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PfítornnosL

Politika

Ferd. Peroutka:

Zpoved inteligence.
1.

Anketu »Proc nejsem v nekteré politické strane«,
která v tomto 'Jiste byla vedena po celé léto, možno
oznaciti jako zpoved inteligence. Odpovedi byly sku
tecneuprímné - v dobrém i ve zlém. Považuji za vel
mi prirozené, že koalicním novinám, které anketu vel
mi pozorne sledovaly, se nelíbila. Lidský rozum je
do té míry v zajetí vule a prání, že nalezneme jen málo
lidí, kterí vyslechnou rádi pravdu i tehdy, je-li namí
rena proti nim. Do tohoto povzneseného a ušlechtilého
tanoviska má koalicní žurnalistika asi tak daleko jako

na nejbližší planetu. Priznám, že je trapno, jestliže
takové osobnosti, jakou je na pr. p. Skýpala, podivu
hodn)' chefredaktor »Ceského Slova«, snaží se na své
tvári vykouzliti výraz pohrdání nad diskutující inte
ligencí. To však patrí k drobným nesnázím života, jež
se sluší premáhati s myslí veselou. Spíše než o to, co
o veci soudí koalicní žurnalistika, jde o to, abychom se
dohodli sami mezi sebou. Je pravda, že anketa po
kytla obraz naprosté anarchie, nebo ukázaly se tu

predpoklady, na nichž -by bylo možno soustred!ti inteli
genci k spolecné práci?

»Právo lidu« tvrdí, že se ukázala anarchie. Dalo si
práci a vypocítalo, že úcastníci ankety odporucují
a i dvacet ruzných receptu. A volá záverem: kolik
hlav, tolik smyslu! co chcete pocíti s takovým materi
álem! Myslím, že »Právo lidu« nereprodukuje zcela
loyálne výsledek ankety. Až na dva tri prípady dali
úcastníci ankety vesmes na jevo, že by volili novou
stranu, které jedni dávají náz,ev realistická, jiní liberál
ní, jiní ji zvou stranou inteligence nebo stranou ne
strann)'ch. Je patrno, že ve všech tech názvech jde
o touž vec. Rozpaky, které byly dávány najevo, a ne
jednotnost, která se nekdy ukazovala, vypl)'valy jen
z toho, že diskutující nevedeli, jak si pocínati pri vol
bách, nebude-li taková nová strana založena. To jest
o~tatnevec, o které jsem pojednal již v cláncích »Chybí
nám ješte jedna politická strana?« Rekl jsem tam, že
je u nás místo ješte pro jeden velmi slušný a velmi
cestný program, který nezastupuje žádná strana. Inte
ligence vzdaluje se dosavadních stran, ponevadž žádná
z nich nemá tohoto programu. Kdyby taková strana
vznikla, stal by se rych'le ze špatného stranického ma
.~riálu, jímž dosud inteligence jest, dobrý stranick:)"
materiál. everní by se stali vernými, anarcho-indi
vidualisté organisovan)'mi. Je možno, že v obchode
s nábytkem vyskytne s.e kupec, který si nekoupí žádnou
z peti židlí, jež jsou mu nabízeny. Myslím však, že
by majitel obchodu z toho vyvodil ponekud ukvapený
záver, kdyby usoudil, že on~n návštevník má nepriro
zený odpor k sedení. Jest prece zcela možno, že si
kupec preje jen židli jiného tvaru. Podobne ukvapen)'
je záver, ž,e inteligence, která se nedovede stotožniti
s žádnou z koalicních stran, trpí neprirozenou neschop
ností k pdlitice. Jest možno, že inteligenci nehoví jen
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to, co jest zatím na sklade. Jest treba jí dáti možnost,
aby se posadila na židli, jaká se jí líbí. Teprve pak,
kdyby omrzele kopla i do té židle, mužete mluviti o an
archismu.

Tem, kterí nediskutují, je ostatne lehko mluviti
o anarchismu tech, kterí diskutují. Kd,e je lidem dovo
leno projeviti své názory, tam se spíš ukáže rozpor
než tam, kde jim to není dovoleno. To jest vec zcela
prirozená. Nejvetší jednota myslí a srdcí je na hrbi
tove. V Rusku byl docílen dojem všeobecného sou
hlasu s vládními methodami jen tím zpusobem, že
všem bylo rázne nakázáno držet hubu. »Právo lidu«,
»Ceské slovo« a »N árodní listy« dosahují jakéhosi jed
potného tónu jen proto, že je o nich známo, ž,e tam
vyhazují ze dverí každého, kdo prijde s odlišnými ná
zory. Ríká se o inteligenci, že je to anarchisticky za
ložená vrstva. A jak je to, prosím, s delníky? Dejme
tomu, že by nekdo dal delníkum takovou volnost di
skuse. Myslíte, že byste se tu potkali s jednotným ná
zorem? »Právo lidu« by se k svému žalu dozvedelo, že
vedle delníku, kterí na pr. pana Stivína uctívají, jsou
i takoví, kterí ho prohlašují za zrádce. Shledali by
chom, že jsou delníci, kterí se prohlašují pro sociální
demokraty, i takoví, ktdí pod komunistickým vedením
by nejradeji sociá;lne demokratické vudce povesili na lu
cernu. Pan senátor Soukup, který byl v Holešovicích
rozhorcenými delnickými ženami tahán za vousy, je nad
jiné povolán, aby pronesl závažné svedectví o anarchii
v delnické tríde. V takové ankete bychom shledali
dále, že jsou delníci, kterí prísahají na cervené a bílé
karafiáty národních socialistu a jsou toho názoru, že
takový žid, jako Marx, nehodí se k tomu, aby byl
vudcem delnických šiku. Dále bychom našli delníky,
kterí by se prizna:Ii, ž,e volí klerikály, vstupují do jejich
organisací a že mají pro to své dúvody. Rovnež by se
l1ašli v delnické tríde príslušníci, kterí pokládají dra
Kramáre za nejvetšího ceského muže a jdou za svým
presvedcením tak daleko, že založili delnick)' odbor
pri národní demokracii. Dále by tu byli zemedelští
delníci, kterí volí pana Švehlu jako jejich pantáta. Ko
necne by tu byli delníci, kterí odmítajíce všechny jiné
odstíny rudé barvy, zvolili si práve ten jemn)' odstín,
který representuje pan poslanec Bubník se svými dru
hy. Vedle nich by se prihlásili v ankete i delníci s tak
pozoruhodným smyslem pro detaily, že jejich presved
cení nevyhovuje nic jiného, než ona malická frakce
delnického hnutí, kterou v poslední dobe takrka s vy
loucením verejnosti vede dr. Vrbenský. - Každý ví,
že takto ve skutecnosti vypadá jednota delnické trídy,
O které se tu a tam mluví. Není tedy spravedlivo
mluviti o význacné roztríštenosti inteligence, jestliže
takto vypadá neroztríštenost delnického tábora. Anketa
»Prítomnosti« vyznela v ten smysl, že inteligence to
chce zkusiti s nejakou novou stranou. Má nepopí
ratelné právo na to, aby na svúj úcet ucinila tuto
zkuš,enost. Národní strana práce pak se své strany je
zvedava nato., jaké zkušenosti uciní s inteligencí. My
šlím, že je treba hned od pocátku zacíti s touto zá
S8 dou: dobré úcty delají dobré prátele. Inteligence
musí si ujasniti, kolik muže spravedlive ocekávati od
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nové strany: jiste nemLtže žádati tolik, aby behem jed
noho zákonodárného období zreformovala svet. MMe
ocekávati, že tato strana nebude s ní jednati se skrýva
l1:)'mopovržením jako se stádem a že jí dá pln:)' podíl
na svých rozhodnutích. Národní strana práce pak muže
žádati od inteligence politickou zralost a klid. Do an
kety došla jedna odpoved, v níž pisatel doznává, že ne
vstoupil do žádné politické strany z toho duvodu, ž'e
žádná z nich neodstranila lidskou bídu. Pokud se t:)7ká
tohoto pána, myslím, že z citu zasluhuje známku velmi
dobrou, z politického myšlení však zcela nedostatecnou.

Byly v ankete jakési h'1asy, že prý z odporu proti
koalici je nejlépe volit komunisty nebo klerikálý; do
sáhnou-li klerikálové vetšiny, pošlou prý koalici k cer
tu, a tak se ukáže absurdnost nynejších method a zacne
se pokrok'Uve hezky od pocátku. Radí-li nám nekdo,
abychom, hodlajíce prospeti demokracii a pokrokovo
sti, zvolili k tomu tu cestu, že budeme hromadne voliti
klerikály, tedy mi to, 'Udpustte, pripadá tak zvrácené
pocínání jako škrabati se pravou rukou za levým
uchem. Stejne bychom mohli ocekávati treba prospech
socialismu od toho, že do parlamentu navolíme samé
továrníky. P'Ukud se pak týká volení komunistu, tu
bych chtel presvedciti všechny, že odpor ke koalici ne
smí jíti tak daleko. Komunismus je tak vážná vec, že
se s ním nesmí žertovat. Je všeobecne známo, co jest
to komunismus: nikterak nezapí rá, že prináší obcan
skou válku. To, myslím, je pro nás všechny, kterí jsme
se tu sešli k diskussi, druh:)' breh, a nesluší se na ten
breh vstupovati ani jednou nohou. Myslím, že to zna
mená velkou politickou neujasnenost, nemuže-li se kdo
úplne rozhodnouti ve veci komunismu. Všichni, kdož
nechtejí dnešní problémy vyrovnávat obcansk'Uu vál
k'Uu, patrí do protikomunistického tábora, at už jdou
s koalicí nebo proti ní. A je chyba posilovati treba
i jen volebním lístkem, odevzdaným ze vzdoru, nadeji
tech, kterí doufají, že jednou budou moci zatociti se
svetem svými brutálními methodami. Jakákoliv ne
l~jasnenost zde není na míste. Bud veríš ve vývoj
nebo v revoluci. V techto vecech je nutno se jednou
pro vždy rozhodnouti.

Velkou pozornost vzbudil v:)'r'Ukjednoho z úcastníku
ankety, který prohlásil, že nevstoupil do žádné poli
tické strany z toho duvodu, že nerad chodí ve stáde.
K'Ualicní žurnalisté nad tím spráskli rukama: jaká to
nezqtlost! Souhlasil bych, že je to nezralost, kdyby to
bylo míneno tak, jak koalicní žurnalisté vykládají, totiž
jako odpor k jakékoliv spolupráci a záliba v hrdém
osamocení. Ale jsem presvedcen, že tento výrok nebyl
mínen v tom smyslu. Nejde tu o príp:ld jakéhosi ibsc
novského nadclovecství, o hlásání zásady, že nejsil
nejší je ten, kdo stojí sám. Myslím, že není cloveka,
kterého by zkušenosti nepoucily, že to není pravda.
Úkoly, o než dnes jde, jsou tak velké, že je treba vel
kých celku a skupin, aby je vykonaly. Clovek, který je,
at z nutnosti, at ze záliby, osamocený jako Robinson,
nevykoná nic, co by mohlo míti podstatný vliv na beh
vecí. B:),ti sám - to j,e sice snad velmi vznešené, ale
jiste také velmi neúcinné. Život ve všech vecech se
podrobuje cím dále tím více organisaci. Clovek, kter~7
se vyrazuje z organisace a pospolitosti, který se nechce
pridati k jakémusi »stádu«, mMe siée vésti velmi sluš
ný život soukromý, ale jeho vliv na veci verejné bude
se rovnati nule. Jsem presvedcen, že vÝrok nebyl pro
nesen v tomto smyslu. Znamenal: nejsem v žádné z do
savadních stran, ponevadž nerad chodím ve stáde, a

všechny dosavadní strany jednají se svými príslušníky
jako se stádem; predpokládají, že demagogie je pro
ne práve dobrá a že není treha se více namáhati. Uvedu
dva príklady z poslední doby: když ministr Stríbrný
složil svuj úrad a objevil se pred verejností na schLlzi
v Lucerne, tu uvítal jej pan poslanec Špatný touto více
než vrelou recí: »Co Hus slovem, Žižka mecem, Havlí
cek perem, to bratr Stríbrný Cinem.« To jest, prosím,
té,ková stádná rec. Tak mLlžeme mluviti jen k lidem,
které pokládáme jen za nemyslivé stádo. za dav, lzter~'
se dá zlákati nejakým tím krikem a nejakou tou fánglí.
Chápu a ocdlUji, jestliže nekdo nechce choditi ve stáde
v tomto smys'lu, Druhý prípad: na schLtzi v Melníku.
kde pan dr. Kramár zahájil kanonádu proti Národní
strane práce, bylo s predsednického místa sdeleno, že
na Kramáre byl pripravován atentát. Dr. Kramár od
povedel, usmívaje, že má pro strach udeláno, a dokázal
pak svou statecnost tím. že se prošel po melnickém ná
mestí. P'Utom $e ukázalo, že celá zpráva byla s neoby
cejnou smelostí vymyšlena a že vedení strany použilo
této nedustojné komedie, aby nodepreJo své hortící se
posice. Nepamatuji se, že by si kdy byl kdo dovolil
v naší politice neco podobne frivolního. A to jest dru
hý' prípad té stádovosti. Vedení strany neverí, že by
neco porídilo s orgumenty, prijde tedy s takovou hy
sterickou zprávou. To ovšem si lliLtŽeme dovoliti póuze
tehdy, jsme-li presvedceni, že soudnost našeho volic
stva neprevyšuje soudnost stáda. Je prirozeno, stydí-li
se nekterí lidé chodit v takovém stáde. Uvažujte: mLtže
býti politika, která se opírá o takové prostredky, správ
ná? Muže to býti politika zejména pro inteligenci?

Národní hospodár

Odpadlíci. Proc?
Národní demokracie prijala pri svém vzniku t. zv.

program sociálne reformní. Postavila se tudíž na pudu
sociálního pokroku, odmítla trídní boj, tím i trídní
ráz, odríkajíc se vždy techto prostredku ve svém pro
gramu z dLtvodu své všenárodnosti; postavila se jako
ochránce soukromého vlastnictví a práv jednotlivce.
Samozrejme i v otázkách hospodársk~'ch a sociáiních
zdLlraúíuje programove nezbytný nacionalismus.

Program potrebuje, aby mohl býti posuzován ve
sV)7ch úcincích. Je proto zajímavo, alespon na nekte
r)'ch prípadech ukázati, proc rada lidí, vstoupivších na
základe daného sociálne-hospodárského programu ná
rodne demokratického do strany, tuto stranu dnes
()pouŠtí. Program sám je vždy více méne smernicí.
urcuje zásady, jimiž liší se strana od stran ostatních.
Jde pak více o to. dovedou-li ti lidé, kterí jsou posta
veni ve vedení strany, najíti skutecne ducha programu.

Národní demokracie ve sv:)'Ch pocátcích nemohla se
prirozene opríti o jednu pocetne silnou zájmovou sku
pinu, ponevadž vznikla jako spojení stran. jež mely
svuj více méne vyhranený ráz a své oddané volicstvo.
Dle toho také zpracován byl program. Ovšem pra
xe pozdeji ukázala, že strana národne demokratická pri
rešení otázek h o s pod á r s k ý c h a s o c i á 1n í c h
nemuže zLtstati bez styku a hlavne bez podpory nekteré
vlivné organisace zájmové. Je to prirozený vývoj po
sledních let, že aktuálnost hospodárských a sociálních
jJroblému vyzdvihuje do popredí odborové organisace.
které svými požadavky sytí politické strany. Vidíme
to u nás u všech témer stran, v první rade ovšem ve
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• uté forme u stran socialistických. Každá opírá
príslušnou organisaci zájmovou.

ení tudíž divu, že národní demokracie, hledajíc ži
)' styk, vešla v prímé spojení s odborovými orga-
cemi zamestnavatelsk)'mi. Tento postup za dan)"Ch
ností byl snad nejprirozenejší cestou, na jakou se
10 mysliti. Také financní otázka strany zajisté ne
a tu roli podradnou. Za to ovšem ostatní skupiny,
anisované ve strane, nemajíce tak pevné organisace,
ohly docíliti toho souzvuku strany se svými odbo

:mi institucemi, i pres to, že prostrednictvím urci-
funkcionárLl zdál by se b),ti styk na venek vel

pevn)'.

ak docházíme pak k velmi pozoruhodnému faktu, že
podárská a sociální politika strany nese znatelné

vlivu hlavne jedné odborové skupiny zájmové,
obne jako u socialistických stran opet nenechává

Iitika pochybnosti O'tom, že odborové hnutí delí se
politické barvy (odborové sdružení delnické u ISOC.
okracie, Ceská Obec Delnická u csl. socialistt'i,
uzení krest. delníkLl u lidovcu), a také nese zpravidla
rakter jedné skupiny (zde delnická opet), atd.), Tím
také stalo, že h o s pod á r s k á a s o c i á I n í p 0
tika nár. demokratická dostává ráz
podstate trídní, stavovský, nikoliv tu
smer, jaký jí byl dán programem a jejím charakte
všenárodním a protitrídním. V)'slovne pravím:

í to výtkou, že svoji cinnost politickou opírá strana
odborovou organisaci; vždyt tam bére svúj pracovní
teriál. Al<spak je trdn to priznat a vyvoditi z toho
usledky.

