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Rudolf Procházka:

Delnokracie bez ilusÍ.
II.

Theoretické zdllvodnení je v názoru, že existuje ja-
kási o b je k t i v n í hod not a ž i v o t a, platná

pro všechny, a že je p o z n a t e in á are a 1i s o v a
tel n á. Kdo ji zná a cítí v sobe sílu ji prosadit, je.
oprávnen ukládati ostatním, co mají delat a i myslit.
Komunismus si ji predstavuje jako hospodárskou sou
stavu, kde by k a pit á I byl v Ia s tni c tví m
p r a c ují c í c h a výroba i distribuce podrobeny prís
nému plánu. Pro fašismus je to »n á rod ve f o r
m e«, organismus, v nemž všechny ideje a energie
jsou podrobeny státní raisone. Rust, rozpetí, prirozene
na útraty druhých - to jest smysl života. Jestli v ko
munismu vybíhá jen ad absurdum mechanicko-racio
nalistická theorie XIX. st., ve fašismu hlásí se filo
sofie XX. st. orientující se na methodách biologických
a historických, vitalismus. V obou prípadech opet m e
ta f y s i k a. Dllmyslné konstrukce na ovládnutí a vy
težení ohromných sil prírodních, jež postupem staletí
vytvoril clovek západní civilisace, musily se mu ko
necne vymknout z rukou, jak bylo casteji prozíravými
duchy predvídáno. Objekt má svou vlastní logiku, a
jakmile jest jednou uveden v pohyb, nedá se již libo
volne zastaviti. Lidský subjekt stává se pred ním ubo
hým carodejnickým ucnem. Marxuv »Kapitál« je bala
dou moderního vývoje, ovládnutého strojem, a jeho
nepretržitým, stále stupnovaným pohybem. Soucasný
život je tak preplnen a štván prací, navzájem si pre
kážející a odporující, cloveka strhující a drtící, že ni·
kdo již neverí, že by se mohl regulovat sám, že by
volná hra a konkurence hospodárských sil vedla k nej
lepšímu výkonu a porádku. Naivní, optimistický libe
ralism je odbyt. Ale po nem pri c h á z í P o c h o
p i tel n e d o nes n á z í i dem o k r a c i e, jako
nauka o tom, že clovek si muže vládnouti sám, že
všechna moc pochází z lidu a vule obecná vzniká
úhrnem vulí individuálních, vyjádritelných hlasovacím
lístkem a podléhajících jen mechanickému principu vet
šiny.
. Prostý jedinec nemuže se již vyznat v té vrave a
nemuže si zde opatrit ani sluchu, ani vlivu. Je odká
zán na informaci a výklad tisku, který se sám stal
také odvetvím prumyslu a na oporu organisace, která
je zrízena, ponevadž potrebuje masy, na hájení bez
prostredních zájmu a propagandu nejprimitivnejších
mínení. Strany stávají se z platforem velkých mužu
zápasících o svetové názory a nejlepší státní zrízení
orgány velkých zájmu zápasících o nejvetší podíl na
moci, o nejvetší korist z bohatství národní výroby. Ho
spodárské, t. j. hmotné a dravé momenty vtlacily se
pováž1ivc do popredí ve vedomí mili011lt i v celém V·2-

p L I I K rejl1e1TIživote státním a mezistátním. Role kapitálu,
zejména financního stává se dominantnÍ. I tento uni
versální prostredek a nezbytná podmínka jakéhokoliv
pusobení v moderní spolecnosti vymyká se kontrole a
ciní sám sebe úcelem.

Rozcarování demokracií je obecné, a nejcitelnejší
práve u nejlepších duchll doby. Ale jest to jen rub bý
valé slepé lásky. Ríká se »demokracie« a myslí se celý
moderní život, jehož se na rozdíl od drívejších epoch
úcastní aktivne masy, které sem prinášejí prirozene
své vlastní Zpllsoby i nezpltsoby, sklony, myšlenky
i chute. Representacní kulturní úroven se tím ovšem
snížila proti dobe, v níž byla v zorném úhlu vBy jen
vrchních deset tisíc, vypestovaných tradicemi rytír
ství a náboženství. Jen humanitní optimismus století
osmnáctého, se svou nezkalenou naivní vírou v lidství
(clovek je od prírody dobrý a moudrý) mohl to neo'ce
kávati. Ale v dnešní kritické a zkušené dobe málo slu
ší staveti se pohoršeným nad tím, jak masy zacházejí
s technickými vymoženostmi, s volným casem a v ne
poslední rade s politickou cenou svého hlasu, volebním
právem. Clovek nestal se lepším, je-li dnes prumerne
vzdelanejším (ctení, psaní, pocítání). bohatším a vol
nejším. Sociální výchova je problém generací. Zatím
užívá nove nabytých prostredku, jak práve dovede ~
jak se mu líbí. Že to neprináší projevy vysokého vkusu,
vzácné ušlechtilosti a ryzí pravdy, jest zcela priro
zeno. Rozhodující vliv množství musí vésti nejprve
k mechanisaci, vulgarisaci, k industrialisaci a komer
cialisaci všeho, zábavy stejne jako vzdelání, požitk'.l
jako práce, umení jako politiky. Jestli nemá dnešní ob·
can na vybranou než mezi nekolika stranami a politi
ckými orgány, není na tom lépe clovek, který chce
slyšet hudbu, videt divadlo, císt knihu nebo zajeti do
lázní. Je nucen prijmouti to, co mu nabízejí koncertní
a divadelní agentury, reklama nakladatelská, móda a
cestovní ·kanceláre. Guillelmo Ferrero podává velké a
pusobivé obrazy této tragikomiky kultury kvantita
tivní a Oswaldu Spenglerovi jeví se tato doba vnitrne
vyžilou, úpadkovou. Ale biologický pesimismus Spen
gleruv nepripouští zvrácení dejin novou aristokracií.
Nyní již muže prijíti jen anarchie a caesarismus. Kruh
se uzavírá divocinou, príznivou silným uchvatitelum.
Kritikové demokracie trpí zúžením svého zorného po
le. Jejich výtky ne t ý k a jí s e v p r a v ded e m o
k r a c i e, p o Ii t i c k é for m y, n Ý br ž dob y,
v níž v Iá dne m a s a. Odstranením demokratické
vládní soustavy by chyby dneška nezmizely, nýbrž jen
nové pribyly.

Aldous Huxley, jedna z nadejí mladé britské litera
tury, vrátil se nedávno z velmi špatnými posudky de
mokracie americké, která jen predbíhá obdobnému vý··
voj i Evropy. Je naplnen ironickým smutkem nad
vším tím casto vytýkaným prázjným shonem za dola
rem, marností obrovské výroby i konsumu v té nudné
uniformite své standardisace a mechanicnosti, která se
již týká stejne idejí jako statku. Té povrchnosti, u1)o
hosti požitku i myšlení! Ta kina, radia, sp,~rty i ko-
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není totiž možno predstaviti si realisaci soudobé
kracie jinak, nežli ve forme representativní, par
tem vybraným a pracujícím na podklade vetšino
Všemožné návrhy na reformu lidových zastupitel
na zavedení snemoven odborných, na vetší uplat
referenda, na ruzné volební rády s prísnou pomern
nebo naopak s akcentovánÍm vetšiny, mohou mítI sv
relativní užitecnost a jsou vítány práve jako jok
cilého života demokratického. Ale kritika neomezuje
dnes práve již jen na stránku technickou, n)·brž
pírá samy principy demokracie: lidovou svrchovano t
hlasovací právo a majoritu. »Muž na ulici« nemá vu
bec možno~ti utvoriti si samostatný názor a soucit
podléhá cizím vlivum, nikoliv tem nejlepším, necháva
se cástecne bezdecne, cástecne vedome ovládat a zn
užívat; jak tedy možno nechávat jej dále svrchovaný
rozhodcím? Komunismus osvoj uje si tento duvod, ab
omezil volební právo na jedinou trídu pracujících (ve
smyslu neprípustne zúženém) a potlacil všechny pu
blikace, krome proletárských - vžjyt demokratické
volby, obecné a rovné, jsou pouze financní macha a
svoboda tisku je svobodou kapitálu na ohlupovánÍ a
korumpovánÍ lidu. Kritikové fašistictí a fašisujÍcÍ cer
pají z téže skutecnosti neco úplne opacného. Neschop
nost lidových mas i jejich zvolencll (poslancu a mini
stru) porozumeti ohromnému a složitému dení mo
derní spolecnosti a hospodárství a tím méne inteligent
ním a bezpecným zpusobem je ovládati, nutí k doce
novému zpusobu výberu vudcL1. Je treba rešiti otázku
chceme mít v Iá d u k o mp e ten t n Í ci v Iá dud e
m o k r a t i c k o u, vládu tech, kterí tomu rozumí,
nebo tech, kterých je více? Ale je to opravdu tak do
cela nový problém? Nebylo již jríve obtížno utyoriti
vládu na podklade demokratickém a nepadly již dávno
jisté iluse nebo spíše jistá nedorozumení?

O tom, že vládnout nemohou všichni a že »smlotlve
spolecenské« nelze rozumeti tak, jako by bylo treba
souhlasu každého obcana k jakémukoliv rozhodnutí,
není již sporu. Neschopnost milionové masy i kterého
koliv namátkou vybraného individua vykonávati vládu
je samozrejmá. Liberalism dnes nikdo nechápe ato
misticky. Nejde vLlbec o to, aby se uplatnil kažjý in
dividuální názor a každá individuální vule v každém'
konkrétním prípade, aby masa, at již vetší nebo menší,
kvalifikovaná více ci méne, vládla prímo ba, prísne
vzato, vládla vubec, nýbrž o to, aby byla pro vládu
získána d u ver a všech ve státu interesovaných a aby
jim byla ponechána m o ž n o s t t u t o d uver u p o
s k y t n o u tne b o ode prí t. Že vláda má býti do
hrá, j-ejÍ správa ojborná, hospodarení produktivní, le
ží již v pojmech sam:)Tch. ZáleŽÍ jen na tom, je-li jí
treba souhlasu, to jest duvery mas, ci nikoli. Odpurci
demokracie považují to za zbytecné. Komunisti nedají
se predstihnouti žádným aristokratem v pohrdání
schopností masy posouditi vlastní potreby a podepríti
vlastní vudce. Celá trída delnická (tím méne lid v nej
širším slova smyslu) není schopna aktivity ani v my
šlení, ani v cinu, je jí treba k revoluci i k diktature
uvedomelého predvoje - komunistické strany, a stra
ne zas jejích akcních orgánLl. Zje je úplná shoda s fa
šistickou predstavou o funkci »národnÍ elity«, která je
dine ví, ceho je treba a jak to provést. V obou prípa
dech jsou strany lidovými zastupite1stvy, a vudci
(v konecné instanci Vudce) vládou, bez odpovednosti a
jakéhokoliv omezení. Málokterí pracují zde v zájmu

stely a školy! Té korupce a zotroi:enÍ hlav i smyslú
rotacními a ostatními stroji na výrobu verejného mí
nenÍ! Tech stran a koncernu, zvaných politickými neho
hospodárskými, zatím co v pravje jsou to jen skupiny
koristnické! To je plutokracie! Namísto privilegií ro
du nebo práva božského prišla jen privilegia a práva
majetku, financního úspechu a moci. Na místo ideálu
moudrosti nebo svatosti ideál technické vynalézavosti
a organisacnÍ schopnosti. Demokracie jest nezadrži
telná a bude nahražena vládou inteligentních a aktiv
ních oligarchu.

Dnes se masy vtlacily do popredí a tlací tudíž i více
do vedomí, což muže znepokojit duše jemné a citlivé,
ale to prece neopravnuje ku srovnávání dvou úplne
ruzn:)Tch kvalit, nekdejšÍ elity a jnešnÍ masy. Bylo by
nutno srovnávat život mas naší doby se životem mas
jiných epoch a moderní elity s elitou drívejší - kdy
by to melo vubec nejaký smysl príti se o minulost
s prítomností. Pro b u z e n Í a v z e s tup š i r o
k Ý c h v r s t e v j e h i s t o r i c k á s k u tec n o s t,
která má své výhody i nevýhody, ale na níž nelze nic
menit. O t á z k a pro p o Ii t i k y zní p o u ze,
j a k n e j 1é p e o r g a n i s o vat s p o lec n o s t, a
tvorit vládu za techto podmínek. Demokrati soudí, že
treba masám ponechati odpovednost, primerenou je
jich uvedomení a síle, že treba jim poskytnout prÍleži
to~t, aby organicky vzrostly do tradicní spolecnosti a
uplatnily se kladne pri tvorení obecné vule. Pojldadem
je tu názor, že spolecnost muže býti správne a bez
pecne rízena jen v zájmu vše c h svých složek, které
zase jsou s a m y jedine kompetentní, aby rozhodly,
co považují za své zájmy. Vláda mLlže vládnout jen
se souhlasem ovládan:)Tch. To není, jak patrno, doktri
na, vyžadující víry zanÍcen:)'ch vyznavacLl, nýbrž prostý
požadavek zdravého rozumu, podepreného zkušeností,
jak jest dáno již jeho anglosaským púvodem. Není to
nic jiného, než pocítání s realitami, což je vlastní de
finicí politiky. Jestli se nikde nevládne pojle ideálních
zásad demokratického programu, nýbrž prakticky roz
hodují kapitáni kapitálu nebo zas dav se svými vLldci
a svudci, není to žádný argument proti demokracii,
jako není argumentem proti krestanství, že nerozho
duje láska ve vztazích mezi lidmi, ba že se dosud ani
nezachovává desatero prikázání. Autonomie a harmo
nie všech živých sil spolecnosti musí zustati ideovým
z á k Ia j e m každé moderní politické formy a pevnou
s m e r nic Í všech politických snah. Jinak není sta
bility a nepretržitosti ve vývoji.

Jak umožnit jednotlivým spolecenským cinitelum,
aby dostali podíl na moci, a to podíl primerený, a jak
ze všech tech jednotlivých VLllí tvorit správne vuli
obecnou, je jiná otázka, tec hni c k á, jejíž ruzné
zodpovedení nebo i nezodpovedení nemuže míti vlivu
na správnost demokratické zásady samé. Tím méne
ovšem zpusob, jak se jich užívá nebo ten který urcitý
výsledek funkce takových technických zarízení, jako
jsou volební rád nebo parlamentní zastupitelstva. Zde
možno a nutno pozorovat, zkoumat, menit a opravo
vat do nekonecna podle zkušenosti, pojle zvláštních
potreb místa a casu. Není žádných universálních a
vecne platných receptu na nejlepší demokratickou ústa
vu. Proto mluví-li se mnoho o krisi parlamentarismu
a kritisujÍ-li se volby a volební rády, není to nic tra
gického - pokud p r i n c i p z a s tup i tel s k Ý a
m a j o r i t n Í sám není brán v pochybnost. Prakticky
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všech, aniž se tázali po jejich mmem, ponevadž jsou
presvedceni, že by nemohli dostati správné odpovedi,
ba že by nebylo ani porozumeno jejich otázkám.

