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Vstup dvou. velkých.
Nemecko a Rusko byly po válce dlouho spíš objektem než subjektem evropské mezinárodní politiky;
více se jednalo o nich než s nimi. Nemecku nebylo
možno dát hned po uzavrení míru plnoprávné zast-)upení v mezinárodních radách a institucích; každý poražený stát žije pod diktátem, dokud nesplní mírové
podmínky; netrpí se, aby zavádel stále nové dlouhé
debaty o tech podmínkách, které nese nelibe nebo s hnevem. Válka nekoncí ani debatou ani rovnoprávnosti.
Tato perioda byla uzavrena lonským vstupem Nemecka
do Svazu národu. Od té chvíle je tento stilt zase rovným mezi rovnými. S Ruskem je složitejší historka.
Vítez a poražený jsou si méne cizí než komunista a nekomunista. Zahranicní politika komunistického
státu
je originelní a nechodí obvyklými cestami.
Dokud
Rusko myslilo, že vystací s cekáním na svetovou revoluci, nestálo ani o rádné místo v evropské zahranicní
politice. Myslilo si: mluvte si ješte chvíli, a pak vám
ukážeme. Když tyto nadeje zklamaly, zacalo také Rusko premýšlet, jak by dalo své styky s ostatním svetem
do porádku. Nelze však ani pak ríci, že by projevovalo
toužebný chvat nebo nedockavost. Vládcové této zeme
predpokládají, že obyvatelstvo si navyklo spart;'mskému
životu ve všech ohledech a že muže cekat. Pro vyspelý
moderní hospod!trský stát by byla posice Ruska nemožná a nesnesitelná; ale Rusko je v hospodárském
ohledu teprve polovyvinuto a má celkem primitivní
potreby. Anglii by naprosto znicil rok takové isolace,
v níž žije Rusko. Ale v Rusku si trochu zvykli žít
v sude a pít z potoka; ruský mužík, který žije z ruky
do úst, naprosto není tak závislý na cizím svete jako
anglický delník, jehož práce musí jít do všech svetadílu, má-li být prodána a zaplacena; a mladémll rnskérr.u
prl1myslu zatím dokonale stací konsum vlastního venLova. Je tedy Rusko celkem nejnezávislejší na svetovém hospodárském kolobehu; kdyby bylo nutno, mohlo
by se dokonce uzavrít definitivne do jakés takés sobestacnosti. Na pokraji Asie se vydrží víc než ve stredu
Evropy. Proto sovetslá diplomacie vždycky dávala
najevo, že má dost casu. Kdyby byla komunistická revoluce zvítezila ne v Rusku, nýbrž v nejakém státe
s exportním prLunyslem, byla by už padla nebo by komunistictí diplomati byli daleko zdvorilejší, než jak je
známe. Leckterý úctyhodný anglický lord, zamestnaný
ve Foreign Office, zblednul spravedlivým
hnevem,
když videl, jak s ním slovem a písmem zacházejí tito
docela noví lidé. Komunistické Rusko je ostatne v té
výhodné situaci, že má tak jako tak v každém státe
i bez diplomatické mise své oddané zástupce a bourlivé
prímluvcí. Anglie nemuže ocekávat, že by se v Nemecku utvorila silná anglická strana, která by vytáhla do
berlínských ulic pokaždé, když by liemecká vláda mela
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.na nejakou otázku jiný ná~ovrvne~ anglic~~. Ani nemuž.~
Nemecko pocítat na takove stestI ": Anglll, a z~ ~rancll
v žádném cizím státe se nepostavl davy, VOlajlcl: ruce
pryc od Francie! Takové výjirr:e~né situa;i se t~ší na
celém svete pouze Rusko, ldere je vrch111m velItelem
komunistických stran ve všech státech. Dostane-li se
nekterý evropský stát do konfliktu s ruskou vládou,
nepotrebuje Moskva míti v té zemi pr,á,:"ediplo~at~ck~
zastoupení, aby podala protest. Domacl komu111s~lcka
strana poví, co je treba, na ulicí~h a v tiSk:1 ve~ml ~ukladne, co má Moskva na srdCI, a nemUSl a111drzet
pred ústy diplomatický šátecek. Videli jsme ,!e ~:révlast:
ní zemi, že pri každé neshode s Ruskem (1 pn takove
neshode, která by prý snad teprve jednou mohla nastat), hylo vždy na našich ulicích pohotove ~r:<?ho n~šich vlastních rodáku, kterí se na nás obr.atllI s vyzvou: dejte pryc své špinavé ruce od této zeme bez poskvrny! A pred anglického zahranicního ministra postavil se v techto dnech s rukama v kapsách pan Cook,
viklee anglických horníku, a zahvízdav si Internacionálu, pravi!: mylorde, upozornuji, že vyhlásí~ válk;t
vám vyhlásíte-li vy válku Rusku. Ruská vlada ma,
abychom tak rekli, prátele ve všech zemích, a tato její
štastná po sice je predmetem nelícené závisti ostatní
evropské diplomacie. A pro tuto svou štastnou posici
zacházela Moskva se zahranicní politikou dosud trochu
ležerne a nestála príliš o oficielní podíl na mezinárodní
politice a o rovnoprávné zastoupení ve všech internacionálních institucích. Predpokládala,
že i tak, neoficielne má dost vlivu. Se Svazem národll zacházela
s takovou povýšeností, že povýšenost Spojených státll
vypadá proti ní nepatrne. Konspirovala v Asii a Africe,
aby ukázala délku své paže, a své bežné záležitosti dala
vyjednávat
sekcím komunistické
Internacionály
ve
všech státech.
V poslední dobe se zdálo, jakoby Rusko poznávalo,
že tato hrozivá isolace nikam nevede, a jakoby projevovalo trochu více ochoty k normálním diplomatickým
formám. Dokladem toho byla úcast na ženevské hospodárské konferenci. Tu se také ukázalo, že, když se
Rusko' prihlásilo k pravidelné úcasti, nikdo se neodvážil mu ji upírat, a všichni snažili se dát najevo potešení. Není už totiž treba presvedcovat státníky o prospešnosti úcasti Nemecka a Ruska na evropských dejích. V první dobe po uzavrení míru panovala nálada
pokládat Nemecko a Rusko za dve oddelená a pro sebe
žijící neštastná mravenište, ve kterých se muže díti
cokoliv, aniž bychom tím byli znepokojováni. Tenkráte
byl porádek udržován vojenskou mocí vítezné Dohody,
která byla prohlášena za štestí pro Evropu. Pak se
však poznalo, ze jsou veci jako hospodárská obnova,
na než nestací porádek, jaký dovedou udržet vojáci, a
že nežijeme vedle dvou mraveništ, ale vedle dvou domlI, jejichž požár muže ohrozit také náš vlastní krov.
A pochopilo se také, že nestací sedet na vlastní streše
s plácackami a konvemi vody na preletující jiskry, ale
že je lépe se starat, aby v dome sousedove požár vubec nevznikl. Lloyd George mel docela jasné videní
techto souvislostí, když se snažil na janovské konfe369

renci zacházet s Nemci a Rusy novým zpusobem, který~dat,
že budou hrát velmi velikou roli, patrne vetší
nešel vždy pod vousy tem, kdož více než co jiného vi-i•• '?a príklad ,Francie. Ani vliv An9"lioe už n~pyo:?
deli své vojenské vítezství. Bylo tenkrát trochu pobou- ~ Je v mnohem "ohledu ze vse~h st~tu v ?eJvetsl.
rení nad jeho zásadním pacifismem. A patrne více~než ; tíŽ!;h. Ukazovalo ~e nayru.sky a ne'!;ecky abs~~~
pacifismus mluvily z tohoto starého bojovníka potreby
a nkalo se tu a tam, ze JSou to pnznaky stan
exportérLl jeho zeme.c~rpanosti.
~yslím, že je to ,vt;lk)' .om,YI;Toto ~
Mezinárodní aféry s Nemeckem možno již pokládat
ne bar~arstvI,. to~o hazardova111, plyt~al11,drsnosT
za urovnány. Ponevadž dve tretiny anglického obcho-probu~:lost,
Jake, ~yly v t0t;1 .01~0.J1mabsolu,
du, bez nehož by se zeme shroutila na velicinu druhého
)~ou .pnznaky mla~L ,Chcete-h. vldetl st~r.o~zemt
rádu, závisejí na cizine a ponevadž nemecký konsum
.dlveJte se .~a subt11111m:chal11smus. v:~eJneho
hrál v techto dvou tretinách vždy velkou roli, vedla
ku v Ang]IL ~u~ko a Ne~ecko se Jeste tak ne
britská zahranicní politika (at byla v rukou konservadaly, ponevadz JSou mlade.
."
tivcových, liberálov)'ch nebo socialistových) beh vecí
!(am povede Evrop~ obt;0va mez1l1arodm
docela cílevedome k tomu, aby se Nemecko zotavilo~emecka
~ Ruska? Pre~vvalkou hmataly k~l~m
z rozvratu a zotavíc se zase bylo dobrým kupcem.
jak<:v~la~:y ~ar~ar. N emuze~e. do buc1oucn?~t1 ,
K podobným úvahám došla i vetšina ostatních. Proto
s neClm, JI~ym. N a ?~P?Vedl na tuto otazku z
byla vrata k Svazu národLl pred Nemeckem otevrena
do velke mlry osud pnsh generace.
dokorán. Nemecko jimi vešlo, dbajíc peclive, aby ne*
dávalo najevo nedustojný spech. Ješte bylo ve vratech
Není zatím žádná prícina k nespokojenosti s
a už udelilo zakladatelum Svazu nekolik lekCI o taktu
meckem. Vlivu, který se k nemu vrátil, užívá ch
a rovnoprávnosti.
Žádalo, aby bylo prijato se všemi
a umírnene. Je to ješte ze slabosti nebo je to zá
privilegiemi, jež prísluší velmoci. Nikdo se nepokusil
obrat? Doufáme pevne v to druhé. Nepokládáme
vážne odporovat, ac zejména Francie nesla nelibe tyto
vou Evropu« za pouhé slovo: veríme, že bude
lekce a ac vubec byla naplnena obavami, co bude, až
vliv na duše, a že ani Nemecko se neuzavre po
dosavadní diktát, založený na válecném vítezství, bude
z minulých marn)'ch boju. Zatím pan Stresemann
musit ustoupit diskusi rovného s rovným. Aby to bylo
celkem radost zvedave prihlížející Evrope. Mllže
možno, musila Francie prodelat psychologický presloužit jako symptom. Byl kdysi velmi dalek toho
rod. Kdyby Nemecko se chtelo vrátit k predválecnému
pacifistou, a za války statecne hloupnul s ostat
Drang nach Osten, Westen, Siiden und Norden, mela
Dnes patrí mezi ty Nemce, kterí pochopili, že vz
by Francie mnohou prícinu pokládat se za nejohroNemecka je jen na ceste míru, a kterí do dusl
ženejší. Lehká nervosa není tedy u ní nic nepochostojí za svým presvedcením. Od neho pochází •
pitelného. Nemecko pozorovalo v tech dnech s plným
který se tolik nelíbí nemeck)'m nacionálum: zadostiucinením, jak se k nemu vrací prestyž svoboddneška bojuje s vecne vcerejším. Ta dávka vecne
né velmoci. Panu Stresemannovi
bylo tak dobre
rejšího, která se ješte udržela v Nemecku (je
u srdce, jako degradovanému a pak rehabilitovanému
všech zemích, také my máme svou dávku vecne
dustojníkovi, když mu zase prišívají na ramena odrejšího) je dnes slába, než aby mohla vážne o
znaky hodnosti. Aby se pocvicil v novém postavení,
Evropu. Rána, která byla zasazena pangerman'
provedl nekolik lehkých manévru, které mely za úcel
byla prílišná, než aby se mohl rychle zotavit. A
ukázat: my Nemci máme práve tolik práv a stojíme
tato nemecká generace bude ješte cítit ve všechko
práve za tolik jako Anglicané, Francouzi nebo kdokoponaucení, že tento starý hríšník neprinesl slávu,
liv jiný.
sliboval, nýbrž hluboké ponížení a neštestí. A
Po této ženevské slavnosti smírení dostalo se Rufejme, že do príští generace zemre už sešlostí v
sko ješte ,do vetší isolace než dríve. Dríve si aspon
Byly obavy, že Nemecko postaví se v celo sve
Nemecko a Rusko vymenovaly sympatie a nemecký
n'e pokojenosti, až mu zase bude urovnán vstu
zahranicní ministr a sovets~y komisar pro veci zamezinárodní politiky. Že seradí za sebou - ve S
hranicní smluvili tu a tam nejaké spolecné gesto. Ale
národu i jinde - nespokojence se všech sveto
nyní musí Rusko prihlížeti, k;terak star)' druh v nestran a povede v evidenci horlavé látky po celém
štestí odrazil od spolecného brehu a vzdaluje se plnýte, obcházejíc kolem nich se sirkami. Cekalo .
mi plachtami. Rusko ví, že tím ztrácí mnoho. Nemese objeví v roli kazisveta a kverulanta a že si
cko-ruský spolek - z této predstavy bežel dohodovým
s Ruskem podávat karty pod stolem. Evropský m
státníkum mráz po zádech i ve dnech, kdy jejich moc
nedá udržet bez Nemecka a v té veci tedy Nem
hyla nejvetší. Co by bylo, kdyby tyto dve nejlidnapríjemne prekvapilo. Atmosféra rozumné umímtejší zeme daly dohromady vyspelou techniku a orgaje v tomto státe tak silná, že jí podlehl i ten,
nisaci, již má jedna. a ohromný reservoár surovin, již
pravice dopravila na stolec presidentsk)" aby n
má druhá? Zaslouží-li evropská politika posledních let coval jakousi kontinuitu se starým Nemeckem:
za neco vdek. tedy za to. že vedla veci tak, aby nedenburg. Dnes možno ríci, že Nemecko není nejh
došlo k spolku techto dvou stát LI proti ostatnímu sveclenem poválecné Evropy. Zachovávajíc si vel •
tu. Všechna ostatní možná budoucí nebezpecí jsou
bré styky s Ruskem, dalo mu prece jasne ni .
malá u porovnání s nebezpecím, jež by bylo mohlo
menou, že se pokládá za soucást Evropy. n
snad zde vzniknouti.
EUJ-asie. A Stresemann vyložil nedávno v Berlí
Nemecko má již opet plnou roli ve svetové politice,
Cerinovi ruzné veci, po nichž si asi ruský komi
s Ruskem se zatím jen vymel1ují zkušenosti ze vzávzdechl: k nerozeznání podoben Briandovi a
jemného styku. Co budou chtíti od nás tyto dve veberlainovi! Ukázalo se také, že Nemecko nehod
iiké zeme? Jaké prolDlémy nám položí? Lze predpoklákulovat se svetovými konflikty a hrát se pri
370