Ona nemiHe býti tím tmelem, ona nemuže b),ti tím,
• se prohlašuje, vyrovnávajícím prvkem, ona stala
v podstate mluvcím a ochráncem h I a vne jedné
piny, organisované ve své strane.

Kdy mohla by se státi stranou stredu, za jakO'u se
teb a dosud chce považovati? Jen tehdy, kdyby ta
litika,kterou jí vtiskuj,e odbor. organisace, o kterou
strana hlavne oprena. byla taková, že skutecne moMa
b)'tipovažována za obj.ektivní, aneb tenkráte, kdyby

ad event. zájmovou politiku kterékoliv své složky
vedla korigovati i s hlediska skupin ostatních.
Bohužel ani prvý, ani druhý prípad nenastal. PrvÝ
astal proto, že nikdo neodváží se žádati na zájmové

stituci, založené na dobrovolném clenství, aby obe
vala svoji pocetnost a svoje príjmy jen politickým
lumjedné strany; druh)' prípad je ovšem pro stranu

tízný a vyžadoval by silných osobností, autorit, ne
á-livésti k neujasnenosti, k tápání ze samého ohledu
té ci oné vrstve. A tak se zapomínalo pri všech ho-
dárských a sociálních otázkách, že existují cesty, ji

iž moderní prLlmyslník dovede dnes obeplouti tak
ohá úskalí sociální a hospodárská: na cestu ekono

. ace, na ce tu úcelného vedení práce. Je bohudík
nás již dost prLlmyslníku, kterí dovedou se svými za
'stnanci dobre vyjíti; tito cítí se u nich spokojeni.

estnavatel vydelává. Netajím se tím, že dosavadní
litikou prLlmyslnických svazu zamestnavatdLlm se

ijak neprispívá, hlavne nikoliv tem, kterí poznali a
platnují moderní methody vedení závodL!. Ale bohu
I neprispelo se jí také ani strane, která se o tuto po

ttikuoprela.
Je to prirozený PO'Stup dosavadníhO' vývoje. Ovšem,
staví-li se nekdo na stanovisko sociálne reformní,

ení možno, aby zásadne zamítal všechny návrhy na
lepšení posta\'ení zamcstnancll, at úreclníkLl, at del-
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níku. Taktika politické strany, sdružující protichudné
zájmy, musí být prirozene jiná, než takrka zájmové od
borové organisace, která je sourodého složení. Do
savadní zpúsob rešení, hlavne sociálních otázek, vede
proste zamestnance do socialistického tábora, ponevadž
v nich utvrzuje presvedcení, že v národní demokracii
r.ejakou dohodou (položenou na program místo tríd
ního boje) nedá se niceho docíliti, nýbrž že jen skutec
ne trídní boj - nekompromisní hájení, které ovšem
prejde vždy v kompromis) mLlže býti dostatecnou zá
rukou pro získání potrebných koncesí. Docílen byl tu
díž pravý opak toho, co se puvodne chtelo.

Moderní hospodárská a sociální politika mLlže se opí
rati jedine o zásadu z výš e n é výr ob n o sti. Tak
lze likvidovat hospodárské a sociální dLlsledky války.
To však predpokládá zmeniti názor na práci; tento
úkol není snadným, musí býti však podporován v prvé
rade moderním prumyslníkem jako organisátorem vý
roby, To znamená nalézti rozumný pomer mezi
mzdou a výkonem, výkon umožniti technickým a orga
nisacním zarízením, predpokládá to velkorysou politiku
hospodárskou, plánovitou, cílevedomou, kter~ nemuže
se obejíti bez, intensivní propagace v lune zájmové or
ganisace podnikatelské, atd. Krátce musí v hO'spodár
ském živote prestati to, co v politice se ujalo a proti
cemu se i tam bojuje: maklérství, vzájemné napalování.
V politice snad dlouho jako prostredek bude platiti
moc, ale ta nesmí platiti v živote hospodárském. Tam
ji musí nahraditi p r á c e.

Z celého vedení naší hospodárské politiky, jež v prvé
rade spocívala dosud prevážne v rukou jedné politické
strany, vidíme jistou bezradnost, váhavost, tápání, a
prece bez plánu nelze úcelne pracovati.

Strana národne demokratická, opírajíc se dosud
v podstate pouze o jednu svou složku hospodárskou,
a nevyhledávajíc sv)'mi skutky úzkou spolupráci sku
pin ostatních, nezaujala posici hospodárského stredu.
Hospodárský a sociální stred mohou tvoriti ony vrst
vy, které jsou skutecne nositeli vlastností vyrovná;:a
jících rozpO'ry sveta podnikatetlského a v,elkého sveta
delníkLt - to jsou technictí a správní úredníci, zamest
nanci, intelektuální pracovníci - ta tretí str~!1a, )ež
vytvorila svuj organisacní základ také v Anglll. Tm1,
že sdružují se tyto skupiny ve zvláštní organisac~í
útvar (u nás politický), není naprosto vylouce!1a neJ
užší kooperace s podnikateli i s delníky, ovšem Jen pOd
tou podmínkou, že oba tito cinitelé hlásí se .k. model:
ním smerum hospodárským a dovedou ocel11tl techl11
cký a sociální pokrok, jakož i mez úcelnosti a prospeš
nosti tohoto pokroku.

Jeden z našich nemnoha ceských moderních podnika
telu Tomáš Bata rekl v,e své reci na lonském meziná
rod~ím kongresu' pro vedecké rízení práce:

»Jsem podnikatelem zrovna 30 let a 29 let mám plne
, uvedomeno, jak veliké služby prokazuje clovck soucasné

i budoucí generaci, který zlepšuje a zjednodušuje výrobu.
Proto již v jinošských letech pokrok ve výrobe stal se
mým životním úkolem a ideálem. Tato moje dlouholetá
zkušenost prinesla mi poznání, že k docílení pokroku ve
výrobe nestací projevy souhlasu a sympatie, ani nadšení.

Pokrpk ve výrobe vyžaduje tuhé a težké práce, ba i osob
ních obetí všech lidí na práci zúcastnených, tedy podni
katelú, zrízenett i delníkú. Vyslovených neprátel pokrok
ve výrobe nemá, za to ale množství prekážek. Nejvetší pre
kážkou pokroku ve výrobe, jmenovitc u velkých závcxll\
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jest to, že pokroku ··casto lze docíliti jen za soucinnosti
mnoha lidí. Pokrok ve výrobe nesmíme si predstavovati
tak jako ku pr. stavbu železnice nebo lodi, která jezdí,
když byla postavena. Veliký pokrok ve výrobe založen jest
na drobných zlepšeních projevujících se pri každém kroku

a pohybu clov~ka. V továrne mají usilovati o pokrok ve
výrobe po celých 28.800 vterin, které pracovní den pred
stavuje, veškerí zamestnanci, ovšem nejvíce podnikatel sám.
Tuto nejvetší prekážku prekonává podnikatel, který po
chopí, že jest povolán k tomu, aby zisky pocházející z po
kroku výroby, spravedlive rozdeloval ihned mezi delnictvo,
zákaznictvo a závod. Duveru ve spravedlivé rozdelení
techto ziskll u zákaznictva i delnictva docílí jen ten pod
nikatel, který pochopí, že jeho závod, byf i byl v pozem
kových knihách zapsán jako jeho vlastnictví, má v prvé
rade sloužiti zákazníktlm a delníkum, neb krátce receno

má sloužiti verejnosti. Delník i zákazník brzy,poznají, zdali
podnikatel hlE'dá v podniku jen príležitost zabezpeciti si
pohodlný a po7.ívacný život, nebo zdali hledá v podnilm
príležitost, 'lby své schopnosti mohl využitkovati v prvé
rade ku prospechu jiných. V takovém podniku, kde pod
nikatel se považuje za prvního delníka a jest všude tam,
kde pokrok ve výrobe vyžaduje nejvetších osobních obetí,
tam odstranena jest nejvetší prekážka stojící v ceste po
kroku ve výrobe. - V takovém podniku odpadnou i ztráty
ze SPOrtl o mzdy a ze smlouvání zákazníku o ceny vý
robkll.«

Taková práce vyžaduje ovšem sebezaprení, vyžaduje
odhodlání. Tento moderní smer, spocívající na vzá
jemné souvislosti sociální politiky a zásad technicko
hospodárských o úcelném vedení práce, smer, který je
práve s to sbližovati oba tábory zamestnavatelský a za
mestnanecký, tento smer se i u národní demokracie od
smrti dra Rašína úplne prehlížel. Vedení národne-de
n:okratické strany má za to, že v hospodárské a so
ciální politice vystacíme úplne s dosavadními zastara
lými methodami. Jsem pevne presvedcen, že cílevedo
mou, plánovitou, na moderních zásadách postavenou
hospodárskou po~litikou by prispela národní demokracie
podnikatelllm víc, než jim mllže prispet dnes; ale pro
spela by i ostatním svým vložkám a celku. I tu ZLJstává
v neujasnené pasivite.

A mám-li mluviti o otázce tak zv. nacionalisace pru
myslu, pak bych musil mnoho žalovati na to, do jaké
míry ZLJstává program národní demokracie pouze pro~
gramem. K temto vecem se však ješte vrátíme; to
není otázka podradná, kterou by bylo možno vylíciti
nekolika slovy neb vetami.

Národne demokratická strana má svoje místo dle
dosavadních praktickj'Th zkušeností na pravém krídle
naší politické soustavy. Tam ji zarazuje život, kterj"
ale volá! zároven po utvorení stredu politického a ho
spodárského. Levice již je dnes dostatecne vyhranena,
ackoliv ne definitivne; i tam lze ocekávati urcité pre
suny. Proto nechápu tu nevraživost, podráždenost,
precházející v útoky nekdy opravdu málo gentleman
ské, když vše to, co se dnes deje, je proste výsledkem
neúprosných zákonll života, tak jako odumírání orgánu
a tkání v stárnoucím lidském organismu.

Nejsme odpadlíky z bravury, ale z presvedcení. Vs tu
povali jsme do národní demokracie na jeji program.
Za to, že se program neprovádí, nemlJžeme my des si
denti. Národní demokracie je pro svobodu presvedcení
a pro provádení programl!. My rovnež. Snad alespon
v tom bychom se prozatím mohli sejíti. -r. n-

Doba a lidé
Františ'Ck Cech:

Na východoslovensl{é veSnICI.
Leží v úvalu na zacátku hlubokj"ch lesl! a pralesu;

do mesta a na dráhu je 14 kilometrLJ, z toho jen 6 po
silnici, zbytek bohatj"rsky - po sJovensku - cestou
necestou pres pastviny, úhory a krovisky porostlé lá
ny. Je rOZJloženapodle strední cesty, pokud se to mLJže
cestou nazvati: j.e to potok bláta nebo propast šedého
prachu, z níž cní mohutné balvany. Vt'h po c~ste ská
ce, dobytek klouže a láme nohy, kola praskají - .ale
sedláci si cestu nespraví. Naríkají na ni tuze, a vmu
skládají ,na rychtára.

Domky, stojící bokem k ceste, jsou vlídné, cis[ounké.
Staví je sami - napred melký kamenný základ a nízká
podezdívka, pak drevená z vetví opletená kostra,
která se vyplní hlínou, zeme pecilive uhladí a ,nabarví.
Stavení má malou sínku s otevreným ohništem, nad
kterým vyústuje slamenou strechou drevený komín;
ze sínky prijde se do prostorné svetnice, s podlahou
vždy pouze hlinenou, nedláždenou; dve až tri postele
s vysoko vyrovnanými perinami, lavice, stl!l, na ste
nách mailované talíre a jarmarecní svaté obrázky. Ve
svetnici je pecl'ivá cistota. Druhou, zcela oddelenou
plJli chalupy zabírá chliv. Domky jsou všecky stejné
- liší se jen rl!ZnOU barvou. Jen ve stredu vesnice
polorozvalenj'" neobydlenj", zkáze propadající barák:
v tom se pred deseti Jety obesil clovek - od té doby
tam nikdo z vesnice nevkrocí, ac o byty a stavební
místo je krutá nouze. *

U žida je. muzika, tancuje se. Svetnice tak 5 metru
do ctverce, 2Y:? m vysoká, s hlinenou podlahou, je
nabita.

koute rozedraní, polonazí, špinaví cigáni v potu
tváre šumarí své podivné tance s divošskou harmo
nií, jednotvárným rhytmem, troskami melod'ií domá
cích, madarských, ozvuky vídenských operet i Hašlera
- jak to kde hudební ucho cigánovo zachytilo. Hoši
a dívky drží se nataženýma rukama, podivne se natrá
sajíce šinou se do kola, pouze obcas mLJže .nekterý
párek se do kola zatociti" divoce v~'skaje. Atmosféra
je hrozná, se všech rine pot proudem. Pri zdi stojí
prihlížející: vdané ženy, deti, tu a tam nekterý sedlák.
Obe mailá okénka jsou natlucena cigánaty v orientál
ních posicích. Vzadu v druhé místnosti, menší, s pul
tem, pijí sousedi pálenku, nekterí i panské pivo. V pre
stávce se vše vyhrne pred krcmu, devcata spustí sbo
rem jednohlasne slovenskou písnicku. Zpívají, vlastne
kricí ze vší síly. Ale písen je prekt-ásnil, melancho
licky protáhlá skladba ve staré tonine, prastará a do
cela pLJvodní. Jsou tu také tri devcata, predstavující
jakýsi solový ensembl. Ta znají více písní, než ostat
ní, a také sama nové písne skládají. Pak zpívají hoši:
táž táhlá melodie s oblibou náhle sestupující quarty,
kricená: siil,n&mihlasy.

Mezi hochy je vetšina dobre urostlých, statných.
Devcata podle 'našeho vkusu nejsou vl!bec hezká. Ale
ku podivu mezi vdanými mladšími ženam,i vidí se
mnohO' krásný,ch typú. Slovenská selská krása má ostré
rysy, hlavne ostrý profil, potrebuje zarámová:ní šát
kem, a pusobí nejvíce krásnýma, hlubokýma ocima.
Postavy ztrácejí se ve spouste sukní, ale statná, silná,
plná postava je velikou vzácností. Muži jsou vetšinou
vysocí, štíhlí, výrazných obliceju.
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Kroju zvláštních není. Ženy mají obycejné bluzky
poustu sukní: nekterá nosí jich o svátek až dvacet.

vorí pevný zvon, jenž se pri chLlzi kolíbá se strany
a stranu. Hoši a muži nosí úzké plátené kalhoty z do
ácího plátna. kazajky a krátké ovcí kožichy do pasu,
prsou široké, k pasu se sužující.

*

Je po zních: úroda byla letos znamenitá. starší lidé
pamatují takovou sklizen. A prece vesnice má st~
st. Pred válko11bylo hej: jak chlaoec dorosbl 16-T7
t, iel do Amerikv. a hud T)eníze domLI posílal, nebo

po desíti, patnácti, dvaceti letech nejtežší drinv
penezi domLIvrátil. Ale dnes je Amerika uzavren8-,

oši zllstávají doma, žení se a množí se, a obživy není;
•da už ie rozkouskována na mailinké kousícky: nar
laceYelkostatku prinesla jim sice úlevu. ale malickou
rodné vesnice nikdo se nechce jinam hnouti, než do
meriky. Nemohou-li tam. zllstávají doma. a jejich
ída roste. Mluvte si jim o tom. že by meli hochy po
'lat také na remesilo. m studie. do obchodu - vše
arno: oni sami tvrdí, že to není možno, že se naucili

sedlacit. Tem lidem by se musilo pomoci zorgani
vati vec a uciniti jim vyucení chlaocLl také financne

rístupnejšÍm. A pak myslím bude treba pockati. až' ti
uei opravdu budou k ucení schopni. Ne snad, že by

hyl lid tuP)'. málo nadan~' -ne, jsou to kiluci by-
rí. nadaní svrchovanou mírou prirozené chytrosti a
tivf)sti.. \11:' - nemají potuchy o tom, co je to práce.
emají o tom valné potuchy ani jejich rodice. Tempo
áee není ani polovicní jako v Cechách nebo na 1\'Io
ve. a každodenní, vytrvalou, stále stejnou práci Slo

ák nenávidí a nikdo ho u 'ní neudrží.
Traduje se u nás v Cechách, že bude jinak, až pri jde
platnosti generace vychovaná ve s,lovensk)'ch ško

, h. Opravdu, najdete už na pastve kluky s knížkou.
ednou jsem zastihl v lese pasáka, - as'i jedenadvaceti
tého - ,l'ežkího na briše pod dubem a horlive zabra
ého do ctení tlusté knížky. Podal mi ji s úsmevem:
iráskovo »Bratrstvo», na titulním iJiste razítko knihov

y pešího pluku. Prinesl si tu knihu z vojny a je na n~
ze pyšný: vždyt je to jediná kniha toho druhu v cele
niei. Vzpomnel jsem si pri tom mane no. náš zákon

obemÍch knihovnách: tak se mi zdá, že není v celé
uhlieeve skutek uveden - na Slovensku jiste ne ...

