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úvaha knížky. Dovídáme se tu, že se u nás uplatnuje
d voj í poj e t í ces k é min u los t i a ovše:n i prí
tomnosti, z ni'chž jedno - predstavované Palackým a
Masarykem - má za to, že

»minulost i prítomnost ceská jest v podstate jednotné dej
ství, v nemž svedomití mužové reší nové a nové úkoly své
doby podle merítka pravdy vecne sice stejné, ale porád nové
a nové formy na sebe beroucí; hledíce postihnouti plán
Prozretelnosti a orientujíce se podle názoru svých pred
chlldcu, vedou SVllj lid do boje za; jeho uskutecnení.«

Naproti tomu druhé pojetí nebO' spIse pry Jenom
impresionistická nálada, po rLlZnu a rooz:nanite proje
vovaná,

»v podstate verí, že dejiny ceské jsou sbehem událostí,
proudem, lavinou, a že není v moci jednotlivcu zadržeti
~ebo obrátiti zákonný beh vývoje; jsou prý souhrnem
zjevu v podstate náhodných, jež na sebe pusobily, po. sobe
následovaly a podléhaly vlivum cizím. Co zmllže clovek
proti síle veku? Nelze, než beh vecí pozorovati a popisovati;
nelze dále,' než dejství svetové prožívati« atd.

A náš filosof redukuje takto karakterisovaný rozpor
dvou prooudu našehO' historicko-filosofického i životne
aktuálního myšlení na tento »základní problém«: »jsou
dejiny ceské díl e m o d p o ved n Ý c h o s o b n o
s t i ci, v ý s ~e d k e m n á h ,a d ?« a otázku takto
n e f i los O'f i c k y p r i m i t i vne a v základe f a
I e š n e pU'stavenou odpovedel by zajisté panu profe
soru každý jeho žák a tím spíše každý studující histo
rie bez dlouhého rozmýšlení: Dejiny nejsou dU,e:n ani
jen prvníhO', ani jen druhého z cinitelLl jmenovaných,
nýbrž jsU'u dílem celé rady faktorú, mezi nimiž mají
své místO' jak odpovedné osobnosti, tak to, cemU' ríká
:ne náhody. Neznáme veru ceskéhO' hi'storika, který by
se priznal k jednomu z obou mínení, jež RádI proti
sobe postavil.

Pan profesor ostatne zkonstruoval. druhý názor a
druhý tábor historický- metodou podivuhodne exaktní.
Mohu ji osvetliti na príklade sobe zvlášte blízkém.
Když totiž v kapitole nadepsané »Život zvírat a život
lidí« RádI se snaží dokázati, jak ceští hi'Storikové pojí
mají dejiny fa t a I is ti c k y a z o o log i c k y, to jest
jednají prý o jejich hnutích jako o proocesech prírod
ních a prehlížejí význam j~dnajících a odpovedných
osobností s jejich programy a snahami, s jejich :ny
šlením a chtením, objevuje také v mé úvaze ,o stredo
evropském prevratu na konci války (ve spisku »Den
osvobození«) težký prípad histU'rického fatalismu.
Tam jse:n totiŽ' napsal, že náš den osv.obození

»zrodil se nikoli z nahodilého mocenského výsledku veliké
války, nýbrž ze zásadních, ideálních a mravních vymože
ností veliké revoluce, jejíž jednou episodou a složkou byl také
náš odboj, že tedy není jakousi štastnou náhodou a výhrou
z loterie, nýbrž jedním z logických záveru vývojového pro
cesu, který se uskutecnoval v Evrope po celé století a: který
v tragickém petiletí 1914-1918 byl popohnán a dovrš:en ve
likými zápasy a prevraty.«

Po tomto odstavci následuje místo, které si' Rádi
ocitoval na doklad mého fatallstickéha názoru na de
J1l1Y:

,
praceVeda a

Jar. Werstadt:

Bankrot ceského dejepisectví?
(IIrst poznámek k Rádlove knížce »0 smysl našich dej in«.)

Když pred válkou prof. Pe k a r v odpoved na Van
curovu úvahu 'O plodném Masarykove vlivu na ceské
dejepisectví ÍJ na útocnou Herbenovu brožuru <O Gol
love škole podrobil kri-tice Masarykovu filU'sofii ce
k)'ch dejin, kladl duraz na to, že mu nejde tolik

o skutecné, vedecky vyhovující rešení historicko-filo
fickýchproblému, autore:n »Ceské otázky« nadhoze

ných, nýbrž že mu záleží predevším na dLlkazu, že
Masaryk ceským historikLlm vedecky neimponova:l a
imponovatinemohl, protože jeho vedecká :netoda a vý
zbroj byla nedostatecná. Když pak dnes prof. RádI

knížce »0 s mys 1 na š i c h dej i n« chce osvetliti
predpoklady k diskusi, o této otázce«, aby vyvolal ob

novu a revisi významného sporu predválecného, spa
truje rovnež svuj úkol mnohem méne v tom, aby nove
prokázal a zduvodnil 1asarykovy these o -obsahu a
:ny lu ceského dejinného vývoje, jako spíše aby de

monstroval vedeclmu, metodickou zaostalost ceské prá
historické, jejíž nekterí predstavitelé a úcastníci ode

preli souhlas urcitým názorLlm Masarykovým. lUdl,
Jak známo, je spisovatel a polemik velmi te:npera
mentní, kritik a reformátor velmi horlivý, a stalo se
mu již nejednou, že ve své reformátorské horlivosti a

pole:nické temperamentnosti ztratil slušnou míru naškodu veci, kterou zastával. Tak když v dobe svého
ocialistického proselytství kolem r. 1919 a 1920 po-

ucoval trochu s vysoka tak,ové naše Modrácky, co že
to je socialismus, nebo když nyní našim historikum
ykládá - a k tomu silne zpreházene - abecedu je

pch nauky, jakoby opravdu predpokládal, že nikomu
Z nich ješte nenapadlo o techto vecech mysl.it nebo si

eco precíst. Ve skutecnosti však práve Rádlovy V)'
ady púsobí zacasté d,ojme:n, že jejich autor neujasnil
otázek hi. torické vedy a metody ani tolik, jak je
žné u návštevníka historického semináre v prvém

oce universitních studií. Na otázku, která je v po
predí jeho kritických kapitol, na otázku, zac stojí
ne-ní ceská historická veda, RádI odpovídá velmi' zre-
Ine a jednoznacne: Za -nic! To je krátký smysl jeho
lích recí. Pri tom kritik vubec nerozlišuje; soudí
od uZt1jezcela paušálne; není ceského historika, kte

by byl naše! milosti pred soudnou jeho stolicí.
ruzn)'ch variacích RádI prohlašuje a vytýká, že

Da-:TI ol1casnémdejepisectví vládne dosud metoda,
á »v jin)'ch vedách už pred stoOlety skoncila svoji,
u« a která dokonce prý »patrí do sbírky popelnic a
nných nástrojll«; že naše historická veda, repre-

tovaná na pr. prof. Pekarem, nejen nestací na Ma
kovu theorii, nýbrž jest »mimo úroven moderního
ckéhomyšlení vubec«. Není di'vu, že u nás taková,

ud nevíclanápoprava ceské historiografie a ceských
riku vzbudí trochu zvedavosti na d u vad y a

k a z y, o než se opírá.
a;\ou(l1herou v klidnou a nezal,ljatou, opravdu kri

ou soudnost autorovu naplní nás, žel, hned vstupní
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»Bylo by bláhové verit, že nebýti urcitých chyb ci opome
nutí jednotlivcu - takového slabého Karla Habsburského
nebo takového zaslepeného Viléma HohenzoUernského a je
jich neštastných rádcu a prisluhovacu: Ludendorfu a Tir
pitzu, Tiszu a Cernínu - nebylo by katastrofálního konce
starého sveta, jejž zosobnovali. Bylo by to bláhové nejenom
proto, že není v moci jednotlivcu zadržet nebo obrátit zá
konný beh vývoje, ale i proto', že všichni ti predstavitelé
starého sveta ani nemohli jednati jinak než jednali, protože
nemohli prestat být tím, cím byli.«

Nuže, RádI k tomu pripojuje tento dúvtipný ko-
mentár:

»Je-Ii to pravda, pak nebylo ani v moci ceských j ednotlivcll,
ani v moci národu »zadržeti nebo obrátiti beh vývoje«; ,
k cemu potom oslavování osmadvacátého ríjna? Splašené
stádo dobytka muže pak stejným právem oslavovati sv~
ciny jakO' národové své úspechy."

Je z celé souvislosti mého výkladu patrno, že mluve
o zákonné:n behu vývoje, mel jsem na mysli zcela
k o n k ret n í v Ý voj od str,edovekých politických
útvarú dynastických a monarchistických k modernkn
státum národním a demokratickým, vývoj, který prode
lává Evropa od velké revoluce francouzské do války
svetové, jež je právem nazývána svetovou revolucí se
zretele:n k politickým a spolecenským prevratúm ji
provázejícím. Potom ovšem nemá smyslU' námitka, že
nebylo ani v mocil ceských jednotlivcú a národu zvrá
hti tento vývoj, nebot tento vývoj práve byl ve shode
s tužba:ni nesvobodných národLl i úsi:lím vúdcú našeho
revolucního hnutí, kterí jej pomáhali uskutecniti.
V skutku také, jak pres. ]Vlasaryk v »N ové Evrope«,
,tak min. dr. Beneš ve své prednášce »Smysl ceskoslo
venské revoluce« vyloži:Ii naše hnutí osvobozenské
jako clánek vývojového retezu, o nemž jsem i já mlu
vil ve své brožure; doufám, že jich prof. RádI nena
zve proto fatalisty. P. prof. patrne podsunul mne po
šeti:lou myšlenku, že verím vúbec v jakýsi predurcený
beh vývoje, který beží a dobehne, kam musí, at deláš,
co deláš. Proti. tomu bych sil vyprosil, aby i malým
autorum bylo blahovolne priznáno, co reklamuje RádI
pro velkého autora, když píše: »nekterí aspon tolik na
hlížejí, že Masaryk není tak na hlavu padlý obmeze
nec, aby se mu mohly pricítati nesmysly, jež mu pri
pisují nekterí zástupci' vedy ... « - Ovšem špatne po
chopený a vyložený múj výwk slouží Rádlovi - jak
si snad ctenár povšiml - jako karakteristika celého
protimasarykovského smeru myšlenkO'vého, predstave
ného hned v úvode. Jak solidní a veruhodná konstruk
'ce protimasarylmvského nazírání - pomyslíte si za
jisté -, která se zakládá na tak pozorné cetbe a tak
dLlmyslném výkladu projevú, o než beží! Ostatní histo
rictí »zoologové« a »fatalisté« pochodili> totiž vetšinou
li RádIa stejne. Tak na pr. RádI cituje Pekarúv výrok,
že na príkladu Palackého »:llLIžeme takrka demonstro
vati biologii' myšlenky náwdní neho úsi,lí buditdského
vúbec a studovati podrobne psychologii její«, aby
opravdu podivuhodným »hmatem« našel v nem tentO'
smys:ll: »Tu múže::ne zrovna hmatati" jak pro Pekare
jé:st obrození pouhým prírodním zjevem, jako když se
nekde svalí kus skály, a máme udati. jak se svalil a
pwc.« Tu, jako i v prípade Gollove, Hiklove atd., je to
prof. RádI, který cte projevy historikú oci:na zoologa a
od nehož tito historikové mají dobré právo žádat totéž,
ceho se na jiném míste právem dožaduje pro Masa
ryka: »Jest povinností ctenárovou, aby praooval spolu

se spisovatdem a pomáhal mu dátil s!OVÚ;l1jejich
smysl ... kdo má dobrou vúli, porozumí.« Nebylo by
výhodné pro p. profesora, kdybychom z jeho por,oz
u:není chteli souditi na jeho dobwlI vúli!

Zdá se mi, že celá ta úvaha o »živote zvírat a lidí«
patrí k onem ne nemalým cástem knížky Rádlovy, jež
byly napsány zbytecne. Je to exorta, z níž zejména
naši historikové sotva mohoU' mít užitku. Hle, pred
jaké »problémy« je staví: »Problém jest jasný: pre
mýšleli naši reformátori, naši buditelé, naši bojovníci
za války 'O tom, 00 mají delat, ci nepremýšleli?« Je to
asi takový problé::n jako: »Prtnnýšlel nebo nepremýšlel
prof. RádI, když psali:své knížky a clánky? « Vedle ta
kových záh<td predkládají se nám rúzná tvrzení, j,i'Chž
vyvracení nebo ,opravování znamená zbytecnou ztrátu
casu. Prý na príklad nikdo z tech, kdo li nás psali
(1 buditelích, krome Masaryka, nedal si otázku: »jak
si oduvodllovali, sami pred sebou, pred kri'tilwu vlastní
i cizí své probuzenské snahy?« Stací vzpomenout jen
Pekarovy biografie Pala'ckého il jin)rch jehO' studií
o nem, aby bylo jasno, jak RádI prestreluje z neznalo
sti veci. Rádlovy úvahy budí vubec dojem, ·že autor
jtjich stojí na stanovisku vel:ni jednostranného a vy
pjatého historického individualismu, který nedbá dosti
kolektivních cinitelu dejinných. Nehledíc k tomu, že je
to ponekud prekvapující zjev u myslitele, který se tu
ším pokládá za socialistu, je tO' hledisko ve své výluc
nosti težko prijatelné, zejména po velkých diskusích
v 'literature historidw-filosofické, které spor indivi
dualistického a kolektivistického výkladu a chápání de
Fn osvetlily s dostatek; jejich výsledkem zajisté bylo
zamítání krajností na obou stranách.

Lidi! lidi:! - volá RádI ustavicne na adresu zoolo
gi'C!,ých a fatalistick)'ch histo;iku. A:le POtO;ll se mu
stane takový malheur, ',že - jak ukážeme dále 
v úvahách o historické metode se mu práve ztratí clo
vek. lidé a jejich duševní hnutí, to jest vlastní pred
met a obsah histori'e, že historii nerozlišuje od Z'Oolo
gie, cíl, povahu a metodu historické vedy od úkO'lu,po
vahy a postupu ved prírodních. RádI r,ozhodl se de
monstrovati nedostatky ceské historické :11etody na
Hanušove spisu »N árodní museum a naše obrození« a
venoval jehO' metodickému rozboru dve kapitolky své
knížky. Hlavní jeho výtky jsou dve: Hanuš popisuje
veci, události a lidi, ale nedovede vystihnouti jejich
obsah, podstatu, smysl, ideu; užívá ruzných pojmu,
jakO' vlastenectví, 'Osvícenství, josefi11is:mls, lid atd.,
aniž jim dává vždy náležite individualisovaný nebo
dobove vymezen)r obsah, cili chybí mu pojmová a ideo
vá analysa, »pro samé Museum nevidí idejí«. Za druhé
R{ldl zazlívá Hanušovi, že jednaje o obrozenské vede
él vedecké literature - na pr. prírodovedecké, nevy
kHdá a neocetltlje jejího významu po stránce ohsahové,
odborne vedecké, ackoli »literární historik :llá dbáti
obsahu ideí, o nichž jedná«. Tuto druhou v),tku nutno,
myslím, si'lne zredu'kovati. Literárnímu historikovi lze
zajisté sotva ukládati povinnost, aby se dokonale vy
znal ve v)rvoji a pokroku, v úkolech a pr,oblémech ved,
jejichž literární plody zarazuje a klasifikuje jako cást
národního písemnictví. Dejepisec prírodních ved, ja
k)'m je Rádi, nemllže tedy u Hanuše hledat objevy
'O postavení Šternberkove nebo Preslove a o hodnote
jejich vedeckého díla ve vývoji prírodovedy ceské a
svetové vllbec. Spíše Hanuš :11l1žea má hledat poucení
o techto vecech u RádIa nebo li jiného, historicky ori
entovaného odbO'rníka. Že toho neucinil, je nepo-
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chyhne jehO' chybou a nedostatkem, ale nic více. Za to
úplnejší platnost je nutno priznati prvním námitkám
Rádlnv)·m. Je zajímavo konstatovati, že se nápadne
hodují s úsudky A r n e N o v á k a o staršírch lite

rárne historických pracech Hanušových, s úsudky, jež
se ctou nota oene v Pekarove Ces. c a s o p i s e h i~

to r i c k é m. Tak zduraznuje Novák pop i s n o u
:lIttodll Hanušovu, »která se .obcas s jakousi váhavostí
a ne vždycky štastne pokouší též O' v)Tklad psycholo
gick~·«. Hanuš podle Nováka

zjiš(uje a popisuje jednotlivosti, resignuje pri tom na
úhrnný a jednotící obraz« ... ; »k svému hrdinovi chová se
spíše obranne než kriticky, vytrvale operuje hotovými po
jmy jako osvícenství, svobodomyslnost, josef1nismus, které
pj'ípad od prípadu požadovaly by individuálního a vývojo
vého vymezení; úhrnnou synthesu vylucuj e ze svého po
dání.«

"'a tuto celkovou a z vetší cásti zápornau karakte
ristiku literárne historické metody Hanušovy z péra
•lovákova odvolal se také prímo praf. Pekar ve svém
rderátu O posledním velkém díle Hanušove. Z toho
\'ypl~"'á dllležitý záver, že ceští historikové i bez RádIa
a pred Rúdlem byli si vedomi, :nezí Hanušova lite
r;trne-historického nadání a nedostatku jehO' vedecké
metody. Cili je to o dukaz více - znalec naší histo
rické obce a naší hi'storické produkce ha avšem nepo
treboval - že RádI neprávem nepríznivau kritiku Ha
nušovy literárne-historické metady vztahuje na naši
historickou metodu vubec, jakaby Hanušova dílo pred
stavovalo typ nebo dokonce vrchol ceské práce histo
rické. Proc se na príklad RádI nevloží dO' ŠusbO'vých
»Dvou knih ceských dejin« nebo dO' jehO' evropské hi
storie I9. století, proc si neveZ:lle na mušku Pekaravy
»Dejin)' va'lclštejnského spiknutí« nebO' jehO' »Knihu
o Kosti«, aby na nich dokazoval metodickou zaostalast
a nedostatecnast naši vedy historické? Zdllraznuji, že
mne tu nejde a Rádlavo hodnacení spisu Hanušava,
jehož obsahovéha bohatství, shramáždenéha s príklad
nou pracovi-tostí a láskou si histo'rik váží a jež s vdec
ností prijímá prese všecky kritické výhrady co dO'
zpracování materiálu, nýbrž a ta, aby bylo prakázáno,
že Rádl paušálne a bez duvodu jednou knihau - at
"íce nebo méne nedokonalau - chce zabít celou naši

vedu dejepisnou, vedu, jejímž cílu:l1, prablémum a
zájmt'lm ke všemu ješte - jak uvidíme - pramálo
rozumí.