Lec tato hluboká sk~pse vtlci schopnostem masy
llve:1omit si, co vlastne chce a tím spíše ovšem ceho
objektivne je potrebí, neomezuje se pouze na obe revo
lucní doktriny, pricházející s nov)'m pojetím úkolu v1á:ly
a organi'Sace spolecnosti. Je to celá tendence v soucasné
_ociologii. Myšlenkove vyjaaruje ji nejzretelneji filo
sof Leo n a r ci Jel s o n, ktef5' vyšel ze sociální de
mokracie a zl1stával socialistou. Táže se, je-li právo již
to, co chce vetšina, je-li demokracie sama nejvyšším
statkem spo1ecensk}"m, ci je-li jím naopak právo, n;:zá
vis1é na tom, ví-li o nem a chce-li je vetšina? A doka
zuje prísnou logikou, že formální demokracie, ztotož
nující vetšinu s právem, je neudržitelná, ba nemožnJ.,
ponevadž by vcdla k rozporu s vlastním pojmem. De
mokracie muže býti oduvodnována jenom svým o b s a
h e m, svým p r á v ním a ? o c i á 1ním i d e á lem,
svobodou a rovností, mírem a sprave:11ností, znicením
bídy a otroctvÍ, spolecenskou harmonií. Ale v tom prá
ve dokonale zklamala! Žádn}" z techto vzácných statktt
lidstvu neopatrila a nemohla opatriti, nebot prosazení
každého pokroku ponechává slepé hre náhody: hlaso
vání s nezbytn)'m požadavkem dosažení vetšiny. Po
znání a splnení pravého není ocividné. Je k tomu treba
zvláštního školení a v~'chovy rozumové i mravnÍ.
Masa nemt'1že znáti cestu. Potrebuje vudcu a není ani
s to rezeznati dobré od špatných. Demokracie jako
politická forma, pon~chávající rozhodování mechani
ckému principu vetšiny v obcanstvu i zastupite1ských
sborech, je tedy naprosto nezpl1sobilá k uskutecnení
právního a sociálního ideálu, který se s ní mylne spo
juje, což je jnes potvrzeno silou lidových stran zpá
tecnichch, klerikálních a nacionálních. Vítezství prav
dy, práva, sociální spravedlnosti zarucí jen politický
útvar, organisovan)' hierarchicky po zpúsobu armády
nebo církve s vládou nejlepších a nejmoudrejších.

5amostatníurednícidelníci

1I1orava:

ceské4·96263018-413
nem.

1.4603II4·938
Slezsko:

ceské4t5501.913
nem.

8671733·515
Slovensko:

slov.3.271~848.635
nem.

3721331.259
mad.

1.3661081..444
Podk. Rus:

slov.'II19183
nem.

25467
mad.

30015308

C. S. R. c. a slov. 19.571 = 6-1% 2.663 = Ó2% 63.554 = 64%
nem. 9.488=::31% 1.518=35% 34.181=35%
mad. 1.666 = 5% 123 = 3% 1.352= 1%

V císlech 'O samostatných podnikatelích je vyjádren
pomer p r u mys 1u i ž i v n o stí císelne. Ježto nej
vetší závody jsou v nemeckých a cizích rukou, bude zde
jiste presun ve prospech Nemcl1 - což vypl}"vá prímo
již z císel o úrednictvu, která mluví ve prospech Nem
CI"" ale jdte nevyjadrují skutecný pomer, protože práve
nejvetší prtunyslové závody nemecké, zamestnávající
(:eské úrednictvo, leží v ceských krajích. Podle zjištení,
jež jsme provedli u jednotliv)'ch výrobních skupin, je
v p r Ú ID Y s lov)' c h závodech zamestnáno asi 70.000
c1elníkt't,z toho asi 31.000 v ceských a 39.000 v nemec
k)'ch. Podle delnictva by bylo národnostní rozvrstvení:
Ceši 457'"0, Nemci 557'"0. Ježto jsme v kapitole »ruzné
drevené zboží« a v kapitole »nábytek a staveb. truh1ár
ství« zjištovali pouze vetší závody prumyslové, kdežto
menší, ležící vetšinou v ceských krajích, jsme vyne
chali, a protože v kapitole »hudební nástroje« jsou
uvedeny i nástroje plechové (z dúvodu souvislosti), mú
žeme stanoviti národnostní rozvrstvení v prtlmyslu dre
varském:

Ceši 507'"0)Nemci 50%.

Zahranicní úcast ciní (pily, parketárny, nábytek
z ohýb. dreva) asi 157'"0.

I{omu patrí
ceslroslovenský prulnysl ~

v.

Di'evai'ský prumysl.
Rozsáhlý prltmysl drevarský, podmínený lesním bo

hatstvím republiky, je jako celek pomerne snadno zji
stiteln)' co do národního složení. Až na pomerne ne
patrný pocet spolecností (k nimž hledíme v jednotli
v)'Ch sekcích specilene) provozují všechny obory to
hoto prttmys1u jednotlivci. Je to dúsledek prirozenéh?
v~'voje ze remesla. Ješte dnes 80 procent prumysl~1 stOjí
na samé hranici remeslné výroby (továrny nabytkll
s 15-25 delníky), Mužeme tedy zde 'Yelmi ?~bre p~
užíti jat scítání lidu z 1'. 1921 a komb1110vatt Jeho vy
sledky:

JiN H ejda:

N

Cechy:

samostatní
ceské 10.882

nem. 6.764

úredníci
1.680

897

DAR

delníci

34.810
24-402

*
V :1alším rozboru jednotlivých odvetví drevarského

prltmyslu postupovali jsme tak, že pily probrali jsme
v celku, nevynechávajíce žádného podniku, i když po
zdeji jsme pocitali s ním znovu. Proto tvorí pily zcela
samostatnou skupinu. V jednotlivých odvetvích zpraco
vání dreva cítali jsme podnik vždy do té skupiny, kte
rého zboží nejvíce vyrábí. Pouze nejvetších nekolik
podniku ruzné výroby jsme rozdelili. Stanoviti hranice
jednotlivých druhu výroby je totiž naprosto nemožné,
nebot, až na cást specielních výrobcu, vyrábejí všechny
továrny nejrúznejší zboží dle konjunktury. Mnohde ne
lze ani dobre rozlišovati mezi živností a prúmys1em 
což je ostatne otázka vždy ožehavá a nejasná. Proto
jsme se drželi dvou merítek: poctu zamestnancu (pres
50, kde šlo o zboží hromadné, nevyžadující obrábecích
stro jú, jinde pres 20) a v}'znamu podniku v tom kterém
odvetvÍ.

PiI:r,
Podle statistiky ministerstva zemedelství z r. 1920

(novejší není) je v Ceskoslovensku 3.178 pil, a sice:
parních 888, elektrických 106, vodních 2.184. V Ce
chách je 1.767 pil, na Morave 7Il, v,e Slezsku 203, na
Slovensku 458 a v Podk. Rusi 39.

Dle scítání lidu z r. 1921 je na pilách 77q samostat
n)'ch podnikatellt a nájemclt (497 v Cechách, 250 na

787



Morave a Slezsku, 120 na Slovensku.. a 12 na Podk.
Rusi), 2082 úrdníku (C.: 854, M. a S.: 521, Slov.:
632, P. R. 75) a 34.358 delníku (C.: 12.010, M. a S.:
8,442, Slov.: 9-442, P. R.: 4-450).

Výroba ciní dle výpoctu D. J. Frejky (Almanach P.
V. V.) pri rocní potrebe kulatiny na 3000 m3 na I rám
covou pilu elektrickou a parní a 1000 m3 na jednu pilu
vodní a pri 60'10 využití asi 4,500.000 m3 reziva.

Z uvedených císel vysvítá, že zjištování národní prí
slušnosti závod od závodu vyžádalo by si specielní stu
die. Spokojili jsme se proto odhadem podle nekterých
znaku: pily v ceských krajích pocítáme jako podniky
ceské (s výjimkou nekolika závodu na jižní Morave),
v nemeckých krajích jako nemecké. Velké závojy jsou
na Slovensku (madarské), v Tešíne (nemecké), Hodo
mne, Breclave Eceské a nemecko-zahranicní) a
a Klatovech (ceské). V csl. Svazu je organisováno
540 firem, v opavském svazu (nemeckém) 140 firem,
v »Karpatském svazu« v Bratislave (madarsko-židov
ský) asi 150 firem. Vedle toho je nekolik firem v neme
ckém svazu prumyslníku. Ale nelze všechny pily ceské
ho svazu majitelu pil pocítati k ceské národnosti.

V Cechách, kde je nejvíce pil na východe, daleko
méne již v Pošumaví, jsou v ceských rukou asi dve tre
tiny. Na Morave je celý lesnatý sever nemecký a delí
se o nej jednak rád nemeckých rytíru, jednak Liechten
stein. Ceský živel zastupují pily olomouckého arcibi
skupství. Jižní Morava je vetšinou ceská (až na nekolik
ostruvku), na Valašsku je kapitál ceský a zahranicnÍ.
Ve Slezsku je na Tešínsku rada závodú nemecké velké
firmy. Je-li na Morave pomer asi 50 :50, je ve Slezsku
pilarství úplne v nemeckých rukou. Pily na Slovensku
jsou až na nekolik málo v)Tjimek - státní lesy, podniky
nekolika ceských a slovenských bank - úplne v rukou
madarsko-židovských.

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto okolnosti, múžeme
stanoviti - ovšem že jen pri b I i žne o jha dem
národnostní rozvrstvení:

Ceši 45-5°'10, Nemci :;0-55'10.

Zahranicní kapitál je zastoupen velmi silne ve vel
kých podnicích. Šlechtické pily, pokud majitelé býva
l~ch latifundií bydlí za hranicemi, nutno cítati k ne
meckému majetku (a madarskému), vedle toho v nej
vetších podnicích prúmyslových (pily a zpracování dre
va) je súcastnen cizí (švýcarský, rakouský, madarský
a jihoslovanský) kapitál. V celku však, s ohledem na
zdrcující vetšinu malých pil, jejichž celková výrob~
prece jen prevládá, lze zahranicní úcast odhadnoutl
nejvýše na 25'10.

Nábytek a staTebllf truhláfshí.
Šetrení provedeno u 56 firem, zamestnávajících více

než 30 delníkú. U techto p r ú mys lov Ý c h závo:1ú
zamestnáno je asi 6700 delníkú. Tím ovšem ani zdaleka
není podán obraz výroby nábytku a stavebního truhlár
ství, které je v podstate živnostenskou výr.obou. O t~:n
však bližší data jsou v úvodu k této statl. V truhlar
ském prumyslu je prirozene patrna snaha po soustre
dení v místech odbytu, tedy v Praze, Brne, Liberci,
Bratislave a pod. Nejvetší firmou celého oboru je ceský
závod v Brne, zamestnávající pres 600 delníkú. Druhý
je nemecký závod v Praze se 400 delníky. Další velké
závody jsou: ceské v Novém Meste nad V áhem,
Zlonicích, Trešti, Hradci Králové, Kutné Hore (škol
ní) a dva závody pro stavební truhlárství v Praze.
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Nemecké firmy jsou ve Veverí Bytýšce u Brna,
Ostrave, spolecenstvo ve Volarech, v Místku, Liber
Chebu, Ústí n. L. a dále ceské firmy v Prerove, B
Rousinove, Hradci KráL, Uher. Hra:1išti, Praze (úca
velké ceské banky), C. Trebové; (nemecké) Vrajtu,
Chebu, Krumlove, Lanškroune, Šumperku, Plzni, Li
berci a j.

Ceské prllmyslové závody zamestnávají okrouhle
4200 delníkú, nemecké ast 2500 delníkll, takže národ
nosní pomer je:

Ceši 60'Jo} Nemci 40'10.

Nábytek z oh:fbaného dreva.
V Ceskoslovensku je celkem devet továren nábytku

z ohýbaného jreva, které zpracují rocne pres 200 ti

síc m3 _dreva, vetšinou pro vývoz. Ráz výrobe dává ve!
ký mezinárodní koncern, na nemž je úcasten rakousky,
madarský a jihoslovanský kapitál, domácí kapitál ne
mecký a cástecne ceský úcastí jedné banky. Tomuto
koncernu, zamestnávajícímu pres 4500 delníkJ"l,patrí
I I továren na území republiky a jedna slévárna a srou
!Járna. Ceská úcast ciní sotva více než 15'10. Druh)' vel
ký závod je v Mimoni (1000 delníkú) s centrálou ve
Vídni. Nemecký závod (ceskoslovenský) je v Uhersként
Brode (zoo) a Horním Litvínove (200). Naproti to
ceské závody jsou v Turc. sv. Martine (400 deL), Fr
štáte (200), Tablunkove (ISO) a Prelouci (100). M
darský závod v Užhoro:1e zamestnává asi ISO del., prá
ve tolik rakouský závod v Chocholnici, vyrábející pol()-i
tovary.

Národnostní složení:

Ceši !O'Jo} Nemci 9010.

Zahranicní kapitál lze odhadnouti asi na 70CYG.

HudebuÍ nástroje.
Severní Cechy jsou strediskem svetoznámého ex

portního prumyslu hudebních nástroju. Asi 6000 del
níku se živí vÝrobou - v továrne i po domácku -
všemožných h~ldebních nástrojl!, strunných i decho
vÝch. V:hoba strunných nástroju je soust redena ze
j~éna v Schonbachu, Ceské Cremone, kde je 62 vý
robel!. V celkn vvrábí strunné ná5troje asi 800 jílen
(domácích) a 3000 delníku. Výroba dechových 11ástro·
jú je soust redena v okolí Kraslic, kde je 121 firem,
z toho šest, zamestnávajících pres 100 delníku. Celkem
je v 15 továrních závodech zamestnáno asi 800 delníki't,
vedle toho ve více než 300 dílnách pres 2500 delníku.
Konecne je prl1mysl hudebních nástroju soustreden je
šte ve Fleissen, Oloví a Georgswalde.

Ceský živel je zastoupen zcela nepatrne. Nejvetší
podnik v Hradci Králové, menší závody v Brne, Te
rezíne a Praze - proti nemeckému prumyslu je to však
sotva 10'10.

Zvláštní výrobou je výroba pian. Proti ~esti neme
ckým podnikllm (Georgswalde, Lil~erec, Vstí n. L)
s 550 delníky stojí ctyri ceské podniky (Hradec Kra
lové Praha Zákolanv, Tllrnov) s 450 delníky - vedle
celé' rad)' drobných dílen. Varhany vyrábí ve velkém
jedna nemecká firma v Krnove a jedna menší cesk~
v Hradci Králové. Výroba gramofonových desek
(Strekov) je v rukou zahranicního kapitálu.
. Celkem tedy je národní rozvrstvení:

Ceši 10%J Nemci 90'10.



Ruzné drevené zbožÍ.
Zbývá ješte celá rada závodu dr~vo zpracujících, kte

ré nelze zahrnouti do žádné z predešlých skupin. Jsou
to továrny na bedny, továrny (nebo výrobní družstva)
štepinových krabic pro lékárny, cukráre, hrackáre atd.,
výrobci cívek a vreten, výrobci detských kocárku a to
várny karoserií atd. Zjištovali jsme celkem 58 firem
jež mají bud vetší pocet delníku, strojní zarízení neb~
jsou významné ve svém obpru. Výr o b c i b e den
j~ou roztroušeni po celé republice, nejvetší firmy v Pra
ze, Veverí Bitýšce, Klatovech, Bu::iejovicích, Mohelnici,
Bludove, Rakovníce, Liberci, Ústí, Jablonci. Š t e
p i n o v é a dre ven é k r a b i c e vyrábí druž
stvo v Ríckách, dále rada firem ve Velké Zdobníci,
Rokytnici a jednotlivé firmy v Tachove, Nepomuku,
Barnwalde, Dol. Litvínove - vetšinou nemeckÝch.
Dre ven á pre vod o v á k o I a vyrábejí nemecké
firmy v Trnovanech, Mimoni, Duhí, Šlukno've, Tacho
ve a j., ceské v Praze. Hlinsku. Chotebori, Frenštáte.
Dre,: á k y jsou vyrábeny jednak na Šumave (V olary),
v Chrtbské a Kynžvarte, Ochranove, Prostejove a na
Slovensku po ruznu. Dre v i t á vln a je roztroušena
po celé republice a je namnoze vedlejší vÝrobou pil. Ne
kde vyr<'thejí si ji sklárny (Tannwald, Val. Mezirící)
nebo prttmyslové závody pro vlastní potrebu. D r e
ven é per I y jsou prirozene n.pjvíce v okolí Jablonce,
dále v Tachove a C. Lípe. K oc á r y a k ~ r o s e ri e
v?ráhejí vf'rlle velk{'ch továr,~n vagonu t",ké továrny
v Prerove. Trutnove. VrchlabÍ, Tihlav~. Mnich. Hradi
šti. Warnsdorfu. T~plicích. Hrne a Praze. D e t s k é
k o c á rky a žid I f' jsou vvráheny v továrnách vel0
cipedu a nekterých železárskÝch závodech. jiné jsou
zahrnuty v prouteném zboží. Z drevarských firem jsou
zde zejména firmy v Brne. Duchcove. Praze. Škol n í
z a r í ze n í (lavice a tabule) vvráhejí firmy v Porube.
Liberci. Zlonicích, Nov. Benátkách, Praze. Podmok
lech. Rokycanech. L o d e nic e jsou v Orlíku. Ústí
nad Labem (okolí) a Decíne. Konecne jsou zde spe
cielní výrohci hasicských žebríku (Budejovice), dre
venÝch potreb pro elektrotechniku (Prachatice), metru
(Dol. Štepan;ce) a j.