'tatne pan ucitel z naší vesnice je sice »Slovák«, ale
venskv se naucil teprve po prevratu od detí ve ško

. Jakmile vyjde ze trídy, mluví se slecnou ucitelkou
, madarsky. - Lesník, Cech, z blízké vesnice, me

o il o radu kam dáti hocha do Cech nebo na Mo
vu do ob e ~ n é školy. Když jsem se divil, proc ho
chee posílati do místní silovenské školy" vypravo
I: Do školy chodí celé jaro a léto jen pet detí. Ostat

í jsou na pastve. Úrady stihají tuto nedbalost v náv-
eve školy prísne. Otcové jsou voláni k úradu, na po
ínáni a trestáni nekolikadenním vezením, kterého ve
ní si odbi'vávají v zime: po práci, v urcitém turnu;

ozrežou pri tom panu soudci dríví na zimu. Ale i tak
ní vyucování pravidelné. Pan uciteil se casto mocne
pije, což znamená vždy trídenní prestávku ve vy

Cování. Byl také mesíc, kde se vyucovalo jen pet dnu.
elata referro: je tO' jiste rídká výminka, ale už to je
arakteristické že je to možné.
Koren všech' obtíží leží ve zpusobu rolnicenÍ. Obec
á dostatek pudy a to výborné, a jsem jist, že té
dy je pomerne více, než na stejne veliké .v,esnici
Cechách. Ale vetšinu pudy tvorí pastviny, to Jest pu-
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sté, nijak nepestené lány zarostlé krovisky, olšemi a
jalovcím. Na polích se pestuje jen tolik obilí, kolik je
zapotrebí pro v)'živu rodiny, a tolik konopí. kolik po
trebuje hospodyne, aby v zime utkala plátna pro r~
dinu. Pícniny se nesejí vLlbec, dobytek se pase. JedI
ným zdrojem penežních príjmLI je od'chov dobytka,
proto hlavní sháóka a starost slovenského rolníka jsou
pastviny. Ne snad v tom smyslu, že by hledeli své roz-
sáhlé pastviny zbaviti kroví a vylepšiti poc1s'evem,

n)'brž tak, že dokazují, že pastviny nestací, a žádají si
porád nových. Pri tom dobytek nevypadá nijak skve
le: je degenerovan)', protože o prováden,í licentování
b),kti není ani reci, krávy dojí tak málo, že se všechno
mléko doma spotrebuje a žádné rneprodává, jediný
penežný príjem je z prodeje odchovu. Veške:en inven
tár se skládá z pluhu a bran; poile se zore Jednou na
6-8 cm, zrno se rucne rozhází a jednou zavlácí; pak
už se jenom ceká, jakou BLlh dá úrodu. Takovéto. ho
spodárství ovšem znamená chudobu a lenost: a ne llep
ší v~'chovou k lenosti je pasení dohytka. Kluk, který od
šesti let veku svéhO' se toulá v boží prírode. bez dozoru
s dobytkem v plné svobode, reže si jen píštalky a de~~
ohnícky, težko vám pak od ctrnáctého roku vydrzl
u verpánku, za obchodn,ím pultem nebo ve škole od
borné.

Vím, že máme v Cechách zemedelskou radu. ruzná
sdružení hospodárská, školy rolnick,é rnižší i vyšší, ko
cující ucitele hospodárské, družstva a spolecenské pod
niky rolnické, úverní ústavy rolnické atd. - Všeckv
tyto instituce vykonélJly u nás ohromný prevrat v rolni
cení za posledních 50 let. Tady ,n<3.východním Sloven
sku o necem podobném není ani slechu, lidu toho nikdo
si nevšímá, ackoliv podobné instituce byly by daleko
lepším exportním artiklem z Cech a Moravy na Slo
vensko, než programy a štvaní politických stran, které
pro ciste rolnický národ slovenský posud nevykonaly
vubec niceho než zmatení myslí. Mezi hospodári je do
sti takových kterí videli za vojny ceské neb moravské
hospodarení: a rádi by tO' zkusili; ale potrebovali by
vedení a pomoci, které naprosto schází.

Výživa tohoto lidu je jednoduchá a primitivní
nemení se asi, už od nepameti. Hrubý chléb, doma
pecenÝ, mléko ,tvaroh. jako pochoutka kus Špeku. Mají
bud otevrená ohnište, na nichž varí brambory, ha
11ušky.neb velice zrídka maso - neb malé plotýnky.
Pecení v troube neznají. Pálenky - t. j. cistého lihu
rozredeného vodou na 40-60 proc. - pije se mnoho,
ale svíše pri castých príležito tných pitlách, kde se
skol1\';'umují neuveritelná množství: notorických alko-
holikLl pravidelne pijících je velice málo. .

S pálenkou jsou srostlí; pijí ji od chla~e~~ví, a~e s J~
kousu šikovností a rozvahou daleko vetsl, nez Cesl,
prišlí n~ Slovensko, kterí propadají pálence skoro šma
hem a nicí se ií rychle a bezhlave. Ceští lidé .11<3.samo
tách a vesnicích slovenských pijí z nudy a zoufal
ství - prostredí, v kterém je nutí žíti jejich pov.olán!:
a jeho niveau kulturní je opravdu daleko pod nelhorsl
ceskou vesnicí. Spíjí se do nemoty a hynou akutním al
koholismem a jeho následky. kdežto u Slováku jeví se
alkoholismus spíše prosycením, .nasáknutím všeho lidu
a pozvolrnou, ale již dobre znatelnou telesnou deger;e
l'ad~ Jejich vek je ceilkem krátký, je málo starcLl pres
70 let ve vesnici; dívky a ženy jsou malé, slabé a ne
hezké; u detí veliká úmrtnost.

Pomoci v nemoci nemají žádné. Obvodní lékar je
14 km vzdálen, zadarmo vubec .nikoho nelécí, za náv-
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števu objednanou žádá 200-400 Kc i více. Prijede do
vesnice jednou za 3-4 mesíce, vykoná návštevy. ke
kterým je vyzván, pri cemž platiti musí každý, at bo
hatý, at chudý. I když prijede ockovat, musí každý za
ock'0vání platit S korun. Proto vetšina nemocných zll
stává bez pomoci lékarské, a mnoho jich - zvlášte
detí - umírá, ac by il'ékaTskou pomocí mohli býti za
chráneni. Do nejbližší nemocnice je 30 kilometru, a
je treba nemocné tam odvážeti v'0lskými potahy, pro
tože sedlá·ci koní nemají. Videl jsem nakládati dva ta
kové nemocné: jednoho s lebkou rozbitou kamenem po
muzice, druhého trknutého volem do bricha. První
zemrel na konci sedmihodinového tram;portu, druh~'
hned po dovezení do nemocnice. O nejaké sebe primi
tivnejší hygiene nemuže ovšem vubec býti ani reci.
mrtvoly nejsou vúbec '0hledávány, nýbrž druhého dne
po úmrtí za vsí na hrbitove - totiž ohraženém kousku
neplodné púdy - pochován,y; rovy nejsou nijak nasy
púvány, nijak oznacovány - tento prezbožný lid má
hrbitovy bez krížlt, bez vzpomínek, bez pi'ety, bez vy

"svecení, .lako mrchovište. Detské nakažlivé choroby se
musí vyzurit jak BLlh dá, nikdo je nehlásí. O zásobo
vání vodou ovšem není reci, kanalisace je zbytecná,
pr'0tože v celé vsi není záchodL1. Potreba koná se u cha
lupy - dešt smyje vše do potoka, ze kterého se kryje
celá spotreba vody.

Stát platí - dnes slušne - obvodní lékare. Ti mají
jednou z hlavních - tady skoro jedinou - povin
.l1ostí il'éciti zdarma ·chudé. Je nejvýš na case, aby na
Sl'0vensku zarízen byl dozor na to, jak tito státní lékari
své povinnosti konají; prišlo by se tu na pomery do
cela orientální. Všecky reci o pokroku zdravotnictví
jsou falší a klamáním, pokud není postarán'0 o to, aby
každému obcanu mohlo se dostati v prípade potreby lé
karské pomoci.

Zrovna tak bídné je to s pomocí porodní. Vím
o prípadu', kde porod koncem. pánevním uváznul 
tel'o bylo už venku, ale hlava nešla. PO' dvoudenních
barba1rskýchnásilných pokusech privezli ubohou ro
dicku do nemocnice - neporozené díte ovšem mrtvé
a v rozkladu, rodicka už sl hor,eckou - ztracená ...
To se to povídá v Praze o zvednutí vzdelání porodních
asistentek, o dvouletých kursech atd.! Ale o to se ni
kdo nestará, jak to má býti na takové vzdálené vesnici,
kde se por'0dní bába neuživí, odkud ž"ádná:žena ani na
šesti nedelní kurs jeti nemúže, ba kde '0 pomocnicích
k porodu zvlášte školených vLlbec nikdo ani neví . . .
Slyšel' jsem neco o rayonování, o okresních porodních
babách dobre placených leckde v cizine. COŽ u nás to
není zdravotnickou starostí?

*

Vylícení povahy tohoto primitivního lidu vyžaduje
dlouhého pozor'0vání a peclivé rozvahy; nebylo by do
bre, poddati se prvním dojmúm, které nebývají prí
znivé. Mají predevším vlastnosti, spolecné všem se
dlákúm na svete: veil'ikou lásku k penezúm, lakotu, so
bectví, málo citu pro chudé, nedLlverivost, podezí.ra
vost, uzavrenost. Jejich okruh myšlení a zájmLl po
hybuje se 'ciste okolo starostí materielních, jež jsou
jim nade vše. K penezllm mají vášnivou prkhylnost,
shromaždují v hotovosti a nikam jich neukládají j-i
nam, než dO'ma dO'truhly lneb za komín; oblíbená mena
jsou dolary. Chudý clovek ve vsi je paria, kterému
nikdo nepomLlže; žebrákLl a ailmužníkú není, protože
proste nemohou býti živi, lnikdo by jim nic nedal. Pres
hranici vlastní rodiny nesahá žádné milosrdenství -

a i v tomto rámci b)"vá to všelijaké. Syn malého sedlá
ka, od narození slepý, byl chován a ošetrován doma po
18 let s jistou pécí a snášelivostí, nad níž otec prísne
bdel; all'e po smrti otcove, když skromný majetek se
rozdelil mezi tri syny, byl na tom húre, než každé do
mácí dobytce, a žil nekolik let za okolností, jež vylíciti
bylo by težk)'m románem, než milosrdná úp]'avice ukon
cila jeho život . . .

Krádež není nicím ponižujícím, ani trest za ni ulo
žený. Krade se nejenom z »panského«, hlavne dríví.
ale i jeden druhému. Neprozradí na sebe niceho. je
také marno, ustanovovati hlídace: jak by jeden na dru
hého prozradil nejakou krádež, hned se nan snese bež
ný vesnický trest: zapálí mu chalupu nad hlavou, a ni
kdo nikdy nevyšetrí, kdo to udelal. Jenom chudého
cloveka neb cigán;l udají, radeji ale sami zmlátí. Ga
zdové 'navzájem se obírají rafinovane. Ku pr. souse
dovi, jemuž se urodila lepší pšenice, v noci prenesou
jeho snopy na vlastní pole. a nahradí horším vlastním
ubilím. Nebo jde seo žních v noci na pole s pytlem,
snop se strcí k.lasy do pytle. holí vymlátí, a pak zase
peclive zastrcí na své místo do panáku.

Naproti tomu stojí peVn)Tpatriarchálníživot rodinn)';
otec rodiny je jejím vládcem, poslušnost detí je bezpod
mínecna. Rodina je pevne semknuta hlavne lpením na
rodném gruntu, na kterém se casto nahromadí a živí
celé tri generace.

Lidé ti jsou bystri, nadaní, velice chápaví. Maji
skoro všichni dar recnický, ve styku s cizími jistou
hrdost a neostýchavost, v)'bornou pamet, znacné sebe
vedomí. K tomu, kdo si získal jejich príchylnost. vdec.
nost a dúveru, prilnou detinsky a neochvejne. Získati
jejich díhery je ovšem težko - a ne jejich vinou:
by;],ipo staletí utiskováni a vyssáváni, nikdo si jich ne
všímal, dodnes u nikoho nenajdou dobré rady a po
moci ve svých starostech. Vlastnosti, které se nám
zdají špatn)Tmi, vyvinuly se jakožto reakce a jediná
obrana proti útisku a pohrdání panstva.

Ti Ceši, kterí myslí, že je zí kají tím, když se jim
staví úplne na rovdí, »nic ze sebe nedelají« a káží jim
o rovnosti demokracii atd., prohrávají. Pohrdají jimi
a posmívají se jim. Ptal jsem se sedláka, je-Ii nynejší
pan slúžn)T, Cech, lepší, než predešlý, Madar. Dlouho
okolkoval, ale pak to rekl: Tamten prijel kocárem
s hajdukem na kozlíku, jen položil nohu na stupátko,
klejI'a hromoval a nadával, vše se tráslo - krivdil, ale
hyl porádek. Nynejší chodí pešky, sám si nese tašku
pod paždí, prijde celý zablácený a umazan)'. je vlícln)'
a hodn)", nikomu nekrivdí, ale porádek není.

*

V obci jsou cty'ri náboženská vyznání: evangelíci,
katolíci a recko-katolíci, a židé. Snášejí se dobre, není
tu nábožensk)Tch sporu, ani orthodoxní vášnivosti. Je
jich nábožnost je hluboce vkorenená, ale více zevne
formáJltní než vžitá a na život a povahy pLlsobící. Knez
byl dlouhá staletí jedin)'m vzdelaným clovekem, jehož
mohli požádati o raclu, od kterého slyšeli poucení a slo
vo boží ve své reci. Což však ješte neznamená, že by
všichni tito kneží rÚZ11)'chvyznání byli šmahem sloven
ští vilastenci. Je jich na východním Slovensku málo.
kterí by ve svých domácnostech, ve vlaku a u úradLl
nemluvili výhradne madarsky.

N a nedeli a ve svátek nikdo na žádnou práci nesáh
ne - a,ni, ve žních, byt hrozila treba zkázá celé úrode.
A tech svátkú je mnoho, protože slaví své svátky vzá
jemne; tak se stane, že Velikonoce se slaví - t. j. nic
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.nedelá - ctrn~ct dm\ protože se slaví nejdríve ka
~1tc~ya ~van~ehcky, pak recko-katolicky. O jejich
abozenskem nazoru, vlastne povere, svedcí i tato prí

hodva:.stat~á~ pti ~rání p,ric~ázel na spoustu ponrav;
-ehtel Je dat! detm! vysb!ratt, aby zamezil pohromu
c~rous~o~?U,na jar~. Ale ,sedláci to nepripustili: Buh
V!,~r?c ZIV!v, ze~~ takove tvory, a hubit je, bylo by
protI Jeho svate vul! . . .