Dr. Paul Voivenel:

Rakovina a radium.
V dobe, kdy paní Curieová dlí

na území naší republiky, je ob
zvlášte aktuelním tento clánek
o problémech, jimž paní Curieová
zasvetila práci svého života.

Jednou z nejvaších metel lidstva je vedle tuberkulosy a sy
filidy r a k o v i n a. Jeto nádor, který se neúprosne šírí a
schvacuje cloveka bídnou smrtí.

I li nejméne vzdelaní mezi námi vedí, že naše telo je slo
ženo z ústroju, jejichž ruzné látky se nazývají tká n e, a že
tyto tkáne jsou dále složeny z ruzných útvari't a ruzných tkání,
nazývaných b u n k a m i.

. 'a;c kltže na pr. je tkán. Není tak jednotná, jak nám to
j'íká náš pohled. Clovek z laboratore, vyzbrojený mikroskopem,
vidí, že je složení podobného jako »kuže našich ulic«, totiž
dl<ižDCní.Skládá se z nescetných drobouckých dlaždicek, a tI)
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jsou buiíky kuže. A stejne je tomu u všech ostatních tkání,
nervové, svalové, kostní atd.... Všechny ty miliony bunek,
skládajících naše telo, zastávají u zdravého cloveka své poslání
úplne presne. Jsouce povahy prechodné, vymenují se casem
jako listí stromi't - tak je tomu u ki'lže - nebo stále - tak
je tomu u systému nervového - pracují ve svých príslušných
dílnách, nikdy Z; nich nevycházejíce a neprikládajíce si víc dll
ležitosti, než. jim patrí. Náš normální život j'e velkolepá har- \
monie. Ale dejme tomu, že na nekterém míste tkáne zacne ne
kol ik predráždených bunek puceti, rozmnožovati sc do dílen
sousedních: a máme r a k o v inu. Revolucionárské bunky vy

rážejí do zdravých tkání sžíravé koreny, rozlévající se v po
debe r;ka; odtud název rakovina.

Kterákoli tkáíí organismu mi'lže býti východiskem této bu
nccné anarchie. V té všeobecné konfederaci práce, jakou je lid

ský stroj, muže vyjíti revoluce z kterékoliv skupiny pracovní,
'to jest z kterékoli tkáne. Rakoviny je tolik druhi'l,
kolik je druhu bunek.

Mezi bunkami jsou jedny z cel a m I a d é, maj ící v1clikou

schopnost jednání a rozmnožování, jako mladí lidé, jejichž
šílená prudkost a energie se jen steží usmernuje. Z tech vzniká
rakovina, jejíž V);voj je svrchovane prudký a nesmírne nebez
pecný.

Druhé, b u n k y d o s p e I é, náhodou vydráždené, pomerne
rozumnejší - jak se to patrí li lidí dospelejších - tvorí rako

vinu pozvolného vývoje, proti níž je policie - míním tím chi
rurgii - lépe vyzbrojena.

A( je puvod jakýkoliv, dve skutecnosti podstatné a vždy se
vyskytuj ící karakterisuj í rakovinný nádor:

1. tvorení se nových bunek;
2. jeho houževnatost a vzrustání.
]< i b r o m y, I i p o m y - což jsou mekké nádory nejcasteji

na šíji a na rameniCch - vzrustají jenom svým stredem, zvet

šujíce se jako plody. Tyto vredovité nádory ne r a k o v i n n é,
zvané nádory b e n i g ním i (príznive se lécícími), odstrkují

tkáne sousední, stlacují je a tvorí si z; nich jakousi schránu.
isolacní budku, která neobycejne usnadnuje jejich odstranení.

N á d o r y r a k o v i n n é, zvané n á d o r y m a I i g ním i

(zhoubnými), jsou naopak podstatne výbojné; snaží se podob
nc jako sovety zrevolucionovati orgány, i ty nejvzdálenejší.

Nejumírnenejší z nich se šírí jako plazivé býlí a zaehvacují
~ousední lymfatické žlázy, »mandle« - abych užil bežného vý·
razu, - žlázy lež.ící u krku, ve slabine a v podpaŽ-dí a mající
Z3 úkol chráni ti nás pred infekcemi. Toto rozplazení vyw~t·
luje, proc se nádor vrátí, spokojí-li se lékar vyríznutím jen

zrejme postižených cástí, a proc je nutno vyríznouti tkáií ši
roko okolo místa zrejme postiženého.

Nejprudší, nejnebezpecnejší nádory - zvlášte t. zv. s a r
k o m y. zj/evující se U, detí a mladých lidí - se šírí cestou
krevní. Prorážejí stenami žil a vysílají do nejvzdálenejších
oblastí revolucní bunky, které jdou, jak se ríká, k o Ion i s o
vat i a zakládati n á d o r y dr u h o t n é (sekundární). Chi
rurg nadarmo rychle a hodne reže, nádor se vrátí jinde a orga
nismus takový krute hyne.

"Ve vetšine prípadu mení rakovina u dospelých lidí orgány,
rdousí je, pi'lsobíc tak cistc mechanicky, ale vedle toho vylu
(-uje také bunecné štávy, které nemocného otravují, odba'· ..ují.
vysávají, skrsávají. Všichni je znáte, ty rakovinou choré, je
jichž. plet je bledc zažloutlá, jejichž telo se sesychá, jejichž
plamének života se denne zmenšuje. Sžírá je zvolna nádor,
jako nej aký lidožrout.

J akotJsi milostí, zj ištenou také u tuberkulosních lidí, jsou
casto obdaneni jakýmsi chorobným illusionismem, který jim
zastírá závažnost jejich zla a doprává jim pomerného klidu.
S chutí k životu padá strach pred smrtí. Odumrení jejich Zl

votního vedomí jim umož.TlUje skonciti jejich soumracnou ce-
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stu ve stavu »atal-axie«, která je zde jako páska na ocích
k smrti odsouzeného.

*

Co je prícinou rakoviny? Vedátori se o to stále prou. Jsme
k ní predurceni dedicností hned pri svém. zrození? Je ptlvodu
vnitrního? Vzniká z podráždení nebo z vnejší nákazy? Klinik
se obává sice dedicnosti, aniž by uvádel presných dtlvodu, ale
zároven pozoruje, jak casto se zjevují nádory na poruchách
tkání, jakoby oblíbených a rakovine zvlášte náchylných. Tak
se rakovina uhnízdí casto na vredu, na staré ráne, na nejaké
chorobe kožní, na kostní hnisavosti. Jsou také rakoviny zvané
profesionální, podporované místním dráždením; rakoviná ko
miníktl na vnitrní strane stehen, rakovina kurákl·1 na dclnim
rtu a jl

Úbyte, tuberkulosa, s ní mají nesporne mnoho príbuzného.
Na druhé strane zase byly uverejneny prípady rakovin man
želských; mluvilo se o »rakovinných domech«, o »rakovinných
klecích« pro pokusné myši.

Doyen myslil, že objevil mikroba rakoviny ... Na mjších se
dosáhlo š te p in e k, ale nikdy prímého, skutecného naocko
vání. Problém trvá v celém svém rozsahu.

Až do posledních let byl jen jeden postup lécení: vyrezati, a
rychle, a vše, zarezati až do tkáne zdravé, aby se nenakazil pi
tevní nožík, prekrociti hodne široce hranice nádoru. Ale toto

násilné odstranení nechránilo, bohužel, pred návratem nádoru
a operovaný se chvel, stále v myšlence, že zaslechne jednoho
dne znovu na svých dverích tuk - tuk nevítaného návštevníka.
Došlo se tak až k tomuto doznání bezmocnosti: ne š e tri t i
nic e h o, obetovati onemocnelou cást, porušiti harmonii lid
ského tela. Jak žalostné je takové nucené zmrzacení krásného

ženského tela, plodu, jemuž se vezme semeno, žalostné sochy
skýtající již jen obraz odpudivé jizvy, místo té zacarované cíše
rozvitého ltma.

*

A, tu nám slibují fysikové, ti moderní Prometheové, úžasnou
vec: možnost zniciti rakovinné prvky a uchrániti pri tom tkáne
zdravé. A je to podivuhodný príbeh, který by sultánka z Tisíce
a jedné noci jiste ráda vyprávela sultánovi. I

Byl jednou, v polovici 18. století, jeden abbé fysik, abbé
No 11 e t, jehož zkušenosti vábily mnoho krásných žen ode
dvora - jako v naší dobe prednášky o Relativite. Pneuma

tickým stroje~, práve vynalezeným, zredoval vzduch v láhvi
vejcité podoby a v tomto zredeném vzduchu vypouštel elektri
ckou jiskru, získanou elektrickým strojem, vynálezem to také
zcela n0vým. Bylo to úchvatné, nebot chvejivá a žhavá jiskra
se stávala mírnou, odstínenou, klidnou zárí, která okouzlovala
elegantní návštevnice (Béclere).

Aniž myslili na nejaké své pobavení, tyto veliké zvedavé

deti, jakými jsou všichni ucenci, plni štestí, že ovládají dva
pekné prístroje (pneumatický a elektrický), vypouštely hezké
jiskérky do nádobek, v nichž zredovali stále vzduch. A pri tom
jednoho dne zpozorovali pri znacném zredení, že kovový vodic,
který je východiskem elektrické jiskry, stává se uvnitr nádob
ky zrídlem, vysílajícím paprsky. Anglican Crookes, který st"l
doval zvlášte toto vysílání, ukázal, že vzniká opravdovými pro
jekcemi svrchovane jemnými, obdarenými velikou rychlostí,
nabitými elektrinou a vrážejícími do sten svého skleneného
vezení, marne se snažÍCe proniknouti jimi. Predstavte si elek
trickou žárovku a predpokládejte, že vlákno v ní úcinkuje jako
strojní puška, vysílající šílenou rychlostí na protejší stcnu ná
boje, jejichž prudké narážení na stenu mtlže vzbuditi zvláštní
úkazy. Tyto úkazy objevil Rontgen, profesoi" wi.irzburgské uni
versity. Vejcitá nádobka abbé Nolleta se stala trubicí Crooke
sovou. Jednoho dne - bylo to v prosinci 1895 - delal nontgen
neco s jednou takovou trubicí, ob 1o žen o u p o v I a k e m

n e pro p o u š t e j í c í m s vet 1o. Jednou z tech náhod pro-

zrtetelnosti, jichž dovedou využíti jen geniální ucenci, nalézaly
se vedle trubice krystaly platinokyanidu barnatého, které se
osvetlily, pre s to, že t r u b i c e byl ach rán e n a n e
p r u s v i t n Ý m o bal e m. To bylo ovšem podivné. Milý uce
nec položil se zvýšenou zvedavostí mezi krystaly a trubici ruz
ná neprusvitná telesa, tlusté k'1ihy, ba i kovové desky, a zjistil,
že krystaly platinokyanidu byly stále více nebo méne jasnc
osvetleny. A tak zažil tento fysik radost velikého objevu: ob
jevu neviditelných paprsktl, schopných rozzáriti urcité hmoty,

pusobiti na fotografické desky a pronikati všemi telesy, jak
neprtlsvitnými. tak prtlsvitn,ými. Tyto paprsky, zrozené z prud
kého odrazu projektiltl vržených kovovým vodicem na steny tru
bice. jsou povahy jemu neznámé a nazve je proto skromn.: pa

prsky-X .. Vloží-li ruku mezi trubici a plátno napuštené platino
kyanidem barnatým a osvetlované trubicí, vidí na plátnc znacnc
silný stín kostry, rýsující se ve svetlejším stínu cástí mekkých.
Tak vznikla rad io s k o P i e, která umožúuje promítání nekte
rých našich ústrojí na plátno. Z tech prchavých stíntl dá fotogra
fická deska, postavená místo plátna, negativní obraz - bílou
kostru na cerném podklade - který preveden na papír dá obraz
positivní, totiž podobný obrazu na plátne; to je rad i 0

g r a f i e. V radioskopii se jen díváme, v radiogra fii zholovn
je:me obrázky.

Tento zpusob vyšetrování nabyl ihned velikého významu
v lékarství, šíriti se o ncm je zbytecno.

Ale záhy se poznalo, že tato metoda není bez nebezpecí.
Príliš dlouhé pusobení X-paprsku dráždilo a umrlvovalo tkáne,

ba ptlsobilo také neobycejne vážné poruchy, na než zemrelo jiz
mnoho hrdinu práce.

Odborníci nepozbývali odv2hy a snažili se ne tak, aby se
chránili, jako aby usmernili a využitkovali toho leptavého Ptl

sobení paprsku; a tak vznikla dále rad i o t her a p i e.
Dva vídenští lékari se pokusili, zprvu se znacnými obavami,

užíti paprsku-X proti nekterým nepríjemným chloupkum. Brzy
se poznalo, že jejich leptavý úcinek pusobil Vle1mi štastnc na
kožní tuberkulosu (lllpUS) a na nádory ve tvári; a tak z nepatr
r;ých zacátku dospela veda jako neohrožená Penelopa k tomu,
že užívá dnes X-paprsku proti lymfatickým žlazám, proti fibro
mum, proti jistým težkým poruchám krve, proti voleti, proti
ceJným poruchám nervo,vého systému atd.

*

A tu se náhle tato podivuhodná historie ješte více zaplétá.
Sotva že byly poznány paprsky-X, zjištuje francouzský fysik
Henri Becquerel, ž,e uranové soli mají vlastnost vyzarovati pa
prsky podobné v jistých smerech paprskum ROntgenovým. R.

1898 nalézá pí. Petra Curieová, že tuto vlastnost maj í také soli
thoriové a navrhuje pro látky, které takto vyzarují, jméno
radioaktivní. Hledá, zdali jiné látky než slouceniny uranu a

thoria jsou radioaktivní, a pomocí velejemných merických prí
stroju probadá všechny známé kovy a metaloidy (v tom též
hojne vzácných zemin), jakož i veliký pocet hornin a rud.

Presvedcí se tak, že existuje látka nekonecne radioaktivnejší
než uran a thorium, a venujíc se za nejhorších hmotných obtíží
geniální práci, dosáhne s pomocí svého manžela toho, že vydo
bude z celé tuny rudy nekolik centigramu látky neobycejne ra
dioaktivní, toho tajemného radia, nového chemického prvku,
který oba ucenci isolují a stanoví jeho atomickou váhu a jehoz
spektrální analysa ukazuje karakteristické cáry. Nebudu se
o tom šíriti. Vezte jenom, že vyzarování radia má stejný úcinek
jako paprsky:,X na látky zárivé a na fotografické dcsky. Pusobí
také stejne na buúky organismu, ale mnohem mocnej i. Od svého
objevení je studováno doktorem Danlosem z Nemocnice Sv.
Ludvíka, jako hlavní cinitel pri lécení koŽních afekcí, a to právc

je pocátek nové lécby, která se denne zdokonaluje: radium
therapie. *
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Pravda, že je pekná ta povídka, již vám vypravuji, neko
"nc lepší než povídka o kouzelné svítilne Aladinove? Jak jsme
es daleko od zárivého elektrického vaj ícka abbé N oHeta! Dva
oderní Prometheové - proti nimž byl ten legendární jenom
tetem - uloupili ohen, který nebe ukrylo peclive v zemi;

• byla to práce mnohem dumyslnejší, než jíti proste a ukrásti
lunce opravdu príliš neopatrne pred ocima J upitera, roz:ezleného

pro takovou krádež.
Dnes nekolik zrnícek vydobytých z. neh05tinných a chmurných

skal je sluncem nekonecné mohoucnosti a nepatrnosti, které
bez cizích prispení a po celá staletí bude bez' únavy a bez
umdlenívyzarovati s neobycejnou pronikavostí neviditelné svetlo
a zár (Béclere). Hranice hmoty a energie mizí; jedno za dru

hým spejí sensacní pozorqvání, nad nimiž se vzrušují filoso
fové, domnívaj ící se. že odhalí poslední základy života; dnes ..•
ale vrafme se k naší rakovine.

