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ancnÍ a lura vní lirise
našich novin.
se to \'Ia~tnc nazvati ot5zkou vecerníkovotl
nejde o nic jiného, než o pražské vecerník.v:
místo zaujímají v našem vei-ejném živote,
h pomer k ranním listúm, k ctenárl'l1Il a j'1ký
na v~'\'oj naší žurnalistiky vllbec. Typ vecernás vl:tstne až pov[l1ecnou novinkou. v té forU rozum Íme cInes. Nebot orecl válkou vedle
Imi rozšíreného oclpoled~íku, kter\' dostal
enár do rnky nejdríve po jedenácté hodine,
tne jedin~' cesk)' vecerník, vycházející tak.
našel v nem informace v okamžiku, kdy se
í z tOYárny domt'L T"'pn'e po válce vznikh
"ž mezi vecerníky, soutež. která zejména se
la v cenflch, jež stbcovány na stále nižší úrože ce~kénoviny byly vždy po strfmce zpravoudov;m)' prahanebnc, nemajíce mimo úrední
nce témer žádného vbstní ho zahranicní ho
jství, nesnažily se tyto \'ccerníky soutežiti vzáhlostí a presností zpr'1vodajskotl, jako je tomu
dního tisku francouzského nebo u Evening'vydúní americk)'ch novin. Cestu k ctenári si
V'y tím, že :.e snažily D)·ti na ulici dríve než
ce.. \ tak zacaly vecerníky vych[lzet v poledne
ším aby soutežily zavedenému již odpoleclníí \'t'lkého pražského listu - pozdeji vycházely
již v jedenáct hodin a dnes najdeme témer
pražské vecerníky na ulici ráno po deváté.
"kml komick~, ale tato komika by nebyh ko·,
te ž;ldnou tragedií. Veccrníky, vycházející po
slunce. pripravují se samy o prestyž, nehledíc
že stúle ponech[lvají otevrenu cestu skutecnému
, kter~' se \'C velkomcste, jako je Praha, musí
,tvoriti, a Ider)' ovšem bude stát velké peníze,
ti ti~ktll1seriosní III zpravodajsky i morálne .. k
ví p()chupitclné, že nem;\me ceskéhp vecerníkll,
dostal cten;lr pred zacátkem hiografu, divadel
U, Vecerníku, kter)' by mel jIž hursovní zprárý hy mohl spoléhati jedine na vhstní zpravopohotovost, ježto úrední korespondencní kanou vesmes zarízeny pro raníky.
1astní krise pfichází odjinud. Velká soutež mezi
i wccrníky stlacila jejich cenu tak. že dnes je
dem (h':lcet hal éru (jen li nekter)'ch Iistl'l tricet).
tat\! cena nízká, vysvitne okamžite ze srovnání
kÚl1 veccrníkem, 'vycházejícím v Praze, kter~',
konkttrence. žádá cenu vykalkulovnnou podle
'ch náklac111,to jest pad sát halérl1. Dvacet hactyri, nekdy dokonce osm stran textu je cena,
ekryie ani núklad na papír :l tisk. tricet halérl:
. strany textu je pod hranicí vlastních výrobních
. Redakce, expedice. koresponclence. zúrocení a
ce investovaného kapitálu zllstávají nekryty.
'halérové praž sl é vecerníky pracují vesmes se
, která snacl z cásti se kryje inserty -- ale která
• nesnesitelná, Z ceny dvaceti h'1lérl'l mimo ob-
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vyklé náklady musí ješte poskytovati administrace srážky kolportér lIm, nehot vecemí tisk je z nejvetší cásti listem kolportážním, Jestliže se posílá ješte cást nákladu
na venek, zvi'ší režii nikoii nepatrná cástka na poštovné. Financní krise vecerníktl zcle je a zacíná pllsobiti
i v jiném smeru, daleko nebezpecncjším - projevuje se
tlakem na raníky.
Ranní vydání pr.'lžsk)'ch novin stojí od padesáti clo
sedmdesáti haléru. Je to obycejne osm až dvanáct stran
textu a insertl'l (meríme-li standal dním formátem u nás
obvyklým). Tyto raníky vycházejí z cásti již v pozdních
hodinách vecerních - vetšinu z r.ich možno koupit ve
vnitrní Praze pred desátou hodinou - pražská vydání
pak prinášejí zprávy, došlé do pulnoci. Prostý ctenár,
jemuž predevším jde o zprávy, které cte cestou do kanceláre, vypocítá si náramne brzy, že je výhodnejší místo
jednoho casopisu, rekneme za šedesát haléi'l'l, koupit si
tri vecerníky rovnež za šedesát haléru. Dost'lne stejné
mr:ožství potišteného papíru - ba mnohdy daleko více,
najde tam všechny zprávy, které jsou v raníku, zhuštené v nekolik rádek, ba najde tam dokonce i nekteré poslední <;ensace pražské a nádavkem dost'lne lechtivé historky, kte1')'m se dosud cesk)' tisk v ranních vydáních
vyhýbal.
Mezi raníkem a vecerníkem je totiž rozdíl nekdy aJ.
neuveriteln)'. Jsou listy, patrící Je téže politické strane,
kde 1'aník by se stydel otisknouti to, co prináší jeho
vlastní vecerník. ,\le to už je druhá otázka, ke které
se dostaneme pozdeii. Zl'lstanme zatím jen u vecí financních. R,'lnní vyd;'1l11novin je prirozene daleko dražší, než vydání vecerní. Je však vyváženo ve vetšine prípadlI - pokud nejde o stranick)' politicky subvencovan.\' tisk - takže režie se kryje prodejem a inserty.
Není potreba snad na techto místech opakovati známé
delinire lhicherovv o souvislosti insertní cásti novin
s cástí te. -tovou. Že obe skupiny patrí nerozlišne dohromady, je každému jasné. List bez inserce musel hy
míti (Jhrm'sk)' nM::b.d a vysokou prodejní cenu, ;lbv s~
jeho režie kryla. Nebot delati noviny není levn{ .\
nyní si predstavme. že tato poctive financne delaná
ranní vydání cesk)rch novin jsou zabíjena systematicky
vecerníky. Stací vám, jedete-li ráno tramwayí do úradu, abyste se presvedcili kolik lidí cte deník a kolik vecerník. Plljde-li to tak dále, ubijí se raníky - s v)'jimkOLlnekolika, které jsou cteny bud' pro s\'oji kulturní
úroven nebo pro hospodárské zpravodajství, úplne.
Mluvili jsme však již o úrovni vecerníku. Podívejte
se bl~že na veci po této stránce: predevším zpravodajsky JSou naše ráno i odpokdne vycházející vecerníky
úpllJe hezcenné. Neprinášejí nic, co nebylo v ranních
listech, a práce redaktora vecerníku spocívá hlavne v listO\':lní všemi p1'ažsk)'mi raní k)', pri cemž místo telefo-nu a tužky jsou hlavními zpra"ochjskými instrllmenty
nlIžky a lep. Je pozoruhodné. ž~ nekteré vecerníky \')cházejí jen proto ponekud pozdeji ráno, aby se dockaly
velkého brnenského listu, z nehož v rychlosti ješte sestrihají svoje plIvodní zprávy z »ciziny" za Ceskou Trebovou. Žádný pražsk~' vecerní k nemá vlastního zahra209