*

O nej~kém národním cítení neb vášnivé príchylnosti
k.repu~ltce Ceskoslovenské není tu posud stopy. Ves
nIce ma o pomerech ve svete mlhavé ponetí jsouc od
kázána výhradne na ústní podání zde ovš~m neuve
ri!elne ~ilé a bystré. V celé vesnici' se neodebírají jedi
~e n?V111~. Oni vedí dob!e, že ted máme republiku,
ze :tz neJsou opovrhovanym parobkem, nýbrž lidem,
na Jehož prání treba prihlížeti. A také bedlive rozva

ž;tjí a zk,?L:šejí,~?y te:~t~ zm~nený~h P?m~r.~l co nej
VICeVyuzll!. JeJ!ch pram ovsem diktuJe JeJ!ch ome
z~n)r obzor. - pastviska, parcelace, dane a pod. Ostat
ni okolnost! se pro ne príil'iš nezmenily: v okresním me
ste je vše pri starém, u úradu platí dále madarské zá
konya madarsk)T zpusob úradování a madarský názor
n~,slovens,ké9~ ~~d~áka, všichni ~dvokáti i lékari jsou
dnve n:adars!: z!de a vedou sve obchody ve stejném
duchu Jako dnve. Ba, dlužno uprímne doznati že to
muto lidu j:. pojem národa a lásky k vlasti ci~í; mají
pouze tvrdoslJnou a nevyhladitelnou príchylnost ke své
mníci, nejvýš svému kraji. Pojem vlasti státu a sebe
správy musí mladé generaci vští pitu škol~.

Politické strany ovšem tu provozují svuj tanec. Pri
zpusobily se všechny niveau tohoto lidu, a myslí,
že to vyhrají bláznivými sliby a nesmyslným bail'amuce
ním. Myslím, že se mylí, a že tento lid není tak
hlo:;pý,aby. ~ru neprohlédl. Zdejší lidé samozrejme ne
maJ!o pol!ttce ueb po:l'itickém presvedcení ani zdání.
Tolik si spocetli, že páni jejich hlasu tuze potrebují,
že pricházejí k nim s úžasnými sliby vždy pred volb'a
mi,že tyto sliby se nikdy neplní, a že po volbách si jich
zase nikdo nevšimne. Bylo by tu docela možno pro
\ésti pravé »macfarské« vol'by; jinak se bude as'i roz
hodovati mezi stranou agrární a komunisty. kterí di
vokou a vytrvalou demagogií získávají hlavne všecky
bezzemky a chudinu. Strana ludová nemá tu mnoho
pttdy.

O demagogií, která se tu provádí, nemáme v Ce
cháchvubec ani ponetí, ba nikdo by tomu ani neveril,
co se tady vše lidu napovídá. Nejen, že se mu slibují
ret:nožnév~ci, všechna puda se mu rozdává, nejen sli
nUJe- Vyjde se s nimi na panská pole, od nichž již
parcelace oddeli:l'a potrebnou a možnou cást, a vyzvou
se, aby každý si zarazil kolík, kam chce, aby mu to
patrilo. Kdokoliv má nejakou stížnost neb obtíž s úra
dy, jde na poslance, senátora, neb aspon tajemníka' or
ganisace politické; chlapiJ odsouzení pro pytláctví, pro
krádež, pro násilí, jdou si stežovati, vše se jim slíbí,
a opravdu se všady »intervenuje«; osobní spory rodin
né, žaloby na dane, na cetníky, na ucitele, na advokáty
- vše to jde dnes k politick)'m stranám, a ty vše prijí
mají a ze všeho vytloukají kapitál pro své strany.
Vltdcové stran ted pred volbami objíždejí, prijímají
s vážným oblicejem nescetné deputace se všemožnými
stížnostmi a žádostmi, nepresvedcí se, nevyšetrují, ale
honem dávají sedlákllm-volicltm za pravdu a sr]'ibují.
slibují. Autorita úradu tím strašne trpí, úr~dníci jsou
celí zmateni, netroufají si 'prímo dle zákona rozhodo-
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vati, tresouce se o chleba; verejná morálka je zmcena,
tím spíše, že i mnoho kneží plave s sebou v politické
špíne; a zisk stran politických je nejvýš probHematický,
protože dnes soudí vesnice tak, zítra onak - dle toho,
kdo prišel poslední. Kdo by tu chtel mluviti o tom,
že volby dají obraz smýšlení lidu, ten by puste lha:].
Všeobecné volební právo, a zvlášte právo žen je tu
opravdu paskvilem. *

Obrázky tyto jsou temné, a nelze jich sevšeobecno-
vati: jsou ze zapadlé vesnice, jinde je prece jenom
lépe. Ail'e jisté spolecné rysy nám cizí a težko stra
vitelné má slovenská vesnice vllbec. Jsem z tech, kterí
verí pevne v možnost nápravy, ba kterí vidí v tomto
i:du prese všechnu dnešní temnotu jadrný kore11la re
servoir telesné i duševní síly. Ale dnešní cesty k ná
prave, dnešní methody práce mezi lidem i ac1ministra
ti vy jsou rozhodne chybné a zhoršují jen situaci\.

Ve velkém merítku jsou dve cesty k ná,prave. Bud
poznání a uznání, že jsme - Ceši, Moravani i Slo
váci - jediný národ; pak pujde vše rychileji, Slováci
prebérou od nás hotové to, co jsme my za težkých
okolností za sta let nashromáždili, zapadnou do naší
kultury a civilisace, snad ztratí ledacos na svérázu, ale
ušetrí si nejméne sto let práce. Nebo prorazí názor, že
Slováci jsou samostatný národ, Ceši že jsou cizinci 
pak musí pockati svého J ungmanna, Kolára, Palacké
ho, Havlícka i - snad - Masaryka, a zacíti tam, kde
my zacínali pred sto lety. Šlo by to také, ale jen tuze
pomalu, a jen tuhou prací, ne pustým krikem a holed
báním. A je težkou otázkou, bude-li na to dosti casu, '
a budou-li ty casy takové, aby to vše provésti m ohl i.
Stín madarský leží posud težce nad východním Slo
venskem, kdyby dnes Madari prišli, nenajdou mnoho
zmen, ale mnoho otevrených nárucí v mestech, a trpná
rabská záda ve vsích. At už mají veci rešiti se tak ci
onak, je nejvýš na case, kdybychom bud my nebo Slo
váci zacali na veliké práci, udelati z lidí Sllbvensky
mluvících '11'á rod, a vlili do neho národní a státní se
bevedomí. Bez této práce, bez tohoto výsledku budou
naše východní hranice na papíre, a opravdovské hra
nice Ceskoslovenska od J ablunkova dolu.

v
Zivot a instituce

Dr. Ráliš Antonín:

Jak vypadá moderní trestnice.
Svetové povesti požívající vzorná trestnice kantonu bernského

pro muže Witzwill leží tricetpet kilometru západne od Bernu,
v krajine rašelinných a píscitých pud na severovýchodním
konci jezera Neuchatelského. Je to nejl~pší trestní ústav švý
carský, zároven jedna z nejlepších trestnic všech zemí a ná
rodu, stálý predmet zájmu odborníktl celého svcta a stredisko
cetné odborné literatury.

Strediskem celého ústavu je hlavní vezenská budova se sku
pinou budov, ležící as uprostred ústavních pozemkl1. Kromc
toho v ruzných vzdálenostech odtud jsou menší skupinky bu
dov, rovnež patrící k ústavu; jsou to jednotlivé dvorce, jichž
jest úhrnem pet. Hlavní vezenská budova jest dvoupatrová,
nekolika krídlová a obsahuje cely pro stopadesát trestancli a
jeden spolecný sál pro dalších sto vez,ií.li; dále sál pro ne
mocné; prostornou a pekne zarízenou kapli s harmoniem, la
vicemi, kazatelnou; jest zároven knihovnou se znacným poctem
svazkli; kuchyne; spolecná jídelna pro dozorce; konecne kan-
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celáre a reditelství. Budova opatrena je ústredním topením a
elektrickým svetlem. Vše cisté a vzdušné. Chodby opatreny
skrínkami, kde každý vezeií. v oddelení sobe vykázaném má své
prádlo. Nescházejí kvetiny, jakož vubec celá budova pusobí
spíše dojmem soukromého domu než kasárenské - obvyklé 
vezenské stavby.

Hlavní budova obklopena je staveními obsahujícími dílny
remeslné a místnosti prtlmyslné. Nekolik krásných a velikých
stodol; dlouhé a moderne zarízené budovy stáj ní ; sýpky a

skladište; sklepy. Vila reditelova. Domky obydlené ženatými
z"mestnanci. Skalní budova pro deti zamestnancu, obsahující

naše ctyri trídy obecné školy. Pavilon pro padesát dalších trC5
tancu. Velká trojposchodová budova hospodárská. Nedokoncená
stavba moderní americké kuchyne s dalšími celami, jakož
i obytnými jizbami pro svobodné zamestnance, a spolecným
velikým sálem prednáškovým a jídelnou. Projektovaná novo
stavba velké vezenské budovy pro trestance nebezpecné, ve
stylu panoptickém obehnaná již hotovou vysokou zdí. Další
pwjekty novostavby obytné vily, a rozšírení obytných domku
ženatých zamestnancu tak, aby každá rodina mohla míti tri
jizby. Dvorce obsahují pavi10ny pro trestance, budovu hospo
dárskou a stáje. Ústavní pozemky jsou vetšinou premeneny
v úrodná, bohatá pole a kulturní ptldu. Jest vecí nejpo,wru

hodnejší, že všecko to, premena pustých pozemku v úrodnou
pudu, ražení silnic a cest, stavba kolejnice, zrízení elektrických
prívodu, vybudování veškerých budov, vezeií.ských i obytných,
hospodárských dílen, stodol, sýpek, kancelárí, vil - vše to
že je dílem vlastních sil ústavních, úredníku - kterí dali

plány - a trestancu, již poskytli provedení. Nebylo cizí po-.
moci, ani inženýru, ani mistru, ani delníku. Pocínajíc plány
a koncíc poslední taškou na streše, práce zednické, tesarské,
truhlárské, stavitelské, pokrývacské, nateracské - proste vše,
vše je dílem jedine ústavním. A je to práce dobrá, pevná,
pekná. Tato sobestacnost a schopnost ústavu je opravdu zje
vem jedinecným. Není divu, jsou-Ii bernští na svuj vVitzwil1
hrdi.

Trestnice Vlitzwil spocívá na podklade zemedelské a pru
l11yslne-remeslné práce trestanctl. Jsou tu rozsáhlé dílny, jež
jsou velmi pekne zarízeny a opatreny nejnovejšími typy stroji'!
hnaných elektricky; tak zej ména dílny: obuvnická, krej covská,
I,uncochárská, sedlárská, kožešnická, truhlárská, kovárská, ko
lárská, zámecnická, elektromechanická, malírská, košíkárská,
knihvazacská, tiskárna, kreslírna, mlékárna, máslárna, parní sý
rárna na výrobu ementálských sýru, reznictví, prádelna, parní
pila, parní mlýn. V každé dílne zamestnán je jeden zrízenec
- odborný mistr - jenž je zároven dohližitelem nad trestanci.
Pracuje sám spolu, jakož vubec ve Witzwilu všichni dozorci
ve2<nu (je jich dohromady pres 60) jsou nuceni pracovati zá
roveií. s trestanci. Jde tak svým príkladem napred, stará se
o to, by každý vezeií. jemu pridelený poctive konal práci a
v remesle se vycvicil, zdokonalil, neb - jedná-li se o zacátec
níka - dtlkladne naucil. Trestanci záhy prestávají v nem vi
deti jedine svého strážce, cloveka z jejich hlediska nepríjem
ného, a napjatý obvykle pomer mezi veznem a dozorcem mení
se tu víc a vice v pomer delníka k mistrovi. Pochopitelno,
jak to veci samotné prospívá. Prumyslne - remeslné odvetví
práce ve \Vitzwilu slouží prevážne potrebe ústavu samotného.
Výrobky (mimo sýry a máslo) nejdou na trh, nýbrž spotrebují
se doma. Díky tomu jsou trestanci vždy dostatecne zaopatr~ni
dobrými šaty, hojným a cistým prádlem osobním i ložním, dobre
obuti a pod.

Zemedelský provoz dosáhl neobycejného rozmachu. Tak
predevším jest tu velmi úcinné premeií.ování pudy dosud ne
plodné v ornou zem, a racionelne provádené obdelávání této.
Krome pestení obilí <li užitkových rostlin zabývá se ústav cho

vem dobytka, jedním z hlavních zdroju svého bohatství. Tak

predevším chov ušlechtilého hovezího dobytka (práve za mého
pobytu koupil ústav cistokrevného plemenného býka za 70.000
Kc), jehož stádo v minulém roce dosáhlo poctu pres 600 kusu.
J eš te dodej me, že rozsáhlé dobývání rašeliny, jíž po vyschnutí
se používá k topivu - ve ,Witzwilu se jiným takrka netopí 
zakoncuje zemedelský provoz.

Veškeren tento provoz slouží predevším ústavu samotnému.
Ostatek se prodává, obycejne ve velkém, za ceny ponekud

levnejší, než na volném trhu. Zejména prodej plodin, sýra a
másla, hovezího dobytka a vepru jest to, zac trží ústav velmi
znacné obnosy penežní. Tak - podle výrocní zprávy za rok
1924 - v tomto roce získána bylo za hovezí dobytek okrouhle
IlO.OOO šv. fr. (podle dnešní valuty as 720.000 Kc), za vepre
130.000 šv. fr., mléko 74.000 šv. fr., plodiny (obilí, zemáky,
repa, seno a sláma) 827.000 šv. fr.

Toto velké bohatství ústavní premenované na penežní velmi
znacné obnosy ciní z vVitzwilu hospodárskou jednotku na

prosto samostatnou a sobestacnou. Nejen to: \Nitzwil má
znacné prebytky penežní. N ej en že hradí sumy na pachtovném
a nájemném (tak v r. 1924 úhrnem 120.000 šv. fr.): mimo 1.0

ale podporuje pravidelne státní finance poválecnými pomery
oslabené príspevkem dosahuj ícím až výše' 100.000 šv. fr., a pres
to zbývá mu dosti penez k disposici (tak v minulém roce byl

cistý zisk 240.000 šv. fr.), což venováno jest fondu na roz
šírení a zdokonalení ústavu.

Tak predstavuje \iVitzwil trestnici, jež vlastní silou stále vÍC
a vÍCe se zdokonaluje, jež vydatne podporuje státní finance,
jež konecne intensivne prispela k otázce výživy veškerého státu
svojí cinností kolonisacní premenujic neužitecné lány bažin

v úrodné pozemky.
Trestnice má prumerem 350 trestancu, pricházejících vet

šinou z kantonu bernského, ale pribírá i trestance ženevské
a neuchii.telské následkem smlouvy, uzavrené s. temito mesty.
Trestanci jsou pravidelne lehcího nebo prostredního zlocinec
kého rázu, nikoli trestanci nejtežší, kterí prijímáni budou te
prve po výstavbe projektované budovy panoptického žaláre pro
pobyt uzavrený. Co do druhu trestu je tu vetšina odsouzencu
jednak k trestu vezení, jednak žaláre, ale poslední dobou ne
ciní se ve Svýcarsku praktického rozdílu mezi obema druhy,
a není proto prekážek, že by obe kategorie trestancu spolecne
neodpykávaly trest ve :Witzwilu. Co do délky trestu je tu
vetšina odsouzena na dobu od 1 do 6 mesÍCu nebo od 6 mesícu

do 1 roku; menší cást od 1 do dvou let, málokterí pak pres
dve léta.

Cely trestancu neliší se výstavbou od obvyklého typu. Pusobí
vnitrne vetšinou velmi pekným dojmem, jsouce vyzdobeny mno
hými obrázky a malbami - dílo bud samotných veznu, nebo
dárek ústavní za slavnostních príležitostí - rucne zhotovo
vanými koberci, ložními pokrývkami, klecemi s ptáky a po
dobnými malickostmi, jež pripomínají obcanský život. Neschá
zejí témer nikde knihy, bud vlastní, neb ústavem zapujcené.

Hlavní vecí ve vVitzwilu je práce. Problém trestancovy práce
je z nejobtížnejších pri výkonu trestu. Witzwil predstavuje
se nám v tomto ohledu co v~or. Jeho zemedelský a prumyslovo
remeslný provoz poskytuje mu veliké bohatství možností ruz
ných zamestnání, v každé dobe, a pro každého. Nove pri
šedší trestanec po informativním výslechu v kancelári pridelen
jest podle svých znalostí, zkušeností, odborného školení. chuti,
zdraví a síly k urcitému pracovnímu oddelení. Mnohotvárnost
provozu dovoluje, aby užitecne zamestnán byl každý, af je
zkušeným odborným delníkem, ci zacátecníkem, mlád ci stár,
sJáb ci silen, delník rukou ci pracovník mozkem. A mvnež
tak postaráno o práci v každé dobe rocní, v zime jako v léte,
za pocasí pekného i nepríznivého. Vetšina práce deje se pod
širým nebem, jinak ale jest vždy dosti práce v sýpkách, sto
dolách, stájích, hospodárských budovách a pod. i pri zemedel-
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Na b.ždém vedeckém objevu nebo na každé vedec

ké teorii mužeme rozeznávati dve veci.
Jednak jest to sama hodnota objevu nebo my(šlenky

pro poznání, tedy o b j e k t iv n í v Ý z n a m. Pri tom

Jaroslav Kríženecký:

O t. ZV. omlazovánf podle Steinacha.
»... pokusy Steinachovy široce zalo

žené, vedecky presne provedené, u clo
veka overené, možno bráti vážne v
úvahu, a nutno ze všech sil podporo
vati sbíráním nových zkušeností. Se
vší kritickou prísností, ale bez neplodné
neduvery.«

»Hledím na výsledky pokusu Stei
nachových jako na fakta, která se
musí kontrolovati. Overí-li je další
zkušenost, nebude lze proti nim staveti
theoretických námitek. Zkušenost u
káže, pokud jsou zjevem všeobecným
u všech tvoru, a pokud se dají pre
nášeti na cloveka.«

Prof. Pelnár V Cas. lékaru ceských.