~tomnosL,
mezinárodních
sporu. Stresemann
jiste uchlácholil lecdina bývalých artistu, která zbohatla a oddala se životu
které obavy, charakterisoval-li
letos na 'jare v parlacivilisovanému;
ale z~yk je druhá prirozenost
a tak
mente úmysly nemecké zahranicní
politiky takto:
otec rodiny se casem odplíží ze salonu do kuchyne a
H
'}[{pozre tam trochu reravého
uhlí, jak si navykl ciniti
»Nemecko má jen jediný velký, zájem, aby vývoj nebyl
pri sv)'ch produkcích.
Také sovetská vláda odplíží se
prerušen a aby nebyly rušeny snahy o mezinárodní spolucasem z evropského
salonu na dvur, vybere z vezení
práci pri obnove Evropy. Nemllžeme získat nic pri tQm, jenekolik desítek lidí a dá je postrílet.
Tolik by si však
stli~e v~nik~jí zápletky. mezi jinými stát:, ar už b_~to by:y
mela uvedomit,
že by mela odložit tyto špatné zvyky,'
Jakekohv st.aty. Rozuml se samo seoou, ze se zdrzlme ka.ž- záleží-li jí na dobr)'ch stycích s normálními
evropskýdého nepotrebného vmcšováni. Pokud však
emecko bude
mi státy.
povoláno k úcast~, mužc naše snaha smerova.t jen k odstra,
..
. .,
, .
, .
ncní napetí.«
Stare Rusko bylo tmpenahstlcke
a nove Je take Imperialistické.
Není to ovšem imperialismus
starého rázu. Nechce jen kus zeme tak nebo tak veliký, chce ceJ~'
Nezavíráme
oci pred tím, že se casto ríká to a delá
svet. A dokládá své právo na to sbírkou
komunistiono. Ale prakse jednoho roku od vstupu Nemecka do
ckých ideí. To ciní normální
styky s Ruskem znacne
Svazu národu neviní Stresemanna
ze lži. PLljde-li
enesnadnými.
Nelze dobre stýkat se s ciniteli, kterí jedmecko dále touto cestou, muže si Evropa
gratulovat.
noho dne nám praví:
to jsem já, zástuvce
:-uského
Pred Nemeckem
leží v mezinárodní
politice cesta
státu,
a
nemohu
odpovídat
za
politiku
komunistické
vzestupu. Nemecký vliv stále poroste, na to se musíme
internacionály,
a druhého
dne si vezme masku a
pripravit. Za osm let odvykli jsme si brát zretel na
rekne: ted jsem funkcionárem
komunistické
internaváhu Nemecka, a možná, že nás nekdy prekvapí.
Ale
cionály.
a
ua
mou
duši,
ruská
vláda
nemLI
že
být cinikdo nemuže zabránit
tomu státu, aby se zmocnil
nena
za
mne
odpovednou.
Rusko
by
ucinilo
dobre,
zase všeho vlivu, který mu patrí. Budou to musit snékdyby predpokládalo
u Evropy aspon tolik inteligence.
sti i ti, jimž je to trpké. Pocí tejme tedy klidne s tím,
kolik je jí treba, aby nesedla na tento lep.
že od lonského léta vstoupil
nový siln)'
cinitel
do

I

mezinárodní
politiky, a že ta politika nemllže už vypadat zcela tak jako vypadala. Jedním z dtlsledkll bude
patrne cástecná revise mírov)'ch
smluv. Ne na ápade, nýbrž na východe. Nemecko se bude snažit o korekturu sv)'ch hranic s Polskem, a Polsko sotva bude
tak silno, aby se ubránilo.
(Lze ocekávat,
že pri té
príležitosti Madarsko
uvede na pretres otázku našich
slovenských hranic a pokusí se težit z revisionistické
nálady.)
Mluvíme-li
zde
již o revisi
mírových
smluv. budiž vysloveno
presvedcení,
že již za deset
let nebylo by možno ooporovati
pripojení
Rakouska
k Nemecku, kdyby o to Nemecko vážne stálo a kdyby
nepokládalo jiné úlohy za prednejší.
Ty duvody, pro
které mírové smlouvy zakazují pripojení,
vyblednou,
a:
proti nim bude stát živé národní pi-ávo sebeurcení.
Nemecko již dnes je v Evrope
ocd'iováno
jako vítaný a vážen)' spoje:-tec. Francie
si preje, aby nemusila delat politiku proti nemu, nýbrž s ním. My k ta- _
kovému prání máme pri nejmenším
práve tolikl c1,&,vodu jako Francie. Jsou u nás nekterí lidé, kter.í se tvárí, jakoby na nich záleželo, co se bude díti s Nemeckem. Píší do novin patriotick;''t slLlvka a žádají, aby
se jim verilo, že tím budují hráz proti Nemecku.
Tisíckrát lepší než všechny hráze je taková
politika.
kt~r~ bude pracovat
hrazl.

k tomu,

aby se vLlbec obešla

bez

*

Rusko je a jiste asi dlouho bude porád jednou nohou venku ze dverí normální
politiky. V posledních
trech letech dávala si moskevská
vláda záležet na tom,
aby vzpurnou
komunistickou
hlavu trochu ucesala a
pocínala si chvílemi málem iako kterákoliv
jiná rádná
evropská vláda. (Pomery nedovolí, abychom mohli ríci
pouze »jako kterákoliv
jiná evropská
vláda«,
nebot
nikoliv každá evropská
vláda v této dobe je rádná.)
Následkem konfliktu
s Anglií dostavila
se u sovetské
vlády recidiva. Príznak:
nedávných
dvacet
poprav
v Moskve. Dalo se cekat, že vývoj Ruska nebude bez
recidiv. V jedné staré divadelní
hre je vylícena
ro-

vývoj Ruska nelze ješte spolehlive odhadnout:
mltže
se plne pripojit k Evrope, anebo muže zustat Eurasií.
zemí, kterou pojí intimejší
vztahy k Indii a k Cíne
než k Evrope. Kdyby nastal tento druhý prípad, bylo
by to zdrojem
stálých konfliktu.
Asijská
otázka hJ'
byla posunuta
až do Evropy.
A asijská otázka bude
patrne nejnebezpecnejší
otázkou budoucnosti

-fp-

] aroslllv Papoušek:

. Cech nebo Rus ~
(K n i haL

a z are v s k é h o pam f let.)

ces k o - r u s k ý

Nakladatelství
v minulých'"Rusko
týdnecha ceský preklad Neubertovo
ruské knihyvydalo
V. Lazarevského
ceskoslovenské znovuzrozenÍ«. Opatrila ji kriklavou páskou hlásající, že beží a »ruskou obžalabu zahranicní cinnosti Masarykovy«, a daporucuje ji jakq dílo, které je "obhajobou Ruska, bez
nehož by naše dnešní republika nespatrila svetla sveta«. Není
to však jenom nakladatelství Neubertovo, které nešetrí slovy.
Stejné práce podjalo se také nekolik listu, zejména f r o n t a,
C ech
a N á rod n í L i sty.
fr o nt a venavala
kníze
dlouhý clánek s názvem "Zjišfují se lakta«; C ech a N árad 11 í L i sty otevrely své sloupce dithyrambum autara
"Osvobozenské legendy« p. Zumana, který v každém z techto
listli venoval knize clánek s dvojím pokracováním. V C ech u
p. Zuman oslavil knihu jako první ruskou knihu, venovanou
specielne ceskoslovenskému osvobození; v N á rad n f c h L ist ech psal o ní jakO' o "mezníku v historiagrafii ceskaslovenskéhO' odboje« a tvrdil, že ta kniha je "svedkem slavanské
lásky k nám s ruské strany«. Zkrátka, kniha byla servírována
iako velká událost. Je proto treba podívati se, Jaká je to kniha,
proc a zda právem delá se s ní takový hluk.
*
P. Lazarevský dal své knize podtitul: Nástin ceska-ruských
styku 1914-1918. Ve skutecnosti však jeho kniha padobným
nástinem není. Lící událasti kuse a,qoo'nastranne. Autora neza-
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fhtomnosL
JIma na pr. organisace
zajatecká,
která sehrála
v rozvoji
ceskoslovenské
revoluce rozhodnou úlohu a neinteresují ho také
ud.álosti a boje ceskoslovenských
legií v Sibiri, až na nekolik
stránek,
které zkreslují
pocátek
tohoto boje. Soucasne
jeho
kniha, chtející býti nástinem, prozrazuje
nápadnou
nervositu
pri lícení deje; vyprávení
velmi rychle mení se v polemiku,
která potom vyplnuje celou knihu a jejíž tón spíše byl by pochopitelný u Cecha, stoupence urcitého politického smeru, než
u cizince, který zjištuje a váží výpovedi a dokumenty.
Ackoliv kniha má název Rusko a ceskoslovenské
znovuzrození,
Rusko pohybuje se v této r u s k é knize na vedlejší koleji.
Mluví se o nem, jen, pokud je to nutno, a pri tom témer výhradne jen v souvislosti
s nekterými
etapami rozvoje ceskoslovenské vojenské akce. Ani tu však - autor Rus - nevenotak vynikajícím
jednotlivcum,
jako byl
val b I i ž š í pozornost
gen. Alexejev,
Brusilov,
Duchonin,
jimž v nástinu
ceskoruských sty,ku za války právem mohla by býti venována celá
s ceského hlediska.
kapitola nejen s ruského,
ale dokonce
Autoruv
nástin vubec pak nelící cesko-ruské
styky,
nýbrž
vetšímI dílem omezuje se na polemiku proti thesím rady ceských spisovatelll,
aníž zároven
se zmiiíuje ,o klasicky tendencních nebo nesprávných
vývodech
ruské memoirové
literatury. (Sacharov,
Gan, atd.) Vzniká tím u ctenáre nutne dojem, že kniha, ac jejím autorem je Rus - obrací se mnohem
více k Cechum než k Rusum.

i

*
Kniha Lazarevského
nástinem
cesko-ruských
styku
tedy
není; je snad tedy obhajobou Ruska, nebo ruských Cechu, jak
tvrdí o ní úvodní slovo Šulginovo a referáty Zum'anovy?
Precteme-li
knihu trebas jen zbežne, vidíme na první pohled,
že n e n í a n í tím.
z a c s e vyd á v á, a nit
í m, z a c
jev
y d á v á n a, že
totiž
není
ani obhajobou
Ruska
a jeho
politiky,
ani obhajobou
ruských
Cechu
a jejich podílu
na osvobození.
Bije až do ocí, jak autor
nedovede o Rusku nic ríci. V knize nltní charakterisována
ani
ruská zahranicní
politika ani jcjí stanovisko
k ceskoslovenské
otázce. V knize také nenajdemc niceho, co by svedcilo o tom,
že autora
zajímalo,
jak ceskoslovenskou
otázku posuzovalo
ruské verejné míneni. Kniha prozrazuje
naprostou
neznalost
r'uské dokumentární
literatury;
ackoliv byla vydána v 1'. 1927,
neexistují pro ni na pr. ani publikace »Carihrad a úžiny«, ani
korespondence
lzvolského
se Sazonovem,
ani jiné neméne duležité prameny, jakými jsou ruské noviny, které je dnes možno
míti po ruce jak v Praze, tak i v Paríži. V knize nejsou podrobeny rozboru oficiální projevy carovy, projevy ruských ministerských
predsedu a ruských zahranicních
ministru. A autor
Rus nedovedl
dokonce
poctive
vylíciti,
co Rusko
fakticky, trebas i neprímo, pro nás udelalo: autor - prý Rus
- nezmohl se také na to, aby vzpomnel aspon práce Miljukovovy, Kovalevského
,Jastrebova,
Grota, Šachmatova
atd., ba
nepromluvil
dokonce ani o tom Šulginovi, který ke knize naj a n i n pro propapsal predmluvu
a jehož casopis K jev
gandu ceské veci udelal slušný kus práce. Místo toho všeho
·omezil se na jednostránkovou
beznadejne
chudou charakteristiku ruské politiky predválecné,
na neméne chudou charakteristiku prícin vstupu Ruska do války a na ješte chudší charakteristiku
válecných
cílu ruských, k nimž pocítá na prvém
míste otázku Halicské Rusi a na druhém míste otázku Cech a
Slovenska. Autor -- Rus - nezná, jaké byly válecné cíle Ruska: Zapomnel na Carihrad a na Polsko, o nichž prece mluvily verejne témer všechny ruské vládní deklarace
a mluví
o Cechách a Slovensku, o nichž ani jeden oficiální ruský pro-

i

372

I

jev nikdy se nezmínil! Prapodivný
Rus, který nezná svou
vlastní historii!
Stejne jako s obhajobou Ruska dopadá to i s obhajobou ruských Cechu. Krome nekolika úvodních strucných rádek nenajdeme o nich v ,knize niceho. Autora nezajímá, na - kolik
prispeli k válcení Ruska a jakým zpusobem. Nezajímá ho, jak
žili, zda a jak myšlenkove
s Ruskem splynuli, zda a jak se
v Rusku kulturne ci hospodársky
uplatnili. Nezajímá ho jejich
historie, ani podrobnosti
o jejich organisaci.
Neexistují pro
neho jednotlivé ceské a slovenské spolky a jejich styky s ruskou verejnosti.
Z knihy nedovídáme
se nic ani o cinnosti varšavskýcn ruských Cechu a Slováku. Nedocteme se v ní na pr.
niceho o tom, jak reagovali na tvorení Družiny ruští Ceši žiiícl
v Petrohrade.
Pro autora také neexistuje celý rok: práce správy svazu ceskoslovenských
spolkli na Rusi. kterou tvorili rušli
Ceši, žijící v Petrohrade.
Nedovíme se, kdo to byl vlastne
Pavlu, Cermák, Klecanda, ackoliv je jim venováno hojne nepríznivých poznámek. V knize nemluví se konecne 0' Slovácích,
žijících v Ruskiu.
Kniha
Lazarevského
není
tedy
tím zac je
vyd á v á n a, n e n í a n i o b haj o b o u R u s k a, a n i o bhaj o b o u r u s k ý c h C ech li. Cím tedy je a kam mírí?
Není treba velkého hledání, abychom to uhodli, když témer na
každé stránce setkáme se s o b haj o b o u a po c h val o u
d r a Vo n d r á k a a když témer na všech stránkách nalézáme doklady snahy znehodnotiti
dílo prof. Masaryka. Avšak
jaký zájem má R u s, aby obhajoval
dra Vondráka a útocil
proti Masarykovi?
Jaký zájem m'tá Rus mlcetí o Rusku a venovati celou knihu obhajobe nekolika kijevských Cechu? Jak
si to vysvetlit?
Osobní pomer k dru Vondrákovi nebo okolnost, že se autor specialisoval
jen na studium urcitého výseku
našeho odboje, leccos by mohly z této záhady objasniti. Avšak
nikdy nevysvetlily
by jí úplne. Proto nezbylo nám než zkoumati podrobne
obsah knihy v presvedcení,
že bližší rozbor
muže nám dáti odpoved.
*
Bližší studium knihy záhadu, charakterisovanou
v predchozím odstavci,
ješte zesiluje. Autor Rus - který zrejme
nezná ruskou válecnou
historii a ruskou válecnou literaturu,
operuje s množstvím citátu z literatury
ceské. Zná Masaryka,
Langra, Medka, Haška, casopisu C ech o s lov a n, DUricha,
casopis
Ces 1. S a m o s t a t n o s t, cítanky
ceských obecných škol, Rádia atd. atd. Autor prozrazuje
také znalost nekterých málo známých detailu našeho odboje na Rusí a dovede
každou malickost
o Maxovi, Pavlu, Girsoví a jiných zahrotiti t a k c i ste
ces k y, že se skoro již ani nedivíme, že
p. Zuman oslavuje v N á rod n í c hLi s tec h knihu p. Laza·
revského jako mezník historiografie
ceskoslovenského
odboje
na Rusi. Jak geniálním musí býti tento historik Rus, který
tak dovede zpracovati
materiál a tak' se vžíti do ceského prostredí, že p. Zuman, který se na obhajobu Kijeva specialisoval,
nemá co opraviti a co dodati.
Nechme však úvah a: vratme se k rozboru knihy, který nám
velmi brzo dokazuje, že autorova
znalost
ceské
lit e r a t u ryj
e p r a pod i v n é hor
á z u. Pozorujeme také
postupne, jak a u t o r o rad e k n i h, k t e r Ý c h d u s ledne p o u ž í val,
a n i s lovem
sen
e z min u j e. Nestálo
mu za to, odvolati se na Zumanovu
Osvobozenskou
legendu,
na Vondrákovu
brožuru:
"Proc nemáme dosud vojska«, na
knihu Karžanského:
"Rusko a ceskoslovenské
legie« na knihu
dra Mašína: "Ceská Družina«, na dokumenty
publikované podepsaným
v N á r. O s v o b o z e n i. Není potom treba mnoho duvtipu pochopiti, proc se tak stalo; že totiž bež í a u to-
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thtomnosL..
r o v i j e dna k o t o, aby
z a kry I, ž e z j e dne c h
a Vondrákova)
je dna k
k ni h c e r p a I (kniha Zumanova
o ;t o, aby
p o u žit í m m' a ti e r i á u z o s t a t n í,c h
prací
bez
udání
pramenu
dodal
s,vé
práci
hod not y zdáním, že samostatne
pracoval s archivním materiálem. Tímto zjištením je však zároven
dána otázka, j a k
techto necitovaných
knih užíval.