Z jistiti celý rozsah výrohy znamenalo hy prihlížeti
i k tisíci živnostpm. Vybr:lli jsme nroto .S8 firem. které
zamestnáva ií celkem asi 6000 delníku. z cehož 4000 pri
padá na firmy nemecké. madarské a zahranicní. Je tedy
národnostní rozvrstvení:

Ceši 400;0. Nemci 6atjfJ!

Ale tento pomer neodpovídá skutecnému stavu vecl.
Ukazu ie. že vel k é f i r m y. s více než 100 delníky
jsou nem~cké. Naproti tomu však jsme nemohli zjišto~
vati sta a sta firem. rovnež nesoucích zn::tk nrtlmyslové
výroby, které mají méne než 50 delníku. Proto odka
zujeme zde k datum, jež bvl::t z:;išten::t na pocátku této
kapitoly o prumyslu drevarském jako celku.

Karel Málek:

Kdo vla~tne noveli~l1je sociální
poji~tení~

Pri každém zákonném opatrení jde o kombinaci dvou složek:politické a technické. Této složce se ríká též odborná ve
decká, manipulacní a podobne. Mohou býti zákony rázu 'ciste
technického, pri nichž politická složka blíží se nule, avšak ne·
mohou bý1.i zákony cis1.iCpolitické, pri nichž by Yllbec byla po~

minuta složka technická. Príkladem budiž volební rád. To jest
jiste záležitost význacne politická, neobejde se však od pred
pisu rázu ciste technického, ~ýkonného, a v praxi jeví se jako
cinnnost manipulacní. }fi •.•.~

Takovým ciste politickým zákonným opatrením, jež se ne
muž~ obejíti bez technických zna1cti}.jest také práve projed
návaná novelisace sociálního pojištení, Mezi aktivními politiky
jest soucasne jediný odborník, Dr. Lev \Vinter, jenž však stojí
v cele fronty protivládní. Za dnešní politické praxe se ovšem
odborníci u stran oposicních neuznávají, procež není sporu o
tom, že novelisace deje se bez positivního vlivu parlamentního
odborníka.

V každé veci se do omrzení u nás poukazuje na príklad ciziny.
Nuže, v otázkách podobného dosahu máme v cizine príkladl1.
nadbytek. Každý zákonodárný cin tohoto druhu jest kryt jmé
nem jednoho nebo nekolika odborníkU', jejiche autorita jest po
li1.ikum soucasne zárukou, že to, co se jim s polittckou omáckou
predkládá, jest skutecne stravitelné. Snad jako vedlejší vec se
pri tom prijímá i morální závazek cxlborníkuv, že svoje dílo
úspešne obhájí i pred prípadnou kritikou a námitkami verejne
uplatnovanými a že bude rádcem a objasnovatelem politikum,
kterí mu pri hlasování o zákonu venují svou duveru a s ní po
prípade i svou odpovednost pred volicstvem.

Tímto zpusobem se otázky sociálního pojišrení neprojednávaly
ode vždy jen v cizine nebo ve starém Rakousku, nýbrž i v (;e
skoslovenské republice. Na vládní osnove dosud platného zákona
p:'acovala celá komise, pocetní stránka byla sverena Dru Emilu
Schoenbaumovi, rádnému profesoru pojistné matematiky na Kar
love universite, a duvodová zpráva vládní osnovy byla ve své
financne matematické cásti prací práve prof. Dra Schoenbauma
a ve své cásti právní hlavne dílem pos!. Dra Lva Wintra a re
ditele Všeob. pensijního ústavu, Dra Jana Gallase. Vláda mohla
klidne spáti pro prípad výtek cinených vládní osnove. Tvur
cové stáli za ní osobne a jakákoli kritika byla jimi prijímána
a vyrizována v otevreném poli a za záštity jejich osobní autority.
Vláda se nepotrebovala strachovat a dokonce ani ne nmáhat.
Duvodová zpráva byla preložena do nemciny a cástecne i do
francouzštiny a ve vedecké verejnosti mezinárodní udelala nám
jen cest.

Když po zmene ve složení vládní koalice zacala se ventilovatl
otázka nove1isace našeho sociálního pojištení a vláda dlouho
váhala s podáním predlohy, ohlásily interesované politické strany
podání vlastních iniciativních návrhu. Strana agrární, jako nej
silnejší z vládních stran, sestavila zvláštní komisi, v jej íž celo
postavila minist. radu Dra Pospíšila. bývalého clena odborné
komise vládní z dob príprav k platnému zákonu o sociálním po
jištení. Cinnost této komise byla všeobecne považována za ne
bezpecnou, protože v puvodních proposicích, otištených v caso
pise "Rozsévac'( byl obsažen i návrh stoupajícího príspevku, jenž
byl s to budoucnost sociálního pojištení težce ohroziti. Ostat
ním vecem nebylo treba prikládati tak velké váhy, nebot vzhle
dem k velké stavbe sociálního pojištení byly opravami na fa
sáde a menší adaptace, které však nesáhaly na základy budovy.
V definitivním návrhu agrární strany, vypracovaném za refe
rentství Dra Pospíšila, byl pak zachován systém prumerné premie
a od stoupání premie bylo upušteno. Každému, kdo mel porozu
mení pro uspokojení politické potreby koalice a kdo soucasne
neprál si podkopání sociálního pojištení, bylo jasno, že prime
rená vládní osnova mohla by se asi tak pohybovati v rozsahu
návrhu agrárního, jemuž nelze upríti odborného propracován!,
tím spíše, že v nem byla obsažena rada dobrých oprav nekterých
nesporných nedopatrení obsažených v platném zákone.

Okamžikem, kdy podala vláda vládní predlohu novelisac~
ní, padly iniciativní návrhy jdnotlivých vládních stran ovšem do
vody. Tato predloha poucila vládní strany, že všecko, co samy
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ných bodech. Záhada Nella paní Silbertové má svuj protejšek

v tajemném Neznámém, jenž skládá odborné návrhy pro na

vádu. Doufejme, že nejde o jednu a tJutéž osobu, již proto,
Sbírka zákonu a narízení našeho státu není cigaretovou taš
Arne Laurina. Otázka, na kterou všichni pojistní odborníci js
zvedavi a na kterou mají právo na odpoved, zní: Kdo novelisuje
naše sociální pojištení?

Ž1'van Vodsedálek:

Hlavní proudy v soucasné cesl{é
filosofii.

v.

Na pocátku tohoto století byl celý filosofický svetvzrušen Vystoupením nové filosofie, filosofie »cinu
a praktického života« - p r a g mat i s mu. A byt i vlna
zájmu pro tuto témer módní filosofii behem casu znacne
opadla, prece dosud hraje pragmatismus roli, pres níž
nelze prejíti mlcením. Zanikl sice na mnoha stranách ži
velný odpor proti této »filosofii dolaru«, zanikl i nekri
tick1' obdiv filosofickÝch diletantu, ale zbyla vážná nut
nost pocítati s pragmatismem. jako s jednou ze živých
a možných filosofií.

Pragmatismus neskytal a ani dnes neskytá jednotného
obrazu. Jeho filosofie je ruznosmerná, tak ruznosmerná,
že se nekterým lidem, zvykl1'm na prísný systém, z toho
až hlava tocí, a za každou cenu se ho snaží vtesnati do
nejakých hranic, zapomínajíce, že práve tato ruznosmer
nost je jedním z jeho podstatných znaku.

Puvodní pragmatismus Jamesuv, tak jak ho ješte tlu
mocí K. Capek ve svém »Pragmatismu«, chce býti více
metodou filosofování než ucelenou filosofickou sousta
vou. Ovšem ani James sám se nedržel tohoto programu
a vedle metody vytvoril i svoji vlastní filosofii se silným
prízvukem náboženským.

James je otcem této nové filosofie i jejího názvu. Vedle
neho ovšem pracovala na stejném metodickém základu
rada jiných filosofu, odlišujících se navzájem ruzne vyt
cenými cíli. Tak na pr. nemecký filosof Vaihinger pro
pracoval a prohloubil pragmatickou skepsi vuci pozná
vání. P. C. S. SchiJIer naproti tomu pokracoval ve sto
pách francouzSké filosofie kontingentismu, poukazující na
svobodné, nepodmínené prvky ve svetovém dení, a vy
tvoril na tomto idealistickém základe svuj voluntaristi
cky orientovaný h u m a n i s m u s.

Mezi pragmatisty, nebo alespon mezi filosofy, kterí
svojí skepsi rovnali pragmatismu cestu, byl pocítán
i francouzský filosof - matematik H. Poincaré. Ovšem,
v posledních spisech vyznela jeho filosofie dosti nejasne.
V posmrtném vydání »Posledních myšlenek" priklání se
k ctení pravdy pro pravdu, vedy pro vedu, tedy ke sta
novisku, jež není príliš vzdáleno intelektualistickému
dogmatismu.

Podobné rozdíly v pojetí látky i v zpracování muže
me pozorovati i mezi filosofy ceskými, které, ovšem jen
približne, zde shrnuji do kapitolky o pragmatismu. J. L.
Piscl1er píše na pr. o bohu jako o útocišti nevedomosti
a docela otevrene prohlašuje, že sice uznává náboženství
jako duševní jev, a že se je snaží i vysvetliti i pochopiti
jako takové, že však neml1že jinak, než j e o d s o u di t i.

chtely, nestálo vlastne za rec, kdežto vláda rozmáchla se pnmo
velkoryse. Jedním paragrafem snižuje se rázem okruh pojištencu
o 6 až 800.000. Kolik je to presne, vládnI osnova neudává a ani

j ir-ak si nepripouští statistických starostí. Vyloucení domáckých
a sezonních delníku ve stylisaci vládního návrhu jest rekord,
jehož jest možno dosáhnouti. Jiné ustanovení predpokládá, že
jmení sociálních pojištoven se vecne zúrocí aspon 40%. Ta
kový predpoklad snad si mohou dovoliti nekteré balkánské nebo
stredoasijské státy, nikoliv však my, kterí chceme dávati Evrope
príklad sporádanými hospodárskými pomery, k nimž patrí na
predním míste nízká úroková míra. Nac si však hrát na scho
vávanou? Jest jisto, že iniciátori tohoto predpokladu vecného vy
sokého zúrocení jsou si dobre vedomi, že predpoklad splnen ne
bude. Až se pC' nekolika letech tato skutecnost nez\Tatne ukáže,
bude nutno sáhnouti k sanaci sociálního pojištcní, o jejímž roz

sahu jest težko uciniti si nyní predstavu. BurT sáhne hezky hlu
boko do kapsy stát a schodek doplatí všichni poplatníci, snad ve
formc nejaké emisní státní sanacní pujcky, anebo - budou zvy

šovány príspevky. Ejhle, starý návrh Dra Pospíšila, jenže v da
leko horší forme. Kde se predpokládalo otevrené hledÍ, plán a
kalkulace, bude nyní nedustojné schovávání, maskování a vubec
klamání duvery verejnosti.

Skutecnost, že onem kategoriím, jež budou z pojištení na
dále vylouceny, nemají býti zaplacené príspevky vráceny, nýbrž
má jich býti použito pro úcely jiných pojištencu, dala by se za
hrnouti mezi hríchy do nebe volající. Dojde zacasté na pr. k ná
sledujícímu zjevu: Ucen, který byl pojišten od svého 14· roku
a témer po 2 roky si platil na sociální pojištení, bude prohlášen
za príliš mladého, jeho pojištení zrušeno a premie zaplacené pro

padnou. Tímto qnem však zároven prijdou jeho 16. narozeniny,
on stane se tím znovu pO'jištením povinným a bude mu platiti
d<ile príspevky. Jenže se mu pojištení zacne cítat zase od po
cátku a po 3 letech placení bude mít zaplaceno jen za 1 rek. Dou
fáme, že takovéto nesmysly nemohou se státi zákonem ani za
nynej.ší koalice, stací však, že jest možno predložiti je parla
mentu jako vládní osnovu.

Jest ;lyní jisto, že vládní osnova nebyla predložena vubec
žádným odborným kruhum, jak ostatne vido z protestu nositele
pojištení, Ústrední Sociální pojištovny. Výjimku neciní, ani od
borníci vládních stran. V prosincovém císle orgánu zemedel
ských nemocenskýeh pojištoven, »Rozsévaci«, otískujc Dr. Po
spíšil ob~ah puvodr:ího návrhu agrárníhO' a významne dodává:

»Na konec budiž podotknuto, že návrh strany republikánské a
návrh vládní jsou návrhy úplne samostatnými; autori návrhu
republikánského O' obsahu návrhu vládního dovedeli se až když
tento mel býti podán a nejsou tedy správny povesti, jako by na
nem spolupracovali nebo jej inspirovali.« V jiném clánku v témže
liste zabývá se pak Dr. Pospíšil ustanovením vládního návrhu

o vyjmutí domáckých a sezonních delníku z illvalidního poji
štení a zcela irefne odmítá nehorázné vládní odtlvodnení »admi

nistrativními obtížemi«. Citované prohlášení a odmítavá kritika

Dra Pospíšila prokazují tedy také, že ani on není inspirátorem
ani prívržencem zhoubných zásad vládního návrhu. Ostatní od

borníci, které známe, nepricházejí vubec v úvahu pri »podezrí
vání« z autorství vládního návrhu. Dokonce ani nechceme po
dezrívati monsignora Srámka, že si sedl a v dobré nálade sám
sepsal vládní návrh novelisacnÍ.

Na návrh útocí všechny strany, avšak nikdo neodpovídá. Od
povedi msgr. Šrámka prozatím nechceme považovati za odborné.

Existuje u nás tedy odborný anonym ve službách vlády. Vládní
návrh tohoto druhu však vždy a všude m u s í býf odborne há

jen. U nás žádná osoba z masa a krve za nim nestojí, za to

odborníci všech stran jsou !,vorne proti nemu, a to bud v celku,
nebo jako Dr. Pospíšil aspon v jednotlivých, ;wšak velmi závaž-

___ ~ __ A_t .lI ••••••
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Naproti tomu prof. Kozák, jenž stojí pragmatismu roz
hodne alespon dosti blízko, bývá soucasne oznacován za
»pastora«. Ve svém spisku "Essay o vede a víre« proje
v~lje n~zor, názoru Fischerovu znacne protichudný: _
»~ivá víra je vlnení ducha; kdo praví, že nikdy nezažil
techto chvil, budto se chlubí, nebo se nezná nebo není
pre~ýšlivý a bystrý -«. A vede-Ii K. Capka jeho prag
matIsmus ke skepsi a k tolerantnímu liberalismu, dostává
se J. L. Fischer toutéž cestou k víre v komunismus. _
Citované príklady snad postací, aby vynikla ruznorodost
pragmatismu. Zb3Tvá nám uvésti prvky jednotící.

Vudcí nití nám muže býti ta okolnost, že W. James
~ri?sal své prednášky o pragmatismu, - jenž je "novým
)menem pro staré ZPllsoby myšlení« - "Památce J. St.
MiIla, od nchož poprvé jsem se naucil pragmatické otev
renosti mysli a jehož si tak rád predstavuji jako našeho
vudce, kdyby byl dnes živ.« _ .

Z.namená to asi tolik, že pragmatismus hodlá postupo
vah zhruba v kolejích oznacených anglickým positivis
mem. Znamená to, že i jemu bude zkušenost alfou i ome
gou našeho poznání, ovšem nikoli jen zku~enost smyslo
vá, ale zkušenost širší. jaksi zkušenost vt'1bec, tedy i ná
boženská. Zde. primkne se pragmatismus k M.iIlovi snad
nejblíže a ztotožní se s jeho pojetím nedokonalého boha
si~: dobrého, ale s omezenou mocí, jemuž však my lidé
muzeme pomoci ve vytvárení nového lepšího sveta. Tu
též myšlenku spoluvytvárení a zlepšování osudu sveta
- myšlenku mel i o r i s m u nalezneme u W. Jamesa a
u vetšiny ostatních pragmatistu.