konecne prípravou prechodu do života (odstranení ci ponecháni
maturity,
zavedení prijímací zkoušky na vysoké školy a konkursní zkoušky pri prijímání do verejných
služeb) nebo k vysokoškolskému
studiu. Než prejdeme
k hospodárskému
glossování této velmi diHežité ankety, rádi bychom poznamenali, že
se nám tato anketa zdá býti žalostne neúplná. Vubec se nemluví o predpokladu
této vnejší organisace
škol, totiž o reforme pedagogického
vzdelání. President Masaryk nedávno správ.
ne rekl, že po prevratu jsme meli ve školství pokrokového du.
cha, dnes se opoždujeme.
Ale tyto 1 eformy opoždení nevyrov·
nají. Není zde místo na to, abychom se obírali otázkou, že ze
stredních
škol vychází nadbytek
materiálu
pro život nezpracovaného, který proto je veden k tomu, aby pokracoval - jak
zbytecne
v mnohých prípadech!
- ve studiu tím, že jde na
vysoké školy. Pak vychází z vys. škol studovaný
inteligentni
po!oproletariát,
který si navzájem
snižuje platy, je proto ne·
spokojen a je burlkou neklidu v celém sociálním i politickém
živote. (T. zv. inteligence
v komunistické
strane práve na·
mnoze je »komunistická"
z tohoto duvodu).
Ale nejde zde o glosování tohoto nad jiné významného zjevu,
to prozatím odložme. Jde zde o stránku hospodárskou.
V Ce·
skoslovensku
na všech stredních školách je na 70.000 žáku. Na
všech vysokých
školách takrka 26.000 posluchacu.
Delíme-Ii
tyto pocty .príslušným
poctem let a bereme-Ii v úvahu vyš
pocet posluchacu v prvních rocnících i žáku v prvých trídách
stredních škol, prijdeme k záveru, že prumerne polovina absol
ventu stredních škol jde studovat na školy vysoké. Je to zje
zdravý?
Nevíme, ac jsme nakloneni o tom pochybovat.
Jdepres 5000 lidí rocne na vysoké školy a sotva 4000 do prakli
ckého života, je to ne pomer, který zaráží. Je pravda, že z tec
5000 jich mnohq z vysoké školy utece po nekolika prvních m
sících nebo nekdy po nekolika
semestrech.
Ale to na ve
mnoho nemení. Duležité je, že toto vše stojí peníze. Dosud nikd
nevypocetl,
co stojí stát jeden doktor mediciny, co stojí stá
jeden strojní inženýr.
Meli jsme nekteré
soukromé
odhady
které pocítaly, že stát doplácí na jednoho doktora mediciny
15.000 Kc, na jednoho inženýra
nejméne
10.000 Kc. To jso
odhady na základe dat z rozpoctu. Tyto cifry jsou však jist
celkem odpovídající,
možná, že ješte nižší, než je skutecnos
Statistiky
slušne prosíme, aby si laskave všimli tohoto prohl
mli. Bude to dílo znacne záslužné.
Ale nejde jen o to, že školství není zadarmo, že každý absol
vent strední školy znamená
investovaný
verejný kapitál, Ž
každý graduovaný
clovek vlastne dluží verejnosti
slušné pen'
ze. Jde ješte o jiné veci. Chudí studenti se na vysokých šk
lách drou, majíce vedlejší zamestnání
(autor této glossy o to
leccos ví) a není nijak div, že si vedle titulu vysloužejí ješ
lékarskou diagnosu "tbc«. Mladý muž si casto nese rudou r
licku s doktorským
diplomem,
rolicku, kterou by byl mo
nacervenit
vlastní vyplivanou
krví. Je to ekonomické?
Je
zdravé?
Je to rentabilní
s hlediska verejného
hospodárství
A ješte neco: toho jsou vskutku takrka výlucne vinny stred
školy. Ony vychovávají
lidi ne k praktickému
životu, ale on
vychovávají
lidi za príští "škrabáky«,
abychom to lidove rek
lIospodárská stránka pripravované školské reiormy
Pripravují
je vyložene k tomu, aby se po maturite desili m
je snad ne méne zajímavá, než stránka kulturní a politická. Mišlenky, že by meli jíti do praxe. Mladý muž (nebo dívk
nisterstvo
školství a národní osvety práve svolalo do Prahy
kterí mají za krejcar autokritiky,
vedí výtecne po maturite,
této zkoušce »zralosti« to, co vedel Sokrates:
že nic neve
anketu školských
odborníku,
která má pojednat o nekterých
Proto jdou, když jen trochu to jde, na vysokou školu, aby pr
bodech školské reiormy.
Na programu
ankety je osm bodu,
tické odhalení této vedomosti se o nekolik let oddálilo.
které se obírají pomerem mezi obecnou školou a meštanskou
co do doby trvání techto škol (pet ci ctyri léta obecné školy,
Podívejme
se na to, jak vychovávají
lidi obchodní ško
tri ci ctyri léta mešfanky),
organisací
škol stredních
a jejich
dvojtrídky,
nebo i obchodní akademie. Co ucí ten dorost, kte
unifikací vnejší (sloucení typu reálného reformovaného
gymnamá míti praktický
smysl? Ucí je biflovat nazpamet, ucí je
ríkávat jak se delají kontokorenty,
pocítají zlaté relace, ne!
sia a reálky a typu klasického gymnasia s reálným gymnasiem)
jakož i unifikací vnitrní (latina a rectina a moderní jazyky) a
pointy a podobné žertíky, které jsou v praktickém
obchodu