I

Podrobné srovnání knihy Lazarevského
s literaturou,
kterou
používal, aniž to uvedl, je sic práce ponekud namáhavá,
zato
však velmi vdecná. Nezklame vás ani jedna stopa, po níž
jdete - vždycky uderíte na pramen, odkud Lazarevský
své
znalosti cerpal. Nakonec pak zacne se pred vámi objevovati
obraz, jaký jste snad ješte nevideli. Ukazuje se predevším,
že
ten »geniální historik« Rus je na Zumanovi tak závislý, že z acín á m i z e t L az are v s k Ý a v i dít e Z u m a n a. Bez ostychu, jako by, to byla jeho práce vlastní, bere od Zumana dokumentaci a citátovou výzbroj, bez ostychu
cituje podle neho
všechno to množství ceských autorli, které jsme výše ani netacilí vypocítat,
cituje veci v stejném
poradu, se stejnými
chybami, stejne zkracuje citáty, aniž to nejak oznacil. Opakuje také Zumanovy charakteristiky,
a jedinou prací, kterou
koná, je, že težkopádné,
mnohdy málo srozumitelné
vety Zumanovy sti lisuje nove, aniž ovšem' jejich myšlenkový
obsah
mení. Rozumíte potOI11!proc p. Zuman v C ech u a N á rod··
ní c hLi
s tec h Lazarevského
tak pochvaloval,
vždy! Zuman chválil vlastne p. Zumana.
Dokazovati správnost
techto našich tvrzení znamenalo
by
napsati knihu. Nechceme však príliš býti na obtíž casopisu,
který poskytl nám pohostinství.
Proto omezujeme
se na to,
že na nekolika príkladech ukážeme pracovní metodu autorovu
- ostatní necht podle našich údaju overí si sám ctenár, kterého vec podrobneji zajímá.
*
Obraz

pracovní

metody

Lazarevského:

1.

L a z are v s k ý:
str. 4.

Príslušné

stejný

citát

Jako odpoved redakce
otiskuje dopis, v nemž se praví:
následuje

stejný

ze

Ve ctvrtek (17.) 30. cervence
Cechoslovan
pnnaSl
na
prvém mÍstc zprávu:
Evropský požár »Rakousko
vypovedelo válku Srbsku. Mobilisace ruské armády
a lodstva«. V témž císle umísten
clánek: V rozhodné chvíli:

Ceský casopis Cechoslovan,
který pocal ješte nekolik let
pred válkou vycházeti
v Kijeve, umístil ihned po vyhlá~cní mobilisace 17. cervence,
pod názvem v rozhodné chvíli clánek, v nemž bylo napsáno:
následuje

partie
Zumana:
1. str. 71.

jako

u Zum'ana:

Redakce umístila v této otázce delší dopis, kde se praví:
citát

V souvislosti, s touté;' otázkou redakce obrátila se k seniorovi ceské kolonie v Kijeve, k predsedovi
spolku J.
A. Komenský. J. J. Jindríškovi, od nehož dostala tuto odpoved:
(Stejný

jako

I. 72. 7. srpna (t. j. 25. cervence st. st., pozn. red.) na
celném míste velkými písmenami oznámena
manifestacní
schuze Cechu z Kijeva a okolí s programem:
1. pomer ruských Cechú k nyncjším svetovým
událostem
vlibec
a
Rakousku
zvlášte, 2. položení vence
na pomník cara
osvoboditele
Slovanu. 3. Prúvod k domu generál. gubernátora a podáni nejoddancjšího telegramu.

V tomtéž císle uvere]nen byl
i tento telegram
z Moskvy:

I. 73. Hned za tímto oznámením je umísten telegram:

(Stejný

cítát.)

U Lazarevského
dále následuje
odstavec, v nemž shrnuta
jsou fal<ta (respektive
v~'pocÍtaní recníci) jak je uvádí Zuman
postupne na str. 1. 79-83.
viz Zuman J. 83,
viz Zuman 1. 77,
viz Zuman I. 78,
sro\'nej Zl!man I.

str. 6 u Lazarevského
str. 7. li Lazarevského
str. 8. u Lazarevského
první polovinu str. 9, La7:7.revského

84
78
79, 74
7.5.

II.
Príklady,

jak Lazarevský

L a z are

v s k Ý str.

stilisticky

36.

Na dubnovém
sjezdu
1916,
který byl velmi plodným, poprvé projevily
se výsledky
demagogie
petrohradských
politikárLl. Na tOm'to sjezdu
(v r. 1916) vystoupila skupina
válecných zajatcú v cele s rakousko-uherským
nadporucíkem Mlcochem, potomnÍm 01'ganisátorem
bolševického
Plice v Praze 1920. Pod záminkon loyality k prof. Masarykovi Mlcoch uplatnoval
nevhodný požadavek
úplné neodvislosti ceských formací od
ruského vojenského
velení, a
na vrllOval rozdeliti
veškerll
<::eskou akci na akci kolonistu
a na "akci válecných
zajatcu«.

Zumana

mení:

Z u m a n 1. 127.
Zároven
s nimi vehementne
se odbývá
úcastenství
na
sjezdu, jedna cást zajatcu pod
vedením
zajatého
aktivního
oficíra a budoucího
bolševika, organ1sátora
prosincového puce a rudé gardy v Praze 1920 . " Pod maskou loyality k prof. Masarykovi
.,.
spekuluje
na rozkol. Pokaušeje se zdúraziiováním
ceského nacionálního
principu,
samostatnosti
a na odvislosti
vúci vojenském u organis'lcnímu rádu ruskému
o »rozdelení celé akce na akci kolonistu a zajatcu, c. k. Oberleutnant Mlcoch ... atd.

u Zumana:

Redakce
obrátivši
se v této
otázce k senioru ceské kolonie v Kijeve J. JindrÍškovi,
predsedovi
spolku J. A. Komenský, obdržela tuto odpoved:
citát.)

25. cervence st. st. Cechoslovan prinesl oznámení o chystané schuzi Cechu z jihozápad. kraje a její program:
rozl1Ovor
o otázce pomeru
ruských Cechu k soucasným
svetovým
událostem a k Rakousku-Uhersku,
položení vence na pomník cara Alexandra
H., cara osvoboditele
Slovanu, prLlvod k domu generálního gubernátora,
jakož i odeslání pozdravného
telegramu
carovi.

L a z are

v s k ý 82.

Konícek
byl jedním z význacných
clenu Ceského komitétu v Moskve, oj samého
zacátku války vystupoval
jako vášnivý vlastenec
a hlolsalel národní
práce. Byl z
prvých
prívržencu
a apolo·,

Z u m a n II. 225.
Svatopluk
Konícek,
správce
insertní kanceláre. Velmi agilní clen moskevského
ceského
komitétu. Energicky zasáhl na
pocátku války do chodu událostí.
Hlas Koníckuv
první
zavznel bojovne, on prvý vo-
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Zuman
II. 23.
\~asaryk
I. 2'15.
lal syny národa k ozbrojenému odporu.
Velmi se zaZ ac í nás e b í 1Ý t eI'~ro se v!pír~l popisloužil na zacátku války pri
, lVat zlotrilost ...
r o r, k tel' Ý
e m ezmatcích a vypovídání • Cechu .G
(thodou
proHrevol u c e v I á dyM irakouských
príslušníku
svojí
k u I á šel l. Péro se
intervencí
u vysokých
úradu
vzpírá alel. stejne
ve prospech svých krajanu.
Oba citují stránky z Masaryka v stejném

getu' branného
odbojc Cechu
proti Rakousku. V prvém období války
prokázal
veliké
sl užby svým krajanum, citelne dotceným
ruznými
narízeními vlády,
týkajícími
se
rak.-uh. státních príslušníku.

i

Rekli jsme již, že bychom potrebovali
mnoho místa, kdybychom chteli pret!iskovati všechny ,doklady. Chce-li však nekdo náš dukaz si overiti, ulehcíme mu práci aspon tím, že mu
dáme klíc pro srovnání nejcharakteristictejších
prípad.u:
str. 12
» 21

Lazarevský
»

»

Zuman
»

»

37

»

»

40

»

»

79

»

»

»

»

»

94, 95
95
126

»

1127

»

»

145

»

»

»

»
»
»

I. 92, 94, 95.
I. 126.
I. 127, II. 84, 85.
II. 100, 99, 90, 91.
I. 158, 158, 160, 159.
JI. 140, 141, 142.
II. 143, 144.
I. 123, 124.
I. 121, 122, 123, 122,
123.
JI. 202, 73, 74.

*

54-61, o nichž jsme se dosud neStráll!ky Lazarevského
zmínili, venované
Masarykove
knize Rusko a Evropa
jsou
kapitolou pro sebe. Když totiž p. Zuman referoval 'O Lazarevském, neobycejne
byl spokojen zejména s touto partií. Porozumíme tomu nadšení, když seznáme, že v té t o k a pit o I e
ne pat r í p. L a z are v s k é m u a n i r 'á d. k a ·a když
všechno, sest~ucnené
ovšem, je prevzato z knihy p. ZUl1lana.
Srovnej:
56
55
57
58
59
61
JI.
II.
16,
25.
22,
23.
37,
38,
36. II.»,;
n.
27,
33.
42,» Zuman
12. 6.
60
34. 24,
31.
32,
31,
10,
Lazarevský

str. 54

Oba stejne
Masaryk

1.

U8.

Ví car o všem, co se
deje jeho jménem, nebo neví? Podpisuje tisíce rozsudku
smrti,
aniž by uvážil, co tato
strašná císla znamenaji?
Ar vi ci neví, at
uvažuje ci neuvažuje,
v každém prípade budou oficiálnl obhájci a
ti, kdo právnicky odu.
vodnujl carism, mít težkou úlohu,
budou-Ii
ješte dále chtlti hájit
práva absolutnlho
monarchismu. A tento car
dal svolat mírový kongres haagský.

Oba stejne citují
námi podškrtnuta).
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zkracují

Zuman

Masaryka:

11. 22.

Ví car o všem, co se
deje jeho jménem, nebo neví? Podpisuje tisíce rozsudku
smrti,
aniž by uvážil, co tato
strašná
císla znamenají.
A tento car dal
svolat mírov)' kongres
haagský I

vetu,

která

La z a re v s ký rUS.le'.t
str. 73, ces. text str. 55.
Ví-Ii car o všem, co
se deje jeho jménem
nebo neví? Podpisuje
tisíce rozsudku smrti,
uvažuje o tom, co znací tyto hrozné císlice?
A tent J car svolává
mírový
ský.

v Masarykovi

konges

není

haag-

(veta

je

Lazarevský

str.

poradu a rozsahu

zuman
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II. 34:

V knize se uvádí slova Her
cena, který dle názoru Masaryka praví velmi vÝstižne
o romantickém
svete (roz.
umej francii),
že má sOu
k osvobození,
ale nikoliV'
k svobode (H.683): .V Evrope otázka dekadence a degenerace zejména francouzsk'
je na denním porádku.. (II.
698.) "Všeobecne se uznává
že anarchism je více rozšíren
v romanských
zemích než
u Germánu:
Španelsko, Halie a Francie a zvlášte Rusko jsou zememi anarchismu.
(II. 527.) Uvádí se slova Šelgunova,
jenž podle míneni
Masaryka zjistil atd.

Pokládá za velice pádné mínení Hercena, že romantickému svetu
je »vlastní
síla
k osvobození,
nikoli však k
~;vobode". V Evrope praví na
jiném míste - »problém deLadence a degenerace
jest na
cClll1ím porádku a to zvlášte
ve francii",
»Všichni ukazují,
že anarchism je více rozšíren
v romanských
zemích
než
v Nemecku, Spanelsko, Italie,
rrancie
a zvlášte Rusko jsou
zememi anarchismu."
Nekterá místa v knize Masarykove
nemohou se nazvati
jinak
než
germanofilská.
Sympaticky
vykládá
nekteré
myšlenky
a ocenení
Selgunovy Masaryk
píše: atd.

*
Autor mohl by býti ovšem uražen, kdybychom tvrdili, že
cerpal jedine ze Zumana. Mohl by ukázat na pr. na k a p it o I y VI., VIJ. X., kde se p. Zuman vyskytuje jen ojedinele
Kdy~ však tyto partie psal, mel aspon ríci, že tyto kapitoly
jsou
jen
'Obsahem
DUrichovy
knížky
"V ceských
s!'užbách",
jejíž
nekteré
detaily
jsou
o p r a ven y, p o k u d byl y v r o z por u s e s t a n ov i s ke m dr a V o n odr á k a. Nemuseli bychom to ríkati my
a ušetril by nám práci zjišfovati, co všechno z DUricha prevzal
krome citátu, na které se 'Odvolává. Mohl proste ríci, že kapitolu VI. slepil ze 4., 5., 9., 12., 13., 16.. 17., 18., 20., 25.. 26.
strán1<y I DUricha a pridal k ní kritiku s hlediska Kijevských a
výkrik nad memorandem
DUrichovým
»Tof vše«, který prevzal ze Zumana str. 137. Mohl také ríci, že >kapitolu X. analogickým zpllsobem\ slepil z DUricha str. 39., 40., 47., 48., 49~
z dokumentu vzatého z knihy Karžanského,
z DUricha str. 5t~
52." 53. a že pokracoval
potom
Zumana str. I. 158., 159. atd.

(viz Lazarevský

str. 78.) podle

*
Tretí knihou, které autor užívá, aniž ji cituje, je
Karžanského
"Rusko
a ceskoslovenské
leg i e". Jeto
kniha jinak velmi cenná. Karžanský otiskl v ni
totiž radu oficiálních ruských dokumentu, jejíchž texty nikde
jinde nebyly otišteny
a jejichž 'Originály jsou snad dnes jíl
ztraceny nebo utopeny v nekterém z ruských archivu. Kniha ta
zaznamenává
také nekteré detaily, o nichž nikde jinde nebylo
psáno. Jeto
jedním slovem pramen prvního rádu, trebaž&
leccos bylo psáno pod dojmem nekdy správných, jindy ne
zcela presných inf.ormací Dra Vondráka.
Mohlo by se zdáti nepochopitelným,
proc ani tuto knih
autor necituje. Pochopíme to však ihned, jakmile vzpomenem

kniha obsahuje nekteré "detaily",
které k obhajobe
dra
ráka s hlediska
C ech a, N á rod n í c hLi
stu a
on t y dnes se dobre nehodí: na pr. místo z jelio memoministerské rade, podaného
brzy po ruské revoluci,
nemž se praví:
u Ic.
.A naši krajané, kterí prebíhali na naši (t. j. ruskou)
stranu s presvedcením, že pro své bratrské city budou prijati jako bratri a že jim bude dána m.ožnost úcastniti se
spolecného boje jako rovnocenným
spojencum,
vubec se
neocitali v bratrském objetí, nýbrž v podmínkách
nejhoršího zajetí, podobného casto otroctví. Zatím co o Nemce
pecovala mocná protektorka
(mínena je bývalá carevna),
ochranující je proti jakémukoliv útisku, Slované byli témer
bez ochrany. Byli posíláni na nejtežší, nejvíce vycerpávající
práce, morili je hladem, umístovali
je v hrozných
barácích a táborech, kde jich tisíce umíralo od tyfu, cyngy a
cholery, nekdy byli dokonce trápeni tím, že byla urážena
jejich nár.odní cest a bylo jim spíláno krivoprísežníkll
a
zrádcu v prítomn.osti Nemcu a Madaru.«
Temito okolnostmi lze si také vysvetliti, proc se o této knize
nezminuje ani v C ech u ani v N á r. L i s tec h p. Zuman,
ackoliv ji zná a ve své "Osvobozenské
legende« se o ní zmínil.