Znamená to dále, že stejne jako positivismus bude
i pragmatismus navazovati na Humovu skepsi a na jeho
kritiku »podstaty« a »prícinnosti« a že stejne jako positi
vismus vzdá se i pragmatismus nadeje na poznání, pravé
skutecnosti. Ovšem skepse pragmatismu nezastaví se
u jevll, jak tomu bylo u positivismlt, nýbrž podrobí dt'1
kladné kritice i naše soudy o techto jevech. Zdt'1razní sub
jektivní složku našeho poznání a usuzování a na místo
P?sitivistické objektivní platnosti dosadí "propt'1jcení
vlry«.

Comte vyšel z nenávisti Ic individualismu a revolucní
chaoticnosti metafysického stadia a z touhy postaviti
novou autoritu míst~ autority náboženské. Pragmatismus
vychází z téhož bodu - i on jde zachranovat naši touhu
po jistote a rádu - ovšem tentokráte nikoli proti smesi
metafysick3'c!1 nizoru, ale proti vede, jež pro Comtea
byla onou vytouženou autoritou. Poukazuje na relativní
hodnotu našich pravd, a ponevadž zase ve shode s po
sitivismem vidí stred zájmu a stred vší filosofie v clo
veku, prohlašuje za pravdu to, co se v živote osvedcuje,
co pomáhá lidem k dosažení vytcených cílu.

Tím, že poznání se takto stává životní funkcí urcitého
jedince, dostává pragmatismus sice presnejší a pevnejší
kriterium pojmu p r a v d a, ale nevyhýbá se ovšem ni
~terak dalším možnj'Tm skeptickÝm námitkám. Pragma
tIsmus chce ospravedlniti naše touhy a snahy, chce zí
skati novou duveru v život, z nehož materialisté udelali
strnulou mašinerii, chce prinésti lidem radostnejší pohled
na svet. Za jednoho predpokladu: že poznání skutecne
je u všech lidí jen biologickou funkcí. že skutecnc všich
ni lidé budou šfastni, dosáhnou-Ii vytceného cíle že
všichni lidé se spokojí nabízenou pragmatickou doh;dou,
že všichni touží po predkládané dt'1vere v život.

.•.

Ukázal jsem, že pragmatismus má mnoho stycných
bodll s positivismem a že dokonce i jejich filosofické mo-

tivy jsou velmi podobné. Pri jeho popisu budu dbáti
techto vztahu a zdt'1razním ony bQdy, kde se nová filo
sofie s positivismem ostre rozchází a kde na druhé stra'ne
je ve shode s jeho vudcími myšlenkami.

J. L. Fischer
vystoupil u nás, jako nejodhodlanejší zastánce pragma
tismu, alespon potud, že se shoduje s vetšinou jeho pred
pokladu a jen s nekterými nesouhlasí. Pokusím se
o strucný rozbor jeho »Filosofie«, pri cemž zároven vy
zdvih na podstatné znaky pragmatismu. J. L. Fischer za
bývá se v této knize hlavne otázkami možnosti a dosahu
našeho poznání - otázkami noetickými; jejich prostred
nictvím chce pak dojíti k rešení otázek dalších.

Východiskem jeho úvah je predpokladaný poznávající
subjekt, proti nemuž stojí poznávaná skutecnost, daná
subjektivními obsahy vedomí. Naskytá se otázka, zda
objekt, representovaný obsahy vedomí (jevy podle liu
mea) je výtvorem naší duše, jak soudil na pr. Berkezby,
a jak u nás tvrdí L. Klíma, cili zda je i m an e n t n í, nebo
zda je podmínen ješte i jiným cinitelem, nezávislÝm na
subjektu - zda je t ran s cen den t n í. Pragmatista
Schiller postavil, jak jsem se již zmínil, požadavek tvár
nosti vncjší skutecnosti, s címž Fischer nesouhlasí a do
spívá tak k predpokladu transcendence objektu, ovšem
jen t. zv. ob j e k t u r e á I n í h o. Proti reálnímu sub
jektu staví totiž in d i v i d u e I n í z k u š e n o s t, jež je
mu synonymem pro s k u tec n o s t, a jež se rozpadá
jednak na radu objektu individuelne duševních, jednak na
souhrn objektu reálných. Objekty individuelne psychické
jsou pak skutecne výtvorem našich duševních funkcí,
jsou jim imanentní, kdežto objektt'1m reálným odpovídá
neco vnejšího, na nás nezávislého.

Pokusím se vytvoriti, co se asi tají za spletí techto
cizích slov. Zdá se mi ve snu, že jsem prišel k rece, a
že nenašed mostu jsem ji prelétl. Vidíme za prvé, že rece
ve snu neprísluší skutecné bytí - transcendentní realita
-, ale jen bytí v mé mysli, cili imanence. Mimo to po
zorujeme, že skutecnost ve snu, je tvárná, (reka muže
zmizeti, nebo ji prelétnu) kdežto skutecnost objektu reál
ního je hluchá k mým práním a touhám.

Rozdíl mezi pojetím Fischerovým a pojetím na pr. Ja
mesovým je podstatný, nebof James ve snaze o záchranu
náboženství je silne naklonen SchilJerovu pojetí tvárnosti
vší skutecnosti. Vírou, tedy aktem ciste duševním, vzni
kají mu nové skutecnosti, což ukazuje na zajímavých prí
padech: Predpokládejte na pr., že deláte horskou turu a
že se najednou octnete v tak nebezpecné situaci, že je
dine odvážný skok vás z ní mt'1že zachrániti. Budete-li
pevne veriti, že se vám tento skok podarí, podarí se vám
skutecne; budete-li však váhati a premýšleti o otázkách
možnosti a nemožnosti, ztratíte odvahu a srítíte se do
propasti. - "Odmítnete tedy víru a budete mít pravdu
nebot zhynete; verte, a budete míti také pravdu, nebot
zustanete na živu. - Pred vaším rozhodnutím byly dve
možnosti; svojí vírou nebo nevírou uskutecnujete jednu
z nich -«. (J ames: »Vule veriti«.)

J ames zde ovšem zapomíná, nebo alespon dostatecne
nezdt'1raznuje, že naše víra je v podobných prípadech
ien jednou složkou, pusobící na výsledek. I zde vystupuje
netvárný reálný objekt nezávislý na naší víre ci nevíre.
Dostanete-li kfec do nohy, je-li propast jen o centimetr
širší, než stací vaše síly, je-li její breh tak nepevný, že
se utrhne pri doskoku a pod., není vám vaše víra príliš
mnoho platna.
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znakum, jez nám slouží k naplnení našeho záimu a
pomíjíme znaky tomuto zájmu odporující.

"Okolnosti dosud neznámé shledáte tehdy pravdi

když vás dovedou k naplnení' urcitého zámeru - - bud
pravdivými proto, že znamenají prostredek k docíleni n
ceho, co pro vás má urcitou hodnotu«. - "Indivldue
zájem je první a poslední prícinou našeho vyhledáváni
hodnocení skutecnosti, pravda je pouze jiným výrazem pro
jeho naplnení« - píše J. L. Fischer.

Ve shode s temito názory jeví se autorovi každá in
dukce býti vlastne dedukcÍ. Nebot pred každou snahou
po poznání predchází urcení cíle tohotq poznání. Je-Ii cfl
nejasný a »urcující zájem zustává prešne nerozlišen«, 
jedná se o dedukci cástecnou, je-li cíl jasný, o dedukci
úplnou. - Tolik o f'ischerove no etice.

Positivismus byl skeptický vuci poznání vecí a vzta .•.
hu »0 sobe«, eksistujících nezávisle na pozorovateli, a
skládal veškerou nadeji v objektivní poznání jevu. Prag
matismus pak se staví skepticky i vuci tomuto poznání a
ukazuje nejen na jeho nedokonalosti, jež konecne i sám
positivismus pozoroval - jako na pr. na zlidštovánf
(antropomorfisování) - ale i na jeho podmínenost osob
ním zájmem.

Positivista bude pak míti jednu, ale závažnou námitku·
snad skutecne je to všechno tak, jak pragmatismus vy
povídá; plyne z toho však, že by tomu tak býti m u s e I O

že by nebylo možno utváret naše poznání v tom smyslu.
jak se o to snažil positivismus. abychom se skutecne ales
pon priblížili cistému poznání jevu? -

Karel Capek

sice srt'ad není filosofem v pravém slova smyslu, nebo(
jeho puvodní skutecne filosofická cinnost je velmi skrov
ná, snad je jen literátem ovlivneným urcitou filosofií, ne•.
bo snad nepronesl ve filosofii dosud svého posledního
slova, ale presto jeho vliv na dobové názory našeho ná
roda je do té míry pronikavÝ, že se o nelÍ! musíme po
nekud zmíniti.

Capek zacíná jako moralistní filosof se sklonem k my
sticismu. (K r a k o n o š o vaz a hra d a, B o ž í m u
k a.) Ackoliv v jeho pozdejším vývoji ustupuje tento sko
ro náboženský moralismus do pozadí pred strohými po
žadavky života, prece se ho Capek docela nevzdává

. nikdy a tvorí vždy podstatnou cástku jeho myšlenÍ.
(tI m y z, T o v á r n a n a a b s o I u t n o.)

Ovšem již hned v prvních dobách liší se Capkovo po
jétí hríchu, odplaty a odmeny, presto, že je ješte hodne
dOl;matické, od pojetí realisticko-deterministického, pri
nemž v podstate nezáleží je-Ii prícinný princip urcován
bohem, ci prírodou.

Pokusím se tento rozdíl objasniti na nríkladech: Hrdi
na Tbsenových »Strašidel« pyká za hríchy svého otce.
Nad celou rodinou vznáší se stín nepotrestanvch prestup
ku. Je to spravedlivé? Autor nechává otázku nezodpo
vedenu, a chcete-li, mužete si za celou tuto tragedii pri
mysliti nejvýše snravedlivého boha, jehož cesty a pro
stredky k docílení spravedlnosti isou jiné. než prostredky
lidské, nebo prísnÝ rád prírodního determinismu. nezna
jícího ohledu na lidské štestí a na lidské slzy. Avšak obo
je. i ona absolutní spravedlnost i slepý rád prírody jsou
címsi nepodmíneným a nemenným, jsou železnou chod
bou z níž není uniknutí, a v níž lze jíti vždy jen vpred
a nikdy ani stranou, ani dozadu.

Rozlišování J. L. f'ischera na skutecnost ovládatelnou
a neovládatelnou je tedy jiste správné; bylo by však lze
jití ješte dále a poukázati, pokud tvorivost reálného sub
jektu je odvislá od poznání vnejška a do jaké míry je
možná tvárnost objektu individuelne psychického. Avšak
míše známá a utrídená skutecnost je jen cástí predpoklá
daného bytí, jež Fischer oznacuje za »radu nerozlišených
aktu a príležitosti k nim«.

Všimneme si nyní, v cem se liší tyto základní noetické
predpoklady pragmatismu od predpokladu positivisti
ckých.

tIume, ideovÝ otec positivismu, obrátil ostrí své skep
se hlavne proti dvema predpokladum filosofickÝm, proti
substanci - podstate a proti prícinnosti. Z poznatku, že
podstaty ani prímo nezažíváme, ani smysly nevnímáme,
odvodil záver, že podstata je jen lidským výmyslem. Je
diné, co poznáváme, jsou jevy - fenomeny. Ztratila se
tak i pod s t a t a d u šev n í hod e n í. Duše mu byla
souhrnem predstava vjemu, jejichž kombinací chtel vy
svetliti bohatost duševního života. Tvurcí schopnost f'i
scherem predpokládaného reálného subjektu byla tedy
úplne škrtnuta. Pomineme-li tu nesnáz, že je težko vy
ložiti, jak tento neosobní proud vedomí si muže sám sebe
býti vedom, vyvstane i námitka, uvedená Fischerem, že
z trpnosti prijímání zážitku plyne záver, že skutecnost
zažívaná je verným otiskem predpokládané objektivní
reality, a že pocátecní skepse positivismu musela tak
skonciti radikálním objektivismem.

Poznamenal bych jen tolik, že zanedbání subjektivne
tvurcího prvku 'V našem poznání bylo sice vážným opo
menutím, ale že nebylo ješte tím nejhorším; positivistictí
vedcové však zamenili zhusta objektivnost poznání ríše
jevu za objektivní poznání skutecnosti transcendentní,
címž již teprve ztratili právo hájiti se k positivistické
skepsi.

Druhý rozdíl tkví v názoru na podstatu bytí vnejšího.
f'ischerovi je »naše poznávání v pravde neustálÝm pro.
cesem rozlišování. jednoho a téhož bytí«; Spencerovi vy
týká, že se »dopustil té chyby, že Nepoznatelno odlišil
od ostatní skutecnosti«. Snad jsem zde f'ischerovi pro
strucnost výkladu dostatecne neporozumel, mám však
ten dojem, že rozdíl obou názoru není práve nejpodstat
nejší, pokud se týká poznání a poznatelnosti ríše jevu,
tedy reálného objektu. Eksistence jeho podstaty je pak
pro obe filosofie stejne nepoznatelná.

NejzajímavejšÍ cástí pragmatismu a zároven cástí, jež
mu vynesla nejvíce útoku je nesporne pragmatická t e 0
r i e p r a v d y. J. L. Fischer shodne s ostatními pragma
tisty spatruje základ všeho poznání a jeho hodnocení
v i n d i v i d u e I ním z á jmu, jenž »ve hrubé forme
bude totožný s biologickým zájmem sebeuplatnenÍ a se
bezáchovy«. Pojem individuelního zájmu znací tolik, že
není poznání pro poznání, ale vždy jen poznání ve vzta
hu k úmyslum a zájmum urcitého jedince, uskutecnujícím
se jeho jednáním. Poznání je tedy krátce receno biologi
ckou funkcí myslícího jedince.

IndividuelnÍ zájem potkává se ovšem s odporem vnejší
skutecnosti. Následkem toho je jedinec nucen na cas a
prozatímne svuj zájem odosobniti, a nejprve poznati pre
kážející 'Skutecnost, 'aby teprve pak mohl pristoupiti
k uskutecnení svých zámeru. Ani zde tedy nelze mluviti
o objektivní vedecké pravde nezávislé na pozorovateli,
jak ciní positivismus, nebot osobní zájem je zde jen
úcelne odsunut a nikoli úplne odstranen. Jeho vliv nepre
stává se jeviti v té okolnosti, že venujeme pozornost tem
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nadšeným apoštolem nové filosofie, ale že se jí spíše
jen resignovane podvoluje, ~e kteréžto pasivnosti se,
myslím, ani sám sobe nechc~Zpriznati.

Zázral{ lourd~l{ý.
puldruhého milionu pou5níkll ze "dech, ze~í, navštíví

rocne Lonrdv, aby pred sladce usmlva.11C1se Ma

donou poklekli a- ~i vyprosili, s~lnen~ s.;rýchypl~áníyn~h
uzdravení z nemocI. Predpokladame-h, ze kazdy z teCrl
to poutníldl pro sebe a svou rodinu nebo zná,mé p!.~nese
domll jen dva obrazy této Madony, zn~~~na to .11~sa
mo o sobe, bez pripoctení nescetn}'ch .1mych pal~at.~l~,
silnÝ prllmysl náboženských prdmetll. Prot? t~k;, dl1
ye než dospejeme k širé esplanáde a na namestI; k~;
vlastní poutnick}r ruch a velké obrady se odehravaJl.

procházíme širok~u tríd?u (~ou~;vard ~~ ,la Grottc)
obrovsk)'ch skladu, l<tere nnblZe]l desetlt1s1ce Ma~on
všech velikostí a provedení, jež jsou ve vyrovnanych
radách vystaveny. Zlatníci nabízejí je ve zlate; stríbre,
slonovine, bi jouterní obchody ze skla, porculanu.: pe,-·
leti niklu nebo smaltu, menší obchody pak konecne ze
sáclry nebo paní roviny. Ve všech techto drahých ~ebo
ménecennÝch hmotách projevuje Mado-na vždy stejnou
O'racii fra~couzské venkovské dívky, její prívetivá tvár
~smívá se ze vš"ch regálll v nekonecném opakování a
shlíží na celé toto mcstecko, které ucinila .?oha~ým }
shvnÝm a jehož blahobyt a proslulost denne vzrustaJ1.