nicního zpravodajství. Také zpravodajství v ceskoslovenských vetších mestech (snad s nekolika málo výjimkami) neexistuje. Úrední korespondence je zarízena
pro raníky, koncí svoji práci po pulnoci a z~cne prijímati zprávy ráno o pul sedmé, takže do novin, které
jsou již v devet hodin na ulicích, se samozrejme nemllže
nic dostat. Ale s tím také vecemíky nepocítají, jde jim
o krátkou zprávu, o sensacní zabarvení bežné události,
která v ranním liste se stydlive krcí nekde v soudní
síni nebo mezi úrazy, jde jim o tucný titulek nejaké
sensace z politického zákulisí - a ostatek se vyplní
zprávami, preloženými ze zahranicních listu, zprávami
onoho druhu, které pred válkou byly oznacovány za
morské hady.
A tím jsme se dostali vlastne k nejvážnejší veci. Vecerníky nám kazí ctenáre, k:lzÍ nám cel)' tisk a dosud
v celku dobré jméno ceské žurnalistiky. Všechny raníky
~ trebaže i zde je velmi široká škála tónú - smží se
o zachování jisté kulturní úrovne v úvodním clánku,
v kulturní rubrice, nekdy velmi pekne vybudované,
v traktování bežných událostí hospodárských, v komentování novinek divadelního sveta a knižního trhu. Máme prece casopisy, které prinášejí i populárne psané
vedecké úvahy od nejlepších našich pracovníku - a pri
tom vetšim ranních listtl snaží se i zpravodajsky dáti
ctenári co možno nejvíce puvodního materiálu. Rekli
jsme již, že po této stránce jsou pražské noviny vybaveny velmi špatne (i pri porovnání s tiskem nejen nemeckým a západním vúbec, nýbrž i s tiskem polským a
balkánským), ale to ješte ranní vydání jeví alespon
vážnou snahu opatriti si vlastní informace - kdežto
vecernÍk žije jen z výstrižktl. Ctenár, který si zvykl na
sensacní stravu vecernÍkll, steží se vrátí k vážnejšímu
r,aníku, který mu nedává jen sensace, nýbrž nutí ho
k premýšlení, staví ho pred problémy, ukládá mu jisté
obeti - byt i jen ideálního rázu.
Konecne je tu otázka mravní úrovne vecerních listll,
otázka, zda ve shonu za sensacemi nejde se dále, než ve
slušné spolecnosti je prípustné;t a zda snad pri kritické
situaci financní prostredky, jichž se užívá k získání
inserce, neohrožují dobrou povest, kterou až dosud ceskoslovenský tisk mel. Hesla » Havlíckuv národ« užívá
se u nás bohužel tak casto a pri takových príležitostech,
že pokládáme za nutné omluviti se, jestliže je zde uvádíme. Ale byl-li v ceském novinárství - u jeho kolébky
- zjev takového rázu, jako Havlícek, je to podle našeho názoru urcit)", mravní príkaz. Nebot i tradice zavazuje.
Jirí H ejda.
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bezcenné. Kdy na to prijde profesorstvo
obchod(,!e to takhle dále nejde? Že je to vzdelání, které
oty do bank, kancelárí a úradiJ? Obchodní akarovnež nevychovávají
podnikatele,
nýbrž písarské
kdy lepšího druhu. Dovolujeme si to vskutku poeekonomické. V Praze jsou tri obchodní akademie
ká, \" Karlíne a na Smíchovc),
které vychovají
ého názoru zdatné, z nichž však jen menšina má
ou odvahu. Ucení nazpamet nemá opravdu na obmii místa, tam se má vyucovat, jak veci rozumet.
tnlch stredních škol to je ješte horší: absolvent
snad ví, co je to rectascence
a paralaxa,
ví co
'stalografický
útvar klinodoma
a klioopinakoid,
diaminotrifenyltolylmethankarbinol,
ale neví, kdy
ef (myslí, že stací dva svedci), neví, jak se spranezná základní hospodárské
pojmy.
í škola potrebuje sice organisaci
vnejší, ale ona
trebujc organisace vnitrní. Pre v y c h o vat p r oU cit c I s k ý s bor,
vy c h o vat j e do cel a j ie, že nepreháníme, když rekneme, že strední školy
se národu nerentují. A o tom, že by se rentovaly
é, máme urcité skeptické pochybnosti.
Je tu snad
kulturní, ale rozhodne ne rentabilita
ekonomická
a
politické nemluve. Ješte bychom snad dodali, že
ezit - po náležité reforme stredních škol praktim, což neznamená omezovat vzdelání, jež umožpat krásy plynoucí z kulturního života, na príklad
ckých autoru a historie - príliv lidí na vysokou
ravdu znamenitých schopností pro odborné a v~'. Zde je treba uciniti opatrení pro chudé studenty,
boy nevznikala žádná renta chudoby.
Chudý
m stejné šance, které však vyrovnává
svými opat. A vycházet s titulem smejí jen opravdu schopní
nadelala zde mnoho zla (profesor Thomayer
jednoll
ém rigorosu rekl, že každý skaut ví více z med ihdejší doktorand, který prošel), které musíme naed válkou jsme exportovali
mnoho inteligence
do
Balkán, do Nemecka (ceští inženýri staveli v Neeznice!). Dnes se tomu státy brání. Dobrá i s tím
(tat. Cetereum autem censeo': strední škola musí
na dukladné vnitrní reforme, ale neméne i školství
predevším je treba poeíti nápravu i v hlavách, nejeK. Kríž.
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Piráti a diplomati.
kého konsula v Janine byla v léte minulého roku
píráty. Janinští piráti mají obzvláštní" smysl pro
národního rázu. Byl to janinský pirát, jenž zabil
generála Tellini, ponevadž tento generál byl clepoverené velvyslaneckou
radou obtížným úkolem
ci mezi Reckem a Albanií. V onech slunných kravelmi duležitou vecí, hlavne pro piráty a podloudproto divu, že italský generál, jenž byl v podealbánským nárokum, padl za obef kulce reckého
nehlede k svému patriotismu - nebot je zrejmo,
( býti vlastencem - byl oprávnen stanoviti hratak, jak mu bylo prirozenou potrebou.
lancu vyslala vyšetrovací
komisi, jejíž usnesení
I1ctyhodne neutrální. Stejné bylo i její vyšetro-

