životu a nadšenÍ. Prectla

již mnoho takovÝch románu, ale dívky mluví zpravidla jinak
se ženou a jinak s mužem.

Dovolávám se tedy onoho "imaginárního prátelství« a prosím
Vás o posudek.

J sem v zemi, kde se pohlavní otázka reší lépe, než u nás.
Devce se zasnoubí, jakmile dospeje. Po prípade se hned provdá
za 17- nebo 18letého hocha, žijí manželským životem a mají
deti. Polovina detí je nemanželských a to i v »nejlepších ro
dinch« kodai'íských. Není to žádná hanba. Pravidelne se o ty
deti stará stát.(?) Rozvody jsou na denním porádku. Znám
sama zdejší paní, která má práve ted pred pátou svatbou.
Pohlavních nemocí je velmi málo, i prostituce je na tak velké
mesto nepatrná. Ostatne nej lépe mluví císla. Prejete-li si, pošlu
Vám statistiku z r. 1924. Naše maminky a tatínkové by takovou
jednoduchou myšlenku pokládaly za »moderní zkaženost«. Odpo-
vezte mi ... « atd. R. K.

Nemusím Vám snad, pane redaktore, pripomínat, ž~ z této
kolegyne budu hledet dostat materiál o dánském studenbtvu

vubec. Poslouží mi to pro knižní vydání jako materíál srov
návací, i jako opora, nebot jsem jist, že pražské studenstvo
(a ceské vubec) není výjimkou ve špatném slova smyslu. Je na
svetové úrovni, ale n á z o ryj S o u u nás j i n é.

A ješte poznámku: Soude podle dosavadních dopisu a pro
jevu, verejných i soukromých, poznávám, že nejen ctenáre za

jímá nade vše "Studentské milováni«, ale že i do mne jako
autora vkládaj í tento zájem prede všemi jinými. Beda mi! Tím
ncchci ríci, že bych byl tohoto 'tematu vzdálen. Pravda však je,
že mne na pr. studentská samospráva zajimá víc, než studentské
milováru.

Zdraví srdecne
Franta l\.ocou.rek.

28. rij e n.
Vážený pane redaktore!

Navazuj i na clánek p. Jar. Stránského ."Prevrat 28. ríj na«.
Dovolte mne laskave natrtnouti ncco ze svých vzpomínek, kte
rými bych rád naznacil vítr, v jakém radový jedinec žil.

Studije na reálce v Písku n. Otavou. Roclište malá vesnicka

s klášterem a sídlem vrchnosti. V r. 1907 v quarte názorov<'l
kocovina, shození boha s katolického trunu. Pozdeji pribývá
politiky. Kvinta, 1908, Bosna a Hercegovina, buršácké bumly a j.
Ustavení kroužku, 'casopisy C a s, N o v i n a; jiné se donášejí
z domovu. (Vudcem syn K. Kálala, slovenského znatele.) Stanov
není, jsme osou tridy ve hnutí verejnostním. Kolportujeme:
S t ude n t s k o u R e v u e, C a s o p i s P o k r o k o v é h o S t u

den t s t v a, H a v 1 í c k a, Vol n o u Myš len k u. Ctou se
moderní autori a autori ceské modemy. Vcházíme do septimy.
Vítezíme nad zavádením strelby; toho roku vyucování vubec
není, následujícího skromne. Vycházíme s nádechem proti
habsburským, event. proti rakouským a protivo jenským. Technika
v Praze. Balkánská válka, srícené stropy v technice, stávky.
Vstupuj i do organisace pokrokové mládeže (realisti). Debatní
vecírky, schuze strany a j iti<ých stran navštevuj i. JÍ1nal mne
vliv Masarykuv a tehdejšíh(i> petrolejníka obhajoval jsem ve
svém okolí. Správní komise dosazena v Cechách a konecne

atentát sarajevský. Hltal jsem zprávy o nem a tešil se z vý-

sledku. Nebylo mi jasné heslo z franc. revoluce »Zabte krále,
ale nenicte Cloveka«. Funkce s clovekem splývaly. Opouštím
Prahu, jedu na prázdniny. Tu prijde 26. cervenec 1914. Okolí

nastupuje vojnu. Švagr behem p'ár hodin spechá na vlak, rince
šavlí. Rozloucení bez podání ruky, se zaklením odplivují. Ciním
si zápisy, tvorím názor o prítomnosti a budoucnosti. Prohle

dávám programy stran, Palackého I d e u, P o s 1 e dní s lov o,
Masarykovy brožury, jeho Havlícka, Naši Dobu a j,
Ro2jciluje mne psaní nepokrokovÝch listu. Po vypuknutí války
s Italií reviduji své názory, tápu matne o republice, event.