*

Rychle se naucili rozkládati radiové paprsky, složené z rllz
ných paprskll více ménc pronikavých, jimž dána hn.ed krestní
jména; merili je, zachycovali je. Podarilo se jim ochociti je,
záomácneti.

Jako pri paprscích-X studovali jejich úcinek na tkáne a

bunky našeho organismu a záhy nabyli jistoty, že ruzné telové
bunky mají osobní schopnost vzdorovánÍ - nestejnou u rllz
ných bunek - leptavému pusobení paprsku. Tato osobní schop
nost odporu se studovala a merila pode jménem bunecné ra
diové citlivosti.

Buiíky mladé, které mají nejvetší schopnosti rozmnožovací,
buiíky ženského vajecníku, nekteré bunky krevní projevují ve
likou citlivost vllci pusobení radia.

Pí. Laborde vypravuje príbeh jedné ošetrovatelky, která pre
nášela každý týden z laboratore paní Curieové do nemocnice
du Grand Palais trubicky s radiem, uzavrené do vácku, který

mel býti držen na konci paže; zdálo se jí. pohodlnejšÍ nositi
jej v obou rukou, oprených o bricho; radium pllsobilo tak
mocne na jej í vajecníkové žlázy, že jejich funkce byly po šest
mesícu zaraženy sterilisací. Paprsky vyhledaly a znicily, pro

niknuvše kuží a svaly, jichž ušetrily, bunky života.
Ale my jsme na pocátku této rozpravy videli, že bunky rako

vinné byly práve bud bulíky zcela mladé, zvané embryonální,
anebo bunky vydráždené, omlazené podráždením, jehož povahy
presne neznáme, buiíky postižené houževnatou krisí rozmnožo
vání. A prapodivná vec, že práve na takové bunky má radium
nejvetšÍ zhoubný úcinek. "Smrtelná dávka pro bunky rako
vinné je nejcasteji nižší než dávka, kterou snesou sousední
bunky zdravé a mnohdy je jen nepatrným zlomkem jejím«

(Bédene).
Jaký to div!
Sel jsem jednou nedaleko Rieumes. Majitel mi horlive uka

zoval, jak vyplenil pomocí kyseliny sírové všechno bý1í, které
hrozilo pordousiti obilná stébla. Kyselina spálila býlí a nechah
bez pohromy obilí. . hož lupeny byly chráneny obalem lístku.
které samy byly pokryty ochranným povlakem, jakého nebylo
na býlí. Tak plhobí také radium, které hubí býlí a chrání or

ganické obilí.
Proti rakovine povrchové, zvlášte té, která se vyskytuje na

tvári, a když místo, jež je treba léciti, je ponckud rozprostre
r.ejšÍ, užívá se všeobecne paprsku-X a ty stací.

Pri rakovine hluboké, vnitrní, je lepší radium, protove spo
juje se svou vlastností vysílati paprsky svrchovane pronikavé
vlastnost tu, že obsahuje v nejmenším rozmeru nejvetšÍ energii.
V radio i v radiumtherapii se skutecne narážÍ na vážnou ne
príjemnost: že totiž lámané paprsky schopné úcinku pozbývaj Í
velmi rychle postupem od povrchu k vnitrnostem své pusob
nosti, protože jednotlivé vrstvy prozarovaného místa, kuže,
svaly atd. pohltí nejvetší jejich cást. A tu má radium mimo
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svou neporovnatelne vetší pusobnost proti paprskum-X ješte tu
prednost, že múže býti vpraveno prímo do vnitrku nemocného
orgánu, do mocového mechýre, ba: i do nádoru.

Mohutná pusobivost radia pri nejnepatrnejším objemu otvírá
všechny obzory. Pocet pripadlI rakoviny mocového kanálku, vy
lécených radiem, je znacný. Jejnovejší zdokonalení je radium

punktace. Do hlubokého rakovinného nádoru se vpraví jehlice
z žíhané platiny, jejichž rozmery nepresahují rozmeru jehel pro
podkožní injekce; v každé jehlici je sklenená vlasová trubicka,
zalitá na obou koncích nad plamenem, když v ní bylo pred tím

uzavreno urcité množství radiové emanace. Tak se :lécily ne
operovatelné rakoviny jazyka, nedostupné paprskum-X;, a to je
snad také postup - francouzského púvodu - jehož užil ne
mecký profesor Klemperer proti rakovine jícnu pana Lenina.

Vše to, co vám tu vypravuji v krátké rozprave, není nikterak
jednoduché. Radiotherapie je veda složitá, kterou by si nemohl
posloužiti kdokoliv. Hakovina, porucha puvodne jen místní, ne
roztaje jako sníh na slunci pusobením paprsku-X nebo radio
vých. Nekteré zhoubné nádory jsou velmi citlivé, 'jiné velmi
vzdorovité, a nesnáz zastaviti jejich šírení se, uciniti je neplod
nými dostatecnou dávkou, pronikavou a zároV\di. filtrovanou
i dostatecnc mocnou, predpokládá jak vedomosti, tak velejemné
prístroj e lécebné.

Mimo u sarkomu, nádofll to mladých lidí, které témer osu

dove se po operaci znovu vracejí a na než mají na štestí paprsky

ncjvetšÍ vliv, je dosud - snad zítra již ne - chirurgie hlavní
obranou proti rakovine, která vyžaduje nejrychlejší operace.

Ale postup, kdysi toliko chirurgický, musÍ, býti dnes radio
chirurgický. Chirurgie a radium musí slouciti svá úsilí, bud že
pt ozarování následuje po rezu a dopllíuje jej, nebo že jej pri
pravuje, nebo že se pridružuje k operaci, která sama již nestací.

Konecne tam, kde jej operace nemožná, zustává radiotherapie
a radiumtherapie - která by se v celém svete mela nazývati
curietherapií - posledním prostredkem, který zmírnuj,c utrpení,
zaceluje nekteré vredovatenÍ a prodlužuje život nemocných
(Béclere).

Abych byl úplný, dodávám, že všeobecné lécení nemá býti

zanedbáváno', protože všeobecný zdravotní stav nemocného má
své slovo zde jako všude jinde v lékarství. Je nutno pomáhati
organismu, aby si vybudoval znovu svou bunecnou rovnováhu,

je nutno vystríhati se predpisování jodu a arseniku, které roz
rušují rakovinné bujíky, a podávati nemocnému urcité látky,
j,:jichž úcinek je stt:dován v laboratorích.

*

Skoncil jsem tuto historku, príliš krásnou pro príliš špatného
vyprávece.

Divy, o nichž jsem vám práve vykládal, patrí k s'ávc fran
couzské vedy, což nebylo však žádnou závadou, aby moderní
Prometheové nepracovali s hanebne ubohými prostredky. Jako
Branlymu bylo také jim treba nadlidského genia k prekonání
všech tech hmotných nesnázÍ, o nichž nemají štastnÍ majetníci
velkolepých laboratorí v Americe ani tušení. Radiový ústav,
rízený pí. Curieovou v oddelení fysicko-chemickém a profeso
rem Regaudem v oddelení biologickém, je nesmírný svou slá
vou, ale ... je nucen dovolávati se verejne velkodušnosti. Ame
rika darovala nedávno slavné prukopnici francouzské vedy je
den gram toho božského kovu (v hOdnote 1,000.000 franku).
V Pastleurove nemocnici disponuje profesor Regaud jenom 15
lužky - rozumíte dobre' patnácti lužky! - na nichž smí
ošetrovati rakovinou nemocné ... jichž rocnc umírá ve Francii
30.000.
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Doba a lidé

J. E. Šrom (Moskva):

Sovetští vudcové jako recníci.
(Copyright. )

Len i n.
Lenilt1a na recnické tribune velmi výstiž.ne nakreslil

Trockij ve své knize, venované vzpomínkám na t'ohoto
vttdcc ruské revoluce. Studie je do té míry dokonalá,
že zbývá jen málo místa pro pozorovatel·e, dívajícího
se na recnický výkon Lenint'iv sice nezaujate, pri tom
však analyticky.

Lenin mel dostil drsný hlas, který zejména na po
cátku reci znel až chraptive a málo príjemne. Ale s po
stupujícím proudem myšlenek tentO' hlas jakoby se za
okrouh'loval, stával mohutným a plným, byl schopen
rozsáhlých gradací jako na nízk)'ch strunách violon
cella. Lenin, postavou snad méne než strední, behem
reci postl, mO'hutnel, jeho 'Oci nabývaly lesku a ohne,
otvor jeho úst stával se takrka aparátem rozhlasu a
myšlenky stupnovaly svou prubojnost, vývody svoji
pádnost, aby nakonec dopadly hromovou ran'Ou klladiva
na kovadl·ilnu tisku a milionu mozku, do nichž bylo
každou recí vbíjeno nové, drsné a drave uchvacující
ucení skutecnostního marxismu, hlásaného s príkrostí
a rozhodností dotud nevídanou.

N a recnické tribune vítal Lenina vždy aplaus, po
dobný cervnovému lijavci, hrnoucímu se protrženými
mracny na kamennou dlažbu velkomesta. Lenin zprí
ma bez pohnutí, bez uchvácení, bez zvláštního povšim
nutí vyslechl jej mi'l1utu, pu'lldruhé. Jeho gesto levou
rukou, na níž nosil v k'Oženém náramku hodinky, a po
hyb hlavou k této ruce mely do znacné míry rys ne
zdv'Orilosti vuci bourícímu davu, ale gest'O toto bylo
také tvrdým náznakem, že je treba prikrociti k vlastní
práci, bezprostrednímu výkonu. A vskutku každá jeho
rec byla výkonem nejen ptiO Lenina samého, nýbrž
i pro ty, kd'Ož pozorne mu naslouchali. A. pozorne na
slouchajícími byIJ,ivšichni. Proto práve Lenin byl rec
níkem vynikajídm, že i vecmil velmi suchými, prostý
mi, jednoduchými a tisíckrát snad za revoluce opako
vanými dovedl upoutati kol sebe všechno, dovedl vléci
celou velkou a ruznotvárnou masu za sebou a vedle
sebe. Jeho sarkasmus vuci odpurcum spocíval nejen na
mohutné trídní nenávi'sti, nýbrž i na znalosti všech
slabin systému, jehož byli Lenin 'Odpurcem, a nesen byl
pri veškerém zaprisáhlém neprátelství jakousi sžíra
vou, rafinovanou shovívavostí. která pusobila však
jakoo lucavka. Lenin-recník dovedl nejsložitejší vec ro
zetnouti polovzdelané!11t1 posluchaci. jedním rázem a
rozložiti ji na základní jednoduché složky tak, že da
vov~' pos'luchac takrka nabyl mínení. že on sám, vlast
ní úvahou. k tomuto vysvetlení prišel. Proto ona
ohromná popularita Leninova mezi delnictvem, proto
ono uspokojení, které nastupoval,o mezi rolnickými de
legacemi Lenina vyslechnuvšími, i když po guberniích
se rozjíždely rekvisicní a kárajkí oddíly v dobe nej
zurivejšího válecného kommunismu a zásobovacího
kontingfntu i rapidne padající valuty. Leni:n byl rec
ník velikého rozmeru, speciální pameti, mohutné im
provisace. kted, když trihunu opouštel, cinil tak jiste
s vedomím. že neprovedl neoo efemerního, nýbrž trva
l~, cin. Na tr,ibunu vystupoval jako ocekávan)' feno-

mén, s tribuny odcházel jako bezvýhradne uznaný
vudce.

T r o c k i j.
Je zajisté od prírody nejvíce nadaným ze všech

bolševických predáku: jako politik, organisátor, kul
turní pracovník, literát ,il recník. Má nejvetší dary,
aby fascinoval, strhl, uchvátil až k neprícetnosti všech
ny, kdož aspon jednou n'Ohou nebo jedním prstem té
nohy dotk'l,i se pudyholševické ideologie. Jasný, zvuc
Il)', jadrný hlas vysokého, ale príjemného timbru, sym
pathický zjev s bujnou chevelLurou, krásná ruská vý
recnost a literární sbehlost ve volbe výrazu, schopnost
najíti lákavé a uchvacující heslo, typ, sl,ovo, které za
kotví v mozku a nervech - to všechno naleznete
u Trockého. Mluví strízlive, ale režave jako rozpálený
anthracit, není demagogem v obvyklém slova smyslu,
nýhrž tribunem, který strhne obsahem i formou a
který v reci, pred tiskovými davy pronesené, v,iidí
pouze prostredek k cíli, pouze zacátek, za nímž musí
násled'Ovati pevný, tvrdý a rozhodný cin.

Sarkastický až k samým hranicím možnosti a vkusu,
staccatiiCký jako šterk neuválcované nové silnice, Tro
'ckij je nejsilnejší dialektický odpurce, jakého si jen
možno predstaviti. Jeho nekterá gesta ve chvílích, kdy
v nem hárá nenávist až do morku kostí, nejsou pohyby
hereckými, nýbrž vyverají z ohflOmného vnitrního
vzrušení, které je prirozene diktuje jeho revolucionár
skému temperamentu. N azva'll kdysi kronštadtské ná
morníky, snažící se zatknouti tehdejšího ministra ze
medelství Viktora Cernova, »krásou a hrdostí ruské
revlOluce«, a tímto I,ichotivÝm slovem vepsal se do
stránek revolucní historie více než mnoha svými ciny.
To slovo udrželo ducha vzpoury v drsných typech
kronštadtských aspon po dobu, kdy to byl,o k prove
dení revoluce nutno, a stalo se takrka piedestalem, na
nemž byl vyzdvižen ko'lios povstání. Od tech dob Tro
ckij snad tisíckrát vystoupil recnicky v nejduležitej
ších i všednkh okamžicích revoluce a vždycky na
lezl tón, který uhodil na nejcitlivejší místo. Je jasno.
že jestliže jeho rec mela by hýti obrácena proti tem,
s nimiž nesouhlasí uvnitr revoluce, byla by nejstrašli
vejší zbraní, která by dovedla vypáliti bolestnou a trva
lou ránu na každém odpurci. Proto vnitrostranické
souboje nejsou vedeny s Trockým recnicky ttte a ttte,
nýbrž neprímo brožurami, kni1hami, diskussí z tretí,
ctvrté ruky. A slovo sebe lépe napsané nedodá boji
nikdy té šfavmtosti, j2ko slovo zbarvené prímým do
tekem bytosti. Trockij jako recník je fenomén, jako
partner v dialogu je nepredstižitelný a jako clovek,
který recnickým vystoupením má dav privésti z lethar
gie k nejvyššímu napjetí a k okamžite následujícímu
cinu. je jedinecn~'. Není to premírná chvála, ani vy
jádrení sympathie, je to pouhé k'Onstatování faktu,
které 'l,zeopríti tisíci dukazy.

TrtOcki/j-recník nem:l sice hloubky a rudimentárnosti
Lenillovy, není tVltrcím duchem a vudcem rozsáhlých.
dlouhotrvajících bitev, je však tím, kdo dovede dáti
pri plnení daného úkolu impuls a vrhnouti všechno
tam, kde je toho nejvíce zapotrebí. »Tam svet se hne,
kde síla napre«, zdá se býti, r·ecní-li, jeho první a je
c1 inou dev,i1sou.

Z in ov ev.
Recní-li, rine se z neho jediná, šumivá, hlomozná

kaskáda. Príval za prívalem, drobný, hustý a šleha
jící 'l,iják listopadového, pošmourného dne. Nedíváte-li
se na recníka v oOkamž.iku,kdy rec jeho zdá se dosáh-
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nOllti vrcholku, slyšíte pouze jak)'si nesmírne rychl)',
ne mírne vysoký. tu plactivý, tu zlostný nárek, nebo
aspon ohromne vyz)rvavé a témer hysterické vy
hrlHky. Zinovev unáší se proudem své výmluvnosti,
vrhá invektivu za invekti1vou do tábora buržoasne-ka
pitalistického sveta a nese hlasem svým pochodeI1
s tisíci plameny, která, kdyby preletela jen jednou
jiskrou, všude tam, kam mírí, mus,illa by zapáliti celiý
svet ... Zatím však je Zi,novev-orátor isolován na še':
stinu zemské souše, na které rozpnostírá se Sovetský
Svaz, a reci jeho dále tiskem prenášené, jsou paraly
sovány tisíci prehradami prímýmil i neprímými. I v So
vetském Svazu obycejné posluchacstvo slyší jej jen
zrídka, nanejvýš ješte obcané leningradští. Mluví jen
na shromáždeních komunistické strany, nemívá refe
ráty na sjezdech soVettl, nýbrž pouze pred komuni
stickými frakcemi jejich, pr,ed III. Internacionálou neb
pred delnictvem spolehlive bolševickým. Jediný prí
pad, kdy mluvil pred vetšinou bezpartijných, byl na
ucitelském kongresu v lednu 1925. Verejné vystoupení
v pravém slova smyslu, totiž takové, na než mohl pri
jíti každý, kdo si koupil vstupenku, mel dosud pouze
jedinkrát, 25. kvetna, kdy ve prospech moskevského
stuclentstva recnit o thematu »Hindenburg a Evropa«,
mimochodem r,eceno, dostil nedbale.