*
Autor na nekolika
místech
p o už í vát
a k é d o k uare h i v u,
které
pod ement u
z
car s k Ý c h
p s a n Ý p u b I i k o val
v N á r. O s v o b o ze n í v r. 1924.
Rozumí se, že ani mu nenapadlo ríci, odkud je má a že také
p. Zuman, který prece ví, kdy a kde byly publikovány,
ve
svém referátu v N á r. L i s tec h z a mlc e I, kde memorandum bylo nejprve otišteno. Nedivím se tomu. Nehodilo-Ii se
autorovi upozornovat na knihu Karžanského,
která prece kdysi
byla napsána pod dojmem rozmluv s ':lrem Vondrákem,
tím
méne se mu hodilo upozoriíovat
na dokumenty,
které až prfliš
jasne leccos osvetlují. Nevytýkáme
autorovi,
že dokumentu
tech použil. Odpustili bychom mu také, že neuvedl, odkud je
má. Konstatujeme jen, že jich podivuhodne
málo použil a že
si zvolil z nich jen to, co jakž takž mohl uvésti v soulad
s ostatním vyprávením.
Unavovali bychom jen ctenáre, kdybychom
dále ješte rozvíjeli obraz a dokazovali, že autor používá v druhé cásti kap.
II. a v kap. III. ješte
jedné
necitované
knihy:
dra
Ma š í n a »C e s k á D r u ž i n a« a kdybychom
pri tom I·PO_
drobneji rozvádeli,
jak j s o u v Ý vod y t é t o k n i h y
uvedeny
v soulad
s brožurou
dra
Vondráka
z dob y boj u o s a m o s t a t n é c s I. voj s k.o "P roc
ne mám e d o s u d voj s k a«. Nebo, kdybychom
ukazovali
lak Vondrákovy formulace z r. 1917 byly, v knížce Lazarevského rozredeny a prihlazeny, jako je tomu na pr. u Lazarevského, na str. 24: kde se praví, že v kvetnu 1915 Správa Svazu obdržela krátké sdelení ministerstva
vnitra, jejž tehdá rídil
A. N. Maklakov, že žádost Svazu nebyla ministerskou
rao.ou
príznive vyrízena«, což v 'puvodní Vondrákove
formulaci z r.
1917 (viz knížku Vondráka
str. 13) znelo:' ... 'obdržela ...
správa Svazu v kvetnu 1915, ve forme úsecné a urážlivé odpoved z ministerstva vnitra i(Maklakov), že žádosti o zrízení
ceskoslovenského vojska nemuže býti vyhoveno.«

Rekapitulujeme:

Rozbor

knihy

I. že autor nezná ruské historické
2. že jeho kniha Tlení obhajobou

Lazarevského
literatury

dokázal:
a ruské

3. že jeho kniha
4. že obhajuje
dráka) ;

není obhajobou
pouze

kijevskou

5. že autor nestudoval pramenu,
že si neoveroval,
co prevzal';

ruských

Cechu;

správu

svazu

(Dra

Von-

že je zná jen z druhé

ruky,

6. že je naprosto závislý zejména na knize Zumanove, že od
neho prijímá ohromnou vetšinu citátu se všemi jejich chybami;
7. že používá jiných knih, kterých necituje (knih Dilrichovy,
Karžanského,
Dra Mašína a dokumentu mnou publikovaných),
jedine s toho hlediska, jak se hodí k obhajobe Dra Vondráka.
Jinými slovy rozbor dokázal, že k ni haL a z are v s k é h o
ne ní k n i h .o u j e h o (tím méne pak mezníkem v historiografii csl. odboje), nýbrž pamfletem, který zrejme prozrazuje
jeho myšlenkové
a faktické tvurce.
Po všem tom, co v tomto strucném clánku mohlo býti receno, je zrejmo, že k n i h u ne m o h I ps á t i R u s (mohl ji
lny
nanejvýš upraviti stilisticky)
n Ý b r ž že vy š I a zdí
ces k é, presneji receno. z okruhu kijevských
Cechu a ješte
urci,teji formul.ováno
z o k r u h u V on dr á k-Z u m a n. Nechci tím ríci, že knihu psal P. Zuman. Divím se jen, jak mohl
míti odvahu psáti o ní nadšené referáty, kdyŽ' její puvod je tak
zrejmý. Znalostmi nekterých
detaili'1 urcitým osobním zahrocováním, pozorností,
jaká je dru Vondrákovi
venována,
ukazuje spíše kniha na Vondráka. Avšak kdo ke knize sbíral materiál, kdo ji doplnoval,
kdo ji 'opravoval
a kdo ji stilis'oval,
je konec koncu lhostejné. Pod s t a t n é j e, ž e j e díl e m
k o u, k t e r é s n a ž I y sej
í d ,o dat i v áces k Ý c hru
hy ruským
jménem.

i

*

u z a vír

á m e:

1. Pan Zuman

napsal v N á r o rd n í c hLi s tec h, že kniha
pana Lazarevského
je »velkou událostí"
v literature
našeho
odboje. Dokázali jsme naproti tomu, že je slátaninou z nejri'lznejších pramenu, nejvíce z knihy p. Zumana.
2. Pan Zuman napsal v N á r. L i s tec h, že »skvelá charakteristika
Masarykovy
osobnosti"
patrí k nejlepším
partiím
knihy Lazarevského.
Dokázali jsme, že práve c1iarakteristiku
Masarykova
díla »Rusko a Evropa«
prevzal p. Lazarevský
doslova o~ p. Zumana.
3. Pan Zuman

napsal

v N á r. L i s tec

h, že kniha p. Laza-

revského »tu stojí jako me:?Ník v histori.Ografii csl. odboje na
RusÍ«. Dokázali jsme, že kniha pana Lazarevského
vskutku takovým mezníkem je, nebot nebylo dosud prípadu, aby byl pod
rouškou vedy ucinen tak odvážný pokus klamati verejné mínení.
4., Pan Zuman na p s a I v Cechu, že je nám treba seznámiti
se s p'Tvní r u s k o li knihou,
venovanou
ceskoslovenskému'
osvobození
»abychom
dobre videli, jak smýšlí o nás ti, kdo
o naše osvobození Set pricinili nejvíce«. Dokázali jsme, že k n i11h a p. L a z are v s k é hon
e n í k n i h o u r u s k é hod
c han
Ý b r ž <l í lem
ces k Ý c hru
k o u.
5. Pan Zuman napsal v N á r. L i s tec h, že k n i h a p.
L a z are v s k é h.o "je svedkem
slovanské
lásky k nám«.
Dokázali jsme, že je pam f let e m vyd a n Ý m r u s k y,
aby
jménem
Ruska
i mezi
Cechy
i mezi
Rusy
mohlo'
býti
pokracováno
v nepoctivém
boji
proti
presidentu
Masarykovi.

historie;

Ruska;
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prícinách stoupající zlocinnosti.
II.

Zásah do výchovy rodinné není snadno moiný. Jen
velmi kriklavé veci lze zatím postihnouti. Nemáme
zatím takov\Tch zákonných ustanovení, která by pripouštela, aby do rodinné v)Tchovy mohlo býti úcinným
zpusobem zasahováno. 1 tehdy, když se otec zbavuje
otcovské moci a díteti se ustanovuje porucník, jde
o pouhé negativum, které má význam více méne toliko
právní, ježto díte nevychází tím ješte z rodinného prostredí otcova. Positivní význam melo by zjednání nápravy ve výchove úcinným zasáhnutím do pomerú rodinných ve prospech ohroženého dítete, na pr. jeho
vyrazením z rodiny a odevzdáním do cizí v)'chovy,
prípadne do vS/chovy ústavnÍ.
Tyto veci "olají po obnovení intimity a soudržnosti
rodinného krbu ve prospech náležitého mravního vývoje dítete. Lehkomyslné rozluky manželství, pri nichž
deti trpí citove a casto i mravne a hospodársky, mohou zatížiti i váhu na strane zlocinnosti.
Ve1mi záleží i na vedení poškolním. Veliká vetšina
provinilcu má toliko základní vzdelání školní, nejv)rše
obcanskou školu (casto ne celou), a tu je patrno, jak
je dlUežito, aby díte melo nejakou mravní oporu v dobe, kdy se ocitá v pomerech zcela zmenených (v ucení,
v továrne a pod.), kdy k nemu dorážejí cizí podnety,
jež v sobe zpracovává, kdy 1.0 zkrátka zacne vychovávati sá
život. Zde mohou vykonati velkou práci
ucnovské útulky a podobné instituce, zejména takové,
jimž by se podarilo dáti všem temto mladým lidem
lidovou v)'chovu v jednotné, prístupné forme, která by
navázala na výchovu školní a pomohla vytvoriti mladému cloveku ucelený názor životní a povahu mravní.
V rozené disposice k zlocinnosti lze celiti též eugenikou, vedecky založenou pécí o zrození detí zdrav)/ch
a normálních.

*

Onech 20 procent trestních cinu nikoli majetkových
(prosté vraždy a ostatní delikty proti telu, delikty
proti mravnosti, násilnosti proti verejn)'m zrízencLlm
:l pod.) lze pricísti jednak rovnež na vrub nedostatku
mravního vedomí, zavineného rodem nebo nedostat··
kem výchovy, jednak na vrub vášne (dehkty proti
telu mezi manžely a milenci, vražda dítete), casto vyvolané alkoholem (osudné rvacky v hostincích), ~la
vliv špatných spolecenských predstav, zejména rozmarilosti, kina a špatného tisku. Požívání alkoholu
samo hraje všeobecne v zlocinnosti velkou roli, snižujíc docasne sílu a oslabujíc odolnost mravní, takže
boj proti alkoholismu sluší považovati
za speciální
prostredek therapeutický proti zlocinnosti, a to za
prostredek velmi vážný. Pokud spolecnost pripouští
obecne prodej lihovin a nemá dosti pLlsobivých ustanovení a opatrení proti tomu, aby se lidé ve verejných
místnostech neopíjeli, nemúže ciniti za tyto stavy a
za škody z toho vzešlé zodpovedným jedine individuum samo.

*
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To vše, co bylo až dosud receno, týkalo se
therapie proti zlocinnosti, tedy vesmes prostr
preventivních. Bylo ukázáno zhruba na ony sla
spolecenského života, které jsou se zlocinností v t
spojitosti, a které po prípade podporují její vz
Jestliže této veci bylo venováno více místa, nežli
bere otázka trestání, má to svuj dLlvod V tom, že po
žu ji za duležitejší a pro spolecnost významncjší vy
dávati a odklizovati prameny zlocinnosti, nežli u
vati o její odstranení prostredky následnými, repr
Pokud spolecnost si nerozreší sociologické a p'i)'ch
gické problémy v)-še uvedené, potud hude yol;'mí
silné represi zníti dute jako pokrik: Chytte hll, z
deje! Než je treba obrátiti se k hlavním prostred
trestu proti zlocinnosti a jejich zpusobu.
Takovým prostredkem
je predevším dohrá
stav a trestní, která by dovedla co nejlépe po t
nouti viníka, zasáhnouti ho na míste llejcitliv
šÍm. Tím je na pr. zbav'ení užitku z trestní
cinu pachateli vzešlého uložením náležitého tr
penežitého vedle trestu na svobode, zabráním uz
ku, který viníkovi vzešel z trestního cinu jin
zpusobem než pouh)'m bezprávn)-m prevedením cÍl.
statkú na sebe, nutnost pracovati v trestnici ci jin
kárném ústave na náhradu škody trestním cinem z
sobené, uložení nucené práce provinilci lenivé
Avšak ani tato ustanovení nepostihnou všecky pro
nilce a ne všecky stejnou mel-ou, ponevadž - jak b
již receno - jsou proviliilci proti trestnímu záko
zpravidla nemajetní (pres 90'10) a získané statky o
cejne rychle spotrebují, zpenežujíce je tajne za pe
mnohdy nepatrný, ac-Ii se nejedná prímo o peníze
my anebo o jiné predmety urcené k bezprostrední
konsumu. A proto je treba klásti veCí váhu na
rodnou práci v trestních ústavech, zarízen)"Chpro
kon trestu na svobode.
Volá se nekdy po sesílení kárné moci trestních ú
vLI, a klade se v ne nadeje, že se jím zV~'šíodstra
vací síla trestu na svobode. Nesouhlasím s tímto m
nením, pokud by melo zasáhnouti prostredky. kte
se dnes zavádejí v kárných ústavech k úcell1mv~'cho
ným. Urcité jednotnosti a prísnosti kázei'ískéhorá
je prirozene v trestním ústave zapotrebí. Mají
vS'znam pedagogický a jsou nezbytny pro celko
ústavní porádek. Ale postradatelná tvrdost pošk
jen obrodnou práci v ústave, ponevadž se jí pomer'
dividua, které je si vedomo sociálních korenil sv'
poklesu, k spolecnosti zbytecne priostrí, antisoci'
tendence individua sesílí, jeho zlobný charakter
utvrzuje.
První vecí tu jest zabezpeciti úspech obroclnt pr'
v trestních ústavech tak, aby vezni stykem mezi se
neklesali hloub. To se týce již i zajištovací a vyšel"
vací vazby v trestním rízení (u policie a u soud
Jestliže se ješte naivní pomocná švadlena, jíž se
odolatelne zalíbil pestrý kus látky u její mistroré,
stane do vezení mezi otrlé nevestky, které se "red
obnažují a poucují ji o cene ženského tela, sotva
už vrátí k svému remeslu a praviclelnému zpu
života. Všecky vezenské ústavy mely by b~,tizaríz
tak, aby vezen v case, kdy není nad ním prísného
zoru, byl držán v odloucení od jiných vezííÚ.a
vespolný styk, veznu byl co nejvíce obmezen, rozho
pak na dotazy vztahující se k uložené snad práci.
to je samo o sobe velkým pr-oblémem u nás, ponev