»... Boj proti Steinachovi není prá
ve žádným vedeckým bojem, nýbrž
»Steinach« jest platformou, na níž
se v Nemecku vyrovnávají rozpory
zcela jiného druhu. Darwin byl tako
vouto platformou kdysi; Einstein a
Steinach jsou jí dnes, j'ak jako ostatne
ješte pred málo lety Freud v Nemecku
a Rakousku ... «

Ze soukromého dopisu pro fesora
A. Lipschiitze v Dorpatu.

naucí se ji ovládati - al již se v trestnici práci ucil od prvých

pocátku, nebo zdokonaloval v cinnosti pred trestem naucené.
Tím se jehO' pracovní schopnost zvyšuje - velmi pronikavá
pomoc po propuštení na svobodu. Jeho zpevnené zdraví, zvý
šená schopnost pracovní a vliv ústavního ducha pilné práce a
vlídného zacházení ciní z trestance individuum celkove spole

censky kladnejší, a chrání jej tak pred dráhou zlocineckou.
A t.d je nejduležitejším úkolem trestu.

A ješte jedním vynikajícím zpusobem bojuje Witzwil proti

zpetnosti, proti zlocinu u propuštených trestanetl: jeden dvorec
ú~tavní, Nusshof, upraven je v tak zvanou domovinu. Tricet
nlužu nalézá tam prístreší a praCl, stávajíee se placenými

ústavními delníky, v tom prípade, že po svém propuštení
z ústavu beze své viny nemohou nalézti žádného zamestnání.
Mnoho trestancu prošlo již touto domovinou, kde nalezli práci

a plat do té doby, než se jim podarilo uchytiti se ve spolec
nosti. Zachráneni pred no'uzí, zoufalstvím a mnohdy pred
r.ovým zlocinem.

\Vitzwil - tot vlastne ústav di'lvery: duvery státu v reditele
trestnice, <li z toho prýštící volnost jednání reditelova, jež ne
smeruje jinam, než k nejvetšímu blahu ústavu. Duvera re
ditele k úredníkum a dozoretlm. Duvera techto k trestancum

samotným. Duvera nezranuJe, naopak, lécí. Vzbudí touhu,
ukázati se jí hodným. Tak vytvoren duch vanoucí trestnicí:
duch užitecné práce a vzájemného prátelského pomeru. Tento
duch po stránce vnejší ucinil z Witzwilu bohatý, sobestacný
tistav hospodársky a kolonisacne skvelý, s druhé strany 
vnitrní -- ucinil jej velmi schopným docíliti vlastního úcelu:

prevýchovy trestancu v lidi rádné, pomoci jim v boji s hospo
dárskými pomery na jedné, vlastními svody zlocinnými na

druhé strane. Že i tento vnitrní úkol se Witiwilu v plné míre
darí, uznává se všeobecne.
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'ch pracovních oddeleních. V nedeli jest klid práce, trestanci
hou prijímati návštevy, psáti dopisy, baviti se jak sami 
mezích kázenského rádu - chtej í. Povinná bohoslužba.

stav nemá vlastních kneží, bohoslužbu obstarávají katolictí
protestantští kneží z blízkých osad. Dvakráte v mesíci 

cer - konají se prednáškové vecery se skioptikonovými pro
cemi, nekdy i biografickými. Prednášky jsou rázu poucne

havného, cestopisy, životopisy slavných muži'l, obrázky z de

'n a pod. Nekdy prednášej í trestanci sami. V zimních mesících
icí se spolecné chorové zpevy, obycejne obsahu vánocního.

imi oslavují se Vánoce, svátky, které prinášejí trestancum
zné dárky, prilepšení a jež ve Witzwilu vubec jsou dule-

'tou událostí.

~ove prišlý trestanec pracuje ve Witz\\"ilu hned od prvé doby
lecne s ostatními v pracovním oddelení jemu vykázaném.

rvou dobu vykonává, se nad ním bezprostrední a prímý dozor
lho dohližitelem - jenž ve Witzwilu nikdy nenosí zbrane
sebou. Pri dobrém chování prísnost dozoru se zmenšuje, tre
anci víc a více se doprává volnejšího pohybování, konecne
acuje docela sám a bez dozoru. Tak shledává návštevník

estance samcitny, do práce pohríženy, v odlehlých polích,
lese, na jezere, aby jen jednou, dvakrát behem dopoledne

a\'štíveni byli na kole jezdícím dohližitelem nebo úredníkem,

, nž prohlíží práci, prinese nové príkazy a po chvilce opet od
ede. Volnost pohybování trestancum zde poskytovaná jest velmi

acna - krásným tudíž vysvedcením d celkovém duchu
'stavním je okolnost, že trestanci nezneužívají jí témcr vubec.

ožnosti úteku tu jsou velmi znacné a prece procento pokustl
útek je nepatrné, rovnající se témer poctu pokusu dejících
v nejprísneji strežených žalárích. Jest to plod duvery, jež

estancum se strany predstavených se udeluje, a plod zájmu,
erý trestanci na své - veskrze užitecné a ocividné úspechy

kazující - práci nalézají. Reditei, úredníci, všichni dozorci
'dou príkladem napred, pracujíce sami velmi mnoho. Vyžadu
jíce od trestancu bezvadného chování a intensivní, ac ovšem
ilám každého jednotlivce primerené práce, neskrblí s druhé
rany pochvalou, menšími dary a uznáním, a jejich chování

k trestanetlm jest laskavé, opravdu lidsky prátelské, bez nucení
se do povýšené blahovule. Trestanci to dobre chápou a ocenují.

racují s chutí a radostí, a jejich pomer k predstaveným je
vellJUprátelský, a to nejen behem pobytu v ústave, ale i po

propuštení. Nejlépe to dokazují cetné a casté dopisy a návštevy
ývalých trestancu, kterí vdecne vZPQmínají, jak tu s nimi bylo

zacházeno, a jak pobyt ve Witzwilu zpusobil jejich nápravu.
A je dosti prípadu, kdy trestanec tak si oblíbil ústav, že i po
vem propuštení dobrovolne setrval v jeho službách jako za

mestnanec, úredník. Sám byl jsem prováden takovým úred
níkem, bývalým trestancem, jenž behem peti let, jež tu odpy
kával, nabyl opravdové príchylnosti k ústavu a všemu, co s ním
souvisí, a jenž práci pro ústav vcnuje nyní veškeren svuj cas.

Práce vetšinou pod širým nebem zptlsobuje - a lékarské
prohlídky a zprávy to potvrzují - že trestanci uchovávají
behem pobytu v trestnici své zdraví nejen neporušeným, nýbrž
dckonce že jejich stav fysický se zlepšuje, zdraví upevnuje.
A to je velké plus, jež si z Witzwilu odnášejí. Nebol pevného
zdraví má trestanec velmi zapotrebí, má-li po svém propuštení
na svobodu obstáti v existencním boji, jenž je pron težší než
pro kohokoli jiného v dusledcích jeho zlocinu a spojené s tím
degradace spolecenské. Jen pevné hospodárské postavení trestan
rcvo na svobode je schdpno s úspechem vyrvati jej trvale
svodum zlocinu. A k tomu je zdraví po výtce potrebí. Zdraví,
a pracovní schopnosti. I v tomto ohledu stojí Witzwil v po
predí cO: vzor. Neobycejne rozmanitá a mnohotvárná práce,
práce užitecná, tvorivá - jejíž výsledky vezen má stále pred
ocima - spojená s vedomím vlastní spolupráce jednoho kaž

dého vzbuzuje zájem a chut. Trestanec se chápe práce s radostí,
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jest lhostejno, jde-li o v)'znam pro ciste teoretické po
znání anebo praktické užití. O této hodnote rozho
duje pomer nove objeveného faktu nebo nové teorie
k dosavadnímu stavu vedy: fakta hodnotíme podle je
jich novosti a správnosti, kritisujíce je metodicky i ex
perimentálne, teorie anebo hypotesy podle míry, do
jaké spojují dosud známá fakta v myšlenkov}' celek :l
do jaké míry s nimi souhlasí (»správnost teorie«), a po
dle popudu, jaký dávají novému bádání (»plodno.:;t
teorie« ).

Pril poznání ciste teoretickém jde o užitecnost, jakou
fakta neb teorie prinášejí myšlenkovému vnikání do
vecí a skutecnosti a pokud tak ukazují lidskou zvída
vost a potr·ebu po svetovém názoru, pri poznání prak
ticky užitém jde pak o moc a možnosti, které získává
clovek pro zasahování do skutecnosti dnešního sveta
podle své potreby.

Zaclruhé posuzujeme objevy a teorie podle - abych
tak rekl - jejidl h i s t o r i c k é str á n k y: pokud
mamenají neco poclstatne nového, totiž - rekneme 
krok na území dosud nezn{lmé, anebo pokud navazují
a opírají se o dosavadní práci jin)'ch, jsouce jen jakoby
posledním krokem na ceste, kterou kráceli již mnozí,
<Ile d0sud nedošli dokonce. Mnohdy se také stává,
že objevy kdysi již ucinené a myšlenky kdysi již vyslo
vené zapadly, takže musely býti znovu ucineny
nebo vysloveny. Tehdá nenalezly své místo v zájmu
cloby (veda není schematické poznávání »pravdy«, 'ný
brž má též svoje docasné zájmy, období, nálady - žije
lidsk}'m životem sv)'ch tvtlrcLl!), lidé šli kolem nich bez
porozumení a zájmu; teprve pozdeji našlo se pro ne
místo. Klasickým príkladem muže zde býti prípad
Mendluv, který svými, objevy položil základ dnešní 1t1a
uce o dedi·cnosti; ve své dobe (1866-1884) zllstal však
nepochopen a jeho objevy musily b)"ti znovu ucineny
po 40 letech a pak teprve se uplatnily.

Hodnotu takovýchto znovu ucinených nebo doplnu
.iícÍ'ch ohjevtl anebo znovu vyslovených neb dokoncu
jících myšlenek posuzujeme nyní podJ,e toho, pokud na
vazují na objevy a myšlenky prvotní event. pokud byly
vedeny soucasným stavem vedy k nalezení nebo vy
slovení. Ocd'íují se ne se stanoviska vedy, nýbrž se
stanoviska jejich p u vod c e; o j e h o o s ob n í podíl
na nich jde, o j e h o práci!

V prvém prípade jde o vec, ve druhém o a u to r a.
Do vedy patrí ovšem obojí.

S obou hledisek treba se podívati i ma t. zv. Steina
chovo ucení o omlazování a na t. zv. Steinachovo
omlazování. A s obou hledisek se nám ukáže také
celá vec zajímavou a poucnou a ovšem nejen
svou stránkou odbornou a specielní, nýbrž i povšechne
a, chceme-li, jako kulturní dokument. Jde o to, že
Steinachovo ucení I se stalo stredem pozornosti nejen
pro svttj obsah, ale i tím, že se proti nemu podnikly
útoky, bylo prohlašováno za špatné, chybné - a i slo
va o švindlu a podvodu se vyskytla. Na druhé strane
však jest opet propagovámo jako div, velká vymoženost
a hllh ví co ješte. Po techto stránkách jest pak celá vec
skoro zajímavejší.

Oc pri tak zvaném omlazování podle Steinacha jde,
dá se ríci celkem velice strucne. Steinach ukázal, že
transplantací pohlavních ŽJl'áz(vajecníku u samic a var
lat u samcu) ze zvírat mladých mOžno u zvírat starých
docíliti omlazení. Téhož úcinku dá se docíliti u samCtl
též i pouhým mal)'m operacním zákrokem na starých
varlatech, totiž podvázáním chámovodu. Omlazení se

projevuje jednak v celkovém telesném stavu, jednak na
funkcích pohlavních.

Prvé pokusy provádel Steinach na krysách. U tech
se stárnutí jeví tím, že zvírata ztrácejí na cilosti, sta
nou se malátnými a plachými, málo žerou a hubnou,
srst ztratí lesk a pocne vypadávati a kožich olysá a
kllže ostrupatí. Samci pri tom ztrácejí pohlavní pud,
nevšímají si samicek, i když tyto jsou velice ríjné,
uhýbají jin)'m samCtlm bez boje. Samicky jeví opet lho
stejnost k samcllm, nepárí se a mlécné žlázy a bra
davky na nich zakrnují. Za nekolik nedel na to,
co Steinach takovýmto sestárlým zvíratLlm všil pohlav
tlí žlázy z mladých zvírat (samcllm varlata, samicím
vajecníky) nebo u samcLl podvázal chámovody, bylo
možno pozorovat, že tato zvírata ožila, stala se po
hyblivejšími, srst jejich dostala lesk, obnovila se žra
vost, na váze jim pocalo pribývati, holá místa v kožichu
zarostla a strupy zmizely, oci nabyly lesku a u obou
pohlaví se obnovily i pohlavní funkce: samci pocali
opet honiti samicky a párili ? nimi a mezi sebou svá
deli o ne boje; samickám zdurely opet mlécné žlázy.
Jak celkový telesný stav, tak život pohlavní se rege
nerovaly do stavu mládí. Pri tom bylo zejména zají
mavé, že se obnovila i cinnost pohlavních žlaz star)'ch:
u samcll, u nichž bylo podvázáno pouze jedmo varle,
pocalo po omlazení druhé varle opet produkovati sper
mata, takže zvíre dríve sterilní stalo se pl'odným; u sa
micek stejne po všití mladého vajecníku pocaly staré
vajecníky opet znovu vytváreti vajícka, takže dríve již
stárím neplodné samicky mohly znovu obreznouti.

K temto pokusLlm byl Steinach veden drívejšími
svými pokusy o v)'znamu pohlavních žlaz pro V)'voj
zvírat. Studoval pri tom vliv vykleštení a ukázal, že
po vykleštení jednak se nevyvíjejí t. zv. druhotní po
hlavní znaky a mizí pohlavní pud a zakrnují mlécné
žlázy samicek a zmenšují se pohlavní orgány samcl\
jednak se dostavuje jakýsi celkový stav telesné se
šlosti a schátralosti stejne jako u zvírat sestaralých.
U sestárlých zvírat jsou pohlavní žlázy zmenšené a
zakn1ují - stará zvírata jsou jakýmisi prirozenými
kastráty. Následky kastrace lze však odstraniti vši
tím žlaz nov)'ch - proto bylo by snad možno odstra
niti následky stárnutí všitím žlaz mladých. A sn'edovav
tuto myšlenku, provedl Steinach své pokusy na krysách
a objevil tak své »omlazování«.

Ale n e byl t o jen S t e i n ach! V téže dobe
(1910-1919), vedeni týmiž myšlenkami, objevili to
též ješte nemecký zoo:J'ogH arm s a ve Francii natu
ralisovanÝ Rus Vor o no v. Ha r 111 s delal pokusy
na morcatech, Vor o n o v na ovcích a 'kozách. Resul
tát byill týž: po všití pohlavních žlaz z mladých zvírat
návrat mládí. Voronov si dovolil kompl'ikovati pokusy
ješte tím, že po omlazení opet vyjmul všité žlázy; ná
sledek byl opetné rychlé »sestárnutí«, které však zase
se dalo odstraniti transplantací nových mll'adých žlaz.

Po Steinachovi, Harmsovi a Voronovi prišli ovšem
jiní (Sand, Lipschiitz a j.) a nacházeli v pod
state totéž: na psech, na hrebcích, kozách a j. Ne
zdaril se ovšem vždy každý pokus. V celku však ná
lezy Steinacha, IIarmse a Voronova byly potvrzeny;
nezdary ukázaly jen, že snad celá vec není tak jedno
duchá, jak se na první pohled zdáJl'o. V zásade bylo
však t. zv. »Steinachovo omlazování« potvrzeno. Proc
ovšem se mluví o »S 't e i n ach o V e« iomlazování,
když soucasne s ním týž objev ucinili i jiní, nevím a
nemohu ríci. Snad se tak mluví jen ve strední Evro-
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pe, kd" Steinach jest bližší než Voronov a jeho pokusv
jS<Judukladnejší než Harmsovy ~ ve Francii jest aktL{
']ncjší Voronov.