Zinovev ztelesI1uje nejvíce a nejlépe bolševickou ne
návist ke kapitalistickému svetu. Nezná omezení ve
svých výlevech, nezná smilování ve svých útocích. Má
pohotove ohromný arsenál zbraní ze zásobárny Leni
novy, a citáty z neho je s to naplniti ne jeden, nýbrž
tucet vecertl. OhromnÝ prehled zahranicního tisku,
v cemž vyrovná se mu jedine Radek a Cicerin, delá
jej pripraven)rm v každé príležitosti, dusl,edná komu
nistická diédektika pak sebevedomým a domýšlivým,
ba témer papežsky neomylným. Má mnoho rysu tábo
rové demagogie, jeho recnické výkony nevynikají onou
ciselovanou vnejší formou, které je mistrem Trockij.
Co zde chybí, nahražuje se dllslednou nesmiritelností,
šíleným tempem dále a dále od jakýchkoJ.iiV kompro
mist:'!,bourliváctvím, revolucním bohémstvím, novodo
bým dantonismem.

Vysok)', takrka diskantový timbre hlasu Zi'novevova
ciní poslouchání reci menším požitkem, stejne jako
šitŠlavé a zmekcd:é vyslovování nekterých souhlásek.
Ale myšlenková stavba reci upoutá záhy svou tvrdou
dusledností, Zinovev té'.krka za límec privlece každého
k p,ozornosti <'l. donutí poslechnouti až dokonce. Te
prve ve druhé hodine prijdete na zahorkloU' a zatrpklou
chuf tech nesmírných lavin slovních a neunavíte se
ani, když posloucháte tretí, ctvrtou hodil11U. »Vždyf
to mluví Zinovev,« zdá se ríkati všechno ktO'l:ema ko
lem, nejen pozorností napjaté tváre, ale i bílé, prísné
steny. Ten Zinovev, který dnes znamená v Rusku moc
a jeden z tech pramentl, skrytých pr'ed verejnými zra
ky, z ni'chž prýští nálady dneška i prekvapení zítrka.
Recní-li Zinovev, škube sebou nervosne Cicerin, zvyklý
na gentlemanský pojem slušnosti a na formálne doko
nalé, skoro bychom rekli, po anglicku ucesané reci.
Zinovev však ma úces i vl,astní velmi málo dbá a asi
nikdy již se tomu nenaucí.

K a I in in.

Dokud neuživali v sovetském Rusku pri vystoupení
známých recníku na sjezdech a shromáždeních radio
telefonického rozhlasu, byl Kalinin velmi fami,Jierním
recníkem a prí jemným besedníkem. Založil si ruce a

chodil po estráde kývavým pohybem, pronášeje pri tom
jadrným hlasem, jen tu a tam prežvýknutým grassova
n)'m 1'1'1', své vývody tak sympaticky, to jest proste a
mužicky, že sa:ni jste se musili cítiti vousatým, ves
nickým mužikem. Tehdy také dáno bylu Kalininovi
cestné pojmenování »všeruský starosta«, nebot zpusob
jeho vyjadrování vskutku projevoval stálou a peclivou
starost 'O sverené mu »políck'O« 20 milionu ctverecních
verst.

Dnes Kalinin je pri recnení bud pripevnen k radio
fonu pred svou predsednickou židlí, nebo zamcen do
klece recnické tribuny. Zdá se, že tímto krokem byl
z neho udelán z velké cásti nejen jiný recník, nýbrž
i jiný clovek. Nabyl jakés,ii vetší dul:ežitosti, formálne
vyrostl, aloena úkor prostoty své osobnosti. Stal se do
jisté míry nervos,rním, zdá se, že si pri recnení víc na
sobe dává záležeti, zkrátka snaží se bS,til ucesaným,
i když mu bujná dosud kštice stále padá doprostred
cela až ke korenu nosnímu.

Kalinin jako recník má tu vlastnost, že si rád za
teoretisuje. Dovede své názory na sovetskou státo
tvornost, administrativu, ideu ztmelení mesta s ven
kovem vyjádriti neobycejne priléhave šfavnate a pek
nou formou. Velká jeho praxe v 'Ofi'cie:lnímpozdravo
vání sjezdu, konfer,encí, shromáždení, velvyslancu a
vyslancu neucinila jej však dosud absolutne jistým, a
každý, kdo trochu blíže zná celou mašinerii v predsed
nictvu Ústredního Výkonného v)'uoru, muže velmi,
dohre postihnouti, jak Mic'hajl Ivanyc mívá z pocátku
dosti znacnou trému, které zažehnána bývá hlavne po
:nocí sekretáre Jenukidze, klidného a ku podivu chlad
nokrevného Gruzina-bl1ondýna. Tréma a roztr~iltost
vedou casto ke k'OmickÝm príhodám. Kalininovi obcas
chybí slovo. použije neceho, co vywí treba protismy
slne, ale dobrácký jeho úsmev uvede do dobré nálady
celé shromáždení, které lapsus rádo odpustí, ba se
zvedavostí ceká na další, Nelze se však domnívati,
že Kalin-in je pouhou figurkou nebo loutkou. Dovede
své mínení velmi dobre, srdnate a neústunne obhájiti,
dovede velmi ironicky odmítnouti všechny nájezdy na
veci, o jej,ilchž správnosti je presvedcen. A onejde-'l,ito
po dobrém, tedy i, znacnou dávkou podráždenosti, ba
zlosti, pál1lovitosti, sebevedomí a síly.

Pres to Kalinin nemá neprátel. Je velmi populární,
je iIleúnavný recii,te1všech formálností, jež vedení státu
vyžadu je, jest stálým cestovatelem po území sovetského
Svazu. Práve svými vlastnostmi sympatického, pro
stého, ale rozšafného cloveka je pouze dukazem neoby
cejne všestranné schopnosti a prozíravosti Leninovy,
který svého casu byl z prvních, kterí Kaliniona navrhli
na ústavne nejvyšší místo v sovetském státe.

Kal,iltlin besedník a Cicerin tlum'Ocník je snad to ,nej
zajímavejší, co zástupce cizího státu muže potkati
v Moskve v první dobe jeho diplomatické cinnosti,
když 'Odevzdá poverovací list,i1nya je prijat v nástupní
audienci.

Pierre Mac Orlan:

Vrahové parížšti.
Zatím, dlužno tak doufati, je to korporace, která zaujímá své

místo fa která den jak den obrací hovory lidské na svoje vý
borné výkony. Tato veliká rodina se rozdeluje v trídy velmi
odlišné navzájem. Postupuje to od zlocinu prostredního k zlo
cinu inscenovanému Dáblem a desivými komparsy' baletního
sboru noci a sabbatu. Jsou opravdu dve hlavní kategorie vrahu:
vrah, který nedráždí obraznosti, a vrah, který obraznost dráždí.
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Do té druhé kategorie se vmešuje Duch Zla v tom smyslu, že
vybírá dekor, rozdeluje podrízené úlohy a vnuká vral1tull pre
kvapující gesta. Jsou vraždy s náklonnostmi literárními a výtvar
nými a jsou jiné, jež jsou pouhým príkladem neobycejné blhosti
lidské, která nekdy dovede dosáhnouti výsledkll celících kaž

dému srovnání, dokonce s nejbezbrannejšími tvary sveta živo
cišného. Jistí zlocinci dsou hovada, zachvácená rozjitrením,
které je ci!lí fantastickými. Z jejich netvorné bytosti vyza
ruje svetlo útlaku, jenž není svetlem Juny neb elektrické lampy.
Pitomí vrahové plodí své svetlo, které snad dalo by se prirov
m.ti k zárivým výkonum nekterých medií. Neznám obrázku
odpornejšího nad ten, který by predstavoval vraha, naprostého
idiota, s hlavou fosforeskující, an pronásleduje v šestipatrovém
dome, úplne opušteném, hospodyni, tisknoucí na svá prsa sít
na nákup, ze které by couhal chléb.

Kronika Paríže v letech po prímerí obzvlášte byla zalidnena
ženami na kusy rozsekanými. Nedoslechl jsem se, že by byli
vypátrali pachatele, nebo aspon jména obetí.

Rozlicné kategorie vražd, uvažujeme-Ii o nich predevším dle
jejich vzhledu dekorativního, skýtají jen komposice, jejichž po
drobnosti se opakují. Mrtvola na rohu ulice s klasickým nožem
mezi rameny. venkovský deda, povešený na vlastní pude svými
dedici, ale nalícený na sebevraha, zabitý mezi svým nábytkem,
zastríkaným krví, nedovedou smýti hruzu, kterou vnuká lidem
v blahobytu sedícím objev lidského tela rozkouskovaného, jež
je zabaleno do voskovaného plátna a nalezeno na úsvitu nekde
na jamách nebo na pobrežích Seiny, v trávníku za hradbami.

Nezbytno, aby clovek aspon tentokrát naprosto byl zbaven
citlivosti, maje se,obírati operací tak zlopovestnou. A lidé, kterí
se tím zabývají, dojista neznají výcitky. Výcitka svedomí ne
muže trvati než v obraznosti jedincu, hrajících touž hru, aniž
by v;ak dbali jejích pravioel. Mezi vrahy nekterí, dost vzácní,
nehrají hry lidstva. V pravde 'nemluví nižádnou recí, které se
užívá na zemi, a když je policie ohromí a zmate v prítomnosti
jejich obeti, jiste cítí ve svých hlavách vírit myšlení bezmocná .

.Patrne nechápou niceho z pozornosti, která se jim venuje, 00
zacátecního postoje dvoukolky až do mrknutí zdola nahoru po
guillotine. Tento rcd vrahll jest obzvlášte zarmucující. Bojo
vati s takovým clovekem, tot bojovati s hromadou masa, ožive
ného pudem striktne vraŽeon);m, tof zadírati se obema rukama
již zmeklýma do neúprosných chobot1l.sepie, která by, byla prí··
vyklá žíti ve skiepe.

Vrah p,lrížský nenáleží do této kategorie, s kterou/se tu a tam
potkáte všud~, a která nevalne mení svuj vzhled i když strídá
kraje. V Paríži bývá zlocin casto detailem poulicním. Líhne se
ve zmalátnujících pldichach s devcaty, nabývá sil v balamuce:lí
Petra a Pavla, a koncí se v témer úplném hercove natažení
na zemi, octne-li se v pi"ílc·f.>u:ostivyšetrujícího soudce.

Jedním z ncjvíc-e pozoruhodriých vrahu parížských jest, ve
vkusu lidovém, proslulý Landru. Je tomu nejaký den, co vla~!
ník villy v Gambais marne se rokoušel prodati onenJdum, pro
sycený obrazy, které ješte nejsou zjeveny. Velmi dobre chápu
nedostatecné nadšení kupcll pro tuto vinu, špatne zbavenou
svých príšer. Takový príbytek nemuže býti obydlen než spo
leCností sdostatek veselou, aby silou své radosti celila utajeným
silám, jež si mohou vypujciti re': vetru, lká-li pode dvermi
nebo v ko.míne. Tím více, že smrt Landruho neroztrhla roušky
nad tajemstvím. Nocní zjevení tohoto drobného, vousatého
vraha, plného rozumu, zdvoriléh·.) a starostlivého, stací doko
nale, aby pokazilo noci kohokoli, majícího ·obraznost. Dllm a
odev prodlužují osobnost clovcka za dovolené meze. Kdybych byl
domácím pánem villy v Gambais, prodal bych ji, jak je, neja
kému podnikateli bourání, a na míste toho príšerného stavení
bych dal vybujeti repe, nebot repa, je rostlina špatne vodící
mysteria pllvodu zlocinného.

Naše doba casto v nás .probouzí brutální reakce, jež se na
štestí obracej í za úkoj em naší smyslnosti. Záliba v živote je
tak trochu zamilovaným hríchem dnešních lidí, a Jto se vy
svetluje tím, že lidský život není zarucen všemi starými pred
sudky spolecenskými, které v té veci mely svoje výhody.

Clovek sveží, rozumný a dobre se mající, clovek, který na,j
to zaujímá spolecenské postavení dost povzbuzující, má za to,
aniž si to tak dalece uvedomil, že nebude nikdy obešen nebo
odstrelen. To je veliký omyl. Zatímní muudrost spocívá v tom,
že jednáme podle svého zájmu, ale ocenujíce jakožto možnost
fakt, že budeme obešeni nebo odstreleni. To dodá vune a chuti
chlebu, který žvýkáme, a v celk" všem baživostem tela i ducha.
Vražda politická, ducha klasického, konaná ponekud se zretelem
na možné zpodobnení socharské, obklopuje se v této chvíli
t:dobnými spletitostmi, které si z moderního života vypujcují
toliko nekteré pohodlnejší prídavky. C]ovecenstvo našeho veku
pozbylo úety k životu lidskému a de~, vnukaný zlocinem, spíše
pcchází ze zpusobu, jakým onen zlocin byl spáchán, nežli z ne
mravnosti gesta.

'Io všecko dodává štiplavosti, rekl by filosof, cerebrálnímu
ovzduší Paríže. Casto jsem vypsal veškeren podiv, jejž pocituji
pro svetla ulicní. Ale cím je svetlo oslnivejší, tím hustší je
stín. A možná proto, že stín je neproniknutelný a prelidnený,
miluji svetlo. Potkáte vždycky v urcitou hodinu nocní, nekde
v okolí Tržnic, tváre plné stínu; oci v techto tvárích jsou
okénky na vnitrní a hustý stín, jímž hlava je nabita. Elektrická
lampa, která by trysknula svým svct1em do této prevalující se
tmy, spatrila by tam snad larvové útvary nejakých strašných
rozmeru.

Ah! jsme vpravde lidmi generace, která si zvykla na risiko
násilné smrti, s okolky neb bez okolktl!

Slovanstvo

J awslav Adlof:

"Zloba neprátel Slovanstva" a "láska .
slovanská" .

(Mladý Slovan hledá sVUJ svet.« VI.)
Zatím co v cizine mluví se leckdy o t. zv. barbarech

slovanskÝ'ch, js:ne my Slované pevne presvedceni o tom,
že jednou z podstatných cástí bytosti slovanské je do
brota, mekkost, láska k celému svetu. NemlUVIlo se
tedy nikdy o nejaké lásce anglické, ani tehda ne, kdy
na pr. Quakeri (»Prátelé« se jim ríká) anglosaští posí
lali do Ruska darem spoustu potravin.

Naproti tomu však pojem »zloba neprátel slovan
ských« je výtecne rozšíren po vlastech slovanských,
jmenovite ovše;n v historii slovanské, pokud ji podá
vali, a podávají lidé 'Citu.

Dejí se na príklad takové veci, že - jak jsme sly
šeli v jedné reci politické v Brne - »Ruská vláda nad
ruským národem byla vzata ruskému národu.« A zatím
co Analicané a jiní cizinci, hledají koreny bolševictvÍ
v ruské »slovanské« povaze, vycházejíce od Tolstého
a jiných »buditelu« ruských, s hlediska slovanského
vec zdá se býti náramne Jednoduchá a prostá. Bolše
victví proste vzniklo pus,ohením a prací »zloby ne
prátel slovanských«, v to:nto prí pade hlavne zlobou
Nemcu a židll. Nelze prece Slovanu pripustiti, že by
bolševismus byl neco ruského, že by to bylo vzniklo
pusobením nebo prací nebo snad i vinou slovansko
ruskou. Prece my Slované nemužeme pripustit, že
bychom to nekdy prohráli zasloužene, vlastní vinou,
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vlastní slabostí nebo vlastní hloupostí? - Ne, Slo
vané to vždycky prohráli jen - nesvorností a hlavne
- vinoU'a zlobou neprí tele ...