~tomnost~
nemáme v republice snad jediného vezení, které by tomuto požadavku odpovídalo. Netoliko že veznové behem vyšetrování u policie a u soudu bývají umístováni
spolecne ve vetších místnostech, mají i trestnice, sloužící již prímo v)rkonu trestu tak zvané spolecné vazby,
kde se umístují trestanci v poctu i 20 osob presahujícím do jednoho žaláre, kde jsou za polední prestávky a vecer bez dozoru, dokonávajíce tu rozhovorem
o trestních kutcích a chvástáním dílo mravní zkázy.
VetVina trvalých zlocincll jsou lidé vyškolení k zlocinnosti v trestních ústavech. K zarízení vezení a žalárll slušelo by tedy v prvé rade obrátiti péci, mluví-li
se o odstraš ovacím významu trestu na svobode. Trest
sám dotkne se individua nezkaženého nejednou vnitrne, zabolí ho, a je mu v)'strahou. Individuum zkažené
jde do žaláre jako klu1 do své stáje. Proto je instituce
podmínecného odsouzení pro prvý cin lehcího rázu za
našich pomerll nesporne moudrá a úcelná, ježto hrozíc
výkonem trestu pri poklesu opetném chrání zároven
individuum pred nebezpecím zkázy.
Druhou podmínkou úcinné represe :~locmnosti v)rkonem trestu na svobode je schopnost kárného ústavu
zmeniti smýšlení provinilcovo. Taková nrice "ýchomá
dá se prirozene založiti spíše v samostatném trestním
ústave, nežli v obvodové veznici soudní. A proto cím
lépe budou založeny a vedeny samostatne trestní ústavy, tím spíše bude možno konstatovati, že se delší tresty vykonávané 'v takových ústavech osvedcují lépe,
než tresty krátké. Mravní c brat provinilcuv v trestním ústave je podmínen netoliko úsilím ústavní správy
dle možnosti individualisovaným
a v)rchovnými zarízeními ústavu, n:\'brž i _,;'m prostredím ústavním,
v nemž se odsouzenec ocitne, a jež musí pocínati spravedlností a konciti poctivostí. Pri celkové intelektuální nevedomosti musí se pozvednouti
povšechná
kulturní úroven individua, pri zaostalosti nebo ledabylosti mravní bude treba probuditi jeho svedomí a vynaložiti práci na jeho vypestení.
Velmi úcinný prostredek k potírání zlocinnosti má
spolecnost po ruce v možnosti vylouciti individua vícekráte soudem trestaná a tedy pravdepodobne nenapravitelná a obecne nebezpecná ze svobodného obcanského
života. J emyslím na zabíjení vrahu, jsem naopak
toho mínení, že by se tím málo prospelo, ponevadž
síla odstrašení je v case vnitrního neklidu pri výkonu
trestního cinu velmi málo pllsobivá. Myslím však na
uzavrení, a to na tak dlouho, pokud by nebylo zrejmo,
že ve smÝšlení individua nastal opravdu obrat, tedy
podle povahy jednotlivého prípadu i na doživ<?tí. Sp~lecnost má tolik práva na svou obranu a tohk mOCI,
že jí není potrebí cekati, až clovek zlocinecky již
osvedcený spáchá takový cin, za nejž by ho stihl dlouhodobý trest na svobode, který by ho konecne prec~
jen ze svobodného života vyloucil. Ona se muže proh
nemu zabezpeciti internováním v ústave, jako se zabezpecuje proti cinllm nebezpecného šílence.
,
Požadavkllm priléhavosti trestu a zabezpecen! spolecnosti proti individuím
obecne nebezpecn)rm hoví
osnova nového trestního zákona. Význam ústavu zabezpecovacích, které mohou posloužiti spolecn~sti
k trvalému vycištení od- individuí opetovne trestanych
a obecne nebezpecných, nebyl ješte docenen, ba zdá se,
že toto ustauovení osnovy, které vlastne celou soustavu trestní - nehledíc k její humáním stránkám neobycejne zprísnuje, není ješte ani dobre známo.

Nelze opomenouti, že snaze o potlacení zlocinnosti
nemálo prospeje úcinná sociální péce o kleslá individua
po výkonu trestu. Príhanou, jíž odsouzení pro trestní
cin s sebou prináší, je vyhlídka provinilcova na normální zakotvení jeho ve spolecenském živote a získání
obživy zacasté tak ztížena, že konecná nemožnost
uchytiti se donutí individuum k recidive, i když vyšlo
z trestního ústavu s dobrými úmysly. Než to vlastne
náleží místne do prvé cásti pojednání, ponevadž jde
o prostredek preventivní.
Myslím, že dal jsem poznati, že zlocinnost je spolecenskou otázkou hodne složitou a že k rešení tohoto
problému je zapotrebí mnoha myšlení a úsilovné práce, predevším však nestrannosti a klidu.
C, K. Chesterton:

Pro evropslrého ducha proti
asijskénlu.
Predže krátkým.
casem.
vyjádril
. jedenvse
vvynik:!í~í
by dle Jeho
nazoru
bylosebyvalo
v Cme vkapitv~ista,
poradku,
kdybychom byli vcas odtamtud odvolali misionáre a nechali tam
(patrne) jen obchodníky. Já pro svou osobu myslím, že by vše
bylo dobré, kdybychom bylí odvolali obchodníky a ponechali
tam jen misionáre. Ale to už jsou jen malé rozdíly, nebot je
vidtllO, že chyby byly tech, kterí do Cíny jmtnem Evropy šli.
Nerhci ovšem nijak tvrditi, že všechny chyby: byly spáchány jen
jednou jstranou anebo že tu není stycných IÍnií, na nichž se:
charaktety mohou mísiti nebo na sebe pusobiti. Mohli tam také
býti nepl'íjemní misionári, kterí tam jen kramarili a vykoristovali jako obchodníci. Ale rozhodne existují a také tam byli
ješte ne.príjemnejší obchodníci, kterí káží a moralisují jako
mision~ri. Ale hlavní rozdíl stále zustává, a také zde pro každého inteligentního cloveka musí býti rozdíl, který mluví ve
IProspech misÍonáru. IVU-li naše civilisace co dáti jiným populacím na této požehnané planete, mohou ,tb býti jilste predevším
ideje a ne jenom prodej b,O'1:,
kalhot a cepic.
Tak jak to dnes vypadá, podarilo se nám, že si Cíiían vymenil
klobouk, aniž se nám zdarilo, aby se zmenila i ta hlava pod
kloboukem. Jest skutecne nepopírat,elným faktem, že v minulosti jsme nebezpecným zpusobem zanedbávali psychologii a meta fysiku v našich stycích s ajsijskýmÍ národy. Naše chování nebylo ani imperialistické, ani liberální, nýbrž proste nelogické.
fdkali jsme jim a naléhali jsme na tn, aby meli stroje, ale meli
jsme námitky, když si poridili strojní pušky. Castokráte jsme
je zvali aby se prišli podívat do našich parlamentu, kongresu a
snemoven, a pak jsme jim zakazovali, když si chteli zríditi také
sve vlastní snemovny. Nejdríve jsme se jim smáli, že nosí stál~
ješte své šaty ci kroj, a pak jsme Ise jim zase smáli, že nás
kopírují a nosí šaty jako my, což nám pripadalo opet velmi žertovné.
Cínanum jsme ríkali, že jsou malí., smešní copatí Cínánkové,
když byli nehybní; jakmile se pocali tedy hýbati, ríkali jsme,
že jsou Žluté Nebezpecí. Hubovali jsme na ne, že jsou hlušr
k Evmpanum, ale pak jsme hubovali ješte více, že propujcili
Isluch RUStlm. Nejprve jsme se smáli jejich detskému válcení
i jejich obcanským vojnám, ríka]ice, že neumejí válcit a že je
to celkem nevinné; nyní se desíme nad krutostí jej ich obcanských válek, když šli k nám do válecných škol.
Clovek nemusí zrovna býti pro Cínany a ješte méne proti
Evropanum, aby pochopil, že naše lhostejr.ost k asijským problémum privedla nás k povrchnímu a nerozumnému zpusobu
myšlení o tcchto vecech. Cínská otázka je opravdu velmi vážná
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a uz Je svrchovaný cas, abychom se na Cínana dívali vážne, tak
se dostat k tomu, aby uverili, že skutecnou pravdou je, že nejjak 0111sám V' sobe skutecne vábým je, a ne jako na vtelení
hlubší ze všech myšlenek jsou myšlenky i n s p r ují c í. Ze
cehosi vý;tredního a i1hadného na druhém konci zeme.
vše c h techto odvážných a posilujících pojetí, tech pojetí, který
Nechci se zde obírati ciste politickými otázkami, nýbrž chtel ,život ciní hodným toh1o,aby byl žit, melo jich krestanství nej·
bych rád zbežne ukázati na jedno ci dve filosofická stanoviska • více; daleko více myšlene) 'Jp svobodné vuli, než kdekolivjinde,
k této záležitosti a zejména bych chtel zacíti tvrzením, že at už
více ideí o osobním ry,tlírství a milosrdentství, více ideí o nadeji
má kdokoliv pravdu, vynikající plutokrat, který rekl, re všechdo krásna života. Metafysika a morálka techto vecí byla našimi
no zlo v Cíne bylo spácháno misionári, pravdu ne meL
otci vypracována tak hluboce a dukladne jako kterékoliv z temEvropan hovorívá vždy povýšeným tónem al ne vždy o vecech, r.ých, pessimistlických a flegmatických metafysik Asie.
v nichž skutecne je pp<výšen. V této veci je skutecne možno
Ale evropský cestovatel v Asii neví, jak se zdá, že je repreuchýliti se k ironii. Nikoliv jen Asie si vypujcila špatné od
sentantem techto vecí. Trpí stále nevinnou predstavou, že je JXlUEvropy, ale i Evropa si vypujcovala špatné veci z Asie. Nejze represenmntem nejaké firmy prodávající vodicku na vlasy,
golfové potreby ci boty. A když se vrací zpet z Východu,je
lepší predstavu 10 celé veci si udeláme, když vezmeme za príklad
oblékání, zejména pak náboženský odev. Jest jiste nepopíratelnou
práve takový jako by ani nehovoril s predstaviteli pessimismu,
skutecností, že odev vetšiny východních národu jest daleko
pokud na to ovšem mel cas pri rozprave o obchodníchvecech.
krásnejŠí než odev vetšiny národu západních. Sotva muže být: Jelikož se nikdy nenaucil znát vlastní náboženství, je blízek
ohyzdr.cjŠí než je. Odev národu východních však sleduje datomu naucit se znát náboženství cizí, proste poznat cizí lépenež
leko více tradicní linie, stejne jako je plynulejší a volnejší než svoje a to ješ,t!eta1ro:vé,které je nižší než jehC/vlastní.
všechny odevy, které u nás mužeme nalézti, i když se vrátíme
Uvažujeme-li
techto vecech, snad najdeme nový smysl ve
až ke kulture staré Hellady. Rozhodne však je prirozenejší a slove ,miisionár', které bylo tolik zneužíváno.
symbolictejší než odev moderních Evropanu, anebo alespon pri
nejmenším moderních evropských mužu.
Ale tento asijský element se nikdy nerozšíril do Evropy. Nená
žádná pravdepodobnost, že by se pojednou londýnští bursiáni
objevili v dlouhých, barvami zárících odevech, které nosí tolik
ambských žebráku. Není uveritelno, že by birminghami3ký banV áclav K oenig:
kér chtel zvýšiti svou dllstojnost vysokým vežovitým turbanem,
na nemž by vlála skvelá ])éra. Tyto veci, v nichž orientální lidaneb
ství zustalo skutecne více lidské a bližší prirozenosti, nejeví nejmenší tendenci rozširování. Ba naopak, tendence je zcela opacná.
Otázka vzdušné dopravy ptes oceán.
Arabský žabrák se snaží vypadat jako londýnský bursián; když
to nejde najednou, tak alespon po cástech. Indický princ se
Nebožtík
Kryštof Kolumbus stal se na veky dejinrychle prestrojuje za birminghamského bankére.
nou postavou tím, že se svou dnes tak smešnou
kocábkou ukázal Starému svetu težkou namáhavou
lSkutecne, je tomu tak: ta nejošklivejší vec, kterou naše inmorskou cestu k svetu Novému, o kterém se jemu sadustriální devatenáctié století vyrobilo, toltiž oblek hodící se do
našich prumyslových me16t. rozšíril se rychle i do nejzapadlejmému nesnilo. Dnes pripadá jeho plavba a cesty jeho
predchudcu i následovníku jako podniky šílené odvaších koutu ~veta, tak, jak se nikdy nerozšírilo krestanství, jak
a nepatrnými prostredky, se
se nikdy nerozšírila monogamie, jak se nikdy nerozšírilo ry,tjír- hy, šílené primitivními
ství ani demokratické ideály ani obcanské ctnosti. Nepodarilo se
kterými byly provádeny. Jak titerne by vypadaly tyto
nim, aby dálný Asiat cíti'! jako krestan (skutecný, ovšem), ale
prostredky proti tem dnešním dopravním kolosum, ktepodarilo se nám, že vypadá jako sešlý omnibu,sový konduk~r.
ré brázdí Atlantský .oceán od Evropy k Americe a od
To se mi zdá být jednou z nejpochmurnejších a nejpodivnejších
Ameriky k Evrope, jak uboze, jak smešne, jak krehce
historických záhad, když clovek pováží, co vše krestanství mo- jako skorápky. A prece tyto všechny moderní prohlo dáti a co dalo.
stredky styku mezi dvema svety a dv~ma civilisacemi
Zatím však co se vulgárnost mzširovala z Evropy do Asie,
pocházejí po prímé linii prímo od této skorápky-kocál>rozširovalo se z Asie opet zcela neco jiného. Je ku podivu, že
ky, - zacaly se v lune vývoje sveta v té chvi1J,kdy cil".
lX:>byla také vec, kterou možno Zaradit mezi vulgárnosti. Je
vytrvalosti a odvahy dal bílé rase Nový svet k vypestotreba ovšem podotknouti, že její vliv nebyl tak hned nápadným,
vání nového dejište jejích dejin a jejího vývoje.
jako nošení obycejných šatu dle západnické mody. Asie nám
Byla to tehdy doba svetových moreplavcu, doba oddodávala negativní a anarchistické ideály o opovržení k indivážných námorních výprav, které charakterisovaly tehviduu, o lhostejnosti k romanticnosti skutecného života, o pesidejší hledání nových cest ke zvýšení blahobytu pretížemismu a ochromení bojovného ducha. Myšlenky, pricházející
ného Starého sveta. Kdybychom chteli srovnávati tenk nám z hlubin Asie, byly prevážnou vetšinou pochybené. Zato charakteristický zjev veku Kolumbova s vekem brastavily by pokrok technický i duchovní a vedly by nás v Nirtrí Wrightu, FarmanLl, Pegoudu, Pel1etiéru, dt Pinedu,
vánu. Abychom si rozumeli: nemluvím o myšlenkách, které
Byrdu, Nobilu atd. atd., našli bychom práve v prípravou svou hloubku mají jen v Asii a o nichž samozrejme vím
tomné dobe jistou, byt snad jen relativní obdobu: na
málo, ale d tech\ které /Se nejhloubeji zakously v Evrope a o
jednom poli moderní civilisace a techniky, na poli lenichž vím až príliš mnoho. A zaráží mne prekvapuj ící paradox,
tectví je prítomná doba charakterisována bojem o dože žádná z obou velkých civilisací nedala té druhé tt> nejlepší,
bytí vzdušného more mezi ruznými sveta díly a hlavne
co v J1í je. Dali jsme jim: znetvorení formy a krásy, ;ni nám
bojem o dobytí vzdušného oceánu, prostírajícího se
dali nemoc.
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Noví Kolumbové