Steinach ovšem prenesl svoji metodu i na clbveka a
- pokud :j'zesouditi z literatury -- zdá se, že dríve než
Voronov a tím se stal populárním.

\\'sledky u cloveka? Celkem tytéž jako na zvíratech:
dosud ovšem byly uverejneny jen p0kusy na mužích 
leží to v povaze veci a ne osob: aperace na mužích jest
jednodušší! At šlo a muže prirozene nebo predcasne
estárlé, podvázání chámovodll velice casto podstatne
tav zlepšilo; obnovená telesná svežest a zdatnost chut

k jídlu. pribývání na váze, nový vznik vlasú ~ ob
nm'a pohlavního života in libido i in potentia a vúbec
vzrust celkavé telesné síly. S velice dobrým výsled
kem užil Steinach svojí metody i u jednoho
mladéhomuže. ale predcasne schátralého (senium prae
cox). Také clušev;ní cilost se zvyšuje: bystrast. pa
mct, chut k životu atp. Stejne znejí i zprávy Voro
novovy.

Po Steinachovi a Voronovovi experimentovali na
cloveku ovšem i jiní: S c h m i d tLi c h ten S t e l' n
T hor e k a s podobn~'J11i v~·sledky. N ehyly ovše~
v;eclmy operace provázeny úspechem - podabne jako
již u zvírat; to však opet nedokazuje nic jiného a nic
více, než že pomery nejsou asi zcela jednoduché, jak
ostatne u životních dejll nelze ani jinak 06ekávati.

U žen dosud zkušenosti se »Steinachovou operací«
nemáme. Jist~Th omlazení podobných úcinkll dá se pr~'
11 žen docíliti ozarováním Rbntgenov)'mi paprsky. Ac
zd;mlive podstatne rozdílná jest i tata metoda v sou
vislosti s operací Steinachovou. O tom ale ješte po-
zdeji, .

II.
Proti Steinachovi, Voronovovi a tem, kterí je ná

sledovali, zdvihla se ve svete vlna odporu a nevolc.
Jednak úspechy jejich pokW'll byly vllbec popírány
(opakování pokusú jinými dopadlo prý negativnfl,
jednak ony t. zv. príznaky omlazení byly vysvetlavány
jinak, anebo konecne se útocilo zejména na Steinacha.
že jeho t h e o r i e jest falešná. echybelo ovšem ani
hlasLlmravokápne rozhorcených nad tím, jaké nemo
rální veci se prý ta s lidmi provádejí. Ji,ní pak tvrdili.
že Steinach ani nic neobjevil, protože to všechno se
vlastne již vedelo.

V této hluoné diskussi, která v posledních ,letech za
plavila nejen tisk a saukromé rozhovory, ale projeviJa
e i doslovne hlucne tím, že vedla až k policejní in

tervenci (v Berlíne totiž byla vyblucena jakási pred
náška o Steinachove omlazování a to prý mravne
rozhorcen}'mi hakenkreuzlerovci). Jde jednak a radu
vecl1}'chnedarozumení, jednak o zlou vlIli\ a nesnáše
!ivost, která jest doma mezi ucenci a profesory jako
mezi hokynárkami.

Promluvme si nejprve o vecn)'ch nedarozumeních.
Predne o tom, že nekterí badatelé došli k výsled

I.llm negativním. Zmínil jsem se o tom již, Není nic
prirozenejšího než toto. Jen ten, kdo nikdy nepracoval
\' biologii nebo ten, kdo již predem má úmys'ly neprá
telské,bude žádati, aby souhlas všech pokusll byl hned
stoprocentní. Aniž lJychom chteli prijímati cinnost
jakéhosi mdpomyslného a nevypocítatelnéha c'ilnitde
v životních dejí'ch, jak ciní ti, kdož pred složitostí vecí
života hned na zacátku utíkají se da ochrany mamin
cinich sukní vitalismu, musíme uznati pro nás zatím
ješte nepredstavitelnou s,ložitost životních dejú, Tato
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slOžitost znamená, že nesmíme ocelávati totOŽll1ost
dejll tam, kde jsme zachytili nekolik cinitelll; a život
jest takov~', že chytíš-li jeden jeho konec, tisíce jin~'Ch
ti uniká. Došli-li nekterí experimentátori k nálezlllll
negativním, znamená to jen tolik, že celý proces t. zv.
c'mlazován'í pochopitdne jest složitejší, než by se na
první pohled zdálo.

Není ostatne treha používati všeobecn}'ch obrazCI.
Jde praste o to, že sestárnutí byla v onech prípadech
takového stupne, že úcinek. který zpllsobuje transplail1
ta'ce mlad~'ch žlaz pohlavních, neba podráždení, které
u star)'ch varlat vyvolává podvázání, nestací, aby
v techto prípadech púsobily omladive, resp. podrážchly
príliš sestár1é žlázy. Nemus,í kanecne jíti ani, a stupeIl.
celkového sestárnutí. Snad nekterá jiná ze žláz
s vnitrní sekrecí, za jejichž spolupllsabení se omlazení
zajisté deje, sarna o sobe jest Inejak porušena, že ebe
mocnejší 'Pllsobcní mlad~'ch nebo omlazených žlaz po
hlavních zllstane bez úcinku, pratože pro onen defekt
se neuvede v chod celý fysiologický mechanismus.
Predstavme si hodi\nky, ve kterých vedle prasklého
péra se ulomilo ješte nekolik zoubkll u il1ekterého ko
lecka - a pochopíme, že pouze vsazením nového péra
takovéta hodinky neuvecleme v chod; stejne ne ovšem
ani tehdá, když ložiska všech kalecek jsou vybrou
šená, Mládí zvírete není proste »zpúsobováno« jen
mladými pohlavními žlazami (jak se nekterí c!ttejí do
lllnívati ze Steinachových pokusú), nýbrž jest plo
dem mladosti. a správné funkce nejen všech žJaz s t.
Z\'. vnitrní sekrecí, ale i všech os,tatních orgán lI. Po
hlavní žlázy jsou jen soucástí, koleckem v tomto celém
mechanismu a jen tam, kde ostatní zllstává ješte v cel
kem dobrém stavu, mohau svými úcinky povzbuditi
cinnost celéha mechanismu do jistého omlazení.

Chtíti od jednaho urCÍitého zásahu v živatní deje
míti vždy týž a úprn~' úcinek, znamená víru ve vše
mohoucnast urcité složky v živatních dejích - žádhá
složka není zde však všemohoucí; v živote není zá
zrakll, ty si dovede vymysliti j-en clavek.

Tedy krátce: záporné v~'sledky pokusú ve Steina
chove omlazování ukaZlljí jen tolik, že nezil1áme ješte
všecky podmínky, za kter}'ch tohoto omlazení lze do
sáhnouti. Že však takovéto podmínky jsou, dokazuje
rada prípadú prízniv~'ch, Jde jen o poznání techto
podmínek - na to dá odpoved jen další a hlubší V\'
zkum, Jsou ovšem lidé, kterí tvrdí, že ani tyto St~i
r:achem, Voronovem, H armsem, Lipschutzem, Gaudem
a jinými papsa'né prípady nejsou pravdivé, A,le odpo
ved na ta patrí až do další kapitaly, kde nebudeme již
mluviti o veci samé, ale o lidech.

Jiná námitka jest tato: omlazení múže b~,ti škodlivé.
protože pri nem jde o jakési násilné vybi,cování se
stárlého organismu k mladistvé cinil1osti, kterou urcité
orgány již nesnesou. I když pripustíme, že se celé
telo ve sv)'Ch tkáních omladí, není toto omlazení
LI všech argánú téhož stupne, v jakém jsou mladé
nebO' omlazené pohlavní žlázy, které il1yní organismus
jaksi: pohá11ejí. Zejrr.'éna ne systém nervov)' a cévstvo.
Organismus delá pak více než jeho stavba snese. a
mMe dojíti ke katastrofe.

Námitka celkem správná, d O S u d v š a k c h y b í
pro ni d o k 1 a cl y, Nesmíme se totiž dáti svésti
prípadem, kter~' se stal v Berlíne jednomu hostin
skému, Tenta muž, který trpel predcasnou schátralostí
(senium praecox), dal se omladiti a operace mela
úspech. Z radostil nad nove nabytými silami dal se
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do hýrení a do pití, až jej jednoho dne ranila mrtvice.
Bylo-li mu omlazení na škodu, pak jiste by bylo lépe,
kdyby til, kterí se upíjejí, rodili se hned jako nemo
houcí starci. Jistým kritiklm1 ovšem nic nevadí, aby
tento prípad neuvádiSli zcela vážne proti omlazování
podle Steinacha a na doklad jeho škodlivosti.

ež rekl jsem, že t h e o ret i c k y jest ona námitka
o prípadném nebezpecí omlazení správná. Chtel bych
ji však ješte rozšíriti. I organismus omlazený pomocí
pohlavních žlaz opet stárne. *) Z nekterÝch pokusu
(Steinachovirch) se zdá, že u krys toto nové stárnutí
probíhá ry,chleji, než by odpovídalo stárí resp. mládí
všiti'ch ml'adých pohlavních žlaz. Tento zjev možno si
lehce vysvetliti: mladé žlázy neomlazují starý organi
smus úplne a do téhož stupne mládí, v jakém jsou
samy, a »starší« organismus pU'sobí nyní zpetne na
žlázy a strhává je jaksi' zpet, 'takže nové stárnutí na
stane drív,e. U cloveka jest stárnutí provázeno casto
znacnÝmi obtížemi, podobajícími se témer ,chorobe
(t. zv. poruchy klimakterické). Jest nyní možné, že
kdyby skutecne omlazený organismus stárnul podruhé
rychleji, že by klimakterické poruchy vystupovaly
prudceji a byly by horší.

N už: jak tento škodli~ý vliv pri opetovném stár
nutí, tak i event. poškozenií zestárlého organismu
v y š e tri t i - zatím jde jen o theoretické dohady
bez faktických vedomostí. Zásadne však z toho proti
omlazovál1í neplyne nic, nýbrž mravní naucení jest
opet jen jedno: nevíme ješte všechno, treba dáTe stu
dovati.

Casto slýcháme m1uvit nebo cítáme o Steinachove
»theorii« omlazování; tato theorie prý se ukáza,la fa
lešnou a chybnou. V tomto bode se jedl1á o nejvetší
nedorozumení v celé záležitosti. Jde o to, že omlazo
váníl tak, jak jsem je zde popsal, není žádná theorie,
nýbrž prostá skutecnost, jednoduché faktum. M{He
býti ovšem dilSkuse o tom, že toto omlazení není prece
jen ú p 1n Ý návrat do stavu mládí, že jde jen o jakési
neúplné, nedokonalé omlazení, jen o jakýsi cástecný náJ
vrat; a,le 'ty úcinky', které Steinach, Voronov, Harms
a ostabní zjistili po podvázání vývodu varlat nebo po
všití pohlavních žlaz z mladých organismu. jsou pro
stou skutecností, necím, co jest, co vidíme. T h e o r i:í
Steinachovou jest neco zcela jiného, co s temito úcinky
nemá vlastne co delat - v tom smyslu totiž, že ono
pusobení pri podvázání semenovodu nebo pri trans
plantaci mladých žlaz zllstane stejné, at ona »theorie«
jest správná ci nikoli - stejne jako na existenci
Ameriky nemohlo nic zmenit theoreticky (z ucení o ku
latosti zeme) odvozené mínení Kolumbovo, že doplul
do Indie.

Jde o toto: Vliv pohlavních žlaz na v~'voj a C111

nost ostabního tela, jak nás o nem poucují následky
vykleštení a též ony pokusy s transplantací žlaz mla
dých do starých zvírat, odvozujeme od t. zv. vnitrní
sekrece pohlavních žlaz. Vnitrl1í sekrece hší se od
t. zv. vnejší sekrece, jakou mají na pr. žlázy slinné
nebo játra tím, že sekrece zde nevychází vývody ven ze

*) V polemikách proti Steinachove omlazování bylo užito
i tohoto argumentu: že prý toto<omlazení není trvalé! Jakaby
to, co clovek pravede jistým, prece jen násilným zasažením,
melo býtí trvalejší a lepší než prirozený produkt života! Ja
koby clovek mel býti všemohoucím. A pri tom témer jedním
dechem se ríká, že tato amlazování jest vubec nepekné, protože
jím znásilnujeme prírodu a že clovek a n i ne m u že nad prí
rodu! ] inak zde poznamenávám: což vubec veš ker é I é c e n í
J,mí také násilné zasahování do pri r a ze n é h o behu vecí?

žlázy l1a povrch tela nebo do zaŽÍvací dutiny, nýbrž
prestupuje do krevních cév a krví jest rozváden po
ostatním tele. Zustává tudíž uvnitr tela - proto
vnitrní sekrece. Takovouto vnitrní sekreci má též
žláza štítná, brzlík, nadledvinky a jiné; nazýváme je
žlázami s VJ11itrnísekrecí. Produkty techto žlaz lze
získatil též vyluhováním žlaz ve vode nebo v lihu;
injekcemi techto extrakttl možno umele nahraditi nedo
statek cinnosti vlastních žlaz pri jich ochuravení.*)

Takovýmto zpllsobem by,l'a také objevena vnitrní se
krece varlat; ale nejen to, nýbrž i sám omlazující vliv
mladých pohlavních žlaz Ina sestárlý organismus, tedy
omlazování, k jakému dnes, ovšem jinými cestami,
došli Steinach, Harms, Voronov a ostatní. Byl to
francouzský fysiolog· BrowiI1-Sequard v devadesátých
ktech; on, tehdá starec 7otiletir, vstrikoval si vodní
ex trakty z varlat mladých býku a pozoroval na sobe
zvýšení telesné ci1l,ostia svežesti, oživení cinnosti du
ševní a podobné úcinkv, iaké se objevují u mužlI po
Steinachove operaci. Ovšem bylo zapotrebí opetova
,ných injekcí, nebot vstrikovaná látka se snotrebovala:
transplantujeme-li žlázu mladou nebo oživíme-Ii (na
pr. podvázál1ím, chámovodll u varlat) žlázu tarou,
tu pro<;lukují tyto své výmešky (inkrety, také hor
mony zvané) prímo v tele znovu, takže není treba
opetovných injekcí.

Steilnach nyní vyslovil domnooku, že tyto hormony
flejsou v pohlavních žlázách produkovány celým or
gánem, nýbrž jen urcitým druhem bunek, uloženými
mezi semennými kanálky (ve ktedch se produkují
spermata) resp. vajecni'cích mezi vajícky. Táž domnenka
byla sice vyslovena již jinými badately pred Steina
chem. Ale Steinach ji vzal za správnou a pocal její
správnost dokazovati oustavl1ými pokusy - t. j. vy
budoval theorii. Nazval tuto skupinu bunek »ž 1á z o u
p u ber t 111í« - od toho, že povzbuzuje rozvoj po
hlavních znakll a tak zpusobu je pohlavní dospelost,
pubertu - a vybudovéltl' ,theorii, že, pohlavní žlázy se
skládají jaksi ze dvou cástí: z t. zv. zárodecné tkáne,
ze které vznikají buií.ky pohlavní (semeno, vajícka) a
z pubertní žlázy, která jest žlázou s vnitrní sekrecí a
rídí rozvoj pohlavních znakCt a udržuje tak pohlavní
clospelost; vedle toho pCtsobí i všeobeone povzbudilve
na celé telo, v cemž spocívá práve hlavní její puso
bení pri omlazovánÍ.

O tu t o theorii v pubertní Žtiáze nyní jde. mluví-li
se o S t e i n ach o vet h e o r i 'i: že totiž v,nitrní
sekce pohlavních žlaz jest omezena na ony skupiny
bunek. O tuto theori,i jest však spor. Jiní badatelé do
kazují totiž, že OI11avnitrní sekrece .se nedeje temito
bunkami, neb alespon že to nejsou jen tyto buií.ky,
nýbrž že na této vnitrní sekreci jsou súcastnooy též
bunky zárodecné a nebo že pouze ony ji konají; bunky
oznacené Steinachem jako pubertní ž1áza mají prý
cinnost jinou.