Nejstarší opravdu ciste lidový pramen, který mohl
míti nesporne vliv na rozšír,ení znalostí »zloby neprátel
slovanských« mezi ceským lidem pred ctyriceti, pade
sáti lety, je cestopis Serváce Hellera »Živat na Rusi«.
Knížka tato vyšla v »Matici' lidu« 1-. 1868 a mela ne
sporne svt'ij urcitý vliv na názory našich otdi, aspot1
mnohá legenda dob pr,edválecných dala by se najíti vy
jádrena již zde, at už legenda o »nepofoOvnatelné:n
koníku« ci »neporovnatelné:ll mužíkLt« ruském, všecko
to a ješte víc'e tarn možno nalézti. Heller zacíná svoje
úvahy I() ruském národe po tehdejším zpltsobu ciste
»slovansk)'m vzletem«:

»Budu vypravovati o velikém a šle::hetném národe, v je
hož žilách krev naše koluje, v jehož tvári se obraz matky
naší, veliké Slávie obráží, v jehož dobrém srdci krásné
ctnosti spolecných našich predkll stále a neporušene sídlí,
v jehož mysli duch slovanský ncpretržitc žije, a z jehož
úst zaznívá rec lahodná a jemná, krásná to sestra jazyka
našeho - -{(

»Zloba neprátel Slovanstva, kteríž mecem a ohnem vy
hubili tolik kmenlI slovanských, po dlouhé veky brousila
dýku vražednou" aby prí první príležitosti pohroužila j i do
prsou Slávie, nyní pak, když marnost úsilí svého nahlédla,

jedovaté šípy pomluvy a utrhacství metá po ní a po jejích
synech, chtíc zhanobiti jméno všech a rozeštvati jedny
proti druhým. Nejvíce však a nejhrubších šípu vystríleno
na národ ruský, ponevadž tento, jsa mocen a samosta,ten,
vrúedné plány na Slovanstvo maril, marí a zmarí. 
A proto zurí a soptí cetné smecky zbcsilých hafanu 113

národ ruský, slintají po jeho cti a dclaj í z ncho - ovš;cm
jen na papíre - hunatou nestvlIru; - -{(

Chceme se pridržeti trochu oné »zloby neprátel slo
ranských«, pokud se tedy projevuje a projevovala --
na papíre. .

Jedním z nejhorších protislovanských cÍ't1lt této
zloby neprátelské byla svého casu báje o »kolosu na
hlinen)'chnohách«. Jak jS;11ese zlobili ješte nedlouho
pred váJkou na tuto. nemeckou pomluvu. Všichni po
ctiví Slované sháneli literární. i, neliterární doklady
o tom, že ty nohy ruského kolosa nejsou hlinené, ale
také železné. Ani udál,osti jako rusko-japonská válka
nedovedly otrásti vírou v železné nohy »slovanského
Ruska«, toho »našeho Ruska«. Proste proto ne, že
bylo na snade, že pojem jako hlinené nohy mohla si
vymyshti jen zloba neprátel slovanských, a proto ne
:noht žádný rádný Slovan tomu verit. Holecek v »Ru
sko-ceských kapitolách« píše:

»Nemci dobre delají, že si Rusa jinak nepredstavují,

leda s porádným »mementem{( v podobe knuty; ale Slo
vané mohou se smcle vymaniti z podrucí nemeckého smý
šlení, aspol1 na tolik, aby nedostávali husí kllŽi za nemecký
strach.«

Hle, vypadalo to svého casu tak, jako: by »zloba ne
prúte!« snažila se nám namluviti, že na Rusi' vládla
knuta, a tedy my, jako praví Slované, bychom meli
proste všecko to povídání zavrhnout, neverit tomu,
protože to píšou rádi neprátelé Slovanstva, Nemci?!
Bud je neco pravda nebo ne, ale je-li to pravda, pak to
zustane pravdou i když a tom píší naši, nejhorší ne
prátelé. Legionár Vondrácek píše v úvodu své poctivé
knížky »Tragedie Ruska« m. j. toto:

»Když jsem ucí1i1 poprvé ve své tvári šleh carské na
gajky hned pri vstupu svém do Ruska, jen nekolik málo
kroku od rakouské fronty, poznal jsem, že jsem v ríši
nové, neznámé a neznámých mravlI.«

h
Je to divné, jak se ti Rusové zmenili od tech dob,

kdy mezi nimi dlel Heller. Heller totiž shledal, že
»Každý Rus, budsi on pán nebo sluha, vždy jest vlíd
ným, prívetivým. úslužným, žádá ale navzájem téhož
pro sebe; žádný sluha nesnese urputného nakládání
aneb dokonce bití, jež i zákon pro všecky prípady za
povídá.«

Nezdá se nám dnes, že by tato otázka byla težko re
šitelná. Knuta slovanská není vynález »zloby neprátel
Slovanstva«, ona asi patrí do »veci rusko-slovanského
pltvodu«. Beží jen o to, kO:llu chceme verit, zda tem,
kterí knutou d o s t a Ii, cit e m, k t e r í k n u t o u
nedostali ....

Nebyla ta snad také jen zloha. neprátel, která -vymy
slela si pojem t. zv. sl,ovanské kulturní ménecennosti?
Priznáme se i my, že se nám tohle heslo nikterak ne
líbí. ale nebeží tu o líbivost. beží tu o pravdivost.
Otázka zní: není-li' to prec jen snad pravda, že Slavané
jsou (zatím) kulturne ahyc11,o;11tak rekli ménecenní?!
Zajímavý je s tohoto h\ediska citát z Holeckových
»Rusko-ceských kapitol«:

»Že mezi Ruskem a západní Evropou je skutecne veliký
kuturní rozdíl, že Rusko a západní Evropa predstavují dva
od sebe ruzné kulturné principy, to markantne vyslovil
N apoleon známým výrokem, že Evropa musí se státi bud
republikánskou, nebo kozáckou, to jest: buJ zvítezí
v Evropc kultura rusko-slovanská nebo germano-románská.«

Myslíme však, že Holecek v clalším se velice mýlí,
když ve smyslu ciste slavianofilském si predstavuje,
že genius NapoleonLlv prý »1)ostrehl a phzn al« , že zá
padoevropské principy kulturní jsou úplne rovnocenné
principum ruskÝ:ll. Holecek totiž pokracuje:

»1'0 jest priznání, že západoevropské kulturné principy,
jichž prední predstavitelkou byla tchdy Francie, jdou si
na roven s principy ruskými,«

»Ale massy západoevropské rozumcly výroku svého gc
nia tak, jako by Rusko pouze stálo na nižším: stupni jedné
a téže obecné kultury, kteréžto jménem francouzský plu

kovník StoHel ješte r. 1889 volal Francouze a Nemce
k ozbrojené jednote naproti »rusko-slovanskému barbar
ství.«

Myslíme, že ani nejvetší genius·sveta neJovedl by
po pravde dokázat, že kultura ruská je stejne hodnotná
jako kultura západní. Mohli si'ce jedinci o sobe Íeccos
pravdivého i méne pravdivého si' domýšleti, ale mluví
me-li o celku, bylo by to asi príliš odvážné tvrzení,
že kultura ruská je rovnocenná s kulturou západní.
Stací jen položi,ti prostou otázku po docela obycejné
gramotnosti ci negramotnosti západu a východu.

Dle Holecka prý dlouholet:l stag.nace díla slovan
ského nastala jeden cas proto, ~e »Slované katolictí«,
jak ríká Holecek Slovanú;n západním, »verí, že du
ševní prevaha jest u nioh.« Kdybychom nevedeli nic
o negramotnosti rusk)'ch zajatclt, kdybychom verili' a
znali jen to, co ríká o mužíkovi Tolstoj, kdybychom
nemeli zde ty '»vecné studenty ruské«, pak bychom
snad mohli pripustit a verit, že povídání o »rusko-slo
vanské kulturní:llénecennostiK( je j,en heslo, stvorené
odvekými nepráteli Slovanstva. Pakud mluví však ci
zina a Slovanstvu jako o celku cítajídm asi ISO mi
li,ontt lidí, z nicnž je možná pres polovic lidí negramot-
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ných, potud je, žel, pravdou, mluví-li se o kulturní
ménecennosti. Nic na to;n nemení, že na pr. Ceši a
z cásti Jihoslované nebo il cástecne Poláci sami o sobe
snesou aspoJ'í z urcitých hledisk porovnání i s velice
kulturními národy západu.

Gogol jako motto k »Revisoru« nadepsal si ukrajin
ské prísloví »Na zrcadlo nehubuj, máš-li krivou hubu.«
Peroutka v jednom svém clánku (»0 Dostojevskén1«)
správne pozna:llenává, že Gogol na konec uznal, .že
není vady ani poskvrny na absolutistickém carském
Rusku, cili, na konec není virnna krivá huba, ale
zrcadlo ... Gogol není poslední kritik slovanský kon
cící takovýmto kompromisním stanoviskem. Holecek
v predmluve ke druhé;nu vydání »Zájezdu na Rus«
vytýká ponekud ceským realistum, že Rusko a zvlášte
slavjanofily zahrnovali neprízní, sympati>sovali prý
s ruskými podvratnými živly, z neprízne své vyjíma
jíce ruskou literaturu a šíríce jednostranné vedomosti
o Rusku. Praví:

»Pitvej,te Rusa za živa, on, jenž sám na sobe náružive

provádí vivisekci, bude míti pocit príjemného polehtání.
On sám je zvyklý rezati se nemilosrdnou autokritikou, což
pak u neho dokáŽie kritika vaše? Skutecne zpusob, jakým
o Rusku psali ceští realisté, nikoho tam nepohoršoval, na
opak, Rusové soudili, že jim svedcí :takové hrebelcování, a

cím je ostrejší, tím Rusu príjemnejší.«

Vypadá to však, jal~a bynepríje:nné bylo jen to,
když nekdo c i z í zajel pri tom »hrebelcování« do ži
vého. I tak ostrý kritik jako Havlícek, zdá se, spíše
jen »hrebelcoval«, netal do živého, bud že byla ta slo
vanská kllže tak silná anebo spíš - byl to »také ko
necne Slovan«, našinec?

Není to ovšem divné, že neprítel nerozmýšlí se a tne
prímo do živého, nehrebelcuje CÍ>zízáda. Ale nemá to
valné ceny omlouvat ci nekdy jen vymlouvat spíše ne
jaká fakta, nám nepríznivá a vykládat na pr., že »ka
rakter Petrovské refor;ny byl ciste státne politický a
nikoliv kulturní«, vykládat, že Rusko, mezi tím, co
se budovalo, muselo se hájit proti nepfátelum, jako by
tedy proto nejak ruský muž.ík se dodnes nemohl naucit
císt a psát.

Slovanští neprátelé prý »úcinne agitují« i mezi Slo
vany poukazováním na ruzné nedostatky slovanské.
Zejména Rusk'O bylo prý a jest i dnes dle nekterých
predmetem neustálých úkladu a útoku ciziny, která by
prý nejradeji celé Rusko »podmilJ1ovala nebezpecnými
ideami«. Tyto »nebezpecné úklady ciziny« prevzaly do
své ter;ni:nologie nejnoveji i - bolševici! Za nebez
pecné idey považovány jsou ve Slovanstvu všechny ta
kové myšlenky, které, možn'O-1i se tak vyjádriti, taly
nebo mohly by tnouti do žilvého, které nepr,estaly jen
na nejakém dobráckém vysvetlování anebo ,omlouvání
pomeru. Tak na príklad »nebezpecná cizí idea« byla,
pred válkou, tvrdil-Ii kdo, že pravoslaví je zaostalé,
neschopné vývoje nebo reformace, nebo tvrdil-li. kdo,
že carismus je skrz naskrz nemravný, anebo tvrdil-Iii
kdo,. ž·e slovanská myšlenka, jak jí Rusové rozu::nejí,
znamená poruštení Slovanstva. I ti nejmírnejší pan
slaviOvé, ba i Holecek tvrdí, že »vš'ichni vzdelaní Slo
vané jsou povinni znáti ruský jazyk v slove il písme
a tím osvedcovati, že ruský národ je hlavou slovanské
rodiny a ruskému jazyku že náleží prvenství mezi ja
zyky slovanskými«, ale pres to vše myšlenka, že by to
vypadalo jako »poruštování«, byla považována za »ne
bezpecnou cizáckou pomluvu a agitaCÍ>«.Prý protivníci
Slovanstva ci spíše jejich zloba to byla, která popuzo-

vanlm Slovanu navza]em a zejména otrásáním uvede
n)'ch trí »pilirLl státu ruského«, pravoslaví, ruské ná
rodnosti a carského samodržaví, :narila sjednocení Slo
vanstva.

Ponevadž, jak již asi patrno, neveríme na nejakou
specidní zlobu neprátel Slovanstva, která by byla do
\'edla zmarit sama o sobe sjednocení Slovanstva,
kdyby zde vskutku byly existovaly
nejaké reálné podmínky pro sjedno
cen í, neveríme ani príEš na ty tri »pilíre ruské«.
Snad mohly ty pilíre ponekud zabránit zhroucení Ru
ska predválecného, ale nejakou »jednotu slovanskou«
na nich stavet bylo asil nemožno.

Nebyla to zloba neprátel, která bránila slovanským
stavbám. V Starém Zákone je zaznamenán prípad,
kdy Židé jednou staveli hradby mesta soucasne ozbro
jeni a bojujíce pwti nepríteli, a je také zaznamenáno,
že dostaveli, dostaveli pres všecku zlobu neprítele!! ...

Neprátelé Slovanstva vytýkají Slovanum »astati'S
mus«, malou státotvornou zpusobdost. Kdysi :nohli
a dovedli slavjan'Ofilové velice snadno a pohodlne od
mítati tyto výtky. Prý: »kdyby všichni západní a jiho
vý'chodní sl,ovanští národové byli skutecne neschopni
politickéh'O života, ruský stát postacuje za dukaz, že
Slované mají politi'cký smysl ve vysokém stupni. Tím
je dostatecne pwkázán politický smysl Slovanstva!«
Nevíme, jak by se hájili slovanští vlastenci výtce asta
tis::nu dnes. D'Ost možno, že by hledali prícinu - v agi>
taci neprátel slovanských, že by rekli, že tuto ideu
astatismu mezi Slovanstvem zasiJit a vypestovali - ne
prátelé SI,ovanstva.

Nemelo by však smyslu pokracovat ve vyhledávání
dokladu 'O tom, jak nesprávný a zhoubný je názor, že
nejaká »zloba neprátel« je t,o, co hatí pokrok Slovan
stva. Je-li boj, je ovšem také neprítel. V boji pak bud
se vyhraje nebo prohraje nebo je to nerozhodné. Není
sporu o tO:11,že Slóvanstvo to až dosavad prohrává,
není sporu o tom, že boj trvá už snad tisíc a více let,
není sporu o tom, že to asi definihvne pr'Ohrály kme
ny polabských Slovanu, ale' není také pochyby o tom,
že je ješte celá rada kmenu slovanských schopných do
hrého boje. Chceme-Ii vedet, jaké asi nadeje mlJžeme
:nít na výhru, na vítezství, pak nesmíme být tak ne
dutkliví a videt v každé výtce hned nejakou propa
gandu, rízenou »zlobou nepríte1-e«. Vytkne-li nám
nekdo kulturní zaostal'Ost slovanskou, netreba se hned
horšit a ohánet kulturou Tolstého, Dostojevského a
ji'ný'ch špicek slovanských. Je treba dobre si dát pozor,
aby snad prec jen to nebylo pravda a teprv pak ohléd
nout se po tom, kdo chybu vytýká, je-Ii jí sám prost
a není-li to snad náhod'OU' náš neprítel.

V zemích sportu nemohla se ani zrodit ani uchyt.it
nejaká legenda podobná slovanské legende o »zlobe
neprátel«. V zemích sportu to ví každý malý kluk, že
prohrává se tehda, když s,e špatne hraje. Ti, kdož' sle
clují sportovní události, vedí dobre, že o poslední
Olympiade prohrálo veli'ce d'Obré a silné mužstvo špa
nelské vlastní brankou, sami si - nešikové - dali
gól. Byllo by smešno mluviti, že nekdo v kopané pro
hrál »zlobou neprítele«. Je však stejne smešné, myslí-li
nekdo, že Slované, at už dnes konkrétne Rus'Ové ci
kdo jiný, prohrávají zlobou neprítele. Prohrává se
tehda, kdy ž seš pat neh r a je!

Proti zlobe neprítele klade se 'Obycejne jako sLovan
ský cíl a slovanský ideál t. zv. sl'Ovanská láska. Je to
\Iastne jen logicky dále rozvádená velká idea »rodného
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brat,ství slovanského«. Je to jiste krásná myšlenka,
je to nesporne i vzácný cíl, ale - je-Ii pak to nec'O
reálného, možného nebo dokonce snad již existujícího?
Je to pravda, že existuje nejaká zvláštní láska, hoclná
prívlastku »slovanská«?

Meli-li bychom mluviti z vlastní zkušenosti, na zá
klade toho, co jsme videli, slyšeli nebo cetli, muselÍ'
bychom prohlásiti, že jsme nejaké »specielne slovanské
lásky« vubec nevideli, leda v nadšených recích. Ale
naše zkušenosti, asi mnohým nebyly by smeroclatné a
postacující. Nekdo by nám:nohl" namítnouti, ž·e jsme
nebyli ani v Petrohrade ani v Moskve ani na Krymu,
takže prý jsme ani nemohli tuto lásku poznat.