Sc~na odehrává se na úpatí Pyrenejí, jejichž roze
klané a zasnežené vrcholky se trpytí v pozadí v jižním
slu-nci. Zde slouží se rocne 70.000 mší, vyslyší se milion
zpovedí a tolik též prijme se svátostí oltá!ních. Bryec:
tan a vinné listí hují kolem jeskyne Massablel, naplnenc
odloženými berlami, v níž pred 70 lety pasacka hus
Bernadetta Sonbironsová, chudá mlynárská dcerka,
mela svá videní a hovory s Madonou. Bernadetta byla
tehdy T 4letá. Idylická legencla vypráví, že mela zvykem
zde odpocívati a píti ze stndeného pramene. Osm let

podeji, t;dv ve vvek~. kdy jiní vstUP:ljí do, život~,vut.~
k12 se pred zvcdavym svetem do ,zenskeh? vkvlastt~la
v Neversu kde zemre1r\ teprve 3s1eta. Byla .1este sved·
k]11í nehý;alého uctívání, které katoh(;k~'vsvet n?ístu je:li
mystické príhody projevuje. Dva roky pred svym vst~
pem do kláštera zúcastnila se ješte velk)'Ch slavnosÍl,
porádaných u 1ríležitosti odhalení Macloniny soch:,
u vchodu jeskvne.

PodrobrlOsti této sochy, která jest základním vzon~n:
milionu 10urdsk}'Ch Madon a Madonek, vytesal sochal'
Fabisch presne podle úda jtl Bernadettiných do mra
moru. Test dukazem Bernadettina jemného cítení, že
Chladný kámen na míste jejích životnc tepl~rch videni
naplnoval ji hruzou a že pocínajíc tím dnem nevstou
pila již ani jednou do jeskyne. v níž se jí bohorodicka
prý osmnáckrát zjevila. "

Tešte za jejího života byla na skále nad jeskyní Mas"
sabiel zrízena basilika a ctvrt století pozdeji velk~r hy
zantinsko-románský ružencový dóm. Roku TqT') hyla
Bernadetta prohlášena hlahoslavenou.

Mužeme se usmívati nad lourdskými sklady Ma
clon, s hruzou odvrátiti se od zprlll1lyslnení náhožen-

LID eADOBA

Jan Urzidil:

Tomuto názoru blíží se znacne i Capkova povídka
z »Božích muk«, kde hrdinka Lída neodvratne trpí za
svuj celkem hodne malomeštácky prehodnocený hrích.
Avšak již zde, jako i v ostatních povldkách, jednaiících
o tomto tématu, je problém osvetlen i s jiné strany. Ja
kýsi »absolutní princip«, jsoucí neúprosným soudcem lid
ského konání, ustupuje do pozadí, a na jeho místo pri
chází prostý clovek, vedomý si svých slabostí i chyb a
nutné relativnosti všech svých hodnotících výroku a
zmítaný pochybnostmi o jejich správnosti. Ovšem úzkost,
jež prepadne cloveka, když si uvedomí, že on sám je
svrchovaným pánem svých soudu, se jeví i zde, nebot
)}- bez souzení, bez zatracení, ci odpuštení je vše tím
horší a bezútešnejší. --« (L í d a.)

A odtud se Capek neúchylnc dále a dále propracovává
k pragmatismu. Jeho "Pragmatismus« je strucným ná
crtkem této nové filosofie; pro Capka zaiímavé jsou
hlavne pripojené kapitolky, kde on sám vykládá, co roz
umí pragmatismem. A hned zde vidíme vystupovati hlav
uí rysy jeho názoru: snášenlivost k cizím mínením, skep
si. místy i hodne horce podbarvenou a neduveru k spe
kulativním soustavám.

Capek sám ovšem je príliš nepokojnou duší, aby do
vedl setrvat u tohoto pragmatického civi1ismu, a proto
brzy vidíme, jak opet sám se vrací k vecem nejvniter
nejším. mnohdy i metafysického dosahu, k takovým ve
cem. jež zdravý a trošku plochý optimista by bez váhá
ní nazval "velkovj'rrobou problé!11tl«. Tak v "Krakatitu«
na príklad je vlastne poprena jedna z podstatnÝch my
šlenek pragmatismu o orientaci našeho myšlení k cin
nosti, nebot hrdina nakonec je zklamán vším, i svou cin
ností a zbývá mu útecha jen v jakémsi unaveném, vše
odpouštejícím úsmevu.

A všimneme si jiných vecí. Pro empirika treba i ná
boženského rázu Jamesova je zdejší Život vecí nejpred
nejší a nejduležitejší. Nechci pochybovati, že pro Capka
je tomu stejne tak. Život je to jediné co máme, je jedi
nou možností k uskutecnení našich tužeb a ideálu; kdyby
však prišel nejaký kouzelník a nabízel nový život, dva
kráte, trikráte delší, vypadala by celá vec ponekud iinak.
Je nutno být strídmj'r a podekovat se. Život je sice krás
ný, ba nejkrásnejší, ponevadž chybí srovnání, ale jed
noho života muže míti clovek práve tak docela dost.
(Ve c M a k l' o P u los.)

Ve své skepsi ke generaIisaci a v touze po nejdoko
nalejším zachycení skutecnosti, dochází C'ápek témer až
k onomu stavu, jenž se lidove vyjadruje obrazem, že
pro stromy nevidí lesa. Capek je prakticldTm p I u r a I i
s t o Il. Schematicky zachycená skutecnost rozpadá se
mu v množství svébytných eksistencí, které se tak vnu
cují do jeho pozorování, že mnohdy prehlíží i jejich ab
straktní jednotu.

Ovšem i zde se mi vtírají pochybnosti o správnosti
tohoto postrehu: jsou na pr. ženské postavy z "Kraka
titu« postavami tak dokonale jedinecnÝmi, nebo vyab
strahovanými schematy? Je v Capkovi vubec tolik em
pirismu, jak se predpokládá? Snad teprve jeho pozdejší
díla podají uspokojivou odpoved na tuto otázku.

Jednoho osobníllO dojmu však prece nemohu zamlceti,
hyf se tím i vydá vám nebezpecí, že muj soud se pozdeji
ukáže klamným: že totiž Capek pres svoii nenávist
k »velkým gestum« a pres touhu videti život hodne
zblízka a co nejstrízliveji, je mnohdy zachvácen lítost
nou touhou po romantismu. Zdá se mi, že není pravým,
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sk:)Tchcitu, s pochybnostmi prijímati legendu s Berna
d,~ttou spojenou, mužeme její vdení stejne jako u její
proslavené predchLldkyne, Panne Orleánské, vykládati
jako hysterické halucinace a uzdravení v Lourdech do
kázaná vysvetliti si stejne jako Zola sugescí: jednoho
pocitu se nezbavíme, že totiž stojíme na míste ohromné
magie víry, v okruhu neobvyklé pusobnosti. Mucené
lidství ze všech zemí, ochromené, zmrzacené, slepé, vše
mi zpusoby nemocné a posavadním lécením zklamané
shromažduje se v Lourdech denne vBy znovu, žáda
jíc uzdravení, nejakého znamení nebo zázraku. A slova
evangelia: »Kde dva nebo tri v mém jménu shromáž
deni jsou, tam i já jsem s nimi«, zdají se docházeti zde
denne nového potvrzení. Tato shromáždená, bezvÝ
hradná víra, tyto vyvrcholené posle::lní nadeje pronikají
snad v jist:)Tch okamžicích k nebesum, takže paprsek
milosti ozárí nekterého clena tohoto nábožne zaníce
ného množství.

Procento takových uzdravení není nikterak tak ne
patrné, jak by skeptik mohl si mysleti. Již Zola, kten',
roku 1892 se všemi výhradami neverícího zabýval se
studiem lourdských zázraku, uvádel pomer ten jako
I: 10, tedy jiste dosti príznivý. Nejméne petina nemoc
ných vrací se z Lourd domu ve znatelne zlepšeném sta
vu, a velká cást ostatních pocituje aspon takové zlep-
šení, každým zpusobem však jest skoro u všech ju
vera posílena. Od roku 188i úraduje v Loudech lé
karská vyšetrující komise (Bureau de Constatations
médicales), která kddé uzdravení zaznamenává. Velk[l,
církví vydržovaná m~mocnice, používá krome toho
všech poznatkLl vedy, kde síla víry nepostacuje. Jest
ovšem možné, že casto prohlašuje se neco za ovoce víry,
co jest jedine úspechem vejy.

Návštevníci Lourd jsou z velké cásti chudí, v mno
hých prípadech nebyli ješte vubec lékarsky ošetrováni.
V Lourdech prijdou, naplneni optimismem, do této ne
mocnice. Jiste hraje zde sugesce daleko vetší roli nežli
studená lázen ve vodách silného svatého pramene, do
jávajícího 85 litrl'l vody za minutu.

Všechny pokusy o prírodovedecké vysvetlení lourd
ských zázraku možno již predem uznati. Hlavní vecí
tajemn:)'ch zj,evu jest však prece jen víra. Co nás uchva
cuje, jest ono plné odevzdání se tech deseti tisícu lidí,
denne se strídajících, v jejichž stredu zcela zapomínáme
na dnešní mojerní dobu, stávajíce se proti vuli sami
cástí onech stále živoucích stredovekÝch sil, které J. K.
Huysmans lící ve sv:)'ch »Lourdské zázraky«. Huys
mans byl sice jako hoch vychován jezuity, prošel však
pozdeji stadiem nejsilnejš skepse, aby nakonec v kutne
benediktina s krížem na prsou dal se pohrbi ti. A Lour
dy hrály v jeho v~'voji nesporne velkou úlohu.

Predpoklad, že nadprirozené moci vyznamenávají ji
stá místa na svete zvlášte svojí prítomností, korení již
v pravekém lidském prírojním citu ze šerých pohan
sk)'ch dob, který ješte dnes tajne v každém z nás pLl
sobí. Víra potrebuje jakéhosi podkladu, by na nem mo
hla upoutati ony nadprirozené síly, a telesnÝ dotyk s ta
kovým fetišem (zde požehnanou zemí a vodou lourd
skou) prevádí tyto vecné síly v nositele víry.

Víra v mystickou sílu jistých vecí, jdnání nebo slov
jest spolecná primitivnímu pojmu boha u všech vyznání
na svete, a proto asi v této víre spocívá neco mimovol
ného, samo ze sebe vyplývajícího, k cemu slabé lidské
srdce od pocátku jest pritahováno. Mystika, která ješte
ye stredoveku byla po celé Evrope rozšíren:J., ustoupila
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pod vlivem novovekého racionalismu strízlivému
rání. Zdá se však, že katolická církev svou za
magii soustredila opet v nekolika ohniscích, k
smeruje víra mnoha tisícu, ochotných obetovati
individualitu, aby pEvolaly hmotný projev víry.
darí-li se to, legitimuje to ucení církve a jejích kD
ských vykladacu, kterí dove::lou velkolepou režii
lidské prvotní síly, t. j. víry, moudre obstarávati.
vetší zázrak tedy, který v LOUl"dechskutecne denne
prihází, který muže každý videti a jenž i nejzarp
lejší povahy dojme, jest zázrak, že v dnešní dobe
tkáváme se ješte s životnou ohromnou aktivitou. n
no stí a možností absolutní víry. Síla, kterou milí
li.:ií zázracnému místu prikládají. odráží se na verící
zpusobuje nadsmyslné zjevy.

J evištem tohoto velkého svetového divadla jest p
roda. Diváci jsou sami herci, a tím jest již mnoho,n
všechno receno. Z temna ružencového dómu vych'
procesí poutnic v bílých, až k zemi sahajících závojí
jež mají naznaciti Madonin šat. Mají rozžaté sví
v rukách a zpívají vysokým hlasem sbory, jež sta mu
ských hlasu doprovází. Po mužích následuje pod
dachýnem knez-obradník, nesoucí oltární svátosta
klopený štábem církevních hodnostáru všech náro
Landate dominum omnes gentes!

Kaditelnice komihají sem a tam, a pruvod obl:
zvolna obrovský prostor pod basilikou, k níž v
dve široká schodište, preplnená tisíci lidmi. Na n'
stí pred ružencovým dómem klecí neprehldný d
v jehož stredu ponechán jest volný ctverec, do kter'
pruvod nyní vchází. Ctyri strany ctv,~rce tvorí sb tež
nemocných lidí v malých vozíckách nebo na nosítká
A nyní nastává neslýchané. Do stredu volného místa;
které jest práve akusticky nejvýhodnejší, vstoupí mla
d:)', krásný, fanatick)- a zclrave siln:)Tknez. /\ JT!ezitírrr
co .obradník s monstrancí (pri její váze musíme se 00-;

divovati vytrvalosti nositele, nesoucího ji po celé ho
diny) krácí od jednoho nemocného ke druhému a kaž-
dému jednotlivému udeluje požehnání, vysílá onen

mladý ekstatický knez k nebi vášnivé volání o pomoc,
které dav poutníku modlí se ssebou ve všech jazycích
sveta. V krecovitém nábožném vytržení vyprošují si
všichni zázrak. A každý nemocný obrací svuj pohled
plný duvery a nadeje k blížící se svátosti oltární, aJ>y
se pred ní s nejvetší námahou sklonil, jakmile jest ne·
sena kolem neho a aby pak zvolna propacl:.tl I)Petd
zklamání. ldyž ho minula. Ale toto zklamání ustupuje
nové nadejné víre, když slyší radostné hosana onech
uzdravených. o kterých se ví, že své berly radostne za
nechali v jeskyni Bernadetty Soubirousové.

" I
POVOLANI A ZALIBY

Šestif1enní závody.liaždý d, co to jsou "šestiáenní« - sixdays. Každý ví, žnení težšího a vÍCe vycerpávajícího závodu, než šestidenní
závody cyklistíi, Snad jediná "Tour de ]7r;\l1ce« je velikostí ná·
mahy predcí, ale to je závod sice nejvetšÍ na svete, ale zcela
jiného druhu, než "six do.ys«. Po šest dnu a šest nocí musi se
c.cti závodníci témer neustále v sedle. Po šest dnu a šest noci

musí kroužiti neustále po dráze velodromu, poháncti nohama
pedály a hltati kilometr za kilometrem. Sest dnu a šest nocí mu·



sejí premáhati únavu a vycerpání, neznati témer ani odpocinku
ani spánku, jen ustavicné sedcní v sedle a hromadení kilometru,
spolu s cennými body a penežitými odmenami za jednotlivé
sprinty. Dopráti si sotva jen rychlého zhltnutí nekolika koncen
trovaných soust jídla, umytí, vysprchování a masírování a
znovu zase do sedla vystrídat partnera. Jet šestidenní závod
znamená mít svaly i vuli z ocele. Premáhat soupere i únavu a
premáhat sebe. Scstidenní potrebují jen celých mužu.

Ostatní lidé jdou ve dne za svojí prací a vecer za svojí zá
bavou a odpocinkem, ale sixdysmeni sedí v sedle a jedou a je
dou. Streží svoji únavu, streží své soupere, aby žádný se ne
utrhl a nepredjel je. Streží se, vzájemne se podporujíce. Publi
kum prichází a odchází. Sází, pridává a tipuje víteze. Publikum
chce boje. A sixdaysmeni jedou a bojují do posledního dechu
a ješte více.