vání. Zanechávajíc
odhodlane pošetilých predsudkft, usnesla se
komise, že vyslechne
nejen tak duležité oficiální cinitele jako
vrchního státního zástupce a vojenské i civilní nácelníky místní
správy, ale také )>>vJanine banditu Menose, muže reckého puvodu, jenž nalezl lltocište v Albanii, když byl v Recku odsouzen k smrti,« a »v Argyrokastru
banditu Stefana Cerea, jenž
byl pro podezrení uveznen v Albanii«.
V tomto pozoruhodném
dokumentu je funkce piráta ve verejném živote popsána tak ríkajíc úredne. Je to funkce velmi duležitá. Pirát jedná casto jako dobrovolný
spolupracovník
státu
ve vecech financních nebo právních. finacne
napomáhá spravedlivejšímu
rozdelení statku tím, že odnímá bohatým zboží a
peníze, jež pak plynou do kapes chudých. Mimo to obno uje
jako právní cinitel rovnováhu,
jež byla porušena
systemati.
ckými prehmaty
mocných. Je pravda, že právní rovnováha, již
ustavuje pirát, je inspirována Icitem rovnosti, jenž není nepodobný cítení onoho cikána, jenž, vida, že levá noha jeho osla
je zlomena, chystal se zlomiti také jeho pravou nohu, aby vec
srovnal.,:Ale pres to všechno je to rovnováha a je obtížno ríci,
jak by primitivní spolecnost mela dosáhnouti poctive vyrovnaného úctu zlocinu a protizlocinu
bez pomoci této nejduležitejší
sociální složky.
Musím dodati, že ve všech primitivních
spolecnostech
pirát
je hlavní oporou náboženského
cítení. Je zbožným verícím a
zrídka opomene lákati nebe na svou stranu tím, že slibuje obet,
již chce hotove splatit nebo venovat z výtežku zamýšlené loupeže. Jsa nadán znacným smyslem pro cest, nikdy nezanedbá
splacení slíbeného podílu ve prospech farní správy okrsku, jemuž venoval svou pozornost. Toto náboženské
presvedcení
je
nejpríznacnejším
rysem piráta. Vše, co božstvo po nás žádá,
je, abychom mu dali, co máme nejlepšího. O tom pojednává
také roztomilá povídka Anatola France »Kejklír Matky Boží",
v níž mladý mnich, jenž nemuže ani studovat
ani zpívat ani
varit na pocest svaté Panny, nabízí jí svuj jediný talent, kejklírství, a je svými bratry pristižen, jak provozuje své nejlepší
kejkle pred jejím smejícím se obrazem. Proc by se nemel pirát
snažit,! aby upoutal pozornost
boží darem, 'jenž by se za neho
primluvil u nejvyššího
piráta?
Konec koncu, což není toto pojetí Boha jakožto nejvyššího
piráta nejpresnejší
ze všech? Nebo! 'nikdo na svete nejedná
s takovou svo~odou a takovým úspechem jako Božstvo, a svoboda a úspech jsou nejzretelnejší
znaky piráta. Tento náboženský cit, jejž/pirát
odvozuje od cehosi božského ve svém povolání, šírí kolem sebe proto, že pomáhá vyvolávati
pocit nejistoty - což je jedna z nejpríznivejších
podmínek pro vývoj
opravdu náboženského
života. Piráti ;teší se proto vždy úcte
církve a umírají cnostne. Když jejich pohreb míjí mesto, všichni
muži drží klobouk v ruce a všechny ženy se uklánejí. Jejich
duše vstupují do nebe velkou slavnostní
branou, jež je vyhražena významným
osobám.
V jistém smyslu muže býti vývoj spolecnosti
naznacen vývojem pirátství v jejím lune. Ale je nutno, abychom definovali,
co rozumíme »pirátem«. Pirát je muž, jenž užívá násilí s urci·
tým úmyslem a z vlastního
rozhodnutí,
neríde se sociálními
pravidly ve prospechlcelku.
Pozorováno
s tohoto hlediska, existuje pirátství
v mnohých
formách,
odpovídajících
stupnum
vývoje.
Chce-li nekdo'zjistiti
rozdíl mezi Reckem a Italií, stací, zmerí-li vzdálenost mezi Venizelosem a Mussolinim, nebo vzdálenost
mezi reckým pirátem, jenž zajal ženu nemeckého
konsula v Janine, a fašistickými
bravi, kterí zmlátíli kurýra anglického krále
v MiIáne. V It~lii se ríká, že clovek, jenž podá svou ruku Rekovi, musí ihned na to spocítat své prsty. Nepochybuji
o tom,
že Rekové razili stejne prátelské
prísloví o Italech. Faktem
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však zustává - a historická
vernost mne nuti, abych to zaznamenal" - že v tomto konkrétním
prípade žádal recký pirát
po nemeckém konsulovi 500.000 drachem za vrácení jeho ženy
- kteroužto nabídku nemecký konsul, jak myslim, prijal - zatím co italští piráti zmlátili onoho Anglicana ve jménu fašismu