Tento spor jest podle dnešního stavu vedomostí
težko definiti,vne rozhodnouti. Jest však zrejmé, že
pro otázku omlazování má význam vedlejsí. Ani od
purci Steinachovy theorie nepopírají, že pohlavní žlá
zy jako celek mají onu vnitrní sekreci - a o to jde!

*) Na tom se zakládá používání t. zv. insulinu, nejno'vejší
sensace v medicine, pri cukrovce. Insulin jest produkt žlázy
slinivky brišní a od neho závisí správný rozklad cukru v tele.
Onemocnení nebo zakrnení slinivky brišní, pri kterém se za
staví produkce tohoto výmešku, vede proto k cukrovce. Injek
cemi insulinu lze pak tento nedostatek nahraditi a tak odstra
niti cukrovku.
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kdyby Steinach l11emelpravdu a vnitrní sekrece po
lavních žlaz vycházela nej~n od »pubertní žlázy«,
le i jen od zárodecných bunek, ni,c se tím nemení na
aktu, že tato sekrece vychází z pohlavních žláz jako
elku a že má takové úcinky, jaké se ukázaly v poku-

h. Na faktech nic nemuže zmenit zpusob jejich
:výkladu.

Jest proto neznalostí veci nebo odbornickou nepocti
vostí, jestliže se námitky proti Steinachove t h e o r i i
o pubertní žláze pronášejí jako dukazy proti omlazují
címu úcinku mladých žláz nebo oživení žláz starých.
Zde jde o podstatne rozdílné veci, které spolu v tomto
smyslu nesouvisí! Ale zde jsou lidé práve nejvíce lda
máni.

Poznámky

rogramové prohlášení Nár. strany práce.
Národní strana práce, jejíž vznik ohlašujeme, jest

plodem zkušenosti, které ucinilo obcanstvo s parlamen
tem a koalicni11li stranami behem sedmi let naší samo

statnosti. Nevzniká z domnení, že by se 1/' nás nesklá
dalo dosti dobrých programu, nýbrž z presvedcení, že
ve chvílích rozhodu,jicích chybely spra'vedlivé sktdky.
Nedbajíce zásad, zvohl'.y Iwalicní strany praxi, která
ho'i!Íprede"uším jejich tOll:Je po l1wci. U cinily z poslance
pouhé císlo na kandidátní listine a pouhou rulm k hla
sovállí ve snemovne. Volebním soudem, kde žalobci
jsa/! zárove1Ío ·i soudci, vnutily poslanct~m trpnou po

llšllost ke stranám. Výsledkem je naprostý úpadek
parlamentaris1nu. Volicova svoboda byla omezena už
vázal1ými kandidátnÍ1ni listinami. Volební reformolt
mají býti volici omezeni príšte i ve výberu stran. Jen
stranám mocným a bohatým. má býti Hmožneno zúcast
niti se volební souteže. Tiskovat/' novelou spolu
se zákonem o úredním tajemství koalicní strany
omezily kontroltt verejnosti nad svým hospodá1'stvím.
F konkurencním boji mezi sebon zneHžily k sh'anic!?r
agitaci i otázek, jež mely rešiti v zájmu celonárodním.
ft'jich chtivá 11l0cellská politika nezastavila se ani pred
samosprávou vedy a umení.

Za techto p'omen! bylo verejném'u mínení casto há
jiti 1ÍstaV!t proti tem, l?doŽ se na ní usnesli, zál?Ony
proti zákonodárdtm, úspornou komisi proti jejím au
tOT//In, spravedlnost proti ministerstvu spravedlnosti,
zákol/Y základní proti zákont'ím pNležitostným, verejný
~ivot proti politickému klíci, dustojnost parlamenht
proti 11111ohým, kterí v nem sedi, místa, vyžadující
odbomých schopností, proti hladtb politick'S'ch profesio
t1álll, zájem státní a národl1Í proti zájmlf.1n stran. N á
rodilí strana práce není než organisací toho veFejného
tllíllení. Dosavadní metody ztratily duveru mnohých
m)'sli'i'ých, cestných a dobrých lidí v repltblice. N á

odllí strana práce 11l1/že zachrániti idealismus techto
vrstev pro spolecnou ceslwslovensl?O~t vec a pro stát.

Nová strana hodlá prispeti k tomu, aby se u nás
')'t<'oril modernejší a slltšnejší pojem strallictví, net
, jakém si libttjí strany dosavadní. Nebude pestovati

strallictví slepé a nebude odpírati úctu a uznán í mlt
zum významu celonárodniho jen z toho duvodu, že
jsou organisováni v jiné strane. Jsme presvedceni,
ze není nutno, aby stranictví a slušnost se vylucovalYI.
POl/cella odstrašujícími príklady, Národní strana práce

Ide trvati na demokraticnosti svých vnitrních rád,! a

šemožJle podporovati dishtsi mezi svými príslušní/?y.

573

Je pres7!edcena, že tím vším prispeje brzo I? zjednodu
šellí našich politických pomert'}' a k vytvorení jednot
ného, moderne orientov'aného stredu v ceskoslovenském
politic kém tábore.

Toto politické centrum, jemItž chceme pripravovati
pudu, bude národní. Nedovedeme si predstaviti zdra
vého národa bez prirozeného nacionalismu. Náš nacio
nalismus není chtivý sváru, ate chce chystat polwjný
život všem lidem dobré v1Ue. U1?áže se v práci. Pred
ní úlwl vlastenecký vidíme v dokonáni ceskosloven
ského sjednocení a ve správném odhadu té míry atdo
nomie a decentralisace, která tomuto úlwlu nu/že býti
'IIa prospech. Samostatný stát je ceskoslovenskémn ná
rodtt štítem nejspolehlivejším. Z toho duvodu musí se
národní politika riditi vždy zájmem státnim. Ten
ovšem žádá, aby správ~t státu vedli vždy jen jeho prá
telé.

N árodni strana práce projevttje naprostou oddanost
ideálu mím, jejž pokládá za první úkol naší zahranicní
politiky. V mím jest nejspolehlivejší ochrana naší re
publiky. Veríme, že svetové demokracie spejí k har
monickém~t sloucení národního ideálu s ideálem 1nezi

národní pospolttosti a že definitivne skoncují s válka
m·i. N echce111e ovšem zanedbávati potrebné národní
obranyl ttprostred sOt/sedt/' ješte neklidných.

Demokracii politiclwtt chceme doplniti a podložiti
demo1?racií hospodárskolt. Ta má ldadný pomer
I? ideám, které json známy pode jménem socialismtt.
Jejich phrozená mez je v úcelnosti a prospešnosti.
M oderllí socialismus a moderní smery liberalisticl?é
scházejí se na strední ceste: socialismus op~tstil pu
vodní primitivní ideál, byv priveden praxí I? ocenell i
osobní podnikavosti a odpovednosti, naproti tomt/, mo
derní liberalismus opustil pt/'vodní primitivní ideál na
prosté svobody a chápe, že cinnost jedincova musí býti
podeprena cell?em a kontrolována v zájmu celku.

Válka znicila hospodárské statky a urychlila sOiJ'iální
vývoj. Je mttno nalézti 1I0Vott rovnováhu mezi kapt"tá
lrm a prací. J( tomu cíli je treba jednak rychle nahra
diti znicené statl?'yl, jednal? vyhoveti tlal?1/. po sociálních
reformách. M ajíce na pameti tento úzký vztah mezi
politikou sociální a technicko-hospodárskými ::.:ásadami
o ,ícelném vedení práce, chceme vytvoriti nejužší styk
se všemi odbornými, vedeckými i odborovými organi
sacemi, zvlášte temi, které se zabývají problémem prá
ce, abyJC1wm mohli svoji cinnost podporovati vždy ve
decky zjištenými sl?utecnostmi. Hospodársl?ý život ne
::.:namená nám pOl/ho'u okrt/,žní cestlt hmoty a penez.
Bez spravedlivých ohled1~ na cloveka nelze docíliti nové
rovnováhy ve výrobe. Práce, výroba a podnikavost
musí býti chráneny pred koristnictvím spekulacního
kapitálu financního.

Je jen prirozeno, že po založení strany, jež by spo
civala na techto zásadách, se volá nejvíce z rad verej
ného a soukromého zamestnanectva. Není to jen proto,
že opacnými metodami tento stav nejvíce trpel. Za
mestnanectvo predstavuje svým povoláním pracovní
sbor porádku a snáší proto nejtiže vše, co proti po
rádku a spra'vedlnosti sme'ruje. Ve zvedání morální a
hmotné úrovne techto vrstev vidíme zájem národní a
státní, ne pouze stavovský. Hled·iska stavovská a tridní
budou nám ttkazatele1n ruzných hromadných zájmu,
ktel'é N árod11'í strana práce nechce prezírat, ale smiro
vat. Organisacím odborovým všem, nejen zamestna
11eckým, budeme vymáhati prá'li0' aby byly predem
oficielne slyšeny, kdykoliv se b'Ude jednati o zájmy je
jich príslušníku.
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]{ult~trní program Národní strany práce vychází ze
:::ásady, že silný a z'ralý celek nem11že spocívati na je
dincích slab,vch a vratk,Vch. Les ni1zdy není vyšší než
jeho stromy. ff odláme soustavne npozoriíovati na dZl
letit,Ý úkol výchovy osobností. Spd1ehlivé základy k to
1mtto dilu 1nzt.:5e polo,~iti jen svobodná a nezávislá
škola. Odmítáme-li prepolitisO'l'áIlí života vubec, od
mítáme zejména zpolitisování 1w!tury. Také nábožen
ské otázky musí býti vymaneny :J podrucí politiky.
Ro:úešellí problénzt''t církevne-politických neumíme si
predstaviti jina1? nd v odluce státu od cír1zví, v sná
šenlivosti a nedotlwlltelllé svobode svedomí a víry.

K provádení zásad, jež jsme vyjmenovali, nebude
.~ádná politická strana dosti silna bez živého styku

s ideami, jež vedly naši národní revoluci a ty, kdož
svobodný ceskoslovenský stát vytvorili myšlenkou,
krví, prací. Národní strana práce 'ujlY1tstá z nespolw
jcnbsti 'ušech, kdIJ verili v cistší a opravdovejší poli
tický žÍ7)ot, nd ja!?ý se 1t nás behem sedmi let vyvinul.
Nebudltjeme tedy na llespokojenosti, ale na kladné
touze po spokojenosti.

K Tobe, at jsi 1;:dokoliv, obrací se Národní strana
práce s výzVOlt: Premýšlej, važ na jedné misce zásady,
jež Ti 1~dy byly predkládány, a na druhé zkušenosti,
jež jsi ucinil. Jsi-li nespo1wjen, neochabuj. Ješte se
mohou lidé dob1'é v1/le a cistých rukou sejít, aby na
úprave vecí, vrátivších se v ruce naše, pracovali spolu.

Jirí Beneš, tajemník. MUDI'. B. Boucek, prof. Masarykovy university a plukovník rus. legií. Dr. Václav
Boucek, advokát. Václav Duzek, soukr. Medník. Otakar Bystrina, spisovatel. Dr. Ferdinand Císai·,
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Cer~ák, pošt. úredník, clen zastupitelstva obce pražské. Oldrich Cernollorský, bánský úredník. Karel
Domorázek, vládní rada. Miroslav G.·égr, tajemník nem. pokladny soukr. úredníku. Emanuel Davelka,
školní inspektor a reditel. Frant. Hinz, bankovní úredník, clen mestské rady pražské. Jos. Horlivý, poštovní
reditel. E(lua.·d Houdek, generální tajemník. Arch. Pavel ~Janák, rektor Umelecko-prumyslové školy v Praze.
l\fartill Ježo. školdozorca. Vladimír John, tajemník. Ing. A. Ii.albác, civ. inž. a president inženýrské ko
mory CSR. Dr. Jar. Kallab, prof. Masarykovy university. K. Z. Klíma, redaktor. Otto Klusácek, redaktor.
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m. sl., spisovatel. F. Mareš, reditel Vesniných škol v. v. Dr. Vilém Mathesius, profesor Karlovy university.
Oto Nájemník, úredník obce pražské. Vádav Panýj"ek, úredník. Frant. Pechar, úredník pivovaru.
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Dr. Jaroslav Stránský, universitní docent. Frána Šrámek, spisovatel. D.·. Jirí TUl"illSký,zdravotní
rada. K. ·Vanek, úredník Šekového úradu. Ing. A. Valšík, predseda Svazu csl. civ. inž. Vera Vášová, spi
sovatelka. D.·. Ing. Václav Verunác, docent vysokého ucení technického. D.·. Ing. Václav Z(lobnický,

techn. úredník. K. Žákovec, ucitel. Jan Žížala, tajemník.

Jak je patrno z podpisL1 za programovým prohláše
ním Národní strnny práce, vzniká tato strana za prímé
spolupráce té skupiny, kterou by bylo možno nazvat
skupinou Prí tom n o sti. Našim ctenárl1m je známo,
j~ký politický smer jsme zastávali hnedod prvního císla
Prí tom n o sti. Projevili s ním mnohokráte SVl1j
souhlas. Vzniká-li dnes politická strana, která dává ur
cit~ záruky, že se pokusí uplatniti tento myšlenkový smer
v praktické politice, myslíme, že je naším právem i po
vinností nestáti vedle takové strany necinne se založe
nýma rukama. Jest smyslem a úkolem každé politiky
projevovati se aktivne. V stupujíce na tuto cestu, chce
me pronésti nekolik slov ke sv~'m ctenárl1m. Neobá
vejte se, že pod{tvajíce J árodní strane práce ruku k in
timní spolupráci, oloapíme Vás o ono ovzduší svobod
ného myšlení a volného zkoumání všech otázek, kterým
Prí tom n o s t až dosud se vyznacovala. Není prav
da, že by úzké a maloduché stranické pomery, jaké se
u nás rozhostily, jsou jedine možné. Jdete-li dále na
západ, shledáváte, že i v politick~'ch stranách je možno
ovzduší myšlenkové svobody a volného zkoumání. Bu
de úkolem skupiny Prí tom n o s t i, aby priblížila
novou stranu západním vzorL1m. K Národní strane
práce neváže· nás pouto mechanické, nýbrž ideové. To
znamená, že s ní pL1jdeme jen potud, pokud bude pro
vádeti program, kter)T jsme spoluvytvorili a k nemuž
jsme svými podpisy dali souhlas. Nenaplníme P r í
tom n o s t duchem stranictví. Zdálo by se nám, že
ztrácíme smysl své existence, kdybychom tak u~inili.

Vše, co uciníme, jest to, že bucleme i nadále bojovati
za jisté idey. Pokud naši cten(tri shledají, že N ároclní
strana práce se shoduje s temi ideami, prosíme, aby ji
podporovali. Lidé, kterí jsou oznacováni jako skupina
Prí tom 11 o s t i, zustanou v rámci Národní strany
práce pohromade. Zustávajíce pohromade, pokusíme
se v nové strane o vše, co ml1že prospeti slušnosti
a poctivosti. Jsou projevovány obavy, že by se
zNárodní strany práce mohla státi strana sta
vovská. Zakládali jsme ji na zcela jiné dohode. Kdy
koliv by se zdálo, že vzniká toto nebezpecí, postavíme
se ostre proti nemu. Své ctenáre prosíme, aby nás
v tomto úkolu podporovali. Mimo jiné také tím, že
nám, jako až dosud, reknou, že chybujeme, budou-li
toho názoru. Naše spolupráce s novou stranou zna
mená, že chceme, aby myšlenky, které jsme tu vždy há
jili, mely delší ruce, t. j. aby prostrednictvím politické
organisace mely nadeji na praktické uplatnení. Až clo
sud óetli rozhoclující páni naše myš;Jenky s klidným.
úsmevem pri snídani. Je naší snahou ponekud porušit
tento jejich klid. Má-Ii kdo nejaké myšlenky, je povi
nen pracovati pro ne kdekoliv. I v rámci politické stra
ny. Nejsme anarcho-individualisté.