MoM-li kdo lásku slovanskou seznat, byl to ji'ste
mimo jiné predevším Holecek, o nemž se casto píše
jako o »buditeli slovanské lásky«. Pátrali js:ne proto,
jak vyjadruje se Holecek o lásce slovanské, a tu cl'O
stalo se nám od neho clvou svedectví naprosto jasných
a urcitých. První svedectví Holeckov'O zvláštní n;l
bodou dostalo se nám clo ruky ješte ve válce, bylo to
císlo »Národních Listll« z 1. ledna 1918, druhé je
z 1923, v predmluve k druhému vydání »Zájezclu na
Rus«.

H. '918 IIolecek píše:
»C'ítám o sobe obcas, že jsem, nadšenc psal o Slovanech

a budil k nim lásku. To se nyní stává již tradicí
a mladí to opakujLpo starých aniž se presvedcují, je-li tak.
- Já vlastne od svého prvého vstupu na jevište verejného
živcltaa literatury jsem odpurcem tech, kdož se domnívají,
že Iá s k a je hlavní vzpružinou zdravého ruchu politického
a národního. Nepopírám ji docela, avšak nekladu ji na
první místo a tvrdím, že národu nepostací ver i t i, bude-li
míti Iá s k u, že všecko ostatní bude 'mu pridáno. Stano
viska toho držím Soc déle ctyriceti let.«

I( '1)23 (v predmluve) Holecek píše opet:
»Já jsem byl už ze svého slovníku vyloucil slovo »slo

vanská láska«, jež mí zní príliš sentimentálne a banke
tavne.

Dosti jsem se ho naposlouchal inter pocula a mel jsem
toho zkušenost, že Slované, kterí predevcírem na sebe ne
vražili a vcera se pri poháru pobratrili, prísahu vecné
lásky si vymenili a kasali se, jak SVQrnou silou rozdrtí své
neprátele, dne, po vyspání, upadají do starého hríchu a ne
prátele Ilpatrují jen v sobe samých.«

Nejkrásnejší však a nejobsažnejší zdá s,e nám býti:
záver Holeckova clánku 1. ledna 1918.

»Já tedy o slovanské lásce mnoho nedržím. Neco jí Slo
vanum zustalo p(') všech dej inných pohromách, ale tyto po
hromy, pádnými ranami je zbližujíce, delají pro ochranu
zbytku jejich pospolitosti vÍC, než všichni slovanští my
slitelé. Spolecné pohromy, spolecné rány jsou spolecným
osudem Slovanu. Ale je to passivita, nikoli aktivita.
K aktivnosti slovanské dovede n i k o I i 1y r i s m, nýbrž
to, co tvorí pre d p o k 1a d cin u: když Slované odloží
jak své illuse, tak své predsudky o Slovanech, když si na
vzájem osvojí vecné poznání svého života, jeho podmínek
a zvláštností, poznání všeho, co je r l'tzní i sb 1i ž u j e,
poznání vzájemné svých ideálu a tužeb a také svých zájmu
hospodárských a vubec hmotných.

Z toho pak poznání vzejde vzájemné porozumení, a to
bude, jak já soudím, dalším úkolem slovanské práce.
A nejen to: tou cestou muže se rozšírit i skutecná láska

jednech Slovanu ke druhým, láska již ne romantická,
fa n t a s t i c k á, vzdušná jako pnelud a lehká jako dým,
nýbrž veená a praktická jako dobrý skutek«

Chceme-li delati nejaký zaver, pak zbývá jen pouhé
zdl1raznení dv'Ou vecí: jednu iHusi slovanskou mllže:ne
smele uložit do archivu sl'Ovanských snl1 a utopií, i1lusi
);s lov a n s k é I á s k y«; není, prozatím aspon, slo"
vanské lásky, a nelze tedy na ní reálne stavet. A druhá
vec, hodná rovnež uložení do archivu zapomenutí, je
predsudek 'O moci »z I o by, n e p r á tel s lov a n
s k Ý c h«. Nedelejme se smešnými, ríkajíce, že jen
zlobou neprátel slovanských to SI'Ovanstv,o prohrává,
neohlížejme se na svornost a nesvorn'Ost a ookoli ji'
ného, ale hra j ID e!! Hrajme vecne a úcelne, bez
vel k Ý c h i 11 u s í a bez pre d s u d k ll, ale do
bre, - abychom v y 11. r á 1 i!

Psychologie

Dr, Maurice de F/eury:

Lidské povahy ve svetle dnešní
psychologie.

Z nejvetších radostí v mém živote bylo, když muj znamenitý

prítel, mladý lékar Achille Delmas sestavil, jak po tom už toužil
Auguste Comte, dobrou klasifikaci duševních chorob a výpocet
duševnÍCh vlastností vubec s presností, která prímo oslnuje.

Rozlišuje presne mezi nemocemi hmoty mozkové a afekcemi.

At už je kdo materialistou nebo spiritualistou, nikdo nemuže
peprít, že neporušenost mozkové hmoty je predpokladem ne

porušenosti mozkových funkcí. Ale neplatí to obrácene, a
všechny poruchy duševní nejsou vázány na anatomické poruchy
mozku. Pri velkém poctu duš'evních chorob nebylo po smrti
možno konstatovati ani nejnepatrnejší rozdíl mezi mozkem ne
mocného a mozkem nejrozumnejšího cloveka. Tyto psychosy
bez mozkových poruch nejsou, jako ostatní, nahodilé, nýbrž
vrozené. Clovek je má v sobe už v lune materském a shledáme

se s nimi velmi casto u potomku i sourozenetl. Jej ich príznaky
se vracejí s logickou" presností a pravidelností. Ríká se jim »sy

stematisované«. je jich celkem patero - jsem ovšem až hruz".
nejak kantorský a mám strach, aby toto mé pojednání nevypa
dalo jako nejaký úvod do prednášek; ale jak jen mluvit jinak
o takových vecech? Tedy zajisté, takové duševní nemoci mohou
se vyskytnout pouze u osob s jistou predisposicí, oznacovanou
slovem z a 1o žen í.

Psychopatické založení je pletivo sklonu, utkané v záhadné
oblasti duševna a umožnující predvídat, k jakému druhu psy
chosy subjekt bude jednou inklinovat. Zdedená, vrozená a trvalá
cboroba a prece ješte ne choroba; je to, ríkají Delmas a 'Boll
»jakési chronické oslabení, vytvárející zvláštní, pro vznik psy
chosy príznivou pttdu, a jejíž symptomy jsou jen nápadné zvý
šení vrozených sklonu.~

Tyto sklony jsou: sklon k melancholii a maniím, chorobná
emotivnost, pak to, cemu Anglicané ríkají moral insanity (sklon
ke krádeži, vražde, žhárství ap.), sklon ke lhavosti a fan
tasticnosti (hysterie) a konecne paranoia (stihomam).

Když byl Achille Delmas provedl toto utrídení, napadlo ho
jednoho dne - a byl to jiste z jeho nejkrásnejších nápadu 
aby techto patero chorobných založení srovnal s normálními du
ševními stavy. A brzy dospel k záveru, že kombinace sklonu,
které vytvárejí založení psychopatická, jsou zcela tytéž v psy

chologii jako v psychiatrii, takže každému založení psychopa
tickému odpovídá jedno normální duševní založení vttbec.

Slyším už, jak nekdo volá: »Tu je máme, ty specialisty
duševních chorob, kterí vidí v každém vetšího nebo menšího
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blázna a chtejí normální lidi pripodobnit nemocným \« Uvidíte,
že tomu naprosto není tak.

Jistc že velká vetšina lidí se nenarodí s duševním založením

chorobným. Ale každý z nás si prináší na svet vedle trí hlav
ních forem inteligence: pameti, predstavivosti, zdravého úsudku
i jisté vrozené, záhy se jevící a po celý život trvající disposice,
podminující jeho temperament a osobitost. A takto vypadne pak
porovnání mezi pathologicností a normálností:

Každý není ovšem melancholikem ani maniakem; ale všichni
více nebo ménc tíhneme od narození k únave nebo vytrvalosti,
k tesklivosti nebo šCastné jarosti, k težkopádnosti nebo roz
dychtené prekotnosti. $Casten, kdo byl obdaren jistou premírou

sklonu k cinnosti: ten dostal od dobrých. sudicek radost ze ži
vota a schopnost lehce pracovat. MtlŽeme tedy pripustit vrozený
sklon: Cinorodost.

Každý není chorobným ÍIzkostlivcem; ale není lidské bytosti,

která by nereagovala zvykove ustálene na popudy vnejšku, jsou
tedy lidé vznetliví, citliví, lhostejní. Je tedy reakcní schopnost
neboli citlivost.

Každý není simulant~l1l nebo hysterikem; ale všechny své
známé míHeme rozdelit na lidi uprímné, zdvorilé, laskavé, a na
lichometníky a pretvárivé, chcete-li i koketní. Delmas a BolI
navrhují pro toto normální založení velmi vhodne volený výraz
spolecenskost.

. Není každÝ perversní; ale v kategorii Dob rot a se delí
lidstvo od pravého dobráka a vlídného cloveka až k lhostej

nému a zlému cloveku podle stupnice mravního cítení, které si
prinesli na svet pri svém narození.

Není konecne každý stále pronásledován nebo opacne; ale
všichni známe bytosti lacné, pyšné, zisku chtivé a v protive k nim
pokorné, skromné, nezištné. Tot vrozený sklon d y c h t i vos t,
cili vrozená vloha hájit svuj majetek, hlásit se o své právo.
$tastní tohoto sveta jí jsou vesmes mírne obdareni. Kdo jí má
príliš málo, bojuje v živote velmi nerovnými zbranemi.

A tak krásnou myšlenkou, poukázat na analogii, myšlenkou,
z jakých vznikla vctšina velkých objevLI, dospeli Delmas a Bol1
ve chvíli velkého osvícení k psychologické klasifikaci, založené
na duševní pathologii, zbudované na podklade vedeckých vý
zkumu, na prírodních zákonech, o níž soudím, že je pevná jako
skála.

Je ovšem ješte otázka, je-Ii tato klasifikace dosti obsáhlá,
dosti široká, aby dovedla zahrnouti v sebe nesmírný svet lid

ského bažení a lidských cinu. Nebot po této nové metode se
musí ovšem požadovat, aby poskytla klíc k lidskému jednání,
vysvetlení všech povah a jejich projevu.

A mohl bych pouze odpovedít: »Ucinte pokus sám na sobe
anl:bo na komkoliv se vám zachce a uvidíte.« Mám lepší od

poved, a tou je má praktická zkušenost, která se mi osvedcila
v tisíci prípadech; vždycky metoda psychologické analysy dala
odpovecT jako žádná jiná.

Ale ješte neco.

Rodíme se nadáni inteligencí a obdareni duší: tedy jistou
dávkou pameti, soudnosti, imaginace - což je dohromady in
telekt - a na druhé strane peti citovými disposicemi, jichž
podstatu a pocet nám práve sdelila veda o duševních chorobách.

Zdurazneme znovu, že pro gros lidstva nemají tyto vlohy
v sobe pranic pathologického: opouštejí obor normální psy
chologie, aby prešly v oblast duševních chorob jen u nekolika
neštastníku.

Tyto disposice však skutecne zasluhují názvu duševních vloh
a celý náš duchovní život ve své strašné složitosti a s neko
necností svých odstíntl se vejde do tcchto osmi kategorií.

Všichni máme vetší ci menší schopnost udržovat v pameti,
kombinovat, dík své predstavivosti, srovnávat, hodnotit, zara

zovat a abstrahovat svou soudností. A práve tak dostane každá
lidská bytost v materském lune vetší nebo menší dáyku cino-

rodosti, citlivosti, dobroty, pravdivosti, dychtivosti. Tyto vro

zené vlohy dohromady vytvárejí osobnost, a každé díte od
svých prvních projevu, svých prvních cinu, svých prvních slov
ukazuje, že jich má jistou míru, prostrední, nadmernou nebo
nedostatecnou.

V nich je obsúeno bytostné hlavní jádro lidské osobnosti,
základní Já. My jsme to vše a nejsme hrube nic více.

Ovšem že prostredí, do nehož nás osud zavede, naši rodice,
prátelé, ucitelé, rady, kterých se nám dostalo, morálka, kterou
nám vštepovali, knihy, které cteme, prekážky, které se nám staví
v cestu, zápasy, jež musíme svádet, naše lásky, naše bolesti,

prízen nebo neprízen osudu, to vše dohromady že nás uzpu,o
buje, opravuje a zjemiíuje: nitrné podstaty naší se to nedotkne.
Nejpeclivejší výchova, nejtrpcí zkušenost nepredelají priroze
nosti clovekovy. Poruší pouze kuru; uhladí ji, zbarví ji, pro

pujcí jí krásný vzhled: neudelají z topolu dub.

Pouze v bežných románech a v zábavných divadelních ku
sech se zmení hrdinLlv charakter a hrdina se promení z prvot
ního dábla v andela strážce.

Toto hluboké, bytostné Já - které velkolepe zahlédl Bergson
- je svou prapodstatou naprosto nezmenitelné. Velikáni lite
ratur, Cervantes, Moliere, Stendhal, Balzac, Dickens, Alphonse
Daudet, Maupassant, Rudyard Kipling dovedou tesati charak
tery z neporušitelné látky. Smyskm pro pravdivost, spojením

rozsáhlé tvurcí imaginace se suveréní schopností zdravého
ú~:ldku vytušili zásadní nezmenitelnost vrozeného založení cha

rakteru a predstihli tak se zázracnou jistotou nejmodernejší,
nejsvedectejší a nejspolehlivejší psychologickou klasifikaci.

Tož tedy: pamct, predstavivost, soudnost jsou schopnosti
dU(ha intelektu. Cinorodost, dobrota, pravdivost, citlivost, dych·
tivost jsou vlastnosti d.llše. I vypocítalo se, že rozlicné jejich
kombinace - dáme-Ii každé jeden stupen stiíední, dvp. stupne

pro nadmíru, dva stupne pro nedostatek - mohou po~kytnout
bezmála pet milionu rozmanitých lidských povah!

*'

A což vule, namítnete? Popíráte snad prese vší >evidentnost,
volné uvážení pred cinem, výber, projev snahy a úsilí?

Kdož by popíral vuli? .. Ale my ji dnes už nemužeme po
klid"t za nejako!1 prvobytnou schopnost, za prvek psychické
chemie: je to výslednice, smes, v níž však stále možno rozpo
znat všechny puvodní složky. Vltle, tat není nic jiného než vzá
jemné zápolení našich záklaoních vloh, když se dospívá k cinu.
(lnu, tento jich spor v nás skytá nám pocit úsilí, ten »vnitrní
živý pocit« volného rozhodování, o nemž mluví Leibniz, bla
hodárnou ilusi svobody vule. Silnou vtlli má ten, komu se do
stalo v kolébce mírné hyperaktivnosti, držené na uzde dosta
tecnou dávkou mravnosti a velmi zdravým úsudkem. A tak se

pred našima ocima konají záslužné ciny, jichž pohnutkou byla
silná seheláska, nebo obratná, dovedne zastrená dychtivost.

*'

Povestná - veru až príliš povestná nauka Siegmunda Freuda
je pO mém soudu tou nejlživejší, jaká kdy vzešla z hlavy my
slitelovy. Nerad bych se dotkl tolika osob, o nichž mi je známo,
že uctívají ve Freudovi jakéhosi poloboha. Ale myšlenka, že

všechny duševní poruchy a jmenovite psychosa úzkosti mají
jedinou prícinu potlacování nutkavostí I i b i d a, které ve svém
vzniku je krvesmilné, tato myšlenka a jiné, z nichž pozustává
jeho nauka, mi pripadají prímo jako neco monstrosního. Budí
odpor ani ne tak svou neslušnou, absurdne systematickou neho
rázností jako svou honosností a totální falešností. Pojetí a kla

sifikace duševních chorob jak je podává Freud a z nichž vy
chází, pokulhávají neuveritelne za dnešním stavem psychia
ti ické vedy. K vypracování této nauky bylo opravdu potrebí

vší té snahy po kolosálnosti, po vyhánení každé myšlénky do
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jzazšfch výstrelku, vší vášne budovat theorie, nedbání sku
osti, všeho toho, co jisté myslitele veleuceného Nemecka
dlo k tomu, že ohromnost považovali za d0konalost, velko

u fantasii za cenný objev a hluboce navrtané studnice za byt
vdy.

Tato má kritika nevychází naprosto z nejakého šovinismu:

stejne velký vedecký obdiv ke Kraepelinovi, který pred
v }'lnichove, jako trapný údiv nad Freudem, bývalým prece
m Charcotovým, odkojeným francouzskou vedou. Dnes

no opraÝduprohlásit, že po dobe deseti let, po kterou v j i-
kruzích obsáhlého vedení a nejistého usuzování nauka

ova byla prijímána nábožnc jako vyznání víry, je poklá
všeobecne za enormní omyl. Je mrtva, zabita mužným

vým smyslem a pernou ironií francouzské kritiky. Máme
tku právo ríci, že po krásných debatách psychiatrické spo

osti v Paríži, po vydání neodolatelne prtlkazného díla pro
sora (h. Blondela ve Strasburce, po žahavé satire M. 13o\la

ly z ní opravdu jen st repy válející se po zemi.