Spoj. státech stredoevropských, a výslovne si preji vítezství
Dohody. Na vojnu odcházím v cervnu 1915 do jižních Uher
s myšlenkami ulejváctví až do nejzazší hranice, v prípade do
nuceni jíti na frontu zajetí, a tam cinnost proti rakouskou.
Plány se mi darí. Stávám se méne schopným; po roce zakotvuji
v kancelári náhr. praporu. Sem mi pomáhá známý nadporucík
a udržuje mne šikovatel rozený v mém rodišti, v tomtéž domku
co filolog Kott František, ve mlýne. Kancelár složena z Cechl!.

Mapy po zdech a pr;;lporky v nich. Válcíme: Rak. postupuje,
praporky jdou mdle ku predu, Rak. pro~rává, praporky jdou
cileji do zadu než mají. Bydlím v soukromí, kde mám kolegy:
Masaryk: Ces k á O t á z k a a nhné brožury, Brezinu, Saldu,
l\Jachara; Dostojevského Den n í k, Carlyle: Fr a n c. r e v 0
luci, Tolstoj: Zákon' násilí a ·Iásky, Novikov: Pro
blém bídy, Janet: Dejiny vedy politické, Nietzsche:
T a k p r a v i 1 Z a r a t h u str a, S o u m r a k m o d'e 1 a j.
Nalézám dosti prátel, mezi nimi syna nakl. Laichtera a Ot.
Vocadlo, pusobícího dnes na univ. v Londýne. Sprádáme po

vesti a zprávy dohromady: Masaryk, Beneš, Štef:ínik jsou nám
stále v patách a chrání naše myšlenky. Zvídáme od známého
kurýra z Carihradu do Berlína o Balkáne a vzpourách, o tom,
že rychlík brzy již nepojede. Vracejí se "bolševici«. Zvýšene se

agituje pro deserce v poli. Cas letí a prichází 14. ríjen 1918.
Peštské noviny hlásí republiku v Cechách. . adšení z konce,
nadšení ze svobody. T Nemci jsou fascinováni. Lec z toho nic.
Poražení vystrkují rohy a my cítíme zklamánÍ. Ale všude
sI:0usta desertéru, s puškou i bez ní. Noviny hlásí a Madari
vzdychají "Király elment«. Nedlouho pred tím domáhají se
dustojníci preložení pluku do Cech. Komandant utešuje: "Pánové,
nepolitisujte.« Pak ujíždí a komando' prejímá jiný. Chaois;
národní výbory, gardy. Madari se bojí vlastních lidí: snad za
ten bílý chléb a hojnost masa, co si poprávali. Kterýsi známý
náš Madar vzdychá: "Což vy, vy jste to stále chteli, ale naši
lIdé bez krále?« Pocátkem listopadu odjíždíme pohromade. Byla
hned na pocátku dnu katastrofy delána agitace: "držme po
hromade, jsme v cizine«. Míjíme Pešt, pres Hatvan, Žilinu,
Bohumín, Prahu do Písku. Na Slovensku nás chteli zdržeti,
a pri odjezdu tešili se na náš príchod (v Žiline). V Cecháó
jásot, konec válce, sesnoubené s revolucí za osbovozením. Co dál?
My se nyní postavíme za muže své, kterí vyleteli ven hlásati
touhu po svobode. Jdu na studijní dovolenou, dokonciti pre
rvané, k práci a pak na místo. Tot práce míru a klidu a po
sílení toho, co s~ vybojovalo. Válka byla i revolucí; nyní nutno
klidne tvoriti hodnoty. Pak jsem si zajel do Prahy uvítati svého
zbožnovaného. Od jeho príjezdu mel jsem pocit jistoty: rodina
je pohromade.

A pnes vidím všude pokrok. Tu a tam pr9vetrat treba a bude
ješte líp.

Prominte, pane redaktore; nehájím svou osobu, jen jsem ótel
na sobe nazGaciti vecn~ doklad toho, že 28./10. revolucí již
nebyl. My byli u cíle. A tento pocit, domnívám se, bude vždy
smerodatným.

Vynechával jsem, nebot jsem nechtel obtežovati a prichýlil
5e jen k náznakum zažitku.

S projevem dokonalé úcty
Antonín Mokrý.