Historie vzniku a vývinu šestidenních závodu je již dosti
dlouhá. Puvod svuj vzaly v materské zemi vetšiny sportu 
y Anglii. První šestidenní závody konaly se roku 1875 v Bir
minghamu. Jety ovšem ješte na vysokých kolech a to tím zpfl
sobem, že se jelo každý den dvanáct hodin a dvanáct hodin se
odpocívalo. Mely veliký úspech a proto konány ješte téh02
roku v Londýne, jenom s tím rozdílem, ~e tam závodníci mu
sili jeti každý den osmnáct hodin. O prubehu a výsledku prvních
šestidenních závodu v Birminghamu nemáme podrobnejších
zpráv. Zato <' londýnských šestidenních nalézáme zprávu, že
\ nich zvitezil jakýsi Frank Maller, rodilý v Mnichove, ale use
dl~ v Anglii. Wal1er zanesl myšlenku porádání šestidenních zá
vodu i do Ameriky, kde také ihned roku 1876 usporádány první
závody tohoto druhu. Pri nich se jelo denne vždy dvanáct ho-o
din, jako pri prvých závodech v Birminghamu. Pozdeji vy
~k::tlc se tvrzení, že podobné závody byly konány v Americe již
roku 1869, ale o tomto tvrzení není dokladu a tak zustává An
glie i nadále kolébkou šestidenních závodu.

Také O pflvod myšlenky jeti šestidcnní závody v dvouclen
ných mužstvech, jak se tak deje dnes, byl delší dobu spor. Idea
rozdelení »šestidenní práce« mezi dva jezdce pochází od an
glických závodníku na koleckových bruslích, Haverleye a Du
raye, kterí vystupovali roku 1878 v Londýne, jako šestidenní
bežci na koleckových bruslích. Roku 1879 odejel! oba bežci do
Ameriky, ponevadž nenalezli ve své vlasti dostatek pochopení
pro své umení. Jej ich výkon privedl amerického závodníka na
kole, Toma Ecka, na myšlenku, usporádati na di'-evené závodní
dráze ve Springfiddu vestidenní závody mezi cyklisty a zá
vodníky na koleckových bruslích s denní jízdou dvanáct hodin.
Závod skoncil vítezstvím cyklistu. Roku 1887 konány pak na
\\'ashingtonské kryté záyodní dráze druhé šestidenní závody,
ale jenom s konkurenCÍ cyklistickou. Denne se jelo osmnáct
hodin. Zvítezil americk)' Nemec, Albert Schock. Závod byl vel
mi cetne navštíven a dobyl si rázem všeobecné obliby, takže v ná
sledujících letech porádán casteji. Roku 1892 zvýšena doba jízdy
na dvacet hodin denne. Nejlepší tehdejší cyklisté a hrdinové
~estidcnních závodu byli již prve jmenovaní Albert Schock a
"-a11er a Anglican \\'illiam Martin.

Roku 1893 konány šestidenní závody v ne\\'-yorské Madison
Square Garden, v nichž poprvé se jelo 142 hodin, neboli celých
;est dnll a nocí bez prcstání. V tomto závode zvítezil Schock vý
konem 2574 kilonietrú, poraziv Frank \Vallera, \Vi11iama Mar
tina a osmnáctiletého Americana Emburga. Ne\Vyorské šesti
denní závody získaly celou radu následovníku a mladých zá
\·odníku. Filadclfské šestidenní vyhrál již mladý American
Ashinger. Roku 1895 konány v Americc dokonce dámské šesti·"
denní závody, které vyhrála Americanka Frankee Nelson, když
se pred tím všecky ostatní závodnice vzdaly. Pres to, že výkony
tehdejších závodník1"1v šestidenních závodech stále stoupaly a
dosahovaly úctyhodné výše, prece zájem o tento druh závodu

pocal ochabovati. I pokoušeli se poradatelé zvýšit zaJem diváku
vkládáním cetných sprintu do vlastního závodu. Ale ani tím
zájem publika nestoupl. Závodum chybela pritažlivost zoufa
lého, konecného boje, nebOt ku konci závodu byli od sebe vzdá
leni jednotliví závodnící i nekolik desítek kilometru. Mnohdy
byl vítez závodu jistý již tretí den. Když se roku 1896 konaly
šestídenní závody témer pred prázdným hledištem, prišel jakýsi
muž k managerovi a poradateli Pat Powersovi a rekl mu, že ví
o prostredku, jak znovu naplniti hledište.

Byl ovšem prijat s otevrenou nárucí a slíbena mu veliká od
mena. Schlauberger, tak se totiž onen muž Jmenoval, znaje do
bre duši prumerného Americana, poradil poradatelum, aby dali
do novin ruzné smyšlené, ale velmi sensacní zprávy o jednotli
vých závodnících. Tak objevily se druhého dne v novinách clán
ky;, že nekolik závodníktl asi sešilelo vysílením ze závodu a mu
silo býti podrobeno lékarské prohlídce. Je prý obava, že závod
asi steŽí dokoncí. Tak Ashinger prý náhle seskocil s kola, vy
šplhal se na stožár s prapory a nechtel dolu, prohlašuje., aby ho
nerušili, že je Columblls a že musí se dívati, až uvidí zemi,
novou Ameriku. Schock prý zase sletel s kola, svalil se na zem
a pocal jísti v umelých záhonech trávu. Je prý dále obava, že
policie závod zakáže. Týž vecer byla aréna nabila, Schlauberger
c!otst"l za svuj nápad 1000 dolaru a poradatelé si mnuli ruce.

Ale tato »tajemství a hruzy Madison Square Garden« se brzy
prežila. Brzy se prišlo pato, že jsou to reklamní triky. Návštevy
ochabovaly pr~s nesmírnou a opravdu americkou reklamu a pres
to, že objevily se tenkráte na »šestidenním nebi" hvezdy prvého
rádu. Nejvetší ovšem z nich Charles Miller, který ujel tenkrát
v jednom závode 3229 kilometru, kter)"žto výkon zlt1)šil pak
ješte jednou o 140 kilometru! - Poradatelé byli již zcela zou
falí a rozhodli se, že upustí vubec od porádání šestidenních zá
vodu, když drívejší závodník Tom Eck vzpomnel si na dva an
glické závodníky na koleckov)rch bruslích, kterí jeli šestidenní
závody, vzájemne se strídajíce. Navrhl tedy poradateli Pat Po
wersovi, aby príští šestidenní závody cyklistické konaly se také
ve forme závodu dvojice. Pat Powers nemohl s pocátku se
s touto myšlenkou spráteliti. Naproti tomu policie pocala delati
opravdu potíže. Proto rozhodl se roku 1899 usporádati závody
ty ve forme závodu dvojic. Úspech, hlavne ovšem financní, byl
veliký. Závod byl od pocátku až do konce napínavý a po celou
dobu cetne navštíven. Zvítezila v nem dvojice MiIler-Wal1er.

Zavedením systému jízdy dvojic vzrostl znovu zájem, co2
mclo za následek. že obj evila se z'áhy celá rada nových" talen
tovaných závodníku. I evropští závodníci pocali se objevovati
na amerických závodních drahách. Tak roku 1900 byl to ne
mecký závodník Karl Kaser, který se svým partnerem, Svýca
rem Ryserem" umístil se na míste ctvrtém v závode, který se
stal koristí americké dvojice Elkes-Mac Farland, známé po
zdeji i v Evrope. Roku 1901 objevuje se poprvé Robert \Val
thour, pozdejší nejvetší cyklista-vytrvalec svct-a. Ten vyhrává
téhož reklJ. americké šestidenní spolu s Me Eachernem a roku
1903 s Munroem. Nato roku 1904 objevuje se na nebi cyklistic
kém další hvezda. Její Eduard Rost, pocházející ze švédských
rodicu. Ten vyhrává americké šestidenní ve trech letech za !e
bou a to roku 1904 spolu s Americanem Dorlongem a následu
jící dve leta spolu s Foglerem, rovnež americkým závodníkem.
] eho vítezství byla by snad pokracovala ješte nekolik let za
scbou, kdyby starý závodník Mac Farland nebyl vyštoural na
svém, australském zájezdu nemeckého závodníka \V'altera Riitta,
který se brzy ukázal se'.Jsaci závodtl. Maje partnera ve starém
Mac Farlandovi, dovedl, ac úplný novácek v šestidenních, zví
teziti nad nejslavnejšími tehdy závodníky. Své vítezství opako
val roku 1908, maje partnerem Holandana John Stola. Roku
1.909byla však dvojice Riitt-Stol poražena a to novou a nezná
mou hvezdou, Moranem, jedoucím se starým a zkušeným vete-
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rám.m, Mac Farlandem. Ale Riitt zatím našel si spolecníka
v Australanu Clarkovi, rO'vnež Farlandem objeveném a spolu
s ním dovedl zvíteziti na šestidenních závodech v Novém

YO'rku, konaných ješte na kanci téhož roku.

Až do roku 1909 konaly se šestidenní závody pauze v Ame

rice. Evropa, která je vynašla, od jejich porádání upustila" pres
to, že z Ameriky docházely o nich nejlepší zprávy, mluvící jed
nak o jcjích jedinccné a napínavé podívané a zároven O' velkých
príjmech poradatelu. Byl to tehdejší reditel sportovního parku

Berlín-Friedenau, Georg Holscher, který se rozhodl k usporá
dání prvých šestidenních závodu v Evrope po americkém zpu
sobu. V breznu 1909 konány tedy prvé šestidenní v Evrope a
to ve výstavním paláci zoologické zahrady v Berlíne. Závod,
který se stal koristí americké dvojice Mc Faríand-Moran, mel

Eesmirný úspech. Pres to však nemecký tisk neprijal zavedení
šestidenních v Evropc nikterak príznive. PsánO' o nich jako o
nelidskosti a naléháno na policii, aby porádání zakázala. Ale

pres to ci práve proto zvýšil se zájem o tyto závody, zvlášte
když jejich h,'dinou se stal Walter Ri.itt, vrátivší se z Ameriky.

Šestidenní se staly populární rychle i v ostatních zemích ~vrop
ských. Nejdríve následoval berlínského príkladu Brussel a
O neco pozdeji i Paríž.

Roku 1914 zacíná vítezné tažení australského závodníka

Goulleta. Ten zvítezil v Novém Yorku roku 1914 a 1915 spolu
se svým krajanem Grendou, roku 1917 s Americanem Maginem,
1919 s Americanem Maddenern, 1921 s Francouzem Broccem a
roku 1922 s Italem Bellonim. Nejvetšími souperi Goulletovými
byli Švýcar Egg a Francouz BroccO', k nimž roku 1921 pribyl
známý Van Kcmpen. TentO' mladý holandský cyklísta vyhrál

s Eggem new-yorské šestidenní roku 1921. 1924 zvítezil v No
vém Yorku po druhé a to s Mae Namarou. Mezitím dobyl eelé
rady vítezství v Evrope. V Paríži vyhrál dvakráte, jednou s Eg
gem a pO'druhé s Francouzem Beylem, v Brusselu rovnež dva

kráte spolu s Aertsem a van N ekem, ve Vratislavi se známým
vytrvalcem Feyou. V tomto vítezném postupu byl mladý Ho
lanrJ'an náhle zastaven starým, ale dosud málo známým závodní
kem, který s pribývajícím stárím a s každým absolvovaným še

stidenním závodem byl stále lepší, tvrdší a rychlejší. Byl jím
Australan Mac Namara, zvaný »Muž z ocele«. Mac Namara
byl rovnež, jako Riitt a Clark, objevem Mac Farlandovým. Mac
Farland stal se pak roku 1915 obetí stávky, v níž byl usmrcen.
Mac Narnara prišel do Berlína práve v dobe nejvetšího roz
kvetu a obliby šestidennich závO'du a stal se zde záhy populár
ním, zrovna tak, jako za nedlouho v celém sportovním svete.

Roku 1914 nastává nová zmena v programu. Berlínští pora
datelé vkládají do šestidenního závodu sprint na deset kol, který
se jede v poslední hodine závodu a boduje se. Mac Farland,
který nejdríve proti této novote protestoval, zavádí ji hned po
svém návratu v ~ew Yorku" kde ovšem byla prijata se stejným
nadšením, jako v Berlíne. Ponenáhlu byl vybudován celý bo
dovací a sprintový systém, který prevzaly všecky národy.

Za války ovšem v Evrope šestidenní byly prerušeny, zatím
co v Americe konány bez prerušení. Teprve pa válce zahajuje
Evropa znovu šestirlenní meetingy, na nichž za nedlouho star
tují zase závodníci 'Z celého sveta. Evropa má záhy celou radu
znamenity'ch žáv'Xiníku, kterí dovedou nejen úspešne ce

liti americkým a australským, ale dovedou nad nimi i víteziti.
] sou to známá jména a to: Italové Giorgetti, Tonani, Belloni

a Linan, BelgIcané Lncien a MarcelJ Buysse, Goosens, Aerts,
Debacts, Thollembeek, Rielens, Stockelynck a j. Francouzové
\\fambst Loequehay, Lovet a jiní. Ve všech velkých evropských
mcstech konají se dnes každorocne velké meetingy šestidenní,
kt~ré vyznacuj í se vždy QO'hatou konkurencí. Jedine Anglie,

matcrská zemé ~estidenních závodi'!, se nemuže nejak pro ne
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nadchnouti. V Londýne porádány po válce pouze j
denní a to rokn 1923, které skoncily velkým financ!Úlll
Nemecka múže se rlnes pochlubiti nejvetším poctedl
nich závodu. V tom predcilo i Ameriku. Mimo Berlín:
;;tldenní konány ješte v Hamburku, Hannovcru, V

•Dráždanech, Kielu, Frankfurtu, Dortmundu. U nás p
býti rovnež porádánY' ale prý až ... až jednou - bud

krytou dráhu, ledový palác, stadion a jiné, krátce až u
zájem pro sport. Zatím je jen o kopanou.

v

ZIVOT A INSTITUC

Robert Sa!tdek (Londýn):

Grafolog'je a líriminalistika

Lidé se casto diví, jak znalci písma mohou s ustí tvrditi, že podpis na prdložené smence j
pravý, když prece naše písmo se mení podle toho
kým perem píšeme, jakého papíru a inkoustu pou
me a konecne také podle toho, v jaké jsme náladea
je náš telesný stav. Je všeobecne známo, že podpi
osoby vypadá zcela jinak, je-li psán perem tvrdým
mekkým, perem špicatým nebo tupým. Písmo,
dobr),m, hustým inkoustem, má zcela jin)' vzhle
píšeme-li inkoustem rídkým. Špatné osvetlení m
príznivý vliv na rukopis stejne jako neprimeren'
sice pri psaní (na pr. píšeme-Ji w. stoje). lTení ro
lhostejno, píšeme-li na velkém archu papíru neha
na malé cedulicce, jsme-li sveží ci zemdleni, zdrávi
nemocm.

Není sporu o tom, že všechny tyto okolnosti
vliv na rukopis, a znalec písma by snadno mohl
uveden do rozpakll, kdyby prehlédl i jen jedinou z
to možností. Lec je mnoho jin)'ch a duležitejších
toru, jež laikovi sice ujdou, z nichž však možno
spolehlivé závery.

Presto používáme dokonale spolehliv)'ch pri
abychom zjistili jakost pera, inkoustu, papíru a
ky; k zjišteni fysického stavu pisatelova v dan'
mžiku slouží cel~ rada symptomu, jejichž spr
byla overena pokusy s tisíci pisateli - lec ch
zjistiti ony znaky písma, z nichž mllžeme souditi
predložený nám podpis je pravý ci padelaný, m
býti obeznámeni s psychologií psaní.

Abychom odhalili padelanÝ podpis, je tudíž
trojí zkoušky: a) zkoumání mechanických prost
a všech nahodilých okolností, jež mohly mí~i vii
vznik písma; b) zkoumání telesného stavu plsa
v okamžiku, kdy se podepisoval; c) psychologické
mání individuelního psacího pohybu.

Pouze asi ve 20 procentech všech inkriminov
podpisu je nezbytno analysovati psací po.hyb psyc
gicky, ježto již pre:ibežné vyšetrování rukopisu
tuje dostatecné duvody pro to, že podpis je padelá
Stanoviti spolehlivé smernice, kterých by bylo m
použíti v každém jednotlivém prípade. ovšem n
okolnosti, které jsou pro definitivní záver duležité,
od prípadu k prípadu ruzné, a každý nový prípad
v sobe tajiti nový problém. Zkušenost a jllvtip zn
hrají zde významnou úlohu. Nekolik pr~ktick~'ch
padu osvetlí postup nejlépe.