Poznámky

Proc nejsem v nekteré strane?
Jak je patrno, volby se blíží rychlým krokem, a tll
ává se otázka inteligence, stojící 'mimo strany, ob
lášte ahtuelní. Politické strany, které by r,íd')' mely

fe, Ila co se podívají, predstírají v1t.ci této cásti inte
enct úplné pohrdání a polwnšejí se zar'adit ji lwmsi

i IIl'dospelce. Jest to pohrdání znacne vynmelko
'. Nellí to nedospelost, je!; drží valnolt cást inteli-

CI' mimo strany. Spfše je to práve ·dospelost. Sou
Í1l1es tím, že by inteligence nemela se vyraz07Jat

~litiekého života, nebot k011ec koncu poliWw ro.z
uje o nás o všech, 111'cllje formy našeho života, a ln
i dobre státi stranOIt a dovolovati, aby o nás 1"ozl1O

O'Valijiní. Má-li se nalézti cesta k náprave, je treba
jistiti, které formy našeho politického živiota inteli
tnei nejvíce odpuzují. Až to bude zjišteno, možno
ad lIvažovati i o tom" jak by se dalo pracovati k ná
m'c. Jest treba pohovoriti si o tech vecech jednpll

prímili'. Nejlépe ovšem bude, jestliže zástupci inteli
enel' sami rekn01t, ·na cem se zakládá onen po(Vestný

rchisticko-individltalistický rys intdigence«, t. j.
kfl.{)u-li co nejuprímlleji, proc až dos'ud do žádné
allY nevstoupili. Redal?ce »Prítom11,Osti« prosí proto

~ ze svých ctenárt"t, jichž se to týká, aby odpovedeli na
to otázky:
f. Proc nejste v nekteré z politických st1'On.9
2. Která ze stran jest Vám nejbližší?
J. Jak si pocínáte pri volbách?
Myslíme, že tímto osobním zpltsobem bude nejlépe
OblO celOtt otázku osvetliti. Praví se, že demokracie
t diskuse. Tedy dishttujme! Odpovedi budou po-

uP"e 1tverejnovány.
Hledá se primerená pomsta. Sociální de:nokraté chodí

a hledají, kohO'.by pohltili v odvetu za to, že posl. H a
rman na konec prece nebyl jmenován naším zástup
m ve Vídni. Prozatím, jak se zdá, utkvela jejich po

zornost na ministru Benešovi, kterému hodlají necO)
provést. Neví:ne, proc si, vybrali práve ministra Be
Ileše. Pravým viníkem jest verejné mínení, které se
tentokráte postavilo se vzácnou jednamyslností proti
omu, aby byla klidne pprušována ústava tam, kde jde

o zaopatrení nejakého politika. Ukázalo se \' tomto prí
pade, že verejné :nínení prece ješte není zmonopoli-
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sováno našimi politick~'mi stranami, a že totO' verejne
mmem si preje cistoty v politickém živote. Tomuto
verejnému :nínení meli by se tedy sociální demokraté
pomstíti,. Protože to jde težko, hodlají se držet osoby
elra Beneše, jsouce nadmíru rozezleni tím, že se našli
lidé, kterí se odvážili hájit ústavu proti jejich chout
kám. Musíme ríci, ~e ta samozrej;nost, s níž se so
ciální demokraté domnívají, že mají právo nekomu se
pomstíti, je nicím jiný:n než príkladem nehorázného
fouií.,ovství. Tím, že Haberman se nestal naším víden
sk~Tmzástupcem, byl jen dán prllchod jasnému a zrej
mé:nu právu, a ohlížeti se tu po pomste muže jen poli
tický founa, který si zvykl nebo chce zvyknouti, že
pro jeho zájmy je právo otáceno, natahováno. zkra
cováno a prevracováno, a který domnívá se míli tolik
moci, aby k VLIlinemu cerné stávalo se bílým a bílé
cerný:n. Sociální demokraté necht laskave vezmou na
vedomí, že to, co se stalo s Habermanem, není žádná
státní aféra a že jen nejužší stranický egoismus neko
lika plzenský'Ch Habermanových prátel. mllže se pokou
šetÍ' z toho nejakou aféru vyrobiti. Verejnost si velmi·
preje, aby takový:ni osobními záležitostmi nebyla zne
pokojována a aby ta zlost zLlstala tam, kam patrí, totiž
nekde v prítmí. Jestliže však sociální demokracie je
dine z tohoto dLlvodu hodlá táhnouti proti naší zahra
nicní politi'Ce, tedy jest ta až príliš ubohé a dokazuje
to, jak rychle si tatO' strana zvykla na roli politické
buržoasie, která podle svého mínení si smí dovo1iJi
více než kdo jiný. Jest to jeden ze zjevLl, jež dokazují,
jak nebezpecno jest, jestliže všeeka moc ve státe je
v držení nekolika stran, nebot pak se taková strana
dO:llnívá, že si smí všechno dovolit a že už ani nemusí
maskovat své dllvaeJy, nýbrž miHe proste jako duvod
ueJatÍ', že má zlost. Ale ovšem, tak daleko ješte ne
jsme, aby se tohle všechno povedl.o. Fronta, která by
se v tomto prípade zdvihla proti mstitelL1T11nepotvrze
ného vyslance, byla by tak velká, ž,e si to mstitelé
konec koncLl prec jen rozmyslí.

Dopisy
Pred volbami.

I .,. "

Vážený pane redaktore!

Smíchov dne 13. cervna 1925.
emohu prehlédnouti jen tak dopisy pana J. J. S. a pana

Urxe, uverejnené Vámi v cís. 22 »Pr.ítomnosti«, týkající se vo

lební reformy, aniž bych k tomu neucinil poznámky. V dopisech
tech a ve Vaší poznámce k nim se agituje pro to, aby se nevolilo.

Z obou dopisu vycítil jste tu ohromnou nespokojenost (ovšem
pochopitelnou) nad dosavadním nezdravým volebním rádem.
Velká cást tech, kterí miluj í ceskoslovenský stát, volá po zru
š'ení vázaných kandidátních listin! Dokud nenastane zrušení
kandidátníeh listin, bude velká cást stoupencu kterékoliv po
litické strany nespokojena. Proto agitujte v prvé l'ade pro> zru
šení vázaných kandidátních listin a ne pro založení nové p~li
tické strany.

Nevoliti znamená posilovati neprátelský nám živel a to jest
težkým hríchem na vlastním národe! Zbývá tedy, aby se obcan
ské strany za všech okolností zasadily o zrušení vázaných kan
didátních listin! Která z nich nebude v tomto smyslu vystupo

vati, má na mysli všechno jiné, jen ne dobro celku a nezáleží
jí na kvalite ceského národa, nýbrž na mandátech.

Váš názor, nevoliti a snad pro to ješte agitovati, že prý je
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to jediná zbraJ'i. proti násilí a silnejší než se domnívají držitelé

moci, jest, prosím, naprosto nesprávný! Proc? Uvažme, že tím
bychom posílili náš neprátelský tábor, který by naplodil mnoho
zla na ceském národe a pak bychom težce odklízeli, pri sebe
vetší houževnatosti, trpké ovoce jeho práce. To si rozmyslíme!
Budeme dle Vašeho názoru zatím dávati ješte pozor, ale nevo
liti, k tomu nesáhneme ani v nejkrajnejším prípade.

J sem presvedcen, že nejakou tu stranicku založiti jest oprav
dovým Vaším úmyslem. My nejen že máme mnoho stran a stra

nicek, ale mnoho bastardu techto, a tu, prosím, mne nevyvrátíte,'
že bylo by ne ve prospech ceské vetšiny, založiti ješte jednu po
litickou stranu.

Tu mne ta ne na mysli, že zdravejší by bylo nejen Vámi, ale
i ostatními politickými stranami obcanskými, jež jsou si pro
gramove blízké, propagovati sloucení jich, což by bylo každým
z nás jen vítáno. Jsou-li to strany vesmes takové, v nichž se
nachází dle; Vás nacionalism us, jest toto sbl ižení možné.

Tvrdím, že národ ceský není prázdné slovo, nýbrž silný in

dividualismus, jenž chce samostatne žíti, a proto budte uj išten,.
že nechce stranickou roztríšteností prispeti k znicení svobody,
kterou si tak za težkých obetí a po staleté porobe vydobyl.

Proto tvrdím, že príští volby nebudou znamenati prírust'ek
nových stran, stranicek, nýbrž spojení stran dosud programove
si blízkých, jichž vedení, povýšeno nad všechny osobní zájmy,
bude sledovati myšlenku rozkvetu a zdokonalení ceskosloven
ského státu.

Teším se na Vaši ctenou odpoved ve znamení našeho prátel
stvÍ.

Váš losef Krotil.

(Pozn. redakce. Vážený pane, co nejde tak, ptljde snad
jinak: nelze-li získati nápravu, jejíž nutnost sám uznáváte,
zrušením vázaných kandidátních listin, je snad dovoleno uva
žovati o nové skupine, kde by mohli složiti hlavu lidé, jimž se
ve stranách za dosavadního hospodárství nelíbí. Kdyby vázané
kandidátní listiny byly zrušeny, znamenalo by to zcela jinou si
tuaci, za níž by se snad dalo mnoho prosadit uvnitr stran sa
motných. Pri volných volbách bylo by možno každému hnutí
.daleko spíše prosaditi v strane, a odpadl by jeden z hlavních
duvodu, z nichž se po nové strane volá. Tyto úvahy si ovšem
nechme, až vázané kandidátní listiny budou zrušeny. Nemohl
byste nám ríci, kdy to bude? Pokud se týká dalšího: také ne
jsme práteli drobení politického života na malé stran:cky. Víme,
že by se s tím svezlo mnohé hnutí, které je blízko nerádnosti.
Velké politické strany mají pravdu, jestliže jsou proti takovému
tríštení. Ale to je jen v theorii. V praxi práve ony nejvíce ta
kovému tríštení napomáhají, a sice tuhým, nedemokratickým
rcžimem, který je v nich ve všech zaveden, a osobním, protek
cním hospodárstvím. Vy ríkáte, že ceský národ nepujde za ma
lými stranami. Je-li tak jisto, že nepujde, proc se tedy proti
malým stranám vymýšlí volební reforma, která je má zkosit?
Nelíbí se Vám ta agitace pro nevolení. Dobre, ani nám se prí
liš nelíbí, ale snad to bude nutnost. [{eknete, jaké jiné pro·
stredky jsou proti násilí, které nás nutí, abychom proti své

, vuli volili jednu 'z koalicních stran? Reknete, co má tedy pri
volbe delat takovÝ clovek, který nechce volit žádnou z peti
~lran koalicních a kterému je zabráneno voliti jinou? Je nutno
podríditi se diktátu? Zbran nevolení je snad jediná zbraií, která
mtlže dnešní držitele moci privésti na ponekud jiné cesty. Proc
;Icchcete V prvé rade od nich, aby meli ohled na národní posíci
a aby nechteli proste spoustu ceských hlasu si privlastnit? Kdy
by nebylo tohoto verejne ohlášeného úmyslu, nebylo by žádn"
agitace pro nevolení. Tedy na koalicních stranách je v prvé
rade, aby neposilovaly tímto zptlsobem neprátelský tábor. ~ebo(
nálada pro nevolení vyplývá jen z oJporu proti diktátu. Ale
nemtlžete lidem, jimž byly vzaty všechny aktivní možnosti,
bráti i to poslední politické právo - pasivitu.)

II.
Ve1ectený pane redaktore!

Dovolte poznámku k otázce: Volit ci nevolit. Ve svém spise

"Jací jsme« tvrdíte, že neexistuje slovanská holubicí J;>0vaha.
Zapomnel jste patrne na Cechy. Je sice pravda, že v dobe, kdy
bejvávalo dobre, bojoval ten národ na barikádách, dával se za·'
vírat a deportovat a to prý proto, aby dosáhl práv obcanských,

tedy na pr. aby mel volební právo. Uznáte, že to bylo zbytecné,
r.ebot dnes je lépe nevolit. Proc?

inteligenci - vrstve, jak známo politicky neschopné - až
na nekteré cestné doktory - bylo odnato Rudolfinum. Lidi, vy
braní z národa, kterým ted Rudolfinum je venováno, se sice
proslavili mnohou aférou, z které byl výdelek a která dodnes
je zahalená v prítmí; o té se však nesmí psáti, nebot by tím
byla poškozena republika, která má heslo "Pravda vítezí«, což
ovšem mnozí vykládají: Pravdy resp. pet pravd vítezí podle
klíce. Díky tedy republice a jejím zákonum, hlavne pak záko
nodárcum, neskoncily ty aféry tragicky, nebot jsme se dohodli
(my, národ ceskoslovenský, chtejíce upevniti dokonalou jed
notu národa, zavésti spravedlivé rády v republice, zajistiti po
kojný rozvoj domoviny ceskoslovenské, prospeti obecnému

blahu všech obcanu tohoto státu a zabezpeciti požehnání svo
bedy príštím pokolením)"že se dohodneme a že si nic nebudeme
vycítat.

Poslanci tlumocí vuli národa, ale proc by se jí meli ríditi?
Proc by meli dát lidu Q)ri volbách možnost, aby projevil svou

vtlli nejširším a nejsvobodnejším zpusobem?
soo.ooo lidí nemá lepší pomoci proti rušiteltlm ústavy než

vzdáti se težce vybojovaného práva, 500.000 lidí nemá dohro
mady dost síly, aby zachránilo svá práva proti osobám a OSO

bickám, proti redaktorum koalicního tisku a útisku, proti du
vcrníkum svazu a špinavých afér, proti tajemníkum a tasemni
cím stran, proti lidem, kterí nejsou dost nízcí a necestní, aby
meli vlastní míneni, 500.000 lidí je v demokratické republice
koalicní zásluhou postaveno pred dilemna: vybrat si mezi oli·
garchií nebo zesilováním neprátel státu.

Zdravím Vás, pane redaktore. Váš K. C.

Delník o delnictvu.
Pane redaktore!

Ctu Vaši »Prítomnost« obcas. Zajímala mne zvlášte anketa
o dotazu p. K. M. Bylo pri ní vymeneno mnoho názoru. Po
skytovány ruzné, vážne i žertovne mínené raely. nylo nadho
zeno nekolikráte, by dotycný vzal nekde práci jako delník.

K tomu bodu chci necím prispeti.
Pozoruhodný uzáver je, že jest mnoho inteligence, která je

za své výkony špatne odmenována. Tvrdí se také, že jiné stavy
mají (najme delnictvo) 1l'pší existencní možnosti. Pokud se
dclnictva týce, dovolil bych si nepredpojate vylíciti, v jakém

stav\!- se nacházÍ. Zacnu sebou samým, ne snad proto, že
bych chtel mluvit o sobe jako jedinci, ale že jsem jedním z tech
milionu delníku, z jichž rad píši. Pomery a okoinosti, jimiž se
náš život utvaruje, jsou více 111éne stejné.

Pracuji jako delník truhlár~ký v jednom krajinském meste.

Jest mi 29 roktl, jsem v nejlepší síle a schopnosti pracovní.
Jako kvalifikovan}' delník mám 170 Kc týdne. Jelikož jsem
svoboden, vystacím žíti tak, jak žijí i drnzí delníci. Samo
zrejme, že také niceho neušetrím. Pokud budu schopen práce
tak, jaku jsem nyní, muj príjem bude asi v tom samém po
meru. Jak bude v stárí, s tím si žádný hlavu n~láll1cm, a kdy
bychom snad o tom uvažovali, nic platno by to nebylo. Ovšem,
mtlže se k tomu poznamenati: Pilností, šetrností, pevnou vulí
a shodou jiných okolností mtlže i delník docíliti jakési zámož
nosti. Stává se tak asi v jednom prípade ze sta.

Sám jsem mel kdysi podobné illuse, kterých snad není žádný
ve svém mládí ušetren. Po vystrídání nekolika míst v ruzných
krajích získal jsem nekteré zkušenosti a hlavnc poznal svou
c('stu vymerenu.

Na práci jsem si zvykl tak, že v prípade nucené necinnosti
se m~ po dílne stýská. A je tomu i u vetšiny spoludelníku, ac
se na práci nekdy nadává, není to míneno vážne. Každý oprav

dový delníK, je-Ii zbaven na j'ednom míste práce, snaží se chyt
nout jinde. Potrebuje chléb a pak je to jakási podvedomá
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t('uha po cinnosti, Zvykl-li nekdo zacházeti jakýmkoliv nástro
jem, zpracovávati jakoukoliv hmotu, obsluhovati stroj, cítí
instinktivne, že ta vec patrí k nemu a on k ní. Zvlášte u star
ších delníku možno pororovat, že se s ruznými kusy svého ná-
radí prímo mazlí. Takový delník dovede Vám zaujate vyprá- 
vi'ti o prosté drcvené uhelnici hodinu i více, Na druhé strane
mnohé naléhavé a duležitejší veci nestoj í mu za rec.