a aby videl, ceho je schopen sebevedomý
národ.
Každý, kdo má zdravý smysl pro rozlišování
hodnot, musí
spatrit
vývojový
vzestup,
jejž tento rozdíl v sobe skrývá.
V prípadc reckého konsula byla žena zajata pro peníze - t. j.
z hmotných di,vodl,; v italském prípade byl zmlácen muž, aby
mu byla ukázána vel kost, sila a giovinnezza
italského fašismu
tedy za úcelem, jehož spi rituální ráz je zrejmý každému,
mimo onoho zmláceného
muže snad, jehož názor neml,že být
objektivní.
Máme tedy pred sebou kolektivum,
jež ve vývoji
postoupilo
dále, ponevadž
zatím co by Venizelos potreboval
chytr~lct ví Odysseovo a zkušenost Nestorovu a snad pomoc nemalého poctu pirátll, aby si zajistil triumfální úspech ve volbách, provedených
za naprosté svobody (svobody pro všechny
vcetne pirátl'I, ale vyjma oponentl'I) Mussolini dosáhl spolehlivého a bezvadného
parlamentu
dumyslnými
metodami, jež zarucovaly jednomyslnost
za vyloucení menšiny.
Ale pirátství muže se vyvinout ješte výše než v janinském
nebo milánském
prípade.
Obrátíte-Ii
SVtlj zvedavý
zrak do
Polska, uvidíte tam slavného muže - generála Zeligowskiho
jenž si svou slávu zaslouží. Nekolik let predtím, než se Polsko,
spoutané pevnou sítí mezinárodního
práva, odvážilo zmocniti se
Vilna povestnou metodou fait accompli, rozhodl se generál Zeligowski obetovati
SVOu kázell svému vlastenectví
a vtrhl do
zaslíbeného
mesta vcele
»vzbourivší
se divise«. Svaz národú se zamracil
na polskou delegaci,
jež na brehu Jezera
míru musila celiti rozhorcení
sveta nad tímto nevhodným
cinem. Ale Poláci v :Leneve byli naplneni uprímným smutkem a
bezmocnou
lítostí. "Prolévajíee
zbožné slzy kajícíma ocima«,
jak to obdivnhodný
Francouz
vyjádril jednou pro vždy, prohlásili, že cesty generálu (a predevším polSkých generálu) jsou
stejne nezbadatelné
jako cesty Prozretelnosti
a že ani Polsko
nemuže zdržeti polského generála, dá-Ii se na cestu zla.
Takové
to bylo a takovým
to ztlstalo. Generál Zeligowski
držel Vilno ve své moci, dokud se celý svet - mimo Litvu nesmíril s tímto stavem, a pak, /Zanechávaje
Vilno v polských
rukou, likvidoval svou rebeli, jak jsem v :Leneve predpovídal.
.Jeho pirátství má velmi dumyslný
rflZ: pomíjejíc ženy malých
konsulu a královské kurýry, vrhá se na jejich hranice a zmocnuje se mesta.
Když dospelo pirátství k takové výši, nabylo znacného politickéholvýz
Jamu. Státníci celého sveta debatují o nem a prubírají je se všech stran, právníci hloubají o jeho statu qllO ante,
fait accompli, de facto a de iure a mnohých ješte nesrozumitelnejších a jemnejších10dstínech,
jež pr"ivedla na svet jejich podivuhodná plodnost. Zeme, v níž tyto plody pirátství dosáhly nejvctší dokonalosti,
je v prítomné dobe Cína. Cínané jsou nejvíce
známi jako vynálezci
útrap,lz
nichž nejspletilejší
je jejich podivuhodné písmo (jež nekterí neprozretelní
lidé nazývají
abecedou, jako by Cínan se mohl snížit k tomu, že by vyjádril své
tajuplné myšlenky; tak ubohými prostredky
jako jsou písmena).
Stejne jako se pokoj Cínana liší od svého západního druha zatím co západnický
pokoj je stavcn podle urcité geometrické
koncepce s dvcmi soumernými
osami,ldvermi
stavenými kolmo
a vodorovne jak Euklid kázal, cínský pokoj je celý pokroucený,
jsou v nem výklenky a kouty, oblouky a draci, prekvapující
zatácky a nerovná místa - tak se liší cínský stát od centralisované a soumerné
zápa ní státní správy
a vykazuje
klikate
ohranicené
provincie, spravované
nezdárnými
guvernéry,
neoceká~ané války, koncící stejne neocekávaným
mírem. V Cíne
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mesta nejsou vÍ\; než plat~bní známkou nebo zástavou ve velké
hre, a koristí jsou celé ]1rovincie. To je skutecne pirátství na
vysokém stupni.
Oc vznešeneji si pocíná pirát, jenž strcí do kapsy celý národ!
Obávám se, že se musím státi nacionalistou
a prohlásit nepokryte, že Spanelsko má nejlepší exemplár tohoto druhu. Generál Primo de Ri vera pokusil se jíti všemi možnými cestami, jež
vcdou k moci, zacínaje opravdu od pocátku. Nejdríve si vyhledal pr"imerené príbuzenské
vztahy. S dl'tmyslností, jež je snad
nejpozoruhodnejším