Nuže, jest skutecne v podstate našich ideí, že naše civilisace'
je vyšší. IJsou tací, kterí tomu neverí, nebot predpokládají, že
hluboké myšlenky musí býtli vždy myšlenky sklicující. Nemohou
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nad oceánem morským mezi Starým a Novým svetem.
A jestliže jsme práve v minulých dnech s napjetím sle·
dovali ty zdarilé i neštastné pokusy o prelet Atlanti·
ckého oceánu mezi severní Amerikou a Evropou, které

knosti tak veliké musí se letadlo (krome výjimecne príznamenají vyvrcholení tohoto boje, pak jiste mužeme
znivých pomeru) setkati vždy s rozdíly v povetrnostní
se tázati, zda ciny hrdintl dne Lindberghalia Chambersituaci, a to tím závažnejšími, cím vetší vliv má na melina a snad i nekteré další, které se pripravují, nebudou
teorologické pomery more. Musí pocítati s tím, že na
v dejinách vzdušné plavby hráti stejnou historickou
úlohu jako odvážný podnik KolumbU\r v dejinách plavby . let na takovou vzdálenost je treba enormního množství
zásob pohonných látek, což znamená, že musí pocítati
morské. A skutecne otázka ta již se vyskytla v cetných
s letadlem neobycejne zatíženým. Musí dále pocítati
komentárích k prekvapujícím lettlm obou amerických
s tím, že námaha stroje pri tak dlouhém a nesnadném
letetl (- jest to tentokráte NovÝ svet, kterému se darí
letu, jak pokud jde o motor, tak pokud jde o draka, je
pokusy, a Starý svet splácí obdobné pokusy svých syntl
nadmerná, a že tudíž zvyšuje se pri nem nebezpecí ponezdary a katastrofami). Otázka ta, prakticky formuruchy, která muže býti katastrofální.
Musí tedy vylovaná, zní: Jsou letošní zdarilé lety pres oceán dukaraditi ze svých úvah i oba stroje obou amerických letcu
zem, že je možna letecká doprava mezi Starým a Joz toho duvodu, že s temito prostredky, se kterými oba
vým svetem, a mttžeme ocekávati, že po techto prvních
ktci podnikli rekordní výkony rázu charakteristicky
cinech prijde jejich praktické využití?
sportovního, nelze provozovati spolehlivou, bezpecnou
Otázka ta je na snade, budiž však receno ihned, že
a pravidelnou leteckou d o p r a v u, u které všechny
odpoved na ni již tak na snade není a že mtlže se velmt
ruzniti optimismem i pesslmismem. Americtí letci po- ·tyto tri složky jsou základním predpokladem. Obtíže
nejsou malé, a plánu pro rešení problému se již vyskydali nesporne dukaz, že prelet Atlantského 'Oceánu
tlo .nekolik. Vyskytla se na príklad myšlenka vybudov prímé cáre mezi severní Amerikou a Evropou je
vati podél vzdušné cesty transoceánské jakási umelá
~ožný, nebof jej sami provedli. Ale vyplývá z toho, že
pomocná letište, na kterých by mohl letec hledati nouJe také možná letecká doprava užitková mezi obema
zové pristáni v prípade poruchy a kde by mohl nacersvety? Pessimista pokrcí rameny. Muže ríci: ano, dva
pati pohonných látek pro další let. Myšlenka ta spocívá
lety z Ameriky do Evropy podaly dukaz, že za jistých
v idei jakýchsi ocelových zakotven)'ch »plujících ostrookolností lze preleteti z Ameriky do Evropy, ale opacvu« Verneovských, kterým je už dán stálý název »les
né pokusy z Evropy do Ameriky ztroskotaly a podaly
portes navires cl'avions«. Zde tedy se hledá rešení zmi~edydukaz negativní. Optimista bude tvrditi, že to, co
nených obtíží a zvýšení bezpecnosti umelým rozdeleJe možné jednou, je za jistých okolností možné vždy a
ním
trati na pomerne krátké etapy. Toto rešení predže prelet oceánu muže v dejinách letectví hráti úlohu
pokládá ovšem obrovské investice a krome rešení otázstejne podnecujícího a morálne povzbuzujícího
moky letadla, také technické rešeni otázky plujících letišf,
mentu, jakým byl první prelet kanálu la Manche, který
která by ovšem musila býti obrovská, musila by míti
dnes preletává neméne než šest pravidelných leteckých
úcelne
rešení hangáru, osvetlování, zásobování, které
tratí nekolikrát denne, aniž to vzbuzuje pozornost. Zaby zase zajisté pripadlo hlavne letecké doprave, mejisté, prelet Kanálu otevrel letectví skvelou perspekteorologické a hlásné služby a tak dále.
tivu, která se dnes do velké míry naplnila, a stejne prelet oceánu otevírá perspektivu další kapitole dejin leDruhá cesta, která se zde volí pri povšechných dosud a velmi· teoretických úvahách, ba spíše fantasiích,
tectví, ale zatím je to jen perspektiva, u které práve je
vede k úvaze o tom, jak zdokonaliti letadlo pro tento
utázkou, jak dalece se mttže naplniti reálním obsahem.
úcel. Zde improvisujcí konstruktér bere v úvahu také
A práve o to jde, zda takový reálný obsah pro vyvinutí
pravidelného leteckého styku mezi obema svety je alerentabilitu vzdušné transoceánské dopravy a proto již
spoií.z cásti dán již dnes, kdy byl podán zásadní dukaz,
z tohoto dtlvodu uvažuje o letadle obrovských, dosud
že prelet Atlantskeho oceánu je možnÝ, a že je možnS'
neví daných rozmeru, schopných pojmouti desítky, ct
dokonce i dnešními prostredky, které letectví má.
snad sta cestujících, s desítkami motoru, obsluhovaných celým lodním personálem, s obrovskými zásobami·
O problému letecké dopravy mezi Starým a Novým
svetem se neuvažuje teprve dnes. Myšlenkou tou s~l..~a- pohonných látek, s výpravou takovou, jakou má moderní dopravní atlantsky parník, s kabinami nejen
bývá už dlouhou dobu, po válce ovšem, mnoho letecv trupech letadla, ale i v krídlech. Naši ctenári obrázkých pracovníku a mnoho podnikavých lidí s nimi.
kových
casopisu domácích i zahranicních zajisté se již
Ovšem praktické pokusy letecké vždy uvádejí tyto mysetkali
se
spoustou takových fantastických kreseb a
šlenky do popredí. Prelet reparacní Zeppelinovy vzduobrázku, které vykládaly populárne tyto plány. Na
cholodi pres oceán prece také vzbudil zájem o otázku:
první pohled je patrno, že i zde jest treba obrovských
transatlantské dopravy vzducholodemi a má dokonce
hmotných
nákladu, které by byly spojeny s konstrukcí
praktické výsledky. V Zeppelinových lodenicích staví
tohoto
obra,
ale to je jen vedlejší problém. Fakt je, že
se již nová obrovská vzducholod, která má prý létati
tyto úvahy jsou stále jen improvisacní a že letadlo pojiž príští rok na proponované letecké trati mezi Špadobného druhti lze vytvoriti teprve dlouhou cestou
nelskem a Jižní Amerikou. Zde je ovšem vec pro transtechnického
vývoje.
Kdo má jen trochu predstavy
oceánskou dopravu leteckou nejzralejší, jednak tím, že
o tom, kolik práce je treba od konstrukcního vypracopo ceste leží dosti suchých míst, kde lze hledati pristání,
vání typu každého letadla k jeho praktickému užití,
jednak tím, že pokusy i zde - zejména poslední let de
kolika zmen, kolika zkoušek, kolika zdokonalování,
Pineduv - dokázaly, že prakticky lze zde létati. Avšak
ten pochopí, že k takovému typu letadla nelze dospeti
vzducholod má své neprátele,
duvodné protivníky
rázem, nýbrž cestou vývojovou, stejne jakoby se rázem
principu »lehcí než vzduch«, ale obecne je problém
nenašel nikdo, kdo by mohl takové letadlo ovládati. A
transoceánské letecké dopravy problémem letectví težten, kdo má reálný pojem o tom, jaké predpoklady je
šího než vzduch. A tu pracovníci, kterí se zabývají mynutno
splnit pro pravidelnou a b.~zpecnou dopravu lešlenkou transoceánské letecké dopravy, musí pocítatí
teckou, nemuže v prvních úspešných letech pres oceán
s danými okolnostmi. Musí pocítati s tím, že na vzdá379
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spatrovati první praktický krok k uskutecnení myšlenky transoceánské letecké dopravy, nýbrž pouze zásadní
dúkaz, že myšlenka ta stojí za to, aby se uvažovalo
také o technických predpokladech takové dopravy, které ovšem musí býti zcela jiné, než predpoklady pro
splnení hazardních podnikLl Lindbergha a Chamberlina. ,
A tento význam mají práve úspešné lety obou americk)'ch »létajících bláznú«, jak byli nedávno nazváni
v Prí tom n o s t i, pro myšlenku letecké dopravy
transoceánské. Byli bychom však jednostranní, kdybychom popírali každý technick~' význam jejich letu.
Americtí letci posílili velmi vedomí dokonalosti, zejména moderních letadlov~'ch motorl1. Každý moderní
motor vykonává ovšem nejméne stohodinnou zkoušku
na brzde, ale prec jen praktický výkon, jaký podaly
motory obou letcll za této nesnadné zkoušky, pri které
šlo o život a o smrt, jsou s to dokázati, že vnitrní zdokonalování motorové vhoby je na znamenité ceste. Zejména konstruktéri vzduchem chlazených motoru jsou
dnes v nadšení nad výkonem \iVrightova motoru na
stroji Chamberlainove, nebot je jim dllkazem oprávnenosti principu vzduchem chlazeného motoru. Další,
rekneme
morální,
povzbuzení
pro prítomný stav
letecké techniky je v tom, že oha americtí letci použili
pro svúj let letadel, která nebyla speciálne konstruována pro tento let a že dokázali, že je možn~' let i s enormním zatížením. To všechno je jiste velmi názorným dúkazem, že vnitrní kvalita letecké techniky je již na velké v~'ši a že dnes lze s prostredky, které se nelíší svou
energií príliš od dob nedávných, dokázati v~'kony, kterým hy ješte nedávno nikdo neuveril. To je jakousi
velkou posilou, která nabádá k dalšímu snažení, i když
je zrejmo, že tyto prostredky nejsou ješte s to zajistiti
splnení ideálu letecké do p l' a v y pres oceán. Dávají
totiž nadeji na další zdokonalení a úspechy.

F. J. Netušil:

Dobrodiní necitelnosti.
:N edovedeme
si dnes
s jeho útrapami

snad sto
již léty.
vubecTír:1
predstaviti
pred
méne si';:;ivot
dovedeme predstaviti bolestn~' život trebas ve tricítileté
válce. Historie ohycejne nevenuje pozornosti drobnému
životu. Jen namátkou tu a tam z poznámek kulturne
historických jest nám dovoleno nahlédnouti do strastí
života vekll minul~·ch. Tak cteme-li o zhoubných epidemiích a drakonick~'ch predpisech, jimiž na pr. se odsuzovali lidé, žijící v dome, v nemž trebas jen zdánlive
onemocnel nckdo morem, k smrti hladem. Nebo sledujeme-Ii narízení o malomocn~'ch. Casto byli za malomocné prohlašováni lidé stižení sice zcela nevinou, ale
nápadnou kožní chorobou: Ti byli sehnáni spolecne
s luetiky a skutecne malomocn)"mi do táborll a tam odsouzeni k pozvolnému hynutí. Vždycky se mne zmo ní
hrúza, když ve své knihovne prijdu na »Dno bídy« od
Sieroszewského. Takový byl asi také život v našich
stredovekých táborech pro malomocné. Co bídy a co
zlocinll bylo skryto v lazaretech.
Rozkvet prírodních a experimentálních ved v osmnáctém a devatenáctém století ucinil konecne život
aspon trochu snesitelnÝ - podle našich pojmu ovšem.
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Masaryk rekl ve svém jednom interviewu, že nejvY
ším objevem devatenáctého století byla anestesie. Sve
cí to o tom, že náš president není papírový humanis
že je to clovek dobrý, že cítí s lidmi jejich bolesti.
vím, byl-Ii kdy ve svém živote nailmtisován. Ale
L'yl-li, je to tím vzácnejší, že se dovede vžít v telesn
bolesti, kterých snad nikdy nepocítil.
Mel-li bych právo doplniti jeho diagnosu nejvetší
vynálezu devatenáctého století, tedy bych rekl, že
1Jyla anestesie a asepse. Bez asepse jest anestesie po
polovicí dobrodiní. Lec zústanme u anestesie, necite
nos ti. Fysické necitelnosti se dosahuje v zásade dve
zpllsoby. Jednak celkovou narkosou, uspáním, jež z
vuje vedomí a volních pohybu, aniž by byly zastaven
pohyby mimovolné, jako je pohyb srdce a dýchání, j
nak místním umrtvením, docasným porušením ner
vové vodivosti na urcitém míste nebo urcitého obvod
tela.
Již antictí lékari se snažili vyvolati necitelnost ne
sníženou citlivost podáváním opojných preparátu, ha
šiše, štávy z makovic, alkoholu. Také ve stredoveku
povolovalo jako milost podati odsouzencum k bolet:
n~'m popravám množství koralky. Pres to prese všec
byla chirurgie ješte novoveká krvavé remeslo, spoj
s bolestn)"m rvaním operovaného. A operací se prová
delo od pradávna pomerne mnoho. Tak již velmi s
robylou operací jest rez na mocový kámen. Stejne v
mi starou operací jest tak zv. »dsarsk)' rez«, a evro
ští cestovatelé byli velmi udiveni, když zjistili, že cer
noši stredoaf rictí provádí velmi obratne vynetí pl
otevrenou stenou brišní a že stejne obratne sešíva'
steny brišní dratvemi a primitivními jehlami. Ovše
že všecko bez narkosy. Konecne známe z dob predh'
storick)'ch lebky, na nichž jest zrejme "atrna tre
nace, to jest umelé otevrení lebky, zrejme zahojen'
Podle jedné peruánské keramiky mužeme si predsta
viti, jak se taková trepanace delala. Carodej, což by
tehdy totéž co lékar, vzal si hlavu operovaného
kolena a obsidiánovým nožem škrábal kost tak dlouh
až se dostal na mekké obaly mozkové. Neho vypilov
ctyry na sebe kolmé prímky a potom vylomil t
nniklé okénko. V)'znam této operace jest dosud do
záhadn~', ale pravdepodobne tak carodejové vypoušte
zlého ducha. Že to nebyla operace práve nejpríjemnej
pro postiženého a že nebylo používáno narkotik, .
jisto.
Ale ani v dube pomerne nové nebyly pomery o mn
ho lepší. Tak víme na príklad z napoleonských vále
jak se provádely amputace. Dúvodem k odnetí údu '
šte ve válce prusko-rakouské byla každá vetší rána.
olovené koule starých pušek, kalibru aspon trojnás
ného nežli jsou náboje moderní, umely již udelat z
menité rány. O asepsi nebo aspoi'í antisepsi se teh
nevedelo nic, oblíbeným lékem na rány byla na
mekká houska, rozmocená v teplém mléce a pro
chaná s pavucinou, a tak pravidelne každé zrancní z
salo. Tu bylo skutecne lepší odejmouti nohu nebo ji
úd co nejrychleji a umelou hladkou ránu ošetriti po
možno tak, aby nehnisala. Prostredek byl velmi j
noduchý. Na cerstvou operacní ránu se lil varící O
Operovaní se sice pred zákrokem obycejne opíjeli,
pochybuji, že bylo to mnoho platno. Pravdepodo
velmi rychle vystrízliveli.
Byli to Americané, kterí v devatenáctém' století
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dali, jak by zmírnili bolesti pri operacích. Nejprve se
používalo plynných sloucenin dusíku, ale s malým výsledkem. Plynná konsistence narkotika byla velmi nepríhodná. Bylo potreba veliké aparatury a v)'sledky nebyly pri tom uspokojující. Teprve ke konci let ctyricátých, když byl objeven éter, tekutina rychle se vyparující, byla, také objevena.narkosa. Jest zajímavo, že to
nebyli chirurgové, kterí se první zajímali o narkosu.
Objev a první použití narkosy prísluší vedle chemika
Jacksona zubnímu lékari Mortonoví v Bostonu. Již
pred tím byli to zubní lékari, kterým na tom velmi záleželo, aby svoje drobné zákroky provádeli bezbolestne.
Chirurgové se spiše snažili vypracovati techniku chirurgickou tak, aby operace trvala co nejkratší dobu.
Morton nabídl SVltj vynález chirurgovi 'vVarrenovi,
který v roce 1846 provádel první operace v éterové
narkose. A to byl slavný pocátek narkosy v chirurgii.
Zatím ovšem pouze v Americe. Evropa jest vždycky
konservativní a neduverivá k vynálezum, které pricházejí ze zeme humbugu. Teprve, když mladická královna Viktorie ve strachu z prvního porodu si vyžádala
narkosu a tato se osvedcila, pocala narkosa v Evrope
také pronikati.
Za dobu osmdesáti let narkosa prošla mnohými zmenami a dalekým vývojem. Jest to opet Amerika, která
žárlive si udržuje primát ve všech pokrocích v narkose, a dnes již jest narkosa tak vypracována, že jest
témer bez nebezpecí. Stejne s narkosou se vyvíjela
místní anestesie, místní umrtvování tkání, kterému
mnozí chirurgové dávají prednost pred celkovou narkosou, práve pro nebezpecí, jež v sobe celková narkosa
skrývala. Jsou celé ohromné ucebnice, které pojednávají pouze o lokální anestesii a zdá se, že dnes má
místní umrtvování stejný význam jako celková narkosa. Pres to však jsou prípady, kdy celková narkosa
jest svrchovaným dobrodiním, ani snad ne tak pro docílení necitlivosti, kterou by bylo možno dosíci i jinak.
ale proto, že bolestmi utrápeného a deprimovaného
cloveka zbavuje na cas vedomí a strachu vltbec.
Necitelnost, která jest dosažena celkovou narkosou,
není jediným dobrodiním. Narkosou se umožnuje prodloužení operace a tím její dokonalé provedení. Chirurg, mající pred sebou zcela bezvládné telo, pracuje
daleko jisteji a klidneji. Jest pradva, že k starosti, aby
provedl dokonale operaci, pristupuje stálá pozornost
na narkotisovaného pacienta. A chirurg u nás jest stáleiešte zodpoveden také za narkosu, ackoli neprávem,
zejména, když je predepsáno, že narkosu musí provádeti lékar.
Ale narkosa sama o sobe by byla malým dobrodiním,
kdyby k ní nepristoupila ve vývoji nejprve antisepse a
pozdeji asepse. Antisepse znamená boj proti infekci
ranné, asepse predcházení r::>.nnénákaze. V dnešní nemocnici nesmí »cisté«, to jest takové prípady, které neprišly již s hnisající ránou, hni ati. Stane-li se tak, jest
vždycky v nemocnici pozdvižení, které s náležitou ver,"ou umí pripravit každý chirurg. Podmínkou dobré
povesti nemocnice jest, že »nám nic nesmí zhnisat«.
Mluví se svrchu mezi lékari o nemocnicích, kde »jim
zhnisalo to a to«. arkosa znamenala odstranení bolesti, asepse znamená odstranení zbytecných umírání. A
to jsou jiste veci stejne hodnotné.
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OTAZKY A ODPOVEDI
Vyslanectví Jana ]Iasaryka.
Pane