JJ1avním ryselTJ našeho života je žíti den ze dne. Neuvedomo

vati si tu bídu, která nás obklopuje doma, v dílnách; i naše
IlJa jsou do ní oblecena. Navštevují se hospody, ruzné tanco
vacky, biografy, kde cím vetší a nemožnejší sensace se pred
v{Jdí,tím vetší oblibe se teší. Obycejne podobný film nemá se
životem delníka nic spolecného, pdve proto ta pritažlivost. Mezi
ce,kým delnictvem se i dosti cte. Výber cetby je zas podobný:
romány z Politiky a jim podobné tvorí hlavní duševní stravu.
Literatura t. zvaná sociální, z,1stz,vá delnictvu bud vubec nc

známa nebo nepochopitelna, až snad na malé výjimky. (Ne
divte se, souborné vydání VVolkera bylo jen na jemném paplre,
vázáno v kMi a stálo pres 100 Kc. Pro koho \Nolker psal?)

Rovnež tak je tomu i s organisaceltli. Pravdou je, že velká
vmina delníktl je organi50vána politicky i odborove. Práce
ti"chto organisací všech delnických stran bez rozdílu je težko
!,ádná a není vetšinou clenstva brálla važne. Schtlzky clenské
i výborové odbývají se s obradností rtlzných tech besed a ji
r.í'ch meštanských spolku, od nichž byla tatu delnictvem pre
vzata, Poslední dobou snaží se komunistická strana o nápravu
v techto vecech. l<ovnež i styk delnictva s jeho politickými
vlldci není príliš tesný. Tito pv vetšine žij í v j in}'ch pomerech,
mají jiné spolecenské požadavky a i pri n'~jlepší snaze nemo
hou se vžíti v stav delnika-proletáre.

Všeobecne s tvrdí v našich republikánsk);ch publikacích, že
prevratem pominuly u nás všecky spolecenské rozdíly. Na zá
klade naší ústal'Y máme prý dokonalou Iidovládu. Pokud se mne
týce, prakticky jsem se o tom nepresvedc.il. Nemám sice pri
,vém stavu valných styktl s vrstvami spolccensky výše postave
nými, Mohl bych se sice poucovati v novinách, spo1ecensk)'ch
románech, v divadle neb biografech. Ale prominete mi, když
reknu, že zprávy z techto pramentl beru s reservou,

Pokud se mne týce, bylo to snad nekolik majitelu, reditelu
I1cb vedoucích úredníku továren, kde jsem pracoval aneb se
" práci ucházel. Predstava, jakou mám o vetšine z nich, není
zrovna nejlepší. Pak úrady, z nichž zvlášte berní zanechal mi
citlivou bolest v kapse. A vojenských nadrízených jsem užil
,nad nejvíce. Šest roktl služby, z toho dva v republice a letos
jako záložník. Ve styku s nimi jsem byl vždy vedom jejich
hmotné i 'duševní prevahy a chte nechte podrobil se. Podle
mého názoru, každý clovek mého stavu ci trídy nese, byt ne
vedomky, na sobe cejch, svým chováním i vystupováním, že
>polecnost lidská ho urcila, by sloužil trídám vyšším, nadr;
zeným. Tohoto cejchu se jednotlivec velmi težko zbavuje. Zde
je kolektivism na míste.

Prostý delník nesvede sám niceho proti moci, at už je druhLI
jakéhokoliv, Kdyby stokrát i v právu byl. Vždy se najdou pro
stredky, pomocí jichž je potrestán. Zptlsob tr('stu mttže být
ovšem rtlzný a nekdy i zcela nenápadný,

A nyní k prípadu p, K. M. Kde jsou ti rádci, kterí inteli
genta strkali mezi delnictvo, že se mtlže propracovati i na místo
reditele továrny, Jak to krásne zní, Konecne je to i možné,
znám sám podobný pHpad, Prominete však, když se nebudu
u pánovi, jenž to dokázal, dokonce bez vzdelání, déle šírit.
K posQuzení jeho cinnosti musil bych užíti ostrejších výrazli,
které v obecné mluve mezi námi se u7,ívaj í, zde by však roz
hodne nedelaly dojem. Bud by se p. K. M, podarilo najít tu

cestu, mimochodem receno, není to nic lehkého, aneb by splynul
v našich radách, kde podle výroku jiných to není k životu ani
k smrti. S prací manuelní by težko splynul.
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lJromillte mi, že jsem se rozepsal tak rozvlácne. Jako kaž
dtmu dclaíku, schází i mne schopnost správne vyjádrit to, co
cítím. Yesnická dvojtrídka me ovšem nemohla dát valný zá

klad. Bude-li Vám to možno uverejniti, ucinte tak.
S úctou

o atheismu.
Vážený pane redaktore!

Pri sledování zajímavé diskuse o atheismu napadají mne ne
které glossy.

Nutno rozlišovat pravdu a správnost, jak na to upozornuje

Heveroch. Dle neho je pravda projev presvedcenosti subjektu
o správnosti názoru, úsudku, tvrzenÍ. V pravde je mnoho
subjektivního, ve správnosti nic. Správnost je shoda se skutec
ností. Správností lze oznaciti tvrzení, že tráva je zelená, kámen
padá, teplota lidského tela že je 37" C atd. Správnost je jen

jedna. Pravd je víc, je jich tolik, kolik je individualit. Pravdou
je, že nutno bojovat za vlast, stejnou pravdou je, že nutno bo
jovat za trídu; pravdou je, že nutno bojovat proti buržoasii,
stejnou pr;tvdou je, že nutno bojovat proti socialismu, Za

správnost se neumírá; tvrdí-li nekdo, že Snežka je 2000 m vy
soká, pokusíme se opravit jeho názor, ale neupadneme proto do
afektu. i{ekneme: to je nesprávné. }-tekne-li nekdo politicky or
gánisovanému a pro stranu zapálenému cloveku: »Vaše strana
je strana korupcníku, vyžíracu republiky,« méne temperamentní
vykrikne: »1'0 není pravda«, temperamentnejší snad jako argu
mentu použije svých dlaní.

Preme-Ii se o správnost, mužeme druh druha presvedciti.
Preme-Ii se o pravdu, nikdy se nám to nepodarí, a je proto
každá diskuse tohoto druhu, byt velmi zajímavá, úplne zbytec
EOU.

Otázka existence Boha, event. neexistence Boha, patrí mezi
pravdy.

hou, myslím, ctyri druhy lidí: 1. ktel-í Boha cítí a prožívají,

2. Ikterí by si práli, aby byl, 3. kterí by si práli, aby nebyl,
4. kterí prožívají a cítí neexistenci boha. Užívám úmyslne
u prvé kategorie slova c í t i t i boha, pro ž í vat i boha, slovo
veriti v boha reservuj i pro druhou, nebOt slovo ver í 111 obsa
huje v sobe jakousi krecovitou cinnost; nejsem, si jist, mnohé
:1!luví proti, ale prece verím; premáhám sVLlj rozU111, u111]cuJi
duvody a verím.

Spekulativní theologie velmi poškodila vec Boha zde na zemi
a zmenšila pocet jeho vyznavaCtl, ponevadž jej popsala a defino
vala. Zahrála si na vedu a to na vedu prírodní v užším slova
smyslu a definovala boha jako bytost nejdokonalejší, nejdobro
tivejší atd. Tím hodila tento pojem na pospas rozumu. V~tšina
debat deje se o tento theologický pojem boha. Starí byli da
leko benevolentnejší k svým bohtlm, nežádali na nich ani vše··
mohoucnost ani nejvyšší dobrotivosti, a lépe si proto s nimi

lozumeli, Prožívání boha nesnese zasahování rozumu; reknc
n~e-li »miluj i svou vlast«, nebereme k tomu na pomoc mapu
a ctverecní kilometry.

Vezmeme-Ii na pr. na Krista vedu, dojdeme nutne k záveru,
že to byl degenerovaný žid, trpící paranoia originaria Sanderi.
Dcšli jsme správnosti, 1. j, zaradili jsme zjev a pojmenovali dle
dnešního stavu svých vedomostí. Tak ocení jej psychiatr, jinak
jiný. Jinak bude hledet na pí'. na les malír, jinak botanik, jinak
lesník, jinak obchodník drevní a jinak Pražák na výlete.

Pro svou osobu ve svém pomeru k Bohu patrím do kategorie
lidí uvedených sub. 1., a nikdy mne neznepokojoval objem jícnu

ryby, kteni spolkla Jonáše, ani fysiologické CuriOSU111neposkvr
ncného pocetí ani zahnívající Lazar atd,

Zustal jsem krestanem a katolíkem proto, ponevadž zakla
datel této spolecnosti dal lidstvu nekteré tak moudré rady, že
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již asi nic moudrejšího receno nebude. Nedovedu si predstavit

vetší bezpecnost existence, vetší ideál klidu a vítezství toho,
jenž dospel k stavu možnosti ríditi se výrokem Kristovým:
»Uderí-li te nekdo v tvár jednu, nastav mu i druhou.« »Milo
vati neprátele atd.« Zlociny a prehmaty, jichž se dopustila cír
kev, nemohou býti pohnutkou k vystoupení z ní, nemllže-li býti
rada nespravedlností a prehmatú, jichž se dopouští republika,
dllvodem k vzdání se ceskoslovenského státního obcanství.

S projevem hluboké úcty
MUDr. V. Vondrácek.

Tatranská Lomnice.

Bulharská fronta.
Vážený pane redaktore,

y, Brne, dne 1. cervna 1925.
sleduji pozorne projevy evropského, specielne však cesko

slovenského tisku, týkaj ící se bulharských vecí. Mé pozornosti
neušel clánek uverejnený v »Prítomnosti«, vyšlý ze srbského
pera pod názvem "Bulharská fronta«. Dojem, kterým na mne
clánek púsobil, jest ten, že pisatel pohlíží na tu bulharskou tra·
gedii lhostejne a smele svérázne se vyjadruje o vecech, se kte

rými je, jak se zdá podle jeho výrokll, málo obeznáinen.

Dovolím si, vážený pane redaktore, zastaviti se 11 nekterých
bodú, které se mne zdají pravde neodpovídaj ícími.

Pisatel praví, že Alexander Stambolijský byl obviiíová'l
cervnovými pucisty, že byl diktátorem a bolševisátorem Bul
h;lrska a t. p. (ovšem zapvmíná zmíniti se, že byl Stambolij
ský obviJ'lOván u bulharského lidu bulharskými pseudonaciona
listy a sice, že Nišskou smlouvou zradil zájmy Bulharska) a že
pravdivost tohoto obvinení jest otázkou samostatnou. Dále
praví: »co prinesli Bulharsku lidé, kterí je osvobodili od druž
bašské diktatury nezákonitosti a teroru? Tato otázka zústane
nezodpovedena«

Myslím, že o tom, co ucinil Stambolijský jako vyvolenee
75% bulharského lidu, jako veliký reformátor a první strízlivý
slovanský politik Bulharska, mllžeme vždy mluviti s hrdostí. Ti,
kterí jej sesadili, vydali všechny jeho »tajné dokumenty«, címž
se udelali velice smešnými, nebof dosáhli právc opak toho, co
dosáhnout chteli. Prohrabuj í se již 2 léta v jeho archivu, aniž
by mohli najíti neco, cím by jej mohli zkompromitovati. Jeho
zápas proti komunistlll11 v roce 1920 jest znám tak dalece, aby
výroky Cankovovcu o jeho »bolševisátorství« byly bezpodstatn~.
Co udelal Stambolijský za svého pllsobení v ekonomickém a
kulturním povznesení Bulharska, o tom mluví nejlépe spousta
zákonu, tisíce sedláku, kterí dostali následkem pozemkové re
formy pudu, mnoho pekných venkovských chaloupek, nekolik
set škol, sta kilometrll komunikacních prostredkú atd. Mel-li

Stambolijský vinu, byla to ta, že šel cestou bratrí Gr,lkchú,
že naucil sedláka bojovati za svoje práVa! a zájmy - - že se
bil a dovedl umríti v zápase pro svobodu a plldu. Památka
Stambolíjského jest velice svetlá v duších všech sedlákll, než
aby ji mohla potupiti hrstka pucistú svými necestnými obvi
ncními.

Cankov nikdy se nebál bolševického nebezpecí, byla to jen
rouška, za kterou skrýval a skrývá zlociny spáchané a páchané

na zaprisáhlých neprátelích bolševismu - bulharských sedlácích

a jejich vúdcích. Toto potvrzuje též fakt, že po cervnovém
puci komunisté a jej ieh tisk se tEili naprosté svobode, že byly
roztríšteny pouze zemedelské, politické a ekonomické organi
sace, terorisováni, vezneni a vraždeni pouze zemedelci a ko
necne, že pocet zavraždených sedláku a selských vlldcu, tech,
kterým byly cizí všechny »nové smery« a »Ievé idee«, jest da
leko vetší, než pocet t~ch, kterí jsou pokládáni za nebezpecí

. hrozící Bulharsku - komunistll a pseudokomunistll. Mnoha
lidem jsou známy zpusoby, kterými se Cankov snažil roztríštiti

Bulharský Zemedelský Národní Svaz, nejsilnejší demokratickou

organisaci v Bulharsku a zatlaciti ho na bludnou cestu. Málo
lidem jest však známo, že Bulharský Zemedelský Národní Svaz
od 9. cervna až do dneška zustal veren svým ideám, že nešel
ani okamžik cestou nepravosti, z cehož jej Cankov vinil.

Cankovuv výrok, že ve Svazu ~,Ievé krídlo družbašu - což
znací v pravde celou stranu - je v jedné frónte s komunisty«

_ jest v tomto clánku vzato za fakt pres to, že jsou tato slova
recena vládou, která má nejvetší zájem na tom, aby pred Evro
pou prebarvila oranžové bulharské zemedelce na cerveno. Jest
hríchem mysliti, že nekolik lidí, kterí prIšli do Bulharského
Zemedelského árodního Svazu ve :J4 na 12 kricíce o jednotné
fronte s,elských a. delnických mass, nemaj ících žádné stoupence

než svoje redaktory a svúj deník (který jest již dávno zastaven)
jsou celý Bulharský Zemedelský árodní Svaz. Hrích ciní též
každý žurnalista, který bere tyto výroky za pravdivé.

Cankov dobre ví, že Bulharský Zemedelský Národní Svaz
ode dne, kdy mu bylo dovoleno znovu žít i, prešel do rukou

lidí, kterí ho vedli statecne cestou ~emedelství, pres teror
z prava a koketování z leva, že Tom o v, O m a r c e v s k ý,

Tu r I a k o v a Ma r k o v jsou lidé, kterí nemohou býti ob·
vineni z toho, že vedli Bulharský Zemedelský Národní Svaz

1iepravou cestou. Proto dovoluji si odmítnouti tvrzení pisate
lovo. které se nezakládá na pravde, že »zemedelská strana ne
dovedla vcas oddeliti svoj,e veci od vccí komunistll« a ríci, že
Bulharský ZE'medelský Národní Svaz zachoval a zachová i na
dále svuj ciste zemedelský ráz se svojí rázovitou zemedelskou
ideologií pres to, že jeho lidé jsou ubíjeni. zatýkáni, že bylo
sáhnuto nejenom na jeho politické orgány, nýbrž i na zemedel

ské družstevnictví. Podotýkaje shora uvedené, myslím že názor
pisateluv, »vše ukazuje na to, že by se pány situace stali komu
nisté«, je nejen pravde neodpovídající, ale ješte hodne tendencnc
zabarven.

Evropa pres svou lhostejnost, pohodlnost a strach musí se
prece jednou n:l tyto veci podívati strízlivým oJ...--ema poznati,
že bulharskému lidu svou lhostejností uki'ivdib a napraví snad
svou chybu.

Na konec musím bohužel konstatovati, že Vy, pane redaktore,
v predmluve k clánku jste umístil 3 rádky, kterými jste ukrivdil

vel ice bulharskému lidu. M yslím, ~.e lepší in formovaností o ve
cech v Bulharsku by se neprišlo k takovému výroku. Canko
vova vláda, ten »cTábel«, jak jej nazýváte, nereprcsentuje ani
ro% bulharského lidu, má proti sobe oposici, skládající se ze
zemedelcll, socialistú, radikálu, demokratll a nacionálních libe
rálll, kterážto oposice byla by schopna vytvoriti zatímní koalicní
vládu, které by se zajiste podarilo zjednati v zemi porádek,·
vrátiti obcanská práva lidu, provésti zákonité volby, a postaviti

Bulharsko na cestu pokroku a rozyoje.
Myslím, že taková oposice, která je opravdu schopna utvoriti

koalicní vládu, nezasluhuje titul »b e I ze b u b«. Totéž mohla by

pochopiti i Evropa a poraditi Cankovovi, aby se dalších dobro
družných kousku vzdal a nechal predati vládu do rukou tech,
kterí jsou schopni utvoriti podmínky zpusobilé k lécení mnoha
tc.žkých ran, zpúsobených Bulharsku krvavým režimem.

Si úctou
A.L.
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