rysem v jeho kariére a pro niž by zasloužil obdivu, rozhodl se, že ~e narodí jako synovec polního mar~álka, jenž nemel synll. Muž, jenž dovedl zapocíti svl'tj živol
s tak smelou strategií,
byl predurcen,
aby rychle postupoval
ve vojenské hierarchií, a tak se Primo de Rivera stal generálem,
když jeho vrstevníci
namáhave
vystupovali
k hodnosti plukovníka. Tehdy to bylo, kdy pocal slyšeti všeliké hlasy jako
na pr. Johanky z Arku a nositi prílbu jako .....
- tuto mezeru mt,že vyplnit jméncm svého oblíbence - až jednoho dne,
vida, že národ neovládá situaci, podnikl útok na stát s strcil
národ do kapsy.
Není lehké si pr"edstavit, jak by pirátství
mohlo postOUPili
ješte dúle, a skutecne to také není možné. Ostatne pirátství tohoto druhu je mnohem vzácnejší, než by se myslilo. O pirátství
ml,žete casto císti v novinách, ale casto pri tom jde o nedorozumení, vzniklé tím, že noviny lehkomyslne
používají tohoto odborného v:)/razu. Tak 1Ia pr. lze casto císti v amerických novjn:ích, že nikaragujští
piráti prepadli nekolik americk:)'ch námorníku, kter"í se vydali do hor, aby prozkoumali
volební lístky a
potvrdili jejich platnost. Již letmý pohled na tuto situaci ukáže,
že uži tí tohoto slova v takové SOlivislosti pochází z nedorozumeni; nebot hlavní podmínkou pirátství je, že násilí musí b:)'ti
užito za urcitým úcelem, jako byla výlllena 500.000 drachem
za konsolovu ženu, obhájení giovinezzy celého národa nebo dobyti mesta, provincie, národa, území.
Je zrejmo, že generítl Sandino a jeho stoupenci nebojují za
žéídným lícelem, jenž by byl znám americkému,
tisku. Kdybychom vec meli posuzovat podle toho, jak jsme definovali pi.
rátství
(1. j. existence
urcitého,
násilim dobývaného
úcelu),
museli hychom - jak to ostatne ciní lehkomyslní lidé - považovat za piráta lle Sandina, ale americké námorníky. Nebo! oni
pred krútkým casenl použili násilí, sledujíce zrejme urcitý (1~e1
- aby totiž zarucili, že nikaragujské
volby dopadnoll s hlcdisb
Chicaga
co nejlépe. Vzne5enost
toholo z(uncru opravllOvalJ
americké námor"níky, aby se postavili po bok nejvetším a nej·
povestnejším
pirátllln, jež dejiny znají. Na neštestí pro ne je
pi'es to pochybno,
mohou-Ii americtí
námorníci
v Nikaragui
býti považováni
za pirÍlty, nehledíc k jejich krúsným úspechtllll,
poncvadž težko lze o nich ríci, že vyhovují druhé podmínce pi.
tství - že piríl t musí použíti násilí z vlastního popudu a ne na
rozkaz verejné ::\Utority ve prospech nejakého celku. Jedna vec,
nehledíc k jiným. je však v hJ1nto prípade jasná: námorníci ne·
jcdnali z vlastniho
POPUdil, ale podle rozkazu,
,kjž obdrželi
z Washingtonll.
Byt tedy pirfttství spocívalo v cemkoli, v tom
nespocívá.
Na této pon1ókud klikaté ceste - fl~hof máme cas a cel~' svc!
je nám otevren - dospíváme k v' c,šímu významll na 'í myšlenky. Náš rozhled se znenúhla rozširuje
a pOCínáme pozorovat
možnost prenésti své n:'tzory o pirát~tví ze sveta lidí do svcta
národLL Dovolte, abych vám phpol1lnel svou definici piráta:
muž, jenž užívá násilí za urcitým úcelem a z vlastního podnctu,
bez rozkazll, daných mu verejnou autoritou ve prospech ncjakého celku. Ve svete národíl je ten národ národem »pirátským«, jenž používá násilí vllci jinému národu za urcitS'm úcelem a aniž jednal na rozkaz internacíonální
autority ve prospech svetového celku.
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olei nic neomezuje ráz úcelu. Pirát muže prepadaby strcil do kapsy korist nebq aby nekomu dopoprávu. Zustane pirátem, vezme-Ii »spravedlnost«
ou. místo aby duveroval soudum. Pirátský
národ
svého vlastního hlediska dokonce má - použíti náehtilejších dúvodu, obycejne za tím úcelem, aby
a!enému národu k výhodám, jež tento ubožák pro
osi nemílže pochopit, ale za než musí být vdecný.
národ zustane národem »pirátským«.
Výsledek je
zbylecne zastren záminkou »obklícenÍ«. Národ má
ti se ohklícení - má dokonce povinnost uciniti to
ení. Ale má právo hráti si na apoštola, piráta ncbo
o pastýre civilisovaných národf!, aniž dokázalo výro jiné národy svcta?
uzitecnÝ'Jll soci;Unínl zjevcm
m svcte stal sc prežitkem.
tltem \'c s\ctovéll1 celku?