redaktore!

Nemohl byste mi ríci, jak se mohl Jan Masaryk státi vyslancem, když prece nemá potrebné kvalifikace?
Ci stacilo, že je
A. J.
synem svého otce?

*

Mýlíte se. To, že vyslanec Jan 1Iasaryk je synem presidenta
Masaryka, nepodporovalo
jeho jmenování vyslancem, nýbrž naopak prekáželo mu, a trvalo dosti dlouho, než byla jmenování
provedeno, práve proto, že se o této veci mnoho uvažovalo. Kdyby synové <Otcu, zaujímajících
v demokratickém
státe vysoká
postavení, nesmeli vstoupiti do státních služeb,
byli by jak
otco'Vé t'ak synové vlastne trestáni za to, že otcové venovali republice svou práci.
Rozumí se ovšem samo sebou, že synové musí býti kvalifikováni. Mel Jan Masaryk potrebnou kvalifikaci?
Sem tam slyšíme názor, že vyslanec je státni úredník adminístrativnÍ
a že
proto musí míti vysokoškolské vzdelánÍ. Musíme-Ii právem trvati
l~a tomto požadavku,
pro všechny jiné obory státní služby,
v diplomatické službe nelze ho udržet. Jillte je nutno dáti vy.
sokoškoláku prednost, má-li také všecky ostatní vlastnosti
pro
diplomatic1<'ou službu potrebné. My jsme však dosud takových
kandidátu
dostatek nemeli. Proto celá rada našich vyslanctl
musila býti jmenována,
ac nemají vysokoškolského
vzdelánÍ.
Byl-li vyslanec pro svoji službu kvalifikován,
pozná se nejlépe
podle jeho práce. Jan Masaryk byl v Americe a je nyní v Anglii. Na obou místech se osvedcil. Jeho práci je možno kontrolovati informa,cemi nejen u našich krajanu v Americe a v Anglii,
ale i u cizích diplomatu. Kdyby se n~byl osvedcil, byly by toho
S.
denne plné noviny.

FEUILLETON
Shilliam

Wakespeare:

Zkrocení zlých

11lUŽll

cili

Potrestaný vášnivec.
»Dr. Paul Kisch pripojil ke své brožure na 11 stránkách
seznam 217 ncmeckých
spisu, z nichž vetšina bojuje proti
Rukopisum. Z toho je zjevno, komu tak velice na tom záleželo, aby Rukopisy byly prohlašovány
za podvržené ...
Mládež ceského národa byla po dlouhá léta vychovávána
k opovržlivé neznalosti
Rukopisu jakožto vedecky
dokázaných podvodných podvrhu. Mládeži, nenechej promarniti
nic z dedictví otcu od nedbalých a marnotratných
hospodáru jednoho pokolení!«
Dr. F. Mareš: »Vedecké methody realismu zvldšte
v otdzce Rukopisu.«
»Mladá generace ví, že není jejím úkolem ani v její pravomoci, aby podávala dukazy o pravosti ci nepravosti Rukopisu ...
Je-Ii v Cechách hríchem pronášeti své názory,
pak žijeme v duchu stredoveku ... Mladá generace nechce
tedy rozhodovat
meritorne
o Rukopisech,
cehož nemel
v úmyslu ani prof. Mareš. Naše organisace
je organisací
politicko-výchovnou
a ne vedeckou, aby vubec mohla zásadne do této otázky zasahovat.«
Predsednicivo Mladé generace národne-demokratické
v »Národních Listech«.
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»Majitelé
pravdy
mohli by se spokojiti
tím, že mají
rravdu. Ale dobrý našinec se tím nespokojí. Teprve tehdy
má ze své pravdy požitek, muže-li svou pravdou rozbít cizí.
hlavu..
Co, u certa, delám na této rukopisné
úlére?
Nikdo mne nenutil, abych rekl, verím-Ii ci neverím v pravost R.ukopisu
mas rozvahy težko proniká tam kde se
rozkrikuje vášen
Nevidím zlo v tom, že se ro~cházejí
v urcité strane ci v urcitém jejím liste mínení o pravosti
R.ukopisu. Zlo bylo by spíše v tom, kdyby naše strana nutila straníky k necemu, co se s jejich vnitrním presvedcením otázek nesrovnává
... Rozumní lidé respektují uznané
a oficielní pravdy do té doby, než se nastolí a uzná jiná
oficielní pravda.«
Viktar Dyk v »Náradnich Listech".

---4-scéna.

(Námesti. Prafesar Mareš
pr.ovázeni haufem abcanr1.)

a Viková-Kunetická

P r v n í a b c a n: Prac jsme se zde vlastne
mi recena: nech všehO' a paspíchej tam.

pricházeji,
sešli?

Byla

Dr u h Ý a b c a n: Slyšel jsem, že má být vylaženo, je-li
dvakrát dve apravdu ctyri. Nekterí lidé prý si pacínají hanebne a nesnášelive.
t í a b c a n:

Meli by se mít na pazar

Ctv r t Ý a b c a n:
necO' peprnéha.

Když

už jsem

tady,

z.

rád

bych slyšel

Ma r e š: Tedy pajdte za mnau, prátelé, a nastavte své
u.ši. Vy, vzácná paní, jdete dO' druhé ulice a rozdelte tak dav.
KdO' chce slyšet mne, ten zustan zde. KdO' chce slyšet paní
Kllnetickou, at jde s ni. Úcty vefejné vudau padány, je-li dvakrát dve ctyri.
P r v n i a l/c a n: já si paslechnu Mareše.
Ctv r t Ý a b c a n: já KZlI1etickou, ackaliv se mi ta zdá
být harši padíl. Patam prijdu k vám a parovnáme si spalu
jejich dr1vady.
(Pani KZl/letická
na recnište.)
Pr vni

s

a b c crn:

nekterými
Šlechetný

abcany adchází. Mareš vstupuje
Mareš pacíná. Bu(lte tiše!

Ma r e š: Vyslechnete mne trpelive až dO' kance. Obcané!
je-li v tamta shramáždeni nejaký vrelý staupenec zásady, že
dvakrát dve je ctyri, necht zvi, že addanast Marešava k tétO'
zásade nebyla menší jehO' addat;(osti. A jestliže tentO' prítel
palaží atázku: prac se pazdvihl Mareš prati tétO' zásade? pak
adpavím: prataže míluji vice vlast ·než zásadu. KdO' z vás má
tak nízké city, že by chtel být atrakem? KdO' je tu tak.avý nestyda, že by nechtel být dabrým Cechem a dal by prednast
tall/u, býti realistau? je-li tu nekdO' takavý, necht predstaupí,
nebat mám v úmyslu ha urazít. Zde stajim a cekám na adpaved.
Dr u h Ý a b c a n: Budte kliden, Mareší, neni tu nikaha talwvéllO. jsme zde samí náradní demakrati.
Ma r e š: Nuže, tedy jsem nikohO' neurazil. Nejsem zvyklý,
prátelé, stát na recništi. Mému duchu lépe svedcí ticha studavny. Vycházím z ni jen zrídka, abych adhalil nejakéhO' mizeru nebO' upazarnil na pližicí se zradu. Také sem jsem prišel
teprve pa jakémsi razm.ýŠlení a pauze prata, že mne prátelé
vyzvali. N emahu však pakracavat, dakud nevim, sauhlasíte-li
se mnau, že náradnÍmu praspechu sluši dáti pred nast pred
matematikau?
Tre t í .ob c a n: Sauhlasíme. A ti, kteri mezi námi nejméne
znají z matematiky, sauhlasi s vámi nejvice, a pujdau za vámi, kam je pavedete.
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krát dve je pet. Be4(1.:' Byli pred dlauhýmí casy u nás
hadni muži, kterí verili, že dvakrát dve je pet. Ptám se,
vali-li tehdy lidé méne svau vlast než dnes? Neulehculi si
a pravim, že kanecný dukaz je težM jak prO' ty, kdO'
že dvakrát dve je ctyri- tak i prO' ty, kdO' jsau ušlechtilým
tem puzeni verit, že dvakrát dve je pet. Záleží už IUl tam,
mu ríkáme ctyri a cemu pet. Mažná, že se ctyrí a pet kd
v dávnaveku byly zmateny a že ted ctyri stají na míste
a petka že je vlastne ctyr/wu.

I

Dr u h Ý a b c a n (k tretimu):
Prvni

Tre

Ma r e š: Vy všichni byli jste vychaváni tak, abyste v
že dvakrát dve je ctyri. A byli jste vedeni /< tamu, abyste
/l1ádali za padvadnika každéhO', kdO' by prišel a rekl, že

Stylisuje dabre a rychle.

Ma r e š: Daleka více však chci vám ríci. taluji na re
prO' marnatratnast. taluji na ne prO' neklidné strídání nárad
ideálr1. V tamta nárade žíla kdysi pa/wjne pravda, že dva
dve je pet. Vedle taha nekteri avšem také verili ve cI
Slyšte, abcané: nejsa u dve pravdy víc než jedna? Není nd
s dvema pravdami bahatši než nárad s jednau pravdau?
deži, nenechej pramarniti nic z dedíctví atcuv ad nedbal
a marnatratných haspadáru jednaha pakalení! Sluší-Ii se zt
cet necO', cO' jsme meli? Není-li lépe budavat navé a d
K vaší tvarivasti
mluvím, abcané!
Tre t í a b c a n (k druhému): Zná naší slabau strrÍnku.
že je nejlépe datknaut se naší tvarivasti.
Ma r e š: Neznáte realisty tak, jakO' já je znám. Žád
abyste mi verili, že jsau chladni k náradu a že se ptaji,
náš zápas a zachaváni náradnasti staji za talik usilavání.P
se: je davalena být chladným k náradu? A zac stají zás
zac staji veda taha, kdO' je chladný k národu? Kladu vám
cela zásadni atázku: kdyby nárad patrebaval, aby dvakrát d
byla pet, nemela by tak hned zitra být? Byla by jiná lil
prednejši? Realism pusabil ad pacátku k aslabeni našeho
radníhO' sebevedamí. Prataže je úskacný, nešel /< tamu pti
ale aklikau. DO' palácr1, dO' chalaupek i dO' redakci razšif
hesla: nic nemá míti místa ve vede, cO'není pasitivne zjište
Ale caž žije nárad jen pasitivnimi fakty? Vime vubec, k ja
velMm cinum by nás mahÚJ razplamenit, kdybycham vefiU,
dvakrát dve je pet? Obcané, chcete vedet, kdO'patrebuje,
cham verili, že dvakrát dve je jen ctyri? Uslyšíte-li, zbled
potrebuji ta Nemci. Slyšim, jak si dO'vausu a v duchu bau
valáte pa dukazu, a nemám v úmyslu vám jej adeprít. N
Nemec Dr. Paul Kisch vydal spis »Der Kampf Ulil Zll'el
zlvei", k nemuž pripajil na jedenácti stránkách sezllam d
set sedmnácti nemeckých spisu, z nichž vetšina bajuje
zásade, že dvakrát dve je pet. O slepci! O netecní! O le
myslni! Neni-li z taha zjevna, kamu tak velice lIa tom z
aby ta zásada byla prahlášena za falešnau, nevim liŽ, z c
by ta IlJahla být zjevna! Tam, kde dve ste sedmlláct N
riká, že dvakrát dve je ctyri, není-liž hned dve ste sedm
duvadu prO' nás, aby dvakrát dve byla pet? A Ilyní jen s
lesti a astychem pristupuji k tamu, že ti z vás, kteri verl,
dvakrát dve je pet, jsa u prahlašaváni za pitamce. Dejte
chvili casu, abych utišil své razharcení.
TJ

P r v n í a b 'c a n: Dejte šlechetnému Marešavi chvíli k
šeni jehO' razharceni nad zpusaby realistu.
Dr u h ý a b c a n:
razharcen jakO' an.