Predstavme si, že nekdo chce padelati podpis na šeku,
není si však jist tím, že se mu podarí napodobiti písmo
tak dokonale, aby oklamal bankovní úredníky. Co uciní
v takovém prípade? Opatrí si proste autentický podpis,
jejž chce padelati, obkreslí si jej tužkou, prepíše tyto
tahy tmavým inkoustem a zakryje je tak neozbrojenému
oku. Pak, aby byl zcela bezpecen, prejede lehce svuj vý
robek gumou a odstraní všechny stopy po tužce, které
se mu nepo:1arilo zcela pokrýti inkoustem. Podpis pa
delaný tímto zpusobem velmi casto nevzbuzuje pode
zrení a bývá bankérem považs)Ván za pravý.

Zkoumáme-li však takový podpis mikroskopicky,
zprvu pri silném postranním osvetlení a potom v pdI
svitném, zjistíme pri první zkoušce rasury, v osvetlení
transparentním pak shledáme tahy psané tužkou. Tím
jest s absolutní jistotou prokázáno, že podpis byl pa
delán, je-Ii arci vylouceno, že osoba, jejíž podpis byl
padelán, sama se podepsala tímto podivným zpLtsobem.

Velmi spolehlivým dllkazem padelku je zhusta, jak
koli to zní paradoxne, absolutní totožnost autentického
a inkriminovaného rukopisu. Jest totiž nezvratne doká
záno, že nik:1o není s to psáti své jméno neb jiné slovo
v stále téže velikosti, v stejných rozmerech, s týmž tla
kem, se stejným stupnem menivosti úhlu i sklonu,
s úplne stejnými tvary písmen atd. Všechny podpisy
téže osoby jsou si jen podobny. Podobají se sobe do té
míry, že mužeme zjistiti jejich pravost prakticky ve
všech prípadech, lec nikdy ne j s O u a b s o I u t ne
i den t i c k é. Zvetšíme-li tudíž fotograficky pravý :l
inkriminovaný rukopis a shledáme, že oba podpisy se
pre s ne kryjí, pak dotycné písmo je pa:1eláno velmi
obratne, bez použití zrádné tužky.

Naprosto odlišným zpusobem lze dokázati padelky,
jde-li ne o podpis, nýbrž o jiné cásti smenky, úctu nebo
ku pr. pochybné záveti. V techto prípadech zjištení pa
delku závisí od zcela nahodilých okolností. Jeden ci dva
príkla:1y to dostatecne objasní. Dejme tomu, že se jedná
o smenku, znící na 45.000 Kc. Podpis je urcite pravý,
lec akceptant tvrdí, že vydal smenku toliko na 5000 Kc,
a že slovo »c t y r i c e t« a císlice »4« byla pripsána
pozdeji, než podpis, kterým se zavázal. V tomto prí
pade bankér, který smenku vyplatil, není podle zákona
odpovedný za omyl. Je lhostejno, zda ostatní písmo na
smence je autentické ci psáno nekým jiným, je-li jen
podpis pravý. Skutecne také vetšina smenek, vystave
n)'ch velkými závody, je psána po:1rízehými zamest
mLncia podepisována rediteli ci jinými vedoucími úred
níky.

Predstavme si nyní, že tato smenka byla poslána
poštou (jak se skutecne v mnohých prípadech stává), a
že byla složena, aby se vešla do obálky, a dejme tomu, že
slovo »c t y r i c e t« stojí náhodou práve na prelomu
papíru. V tomto prípade mužeme s urcitostí zjistiti,
bylo-li slovo »ctyricet« psáno v úrade odesilatelove ci
teprve po odeslání. Jsou-li inkoustové cáry, jdoucí pres
preložené místo silnejší, lomené a hrubé, kdežto origi
nelní písmo, které jde pres jinou cást téhož prelo
mu, je tenší, hladké a nelomené, pak je jisto, že slovo
»ctyricet« bylo psáno po složení smenky a nikoli pred
tím. Takový dukaz by byl jiste uznán u každého soudu
jako usvedcující, pakli by jedna ci jve delší indicie Cm
pr. ruznost inkoustu a pera použitého v prvním a dru
hém prípade) nkazovala t}'mž smerem a tím dukaz ze
sílila.

Vezmeme jiný a obtížnejší prípad. Dejme tomu, že
smenka nebyla složena, a že ani inkoust ani pero se v au
tentické a inkriminované cásti dotycné listiny neliší
- v tomto prípade znalci muže pomoci jiná nahodilá
okolnost. Tak na pr. se muže stát, že dolní cásti pí
smen v druhé rájce - na pr. dolní cást malého »y« -
se križuje s horní cástí rádky tretí, na které stojí jméno
indosatára. Tato nepatrná okolnost, jež unikla pozorno
sti padelatele, jej usvedcuje práve tak dokonale jako
dva ocití svedkové. K pochopení toho musíme si uve
domiti, že mikrofotograficky mllžeme zjistiti, který
z obou tahll, jež se kríží, byl psán dríve a který po··
zdeji. Na fotografii v transparentním svetle vidíme jas
ne, že jdna cára je nahore a druhá pod ní. Muže-li
býti tímto zpusobem dokázáno, že slovo »ctyricet«, kte
ré se vyskytuje v druhé rádce tekstu, bylo psáno po
zdeji než tekst tretí rádky, kdežto slovo »pet« v druhé
rádce bylo psáno pred tretí rádkou, pak je jasno, že
slovo »ctyricet« bylo pridáno podeji za úcelem pod
vodu. Ve všech techto a podobných prípadech padelek
muže býti dokázán pomocí mikroskopie a mikrofoto
grafie. V prípadech, v nichž tyto prostredky neposta
cují, znalec musí použíti metod psychologie písma.
V mnohých prípadech bývá takové zkoumání velmi ob
tížné, ponevajž znalec má k disposici jen nekolik málo
písmen. Nekdy však možnost zjistiti na první pohlerl
alespon tolik, že, jde-li o padelek, urcitá podezrelá oso
ha nemohla býti padelatelem. Tak na pr. osoba ne
vzdelaná, s težkopádnou, nevypsanou rukou, nemllže
nikdy s úspechem napodobiti podpis cloveka kultivova
ného. To však neplatí v prípade opacném.

St.ejne snadno lze odkr),ti padelek v prípade, kdy in
kriminovanÝ pojpis vykazuje mnoho známek nepriroze
ného písma (na pr. traslavé tahy, nemístné teckování.
opravy písmen, kryjící se tahy, psaní i jednoduchých
písmen více než dvema tahy, castá zmena jržení pera
behem tak krátkého výkonu psacího a pod.). Arci treba
pri tom pocítati s možností, že podpis v silné míre ne
prirozený, mohl býti psán za takového fysického neb
duševního stavu, že automatické psaní bylo vylouceno.
V této souvislosti nelze se metodami psychologického
zkoumání písma zabÝvati podrobne, ponevadž predpo
kládají urcité odborné znalosti psychologie psacího po
hybu. Ti, kdož se blíže o vec zajímají, najdou po:1robné
vysvetlení v mé knize »Vedecká grafologie«. Však i te
mito metodami lze dojíti pouze asi 95 procent pravde
podobnosti, ne však úplné IOoprocentní jistoty. Pred
dvema lety mne samotnému nebylo ješte známo, jakým
Zpllsobem lze vylouciti možnost omylu vllbec. Tento
technický dodatek podáni teprve v príští své knize
»Experimentální grafologie«, která vyjde behem prí
štího roku.

Všemi temito zpusoby možno zjistiti, zda podpis je
pravý ci jde-li o padelek. Jiná je otázka, kdo je padela
telem. Predem treba ríci, že možnost urciti padelatel.>.
na základe písma je omezena na ty prípady, kdy pach:l
tel se pokusilo padelek z volné ruky. V prípaje, že au
tentický podpis byl kopírován, je zjištení pachatele pou
hým srovnáním písma prakticky vylouceno.

Ale i v prípade, že podpis byl padelán bez obkreslo
vání, je nadeje na zjištení osoby pachatelovy z písma
jen tehdy, prichází-li v úvahu menší pocet osob; v prí
pade, že nelze podezrení omeziti na urcitý okruh, mllže
h~,ti veškeré pátrání naprosto bezvýsledné.
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sIo
o vcí'cjnýcll knihovnách.

Praha, 18. prosince

D

politické strany. Jediným cílem casopisu byla

a poctivá kritika. To se tušilo. Zrození »Hlas

nejvetší odpurce tam, kde se dobre vedelo, co
chce. Obnovení hlasismu na Slovensku znamen

vpred. Pomery na Slovensku vyzrály tak, že nyní

nastati veliká a dlouhá bitva o svetový názor,
která bude znamenati duchovní osvobození od in
sice stranické, od teroru osob i náboženských náz
a od teroru politicko-stranického. J

Milý pane redaktore,

-dovolte mi ješte, abych krátce odpovedel tem, kdo/. ne
idealistického zaujetí vystoupili na obranu verejných kniho

tvrdíce, že u nich lze mluvit jen o kulturním prospechu, ale
kaJi kulturním nebezpecí. Verejné knihovny, probouzejíce l'
ke knize, spíše nabádají ke koupi, než aby podporovaly v obec
stvu onu kulturní pohodlnost, O nG. jsem psal. To by byl
krátký smysl obšírné obrany, k níž pi'-ipojil se tyto dny do r
míry i p. Eisner v Prager Presse, míne, že má obava (a
vil jsem prcce jen o b a v u, nikoli j i s t o tu!) je unáhlená.

Proti tomu bych konstatoval toto:
J sem dalek popírat kulturní význam a výchovné poslání

rejných knihoven. Varuji však pred tím, aby se vliv kniho
preceiíoval, k cemuž jsou náchylni prirozene v první rade knih
níci sami.

Jsem sám knihovníkem, ale pri nejlepší vuli nemohu potvrd
v celém rozsahu ony zkušenosti, jež uvádejí kolegové venkovš
Patrne bude tu znacný rozdíl mezi Prahou a venkovem - r
díl v pomeru cloveka ke knize - což samo o sobe už dá
,tušit, že vec je složitejší, než se zdá, a tím ovšem i deIiniti

soud obtížnejší. Je samozrejmé, že jsem svou obavu o kultu
ním nebezpecí nevzal proste jen ze vzduchu, nýbrž že mám p
ni duvody, nasbírané za své vlastní praxe. Chteje bý
zcela strucný, uvedu jen jeden príklad. Vyzpovídal jsem ÚTed
níky jedné velké pražské knihovny, kupuj í-li si sami beletr!
_stlické knihy od té doby, co jsou v knihovne zamestnáni, 
byl jsem prekvapen: vetšina prestala kupovat vubec, ostatní ku
pují mnohem méne. Vychovává-li však knihovna, jak tvr
obránci, k lásce ke knize, melo by s to tuším projevovati nej
více na knihovnících samých. Muj príklad ukazuje, že tomu tak
není a naopak potvrzuje fakt, ostatne dávno znám}', že ohromná
vetšina lidí cte pro zábavu a nikoli pro poucení nebo studium
a že ,se práve proto ke knize po druhé již nevrací, leda ve velmI
rídkých prípadech. Cte se proste asi tak jako se chodí do bio
grafu. Jeto smutné? Snad. Ale je to pravda. Ostatne životnf
tempo a nedostatek casu zpravidla cloveku nedovolují k pre.
ctené kllize se ješte jednou vrátit. A pak rekneme si to uprímne.
kolik je knih, jež si náš návrat prímo vynutí? A cím více kdo
cte, tím je takových knih mé n e. TO' jsou fakta, jejichž správ
nost mllže si každý overiti sám na sobe nebo ve svém okolí. Ale

práve tato fakta vedou vetšinu lidí k oné kulturní pohodlnosti,
k níž jim pak knihovny dávají príležitost.

Jsem si ovšem vedom zásadního :1edostatku svých zkuieno·

stí: jsouce povahy statistické, nejsou dosti cetné, aby byly plne
presvedcivé a definitivne rozhodující. Jenže na vlas týmž ne
dostlatkem postiženy jsou i vývody mých odpurcu. Bylo by si

,
POZNAMKY
Proc mel vycházet "Iilas«, Když senátor Dr. V. Šro

bár pri príležitosti 60. výrocí sv)'ch narozenin ohlásil
vydávání nového casopisu, bylo možno tušiti nepríjem
nosti tu i tam. Jak k tomu došlo, je dosti známo. :r-.lož
no tedy strucne známé pripomenouti: Šrobárovi, prv
nímu ministru s plnou mocí pro správu Slovenska, prí
sluší v podstate zásluha o konsolidaci pomeru na Slo
vensku po prevrate. Ale Šrobár byl pozdeji ve své stra
ne vystrídán politikem mnohem mladším, Drem Hod
žou, který dovedl se snadneji prizpusobiti své situaci
než starý bojovník, zvyklý na otevrený zápas. Prímost
Šrobárova i v politice byla jednou z prícin jeho odstu
pu do politického pozadí. A zatím, co tento starý h1:1
sista stál v ústraní, rostl Hodža. Zdálo se, že nic mu
nestojí v ceste. Brzy zmocnil se slovenského krídla
strany agrární a vyrostl v muže, o nemž se zacínalo ve
riti, že bez neho by to nešlo. Šrobár zdánlive odpoi::í
val. Že však tento klid nebyl s10zením zbraní, projevilo
se pri príležitosti jeho narozenin. Jeho výbojnost pro
jevila se v zápase ideovém s Hlinkou a poslední mesíc,
kdy Šrobár rozhodl se založiti týdenník »Hlas«, byl dlt
kazem toho, že pomýšlí opet na plnou politickou aktJ
vitu. Šrobár ve spolecnosti poslance Dérera a poslance
H rušovského oznámil založení »Hlasu«. Boj se rozpou
tal ješte dríve, než první císlo »Hlasu« vyšlo. Útok za
hájil osobní HodžtlV denník »Slovenská Politika«.
Z toho byl zjevný nepokoj, s nímž okolí Hodžovo sle
duje nový Šrobárttv pocin. Šrobár s prímostí až nedi
plomatickou zaútocil v senáte na Hodžu. Výsledek je
znám. Agrární strana použila organisacního rádu, ab)\
Šrobárovi hodila smycku na krk. Divíme se jen, že to
neocekával a že na to nebyl pripraven. Šrobárovi bylo
zakázáno »Hlas« vydávati a dokonce bylo mu uloženo,
aby doporucil i svým spolupracovníkllm, aby od my
šlenky casopisu upustili. Šrobár v tomto stavu zvolil
vzdáti se »Hlasu« a zustati ve strane. Ovšem »Hlas«

nepadá. Šrobár z neho vychází, ale myšlenka, která ca
sopis v život vyvolala, trvá. Jisto jest, že signál k zá
pasu byl dán. Touha po neodvislém liste na Slovensku
není data nového. Pri nastolení obcanské koalice vo

lání toto bylo mocnejší, nebot se ukázalo, že smer, který
tehdy byl zahájen nejen v politice, ale v celém živote
na Slovensku, presne a promyšlene jde zpet. Ze dne na
den mravní zbahnelost se rozširovala, protekcionárství
a korupce rostly - a nápravy se dovolati nebylo mož
no. Každý svobodnejší projev mel za následek preložení
úredníka, persckl1ci, ostouzer:í. Rylo zrejmo, že nekdo
se musí vzepríti. Za techto okolností, a aby celil rOl
máhající se zbahnelosti mravní i charakterové, vznikla
myšlenka »Hlasu«. Úcelem této myšl.enky nebylo tvo
rení nové politické strany, nebylo rozštepování nekteré
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o toulavých zpr{váell.

tedy práti jedné veCl: aby kolega Fridrich, když se s takovým
dánem ujal verejných knihoven, zpusobil svým úí-edním vlivem

v ministerstvu školství, aby tcchto otázek si IJlv;iml St.atistický
úrad, jemuž našich q.ooo knihoven by mohlo opatrit obrovský
" jiste cenný materiál. Bez takové velké úrední statistiky zu
~tane každá diskuse o vlivu knihoven na knižní trh diskusí více

méne subjektivní a proto neplodnou. A problém sám není prece

tuším malicherným odb,omickým kOllj'ckem, nýbrždllležitou
složkou nejen kulturního, ale práve také hospodárského života.
Ani nakladatelum ani autorum a konecne ani ministerstvu ná

rodní osvety nemuže býti lhostejno, kp1ik knih a v jakém ná
kladu se u nás tiskne a jaké jsou toho príciny. Že verejn~
knihovny pres všecko opacné ujištování hrají tu jistou úlohu,
o tom svedcí i ten fakt, že tato otázka je vážne diskutiována
také v jiných státech mnohem vetších, než je náš. Lituji ostatne,
že diskuse se neúcastnili také nakladatelé a spisovatelé, jejichž
mínení by bylo užitecno vyslechnout_

Bylo by možno ješte nekteré detaily ve vývodech obráncu vy
vrátit nebo privést na pravou míru, ale znamenalo by to psát
obšírný clánek a nikoli strucný dopis a já již opravdu se roz

pakuji nadužívati, milý pane redaktore, Vaší laskavosti, za niž
Vám dekuji.