v priIni tivních dobách.
Kdy se stane pirátství
(Faru/II.)

A UMENí
znosti S Otakarem Brezinou.
II.
dává tuto radu: chceš-li se stát spisovatetomu na ulici. Kdyby Brezina. podle sv:)"ch
mel formulovat nejakou radu, musil by ríci:
táti básníkem, uc se tomu sám v pokoji; cti
ornc; z,1Vriokenice a zatáhni záclony, aby
nerušily ono tajemné neco, které v tobe
obudit; lampa tvá necht nesvítí nemírne;
vyslechnouti trochu hudby, nejlépe Beethov se vúbec tak. jako kdybys chtel kourit
prijdete, ó videní! Jaký je pak dmh poesie,
z tohoto zpllsobu? Takovýto:

ti živých

tel, jíž noc se stává
dnem,
lávu tajemnou
lej v moji teplou krev,
to b o u s m rte I n o u mne spoutej v loži mém,
náruc tvá, jak bílé lokty dev.
Zázracná, z níž v o n í j i n Ý s vet,
zvlií ...
m k ý ž i v o t ztaj a nadpozemsky
oci tmavou s\ ítilnu se, svatá,

schyl,
tel v ni a zápal poznání,
O paprskem
zrím
na tisíce
mil
kých pralesu a Vý'ší rozplání;
krystalem se skládá v lune skal,
pletivem se trýská barev jas.
zbouzi se. jenž v lulIc hmoty spal,
nekonecný kvct a vír a kvas.
I výš C II o \I 111 U j ob dar
I d s k ý s I uch,

i

...