Slyšeli jste? Nazývaji nás pitamci. J

Tre t í a b c a n: já ješte více než an.
P r v n í a b c a n: Pazar, pacíná zase mluvit.
,M are š: V každém z vás, jenž byl nazván pitomcem,
urážen celý nárad. Nebat v cizine nere/mau: také v Cec
jsau nekteri lidé pitami. V cizine se fekne necO'docela J

lhtomnosL
nemužeme zasahovat. Neni našim úkolem ani v naší pravomoci
p.odávat dukazy o pravosti nebo nepravosti této zásady. Našim úkolem je vychovávat. Lhár je, kdo tvrdi, že bychom
Dr 'u h Ý ob c a n: Citim, že ve mne
, roste hnev.
chteli rozhodovat) že dvakrát dve není ctyri. Ale my, prisámMa r e š: Ptáte se zajisté, jaké ({rávo maji tito muži, aby I,
buh, dovedeme vybojovat místo pro toho muže, jenž prijde a
tak nesnášelive tvrdili, že dvakrát dve je ctyri? Procetl jsem
rekne, že dvakrát dve není ctyri! Je-li v této zemi hrichem
všechny jejich ,spisy, ale nenalezl jsem žádný jiný nárok než
pronášet
své názory, a kdyby to bylo i o té otázce, zda se zetento: jsou prý odbornicí a p.adali prý pro to vedecké dukazy.
me tocí kolem slunce nebo slunce kolem zeme, pak, u všecf!
/(do z nás by byl tak mdlf, rozumem, aby mu to stacilo? Navšudy, pak žijeme v duchu stredoveku. Opakuji: nemužeme
vrhovali jsme, a už naši predkové navrhovali, aby se o tom
nic rozhodovat. Ale vybojujeme rovné právo pro ty, kdož
hlasovalo. Odmítli, a ješte jednou vás nazvali hlupáky. Muže-li
tvrdí, že dvakrát dve je pet.
se bát hlasováni, kdo má pravdu? Spiknuti se podarilo. Zásada
dvakrát dve je pet byla s hanbou vyvržena ze škol a dnešni
Ctv r t á s c é n a.
mládež se o ni dovídá už jen jako o nesmyslu. Nechci vyprávet, jaké násili se delo žákum, kterí nekdy rekli, že dvakrát
(Malé námesti. Ulickou pricházi Viktor Dyk. Obcané, spadve je pet, nebot se bojím, že byste se šli podívat, kdo to je
trivše ho, chute seskupují se kolem recništeJ
mládeži takovým tyranem, a že byste
tuze zhurta zaklepali
P r v n i ob c a n: Teším se, co rekne. Poslouchám rád toho
na dvere nekterých úctyhodných mužu.
dobrého muže. Sám praví, že je více básník než straník, a
Tre t í (J' b c a n: Co to slyším? Nazývá je úctyhodný mí.
toho si musime vážit v této dobe.
P r v n í ob c a n: Mlcte. To je ironie.
Dr u h Ý ob c a n: Cože? Ni/lOliv pouze jiní, nýbrž i 011
rekne se: ten muz Je pitomec, ten muz Je Cech, tedy jsem
všichni Cechové pitomcí. Tohle-li je prací pro národ?

Ma r e š: Reknu -jen, že to bylo znamenáno na vysvedceni
tech neštastných mladých lidí, že byli denuncováni u rodicu,
že byli zavíráni ve škole. To pripomíná nejtemnejší doby rituálniho procesu. Jaká hanba to byla! A jakému teroru byli
vystaveni muži, kteri klidne šli rozbit Masarykovu prednáškovou sín! Realisté ríkali: národ žíje v poverách. Což se smí ríkat
neco takového? Vy víte, že nebylo cloveka v tomto národe,
který by byl tehdy veril, že židé potrebují o velikonocích kres(ansk.ou krev. Byli jen lidé) kterí meli podezrení, že židé potrebují o velikonocích krestanskou krev, a kteri pro toto podezrení vymlátili okna tem, kterí byli bez podezreni, a nazvali
je syny sani a zaprodanci židovskými. Nebot muže-li být dovoleno nemit podezrení? A co ucinili realisté? Zamlceli, že ti
muži, kteri jim vymlátili okna a nazvali je syny saní, ucinili tak
z pouhého úcinného podezrení. Rekli, že tak ucinili z povery.
A cizina opet tvrdila: všichni Cechové jsou hlupáci.
Dr u h ý o b c a n: Meli bychom nekteré muže naucit rozlišovat mezi poverou a pouhým podezrením.

M ar e š: Mnoho smutných vecí bylo mi vám ríci. Ale mohu
ríci i neco radostného: neodborníci se nedali zastrašit zatvrzelými odborníky, a znovu zacali zkoumat zásadu, je-li dvakrát
dve opravdu ctyri. Jak dlouho ješte bude realismus zneužívat
naši trpelivosti?
tí

o b c a n:

Nikoliv

dlouho.

Prv ní

o b c a n:

Slyšeli

jste?

Tre

Realisté

nas nazývají

pi-

to "'lci.

Druhá
(Ulice. Viková-/(unetická

scéna.

Ctv' r t Ý ·0 b c a n: Probudte
je už flOnec. Bude mit radost.
Pát ý

s

sestupuje

recništeJ

toho pána!

Reknete mu, že

ob c a 11: Než usnul, tešil se na konec jako dite.

Mla d ý

fa

šis

t a:

Mne se ztratil

P á t ý ob c a n: Nekric!
Tre

tatinek!

Asi ho to omrzelo a odešel.
t í s c é n a.

(jiné místo v meste. Na recništi
nerace národne demokratické):

stoji

predseda Mladé ge-

Obcané, jsem zde, abych vás zburc.oval: svoboda kritiky je
v nebezpecí! U certa, nemelo-li být dovoleno volne kritisovat
pravidlo" a i kdyby to bylo pravidlo, že dvakrát dve je ctyri?
Prišel jsem, abych vám rázne rekl, že my do té otázky vubec

sám to praví?
P r v n í ob c a n: Naleznete to nekolikrát
v jeho poslední knize.
Dr u hý ob c a n:
sám nejlépe vedet.

Pak je vše v porádku.

výslovne

receno

Musí to prece

Tre t í o b c a n:
nímu ministrovi.

Povídá

se, že hrozne vynadal

zahranic-

P r v n í o b c a n:
jako straník.

Ano, ucinil to však více jako básník než

Tre t í ob c a n: Nazval prý ho mužem všeho schopným.
P r v n í ob c a n: Ano, ano, je to ohnivý básník.
D y k: Zajisté se divíte, .obcané, co hledám zde, kde se má
disputovat o tom, kolik je dvakrát dve. Ješte nikomu z toho
nevzešla cest ani sláva. A ohližite Se asi po nekom, kdo mne
sem pritáhl. Ciníte-li tak, chybujete, nebot jsem sem prišel dobrovolne, abych zastupoval hlas rozvahy na míste, kde se
ozývá krik vášne. Jsem prostý muž, a budu spokojen~ napíšete-li jednou na muj hrob: zde leží muž, jenž vždy více než
vášní rídil so rozvahou. A tešilo by mne, kdybyste pridali:
nikdy nikomu nenadával.
P r v n í ob c a n:
než straníkem.

SlYšte, ríkal

jsem, že je více básníkem

D y k: Jsem przpraven, že by se nekdo z vás mohl mne
.otázat: jak to, že tebe, rozvážlivce, lze vždy nalézti v prvních
radách vravy? jak to, že ve všech vádách piská nejsilneji
práve hlas tvuj? cim to, že málokdo si pocíná prudceji než
ty, jenž jsi rozvážliv? jak to, že se bez tebe už dávno nesemlela žádná aféra? Povrchní otázky byste mi to kladli, prátelé.
Nemohu za to·, že ze mne rozvážnost kricí nekdy hlasiteji než'
z jiných vášen. Rozvážnost, jež mnou lomcuje, jest tak veliká,
že bych vášnivce celkem rád roztrhal na kusy. Nezáleží na
tom, co se delá, ale na tom, proc se to delá, zda z vášn,e ci
z rozvahy. Je ohavno, prohnat nekomu kord pupkem z vášne.
Prisahám, že jsem to neucinil nikdy jinak než z rozvahy. Uvidíte-li vášnivce a muže rozvážného, kterak stojí proti sobe a
kterak obema oci Vystupují z dulku, neposuzujte je stejne.
Prosím vás o to. Jednomu oci vystupují z pouhé vášne a druhému lezou z rozvahy. Rozvážnému muži sluší všude pusobiti
rozvahou. Dostal jsem se nedávno do velké vravy, kde se na
ulici hádali o vlastnosti zahranicnlho ministra, a abych uklidnil rozpálené hlavy, rekl jsem, že náš zahranicní ministr je
muž všeho schopný. Ale jak težko proniká hlas rozvahy tam,
kde se rozflrikuje vášen! V ášnivci jali se tomu odporovati.

383

~tomnosL
Dr u h Ý ·0 b c a n: Je dobre, že ho máme, dobrého Dyka
Viktora. Nal'rllllji,
aby byl obecne nazýván dobrým mužem.

P r v n i ob c a n:

D y k: Co je nejvetši clzybou ve sporu, který se vede o dvakrát dve? Nic jiného než že je veden vášnive. Nekterí muži
zcela klidne tvrdi, že dvakrát dve je pet. Jsou ohrožováni rozvášneru'm zástupem, který kricí: dl'akrdt dve je a zustane
C1J'ri! Mt/žete nalézt nejaký rozum v této tvrdohlav.osti? Majitelé pravdy mohli by se prece spolwjiti tim, že maji pravdu.
Ale dobrý našinec se tílll lIespokojí. Teprve tehdy má ze své
pravdy požitek, mt/že-li svou pravdou rozbit cizi hlavu. Privrženci zásady, že dvakrát dve je ctyri, budou tehdy teprve
považovat své dUo za dokonáno, až také všichni ostatni budarl musit tomu verit. Proto-li jsme budovali republiku?

Tre

Tre t i ob c a n: Mohl byste nám rici, Dylw,
krát dve doopravdy?

kolik je dVil-

D y k: Reknu zcela jasne a bez kompromisu, obcané, že
netvrdim, že by dvakrát dve nebylo ctyri. Nikdo nemuže rici,
že bych tvrdil neco takového. Ani nikdo neslyšel, že bych byl
kdy mluvil, jako by dvakrát dve bylo pet. Toliko se divim,
že v této zemi ·je tolik nesnášelivosti k lidem, kteri mysli, že
dvakrát dve je zakonceno petkou. Uškodili snad tím nek.omu!
To vše pocluízí z vášne, korene neblahého. Proc, udelá-li
nekdo nejaký objev, at ve vedách prirodních, at v duchovních,
nuti také ostatní, aby ho uznalí? Nemelo by takovému muži
stacit, že se mu podarilo ucinit objev, a nemel by žit štastcn
a nilwliv zlobe se?
Tre t i ob c a 11: Prece však, Dyllll, rádi bychom slyšeli
\'áš názor, kolik je dvakrát dve.
D y k: Neverte, obcané, že to ze mne dostanete. Nepokoušejte se o to. Prišel jsem sem pouze obžalovat nesnášelivce,
a neuchýlim se ani o vlas od svého programu. Nechci, aby
potom nekdo nwhl roznášet, že jsem re!<l to IIcbo ono. Pravim
vám však, že mne poburuje, že ti, kdo mají pravdu, chteji mil
pravdu. A toho se držte. Nepopírám, že by dvakrát dve mohlo být ctyri. Toliko je mi divno, že se nedává svoboda míneni tem, kteri myslí, že je to nf ctyri, nýbrž pet. cillí se neI/l.otorné pokusy obvinit naši stranu z nejasnosti v této otázce.
Chodí ruzní lidé a ukazují prstem, že na první stránce našeho
orgánu stoji, že dvakrát dve je ctyli, a na druhé, že dvakrdt
dve je pet! Ovšem že to stoii na každé stránce jinak. V tom
mají pravdu. Ale nevidim v tom zlo. Zlo by bylo spíše v tOnl,
kdyby strana nutila straniky k tomu; co se s ,;ejich vnitrnim
presl'edcel7Ím otázek nesrovnávd. My mdme v pr.ogramu svobodu myšlení. Byl mezi námí muž, který velmi rozhodne
tvrdil, že dvakrát dve je ctyri, a nikdo mil proto ani vlas na
hlave nezkrivil. Klevetnici ol'šem využívaji
té okoM1OSti, že
onen muž byl ze strany vyloucen, a tvrdí, že byl vyloucen pro
otázku" kolik je dvakrát dve. Tuto lež .odmitám co nejrozhodneji. Nevyloucili isme 110 pro tuto otdzku, nýbrž proto, že mel
docela jiný názor než my na naše národni osvobozeni.
P r vn i ob c a n: Sou!llusíme. V téhle veci musi být pohídek.
D y k: V etši//(l lidi dnes /J\'šem veri, že dvakrdt dve je ctyri.
Ale má to snad být nejaký dt/kaz? Než se rozejdeme, poslyšte,
co vdm o tom reknu, a každý af to pak povi dál svým známým: lidé respektuji uznal?é a oficielni pravdy do té doby, než
se uznd a nastoli jiná oficielni pravda. Uznd-li se, že dvakrdt
dre je pet, také tomil budou všichni verit. Pamatujte však, že
jsem nerekl nic jiného.
Pátá

scéna.

(Jinde v meste. Obcané jdou pruvodem.
profesor matematiky.)
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Proti

nim prichází

Dr u h Ý

Jak se jmenujete?

ob c a n:

ti

Kam jdete?

ob c a n:

Kde bydlíte?

Ctv r t Ý ob c a n: Co si myslíte?
jste nás uvidel?
P r \' n i ob c a n: Dejte každému jasnou odpovéll.
Pro f e s o r: Jak se jmenuji? Kam jdu? Co si 1Il.l'slím
Mdm-li dáti každému jasnou .odpoved, tedy odpovíddlll jll'nl
jsem ucitel matematiky.
Dr u h Ý ob c a n:
je dvakrdt dve?

Ha, slyšte! Nemohl byste ndm ríci,

f es o

obcané.

Pro

r:

Ovšem že ctyri,

koliA

Tre t i ob c an: Zdá se mi, že to povidáte
šelive. Mel byste se mirnit.
Ctv r t Ý
dokázal ...

ob c a n:

A kdybychom

chteli na vás,

Pro f e s.o r: Rekl bych v úvodu, že už svým
,;stm odbornik v techto vecech ...
Pd tý

o b c a n:

Tim

patrne

chcete

rici,

že my

v techto vecech oslo\'é? Tedy ctyri?

Pro

f e s o r:

Ctyri,

P á t Ý ob c a n:
vám nyni dostane.

My

drazi

pánové.

jsme zase odbornici

(Obcané se vrhnou na profesora. Pricházeji dva rcdal!/off
"N drodnich listu« a jeden redaktor "Venkova«.)
P r v n i r c d a k t o r »N á rod nic h I i
sadne odsuzuji každé násíli, ale ...
Dr u h ý: Vím, milý kolego,
to dop.ovedel. Tento národ tak
silí, že neni divu, jestliže nyni
P r v ní: A muže-liž vaditi,
nýbrž Cech?

s t tl«:

Já síce zd·

co chcete rici, a do\'olle, libJ'cTl
dloullO zalwušel od Némcll ná·
také násilim odp/dcí.
že tento bitý muž neni NI'lIlct,

D r u h ý: To liaprosto nemt/že vadit. Opláceti násilí prímil
Nemdlln neni nyni dovoleno, ponevadž jsme s nimi s.nolecní:
utvorili vládu a spolu vládneme touto zemi. Zde ide o princip,
že násili plodi zase násilí. Níkdo' nemuže za to, že v du·
sledcích dnešni situace neni možno biti Nemce a že onen {Jril1cíp pocitil na své kuži Cech.
R.edaktor

"Venkova«:

A pak se divi, že byl bít.
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