Milý pane redaktore,

clánek pana Laurina v poslední Prí tom n o s t i o »toula

vých zprávách« pripomnel mne jednu zprávu tohoto druhu, jež,
zplozena v Praze, slavila triumfy po celé oblasti republiky, a jež
zasluhuje, aby byla pri této príležitosti zaznamenána.

V Tribune ze dne 19. XI. 1925 objevila se tato zpráva:

Vy h r á 1 hla vn í v Ý hru a z a s tre 1 i 1 s e. Po

divný osud potkal tyto dny italského obchodníka Silvestra
Capuaniho v Mnichove. Vyhrál los na 500.000 marek a druhý
den byl nalezen v byte zastrelen. Policejním šetrením se zji
stilo, že duvody sebevraždy byly skutecne podivné: Capuani
podepsal v jedné vcselé spolecnosti žertem prohlášení, že
v prípade výhry venuje polovicku vyhrané cástky spolecnosti
mnichovských kominíku a druhou polovicku mnichovském:t
pivovaru. zlý osud si s ním zahrál. Pripadla mu hlavní vý
hra a Capuani v bezmezném rozcilení, že mu bude platiti
závazky, se zastrelil.

Pramen, z nehož tato zpráva pocházela, byl nejlepší, byt ne
nejspolehlivejší: Íantasie redaktora Karla Polácka, jenž si zahánel
redakcní nudu líhnutím kachen. Koho vec zaj ímá, nechf si znovu

procte clánek o toulavých zprávách - uvidí, že se na Poláckovu
lokálku hodí všechny autorem uvedeného clánku vy jmenované.
znaky toulavé zprávy (není uvedena loterie, svuj slib ucinil Ca
puani v »jedné veselé spolecnosti«, jejíž žádný clen není jmeno
ván, mluví se fu ° "spolec'nosti« mnichovských kominíku a
o »mnichovském pivovaru« bez bližšího udání atd.). Pres to na
lezla zpráva zalíbení v ocích našich žurnalistu a objevovala se,
ode dne ke dni bohatší zajímavými podrobnostmi, postupne té
mer ve všech ceských pražských a pak ve vetšine ceských i ne
meckých krajinských listu. Blížíc se k hranicím republiky, roz
rostla se již v pekný clá'nek, jenž mimo jiné obsahoval pozme
není krestního jména nešfastného neexistujícího Capllaniho
(1fario ITÚstopodezrelého Silvestra), podrobné údaje o jeho zou
falé manželc.e i otce zbavených sirotách. Není tudíž divu, že
madarský »A Reggel« venoval Capuaniho tragickému skonu zvý

šenou pozornost a otiskl dne 6. prosince 1925 zprávu o nem jako
vousloupecník ve forme puvodního dopisu z Mnichova a v roz

aahu plných dvou sloupcu s tucným titulem, podtitulem a radou

Adolf Loos:

Jati MiillEtr.Váš

*) Z chystaného souboru literárních prací Ad. Loose, jenž
bude vydán v samostatném svazku knihovny »Ars«.

o chudélll a bohatém.*J

FEUILLETON

mezititulu. Tento pozoruhodný novináhký výkon byl korunován
otištením záveti nešfastného výherce, neexistujícího italského
obchodníka Silvestra Capllaniho, príslušného do ríše smyšlenek
a b:ijí a zrozeného v hlave Karla Polácka. Budiž mu zeme lehká
:l cest jeho památce. Zemrel pro dobro ceskoslovenské žurnali
stiky.

S prátelským pozdravem

Chci vám vypráveti o chudém bohatém.
J1"j el peníze a statky, vemo'u ženu, která mu sUbala s cela

starosti a mel radu detí, jež by m~1 byl zúvidel nejchudší z j,ho
delníM.

Jeho prátelé ho milovali, nebof vše, ,'eho e dotkl, s~ dMilo.
Ale dnes je tomtl zcela, zcela j~'nak.

Stalo se ta takto.-

Jednoho dne rekl si muž: »lVfáš penízt a statky, hodnou žemt

a deti, které by ti závidel i nejchl~dši del'lík. Ale jsi šrasten?

Hled, jsou lidé, jwnž chybí vše, co ty máš a co oni ti závidí.
J euže jejich starosti jim pomáhá zaplašovat velikÚi kouzelnice

umení. A cím je umení tobe? Nezlláš je ani podle jména.
Každý founa ml/že li tebe odevzdat svou navštívenkl~, a tvuj

sluha pred ním ote'lJre dvere dokorán. Ale umení jsi ješte u seb,
neprijal. Já vím, že neprijde samo. Vyhledám je. Ar ke mnl

vejde jako králo~'na a bydlí u mne.«

Byl to muž plný sily. teho se chopil, to provedl s velkou _nttr·

gií. Každý byl tomu prí jehO' obchodech zvyklý.

A tak šel ješte téhož dne k slavné1mt architekt{}'lJi a rekl mu:

»Uvedte umení do mých ctyr sten. Cella nerozhoduje.«

Architekt se 1/{;dal dvakl'át pobízet. Zašel osobrll k bohatém1f

muži a vyhodil všechen jeho nábytek, povolal armád/~ par ke

táhl, calouníklt, lakýrníku, zedník II, natera~lt, truhláru, insta
{aléTlI, hrncírll, malíru, socharll a než ses nadál, bylO' umenZ

poTapeno, rozškatu1kováno a bezpecne t~lož"no ve ctyrech stenách
bohatéhO' m~lže.

Bohatý muž byl prešfasten. 1
Prešfasten. chodil novými místnostmi.

Kamkoli pohlédl, bylo umení - umení ve všem a všude.

Sáhl na wmení dotkl-U se kliky, sedel ne umení posadil-li se
na židli, zahrabal svou hlav li do umení když ji znavenou položil

dO'podušek, jeho noha se norila do umení krácel-li pO' kobercích.
S neskonalým zanícením se opáj'el umením.

Od té doby, co také jehO' talír byl opatren artistickým deko

rem, rozkrajoval svuj rízek s dvojnásobnou energií.
Byl veleben, bylo mu závideno.

Umelecké casopisy opevaly jeho jméno jako jednoho z prvních

mecenášu v ríši, jehO' pokoje byly vyobrazovány, pO'pisovány a
vysvetlovány jako vzor a pobídka k 11apodobení.

A také to plne zasloužily.

Každý pokoj tt'oril v sobe uzavrenou symfonii barev. Steny,
nábytek a látky byly sla-deny nejrafinovanejším zJnisobem. Ka~

dý predmet mel své j/.rcité místo a byl spojen s ostatními v nej

skvostnejší kombinací.

Dr. K. J. Bend.Váš oddaný
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Pmomnost.,

Na nic, vubec /la 'nic architekt nezapomnel. Popelnícky, prí
bory, zhasínadla, všechno bylo jím osobne navrženo. Nebyly to
jen bežné architekt01~ické výtvúry, Buh chran, každým orna

mentem, každým tvarem, každý.n hrebíkem byla vyjádrena ma

jttelova 1IIdividua/Ua. (Psychologická jn"áce, jejíiJ obtíte budo!l
každému dejmé.)

Architekt odmítal však, skromne, všecky pocty.

»Nebot,« -- rekl - »tyto pokoje nejsoH v!tbec ode mne. Tam

hle v rohu stojí totiž socha Charpentierova. A jako bych za

zlíval ka13démlf, kdo by vydával pokoj za sv/tj návrh, kdyby po
ltžíl treba jen jedné mojí l~liky 1~ dverí, práve tal~ nemohu chtí~

vydávat tento pokoj za SVltj duševní majetek«.
Tato slo'va byla u.Hechtilá a d!"tsledná.

Mnohý truhlár, jenž opatril, napríklad, svuj pokoj tapetou

rValtera Crane, (]o jenž pres to všechen v nem se nalézající na

bJtek chtel pripsat sobe, ponevadž ho vymyslil a provedl, za·
stydel st!, kd,:>'žta slova zvedel, až na dno cerné duše.

Vratme se po tomto odboceni k našemu bohatému muži.
Rekl jsem prece již, jak byl štasten. VetkoH cást svého casn

'UPltoval nyní svémll bytu, nebot 1/mení se mllsí clovek ucit; to
brzy pochopil. Bylo tn mnohé, co si m !lsil pamatovat. Každý
p, edmet mel své urcité místo. Architekt to s ním mínil dobre.

/! všecko promyslil predem. Ka,ždá sebe mel/Ji !;Tabicka mela

1Iri"ité místo, které bylo zvlášt pro ni urli?[.{mo.

B.vt b:yl pohodlný, vJak »namáha! hlaV!l«. Architel~t dohlížel

troto v Jn'vních týdnech na bydleni, aby lIedošlo to! žádné chybe.
Bohatý InUŽ se tedy namáhal, sec byl, "J[e stalo se prece, !Je

odložil knihu a v 111}'šlenkách ji zasltnzd do prihníJky, která byla

:::hotúvella pro 'IOviny. Nebo sklepl popel se svéHo d01ftllíku do
originelllí vyhloubentny stolu, urcené jen pro svken. V zal-Ii ja-

"kýkoliv predmet do ruky, tnel velmi' co cinit, aby vyhledal startJ

místo a nekdy musil architekt rozvi1lo!ft detailní nákresy, aby
bohatélJl!! muži objevil znovlt to pravé misto pro krabic,klt sirek.

Kde užité umení slavilo takové triumty, nesll,éla o'dem Zlt
stat pozadu užitá hudba. Tato idea zaillestllávala bohatého muže

znacnou mer01t. Podal žádost le tramwayové spolecnosti, aby lfží

vala místo nesmyslného zVO'leni :::vonkového mativu z »Parsi
fala:<.

Ale spolecnost nemela chuti Vyjíti 111II7'stric. .Velllela jeJte
pochopení pro moderní ideu.

Za to bylo mu dovolenO' vydláždit ulici pred jeho domem na
vlastní nál~lad takovým ;:;pltsobelll, 131'vozidlo bylo nuceno jet

v rytmu pochodu Radecleého, Také "zekl1'ické zvonky v jeho

ty te dostaly Wagnerovya BeetllOvenovy motivy.

VJíchni povolaní kritikové opl}ivali chváto!! 1I1u,~e,jenž otevrel
»ulJlení jallO veci denní potreby« nové p·ole.

Ml1žeme si predstavit, že vsecky tyto reformy ucinily nwžiJ

ješte Jtastnejším.
Nesmíme vJak zamlcet, že hledel, aby byl co 11 e j mé n e

doma,

NlI ano, od tolika umení si Clovek tu a tam chce také odpoci

nout. Ci mohl byste b}ldlit v obrazévrne? Nebo sedet po celé me
sice na TnstanH a fsoldé?

Nu tedy!

Kdo by mu chtel zazlívat, že cet pal posilneni::; námah, kterých
7Jyžadoval jeho byt v kavámách, restauracích, nebo u prátel a
známých?

Predstavoval si všechno jinak.

Umení musí clovek prináJet obeti.
On lIŽ jvch prece prinesl ImlOho.
Jeho oko zvlhlo.

V.zpomínal mnohých starých vecí, jež mel tak rád a je!J prece
uekd}' pestrádal.

["dkd lenofka!
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Jeho otec v ní vždy odpoledne podfimollal.

Stal'é hodiny! A obrazy!
Avšak umení to žádá!

Vytl'vat!

Jednou se stalo, že slavil sv/lj sváiek, Žena li dNi ho b
obdaroval)'. Dm'y se ml~ velmi líbily.

Brzy potom prišel architekt, aby se podíval, je-Ii vše 1/

rádk1t a vubec rozhodlo mnohých ješte obtížných otázkách.

V stoupU do pokoje.
Domácí pán ho rád lwítal, nebot mel mnoho na srdci,

Ale al'chitekt nevidel radost domácího pána.· Zbledl a /W<

"Co to máte za backory?«
Bohatý mUŽ se ulekl a pohlédl na své vyši'vané strevíce,

ulehcene si oddychl. Tentokrát vedel, že je bez viny. Back
b),ly zhotoveny podle pztvodních návr!llt architekta. Proto od
vedel:

»Vy jste lfŽ asi zapomnel. Ty backory jste prece sám kred

»Ovšem«, zahrmel architekt, »ale pro 10 žni ci, Vy však
cíte temito dvema nemožnými barevnými skvrnami celou 11

tohoto polwje. Což to nenahlížíte?«

Domácí pron byl zmaten. Svlékl backory a byl I.:smrti rád,
architekt neshledal nemožnými také jeho puncochy, .~li do 1

nice, kde bohatý muž smel zase své bafkory obo!!t.

"Vi:e'ra,« pocal nesmele, »jsem slavil své narozeniny, Jfoji dr

zí me zahrm,U: dál"le}', Zavolal jsern vás, abyste ná.1nporadil,
bJ'chom mohli nejlépe ty veci postavit,«

Architektltv oblicej se prodloužil. »Jak vás lInlže na

abyste prijal dárky, což jsem vám vJecko nenakreslil? Neffl

jsem na všecko? Vy I:::: nic nepotrebltjete. Vy jste -- slove
kompletní!«

»Ale,« dovolil Sl domácí pán namítat, »buJII si prece s
neco koupit!«

»Ne, to nesmíte' To by tak scházelo. Veci, kterJ nejsou m

kresleny? Neucinil jsem dost, kdyz jsem vám d07'0li/ Char
tiera? Sochu, která mné pripravila o celOlt slát/1I mé práce?

vy už nesmíte nic koupit!«

»Ale když mÍ) vnoucátko da1'1'je svou práci :;e školky?«
»Nesmite ji prijmOld.«

Bohatý lmtŽ mel nápad.
»A kdybych si chtel koupit v Sei essi obmz??

»Pak jen zlmste ho nekde povesit! Což nevidíte, }Je už pro 11

není místa? Nevidíte, 13ejsem pro každý obmz, který jsem vá
sem povesit, komponoval rám na stene, ve zdi!«

V nitra bohatého muže se cosi prevrátilo, Cítil se náhle
boa, hluboce neštastným. Videl svuJ budoucí Žívot.

.\ e, nikdo mu nesmel U.3 zpasobit radost.
Bez ,Mdosti mel chodit kolem obchodu velkého mesta.

Pro neho 11.3 se nic nevyrábelo. 1Vikdo :; jeho milých mu
smel darovat obraz, pro neho nebylo už p.·áce lIlalirl/, umelc4
remeslníku.

Fyl vyrazen z budoucího života a SIIažení, dení a touženi.

Cítil: "Ted zbývá jen se naltcit potácet se v Ži7Jote se .m
vlastní mrtvolou.«

OvJe11l! On je hotov! On je kompletní!

NOVÉ KNIIIY

Cestmír Jerábek: Svet horí. Román, Cena Kc 18'-, N
»Pokroku«, Tento román delí se na tri cásti: Peklo, Zeme a
Toto rozdelení také naznacuje linii deje, smerujícího od
ních otresu svetové války k prvým dnum nové svobody. V
dejinné události jsou jen rámcem vlastního románového

Hruzy války a pak horci:ný zápas o novou lepší formu ži
na troskách pl'cdválecného sveta, plní stránky románu,