O nemeckou jednotno'u frontu. Kurs papírlt ne
mecké jednotné fronty u nás je velmi promenn)T. Je to
spolecnost, která se pripravuje již dlouhá léta a která
dosud nebyla pevne ustavena. Predcházely sice po
kusy; byl to parlamentní svaz, potom bojovné souru
cenství, ale ukázalo se, že takové podniky nemají dlou-
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Nadšení
notnou nemeckou frontu je tak staré jako náš

a poznovu vzplálo na podzim minulého roku. Od
oby se tato myšlenka neustáIe opakuje v denním

a v poslední dobe stala.se akutní: jako problém,
Jako hotový fakt. Její koncepce byla rozšírena.
ví se o jednotné fronte všech menšinových národu,

y nejenom Nemcu, ale i Madan\ Slovákli, RusínLl
... Ovšem vedoucí slovo meli by Nemci a predpo

dem k jednotné fronte menšinových národu jest, že
ké strany dospejí k seskupení ve spolecnou bo

ou frontu. Optimismus nemeckých listLl, že se ten
pokus zdarí, mel urcité zclLlvodneni. Za tuto my

u postavil se posléze i Svaz nemeckých zemedelcLl,
. jest nejsilnejší skupinou pracovního sourucen

í, zastupujícího smer aktivistický, trochu klidnejší
írnenejší než nemectí nacionálové. Práve na tomto

u, že i nemectí aktivisté dali se strhnouti tímto
volebním radikalismem, ukazuje se, jak je plochý
ck}' aktivisillus a jak je posud nemožno pocítati

ním jako s reáln)rill politickým smerem mezi Nemci.
ždú nemecká strana zdLlrazn'Ovala, že Nemci musí
i jednotni a prirozene pod touto jednotou predsta
ala si cel)' národ nemeck)r pod jednou strechou své
n)".Tak zejména nemecká strana nacionální videla

mi jednoduché rešení v tom, když by celý nemecký
rod vstoupil do strany nacionální. Nemectí agrár-i chteli vzíti ostatním radikalisujícím stranám vítr

plac~et,a vydal! prohlášení pro jednotn)', pos~up. o ~ a
nOVlskuostat11lch stran k tomuto prohlase11l muze
posouditi, do jaké míry má vyhlídky tato myšler:k.a

notné nemecké fronty, že se stane skutkem, pohtl
, cinitelem, kter5' se udržÍ, který projeví svuj život
ukáže sVLljvliv.' Je pri rozeno, že každá nemecká
ana s touto myšlenkou souhlasí, na SChLlzipro ni
urí, ale uvnitr sebe neverí, že stane se faktem. Ne
t nastaly bv hádky o mandáty, hádky o vedení,

program atd .... Pos!. Lodgmanvr:a ~ChLlziv ~un~
rku vítá tuto myšlenku, ale ve clanclch, ldere otl
ujepo listech, príslušník téže strany, pos!. Schollich,
tato myšlenka zamítá a zduraznuje se, že nemecká
ana pujde do voleb samostatne. Je tedy videt, že an!
zi nemeckými nacionály není jednoty, a že spor mezI
dgmanem a Schollichem není ,dosud vyrovnán.
tatne i LodO"man sám zdLlraznuje, že souhlasí s tou
myšlenkou,bže jest ochoten pristoupiti k jednání,

v m za predpokladu, že také jiné strany na tuto
pristoupí. Otevírá si tak zadní dvírka, a?y moh!

ci: Tak to vidíte; já bych pro to byJ, a:le ti ostatm
O to nejsou a proto pujdeme t~ké vmy svojí, vlastní
tou. Ostatne Lodgman ve svem sumperskem pro
u projevil poznovu svoji skepsi, nevíru v parlament
prostredky, pr~hlásil sice, ž~ jednot~1á fr;:mta pvarla:
ntní nesmí se jen tak zahoditi, ale ze spasu N emcu
kává od vývoje dejinných skutecností. Nemectí
. demokraté na schuzích dnes jsou ruku v ruce
tatními nem. stranami. Ale pr,ece jen snad probudí
jejich svedomí až by meli vstou~it~ do pevn~ for

ace politické s ostatními ne!neckyml. stranar~l1, ,ze
énapo svém vystoupení na sjezdu II. mterr:aclO.?a~y.
Ikemmyšlenka jednotné nemecké fronty jest sl.dlt

J které dávají jednotlivé strany nemec~ému 1.ldu.,'
y zakryly své poEtické neúspe;hy. l~ada. jednothvcu
kusilase dáti program chatrny, al~ prec jen pr~gram
o jednotné fronte nen~ec~é OpO~lC}.1,sou b? jenom
la; jsou to hesla negatlv11l, ktera UtOCIproti po.vaze

'tu, která chtejí hájiti dustojnost parlamentansmu
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atd .. Ale i na této negaci nemohou se Jcmci sejíti.
Tím méne pak sešli by se, když hy šlo o sestavení pro
gramu positivního, 'Opositivní n;wrhy a positivní prá
ci. Diskusse O nemecké jednotné fronte je diskusse,
která nikam nevede. K. T.

Dopisy
o program nové strany.
'Vážený pane redaktore!

Sledoval jsem od pocátku s velkým zájmem anketu, rízenou
'Vaším týdeníkem Prí tom n o stí, »Proc nejsem v žádné

politické stranc ?«, a usuzoval jsem hned, že je to príprav~
k založení nové politické strany z rad tech, kterí, nespokoJem
jsouce s vedoucími ciniteli at již kterékoli strany, nevstoupili
do rad jejich, nebo z tech, kterí sice jsou v nekteré politické
strane, ale rádi by ze strany oné následkem nedodržení stano
veného programu vystoupili.

Faktem je, že každé tríštení stran politických je polovicní
záhubou pro národ, a melo by se následkem toho zameziti, ale
na druhé strane musíme si, bohužel, priznati, že u nás je nej
výše zapotrebí založiti novou stranu. která by dovedla celiti
všem tem neporádktlm a neudržitelným pomert!1TI zde stáva
jícím, sama jsouc bez poskvrny. Je treba strany, která by naši
inteligenci, hlavne úreclnickou, privedla zase aspoií na úrovell
inteligence predválecné.

Krise v nár. demokratické strane byla, rekl bych, jakousi

výzvou k založení 'nové strany. Prekvapuje ale, že se zakládají
strany dve, a to Brnenská pokroková strana za vedení uni
versitního profesora dra 13láhy, a Národní strana práce, ke

které se pridává dr. Stránský. Nebylo by možno, aby, se
tyto dve strany spojily v jeden celek a tak mohly celiti všem
ostatním stranám, které neopomenou brojiti proti nim? Ackoli
je program Národní 'strany práce dodnes neznám, predpo
kládám, že nemúže se mnoho lišiti od programu skutecne
ideového, který oznamuje Brncnská pokroková strana clra
Bláhy.

Bylo by záhodno o této veci premýšleti a nestaveti zase ty,
kterí nejsou y žádné politické strane a nebo kterí chtej í z ny
nejší politické strany vystoupiti, pred otázku: »Ke které strane
mám pristoupiti, která z: nich bude lepší?« Jen v jednotnosti
jest síla strany a jenom spolecným postupem a vedením
schopných mužll jako dra Engliše, dra Stránského, dra Bláhy,
dra Kallaba, Peroutky, Houdka a p. mohlo by se ocekávati
splnení toho, na co úrednictvo tak dlouho marne ceká; snad
docká se pak chvíle, kdy nalezeny budou konecne cesty, které
by strádající inteligenci z hmotných útrap a svízel 11 vyvedly,

které by pro dorost její nevykazovaly na všech stranách od
mítání, jež by nedokazovaly stredo- a vysokoškolákúlTI, že studia
pro praktický život jsou bezcenná a které by také nedopustily,
aby kultura národa, na níž jsme mohli býti hrdi a která n;Í;
národ pocetne treba menší na rovdí vetším stavela, aby ta
kultura, pomíj ena jsouc,f a nehledána, neupadla.

'V dokonalé úctc 'Vám oddaný Zdenka Krenek .

Brn o dne 14. zárí 1925.

'Vážený pane redaktore!
Je škoda, že rozešla se strana realistická, zcela nesprávne

se domnívajíc, že svúj úkol vykonala a byla by tedy stranou
zbytecnou. Neznali nemeckého: »Vater werden ist nicht schwer,
\Tater sein jedoch vielmehr.« Ano, cím dále tím více stává
se nám jasnejším, že po zrození našeho státu mnohem ob

tížnejší úkol nám nastává: stát tento vybudovat a ud:žet, a.b~
byl takovým, jak jsme si jej predstavovali a jakým Jsme Jej
chteli mít, t. j. státem demokratickým, kde v klidu a míru



576 Pfítomnost 17. zárí 1925.

*

*

budou se všichni tešiti blahobytu dle své práce a svého pri
cinení.

Proto myslím, že musí vyvstati a také vyvstane nová strana
ocistná, strana lidí poctivých a charakterních, která bude musit
míti dosti síly, aby mohla' na vládnoucí strany pusobiti mravne
a privoditi u nich mravní obrodu.

Má býti založena »N á rod n í strana práce.« Nelíbí se mi
na tom ten prívlastek »n á rod n í«. Máme již dve národní

strany a obe ho zdiskreditovaly tak - težkO! ríci, která víc _
že ke všemu, co je nazýváno »n á rod 11 í m«, prestáváme míti
duveru. Název »n á rod n í« byl jen vývesním štítem na chy
tání duverivých bloudli; nic než kšeft s vlastenectvím. Realisté

nemeli t~oto názvu a prece jejich príslušníci vykonali nejvíce
prípravné práce pro naše osvobození. Bylo by bývalo tudíž
nejlépe, kdyby tato strana byla zase znovuvzkrísena a okolo
sebe shromáždila všechny prívržence ocistného a obrodného
hnutí. Rozklad Nár. Demokracie je k tomu úvodem. -n-.

Pane redaktore!

Ponevadž založení nové strany práce stává se již aktuelním,
rád bych upozornil príslušné cinitele na jednu okolnost, jež
by mohla míti vliv na pecet privržencll a kvalitu nové strany.

Podle všeho míní organisátori nové strany, že se tato bude

opírat hlavne () úrednictvo. Takticky je to zcela pochopitelné,
nebot úrednictvo je s dnešním stavem vecí velmi nespoko
jeno, Nespokojenost ta vznikla však hlavne vlivem hmotného

úllaku a je tedy velmi pravdepodobno, že úrednictvo bude
hledat v nové strane zastánkyni svých hmotných zájmu. Mo
hlo by se státi, že by si vymohlo - tvoríc vetšinu ve strane
- proti programové politice praktickou politiku takovou, která

by hijila zájmy úrednictva. práve tak, jako dnes ku pr. hájí
zájmy živnostníku strana živnostenská.

Tak si však novou stranu nepredstavujeme. Byl by to výsmech

tem, kterí dnes s poctivými úmysly na organisaci strany pra
cují, kterí chtejí míti stranu takovou, aby se postavila vždy
na stranu práva a spravedlnosti bClZ ohledu na osobní pro

spech straníku, '}by provádela politiku svobodomyslnou, pokro
kovou, politiku práce pro stát - jak ji asi nacrtl dr. J. Ka1lab
v Lid. N o v i n á c h.

Uvedené nebezpecí - jež každý, kdo vývoj nové strany sle
duje, nahlédne - vyvolá mezi príslušníky ostatních stavu _
kterí by rádi nalezli v nové strane solidní prí~treší _ jistou
zdrželivost. Nechteli bychom se v nové strane dostati do p0
dobné situace, v jaké dnes stojí inteligence u ostatních stran.
Nejpllsobivejším prostredkem proti tomu byla by, myslím, co
nejvetší rozmanitost stavu v' nové strane zastoupených, Snad
by bylo možno nyní pri zakládání strany vyzvat ke spolu
práci príslušníky všech stavu a pomer mezi jednotlivými stavy
náležite vyvážiti tak, aby se jednotlivé stavovské zájmy uvnitr
strany paralysovaly. Jedine tak se dosáhne ukáznenosti postupu
strany, provádení programové politiky a dllvery volicll. Ze se

budou pri nové strane hledet priživit i ruzní prospechári, ne
treba podotýkat. Vyžaduje tedy obsazování celných míst ve

strane velké opatrnosti, máme-Ii vytvoriti opravdu neco lep
šího než dosud existuje.

Ostatne doufám, že vše' to, co jsem napsal, je organisátorum
dobre známo, avšak myslím, že upozornení z kruhu, které ne
n1ehou do organisace nové strany aktivne zasáhnout, nebude
na škodu. S veškerou úctou Vám oddaný L. K., studujíd.

Zvlášte v koalicních stranách je už všechno dobre »zabehané«,
takorka zdrevnatelé, to už se nedá rozkousat. Treba strana
ce5kých socialistu. Kdo zná jejich organisace, družstva a pod.,
dozná, že tam to mají na cement. Predák se muže desetkrát
preškobrtnout, pokud zustal v mezích trestního zákona a hlavne
nic proti strane nerekl, nic nestalo se, nic se nestalo. Zanechte
veškeré nadeje na reformy uvnitr stran, to už zkoušeli skoro
ve všech stranách. A nekde s prekvapující trpelivostí (na pr.
v Národní demokracii).

Dále dávati pri volbách hlasy komunistum je stejne vtipné
jako když hospodár se dá do pití a chce tím privést ženu
k porádku. Takový kousek není pro cloveka inteligentního.
Odevzdávání prázdných lístku volebních považuji pak za
zoufalý cin, o jehož výsledku i mravním se dá pochybovati.
O praktickém ani nemluve. Demonstrace na naše politické
strany neplatí, ty mají moc tlustou kuži.

Zlepšení muže privoditi jedine nová stqllla. Už je na
obzoru, vlastne' dve. Hledíme na vývoj s napjetím a trochu
i obavou. Rádi bychom, aby nová strana mela velký vliv.
Pravda, není jen pocet podmínkou. I malá strana by mela u nás
znacný vliv. Ale velká by mela vetší, že ano? Byl bych velmi
rád, kdyby nová strana byla silná i poctem mandátu, aby
OlPravdu mohla neco vykonat a brzy. Chci k tomu nové strane
pomáhat aspon tím, že ji upozor11JÍm na chyby, které škodily
oposici národne demokratické.

Kdo si všímal 'Národní demokracie, ví, že tato i drívejší
oposice mela ku podivu málo stoupencu. Proc? Jiste vudcové

nemeli v úmysl\.li aristokraticky se isolovat. Dovolte tedy, abych
na neco upozornil. Predne, kolik ctenáru Lidových Novin

odevzdalo pri volbách hlas doporucovaným kandidátum oposice
Nár. dem.? Srovnejte volby v Praze, nebo jen v Prostejove

a v Brne. Mám za to, že Lidové Novi~ delají predevším
tu chybu, že nedostatecne ctenáre informují o politickém
živote u nás. Seradte si Lid. Noviny z celého týdne a všimnete
si treba úvodníkit V úterý tam máte o Rakousku, ve stredu
o Madarsku, ve ctvrtek o Nemecku, v pátek o politických
pomerech v Bulharsku, v sobotu treba neco o Francii.

Jeto dobré dívat se pres plot na sousedy, ale jen když
se pri tom nezapomene na vlast11JÍ domácnost. Jiste že Petain
a Lyautey. jsou pro nás méne clllležití než Svehla a Viškovský
a na odvolání Lyauteyovo nemužeme míti valného vlivu a
i méne nám na tom záleží než treba na zvolení Frankeho nebo

Stríbrného. Dliležitejší je pro nás vedet o chystaných zákonech
v naší repul.Jlice než o francouzských dluzích Americe. Tvrdím,
že Lidové Noviny si všímají zahranicí zbytecne dukladne a
našich vecí povážlive málo. Ctenári jejich budou pomalu lépe
informováni o politickém živote v Italii než u nás.

Pondelní úvodník p. Klímy a nejaká zprávicka v tekstu pro
dobrou informaci nestací stejne jako nedelní Englišuv clánek.
PO'Važuji íEnglišovy clánky za výborné a mám za to, že
takových by melo býti o každém chystaném
z á k on e tu c e t. Treba i méne zhuštene psaných. Jaký vliv
by mohly Lid. Noviny míti v našem verejném živote!

Za druhou chybu považuj i boj proti vlastencení. N e

š t a s t n á ú c a s t Nem c u v e v I á d e! Než ty vyhlášené
pi"edpoklady Nemci splní, to už možná ani nová strana nebude.

To prece není akutní! Nechejte tyto veci stranou.
Zbytecne tím dáváte Národní demokracii na sebe klacek do

ruky. Zatím se budete musiti rvát o veci daleko samozrejmejší
a hlavne naléhavejší! Jeto problém, jehož rešení vyžaduje
VEliké politické vyspelosti, o které zatím není ani potuchy.
Kam ·s tím vikýrem, vždyt ješte ani základy nejsou. Boj
proti národnímu ŠOVl11lSmU považuj i nyní za z byt e c n é
mrhání energie. Je-li jaký národní šovinismus u Národní

demokracie, je dostatecne paralysován internacionalismem jiných
stran. Ing. J. F.

Brno, 6. zárí 1925.
clánkum v Prí 1.o m n o s t i

mám za to na základe vlastních zkušeností, že je
prosaditi nejakou radikální zmenu uvnitr stran.nt možno

Pane redaktore,
dovolte mi nekolik poznámek k
u"erej neným.

Predne