myš I e II k y o d p o u t e j zem s k o u tíž,
ehlostí prostorem šlchá \' let ...
ob áhull, \šcch dle dr~i11a cest.
a mrít a kvést a rust a zrát ...

t

1

své poesie nebyl by mohl Brezina nel
napsal prímo clánek pod titulem: j"lk

jsem tvoril. Je to poesie nekoho, kdo zavírá oci, aby videl. Vylícený stav souhlasí na vlas se zkušenostmi
všech mystikl\ pokud je vypovedeli. "Ó smrti živ)'ch
tel, jíž noC' se stává dnem «: noc, jež se stala dnem -není-liž toto nejlepší vystižení poesie Brezinovy? Nelze-li v této básni prímo stopovat, kterak Bretinllv vesmír vyvstává z nocní fantasie? Pokud jsem informován o úcincích hašiše, vznikají po nem podobná opojení. Živé telo umírá, aby mohla J.:rijít ext3.se, ta štáva
tajemná a mdloba smrtelná; pocíná vonet jin~' svet,
zemský život se ztdji a nadpozem~ký zvlní: v této e):.t.asi zrak vidí na tisíce mil, lidský sluch je ohdaren silou zvýšenou a od myšlenky odpoutána zemská tíž ...
Tento charakter Brezinovy poesie dal p. Záhorovi nesporné právo. aby už pred ]nt.nácti lety n,apsal svou
studii o somnamhulismu v díle Otokara Brezinv. Kusmická poesie vzniká tu jako extase osamelél1\' l~ystika.
r~xtase-vrbá na steny jámy b:lsníkovy samoty nejpodivuhodnejší obrazy. Je to nikoliv objekt.ivní, n:)'brž subjektivní, jako každ\' myst.ický svet. Schází ovšem t.é
poesii zcela tón muže, který byl ve svete. kde clovek
tre se o cloveka, kde ze styku vzniki ra.dost i žal. Tétu
mystické nádhere zcela schází živel životní drsnosti a
konkrétnosti. Schází ji, abych tak rekl, pravé životní
napetí. jaké má ten, kdo ve dne stojí. meú lidmi a vecmi. Svct v Brezinove poesii vystupuje pred námi jako
túdherne zlacená mlha. Vše konkrétní je nejak nejisté
a traslayé, nebot
»oblaky vecí vecný vítr v nescíslné formy prelívá,
a místa jednoho se nedotkl nikdo rukou ani myšlenkou
dvakráte.«

Není v Brezinove poesii -I krome jeho matky - jediné kU'nkrétní osoby. Ale není tu skU'ro3.ni jediné konkrétní veci: les, zámek, pták, prach. lože, kvet, hrozen,
obetí, sad, lom, prop8.st, dllm, slunce - to vše tu existuje leda jako metafora.
Ta každý gram skutecnosti
prijde kilo mystiky a osobního videní. Byly doby, kdy
se cinily pokusy prohlásit Brezinu za básníka renezancního, za nekoho, od kU'ho pocíná nový život a kdo rozjaruje životní mízu. Je to omyl. Není tO' renezance, je
to Ultima Thtlle jedincova. Omyl o renezancnosti zakládal se patrne na dvou vecech - na nádhere Brezinova stylu a na tom, že koncí jako básník k0smickélto
vývoje. Pokud se tý-ká nádhery Brezinova stylu, je nepopíratelná a opojivá; všechna potlacená básníkova
smyslnost vybíjela se v metaforách a v hudbe veršll.
Ale pres to byl to jen mnich, mnich takového nejakého
rádu, který chodí v nádherném rouše. Pokud se tý-ká
Breziny jako básníka kosmického v)'Voje, nepopírám, že
nekdo mllže delat optimistické a povzbudivé závery
.z jeho poesie. Ale vznik této poesie nebyl renezancní.
nebylo to hnutí cloveka, jenž pevne rozkrocen v zári
slunecní reaguje radostne na. veci kolem sehe. Ukázal
jsem, kolik bylo za tím osobní útechy. Skutecne renezancní básník se v nicem nepodobá sU'mnambulovi. Ve
vstupní basni k »Tajemným dálkám« ukazuje Brezina
sám na velmi nerenezancní zdroj své poesie:
() s í I o ex t a s í a snu, z níž umení
plá barev yejírem a y tónech burácí!
N a ob c f d u š e Jl1 é svuj žhavý sešli príval,
ó noci vítezná, jež v inspiraci pláš ...

213

Pmomnost...,
V !TI é d 11 Š i S !TI 11 t e k dlí a horká vune teskní,
myšlenka
má je voskovicí svetla mdlého,
jež v tel a s víc n u ne c sté m se tresouc leskne
na oltár vecný postavena
Neznámého.
Žen žhavý ret mé krve vášní neroznítil

vích a popevcích,
v lesích, u kovkopu, farmáru; já sám
snažil jsem se vystihnou t nejširší prumer lidství v jeho
praktických
zamestnáních;
pro nová fakta jsou nutny nové
formy; "Stébla trávy« nemohla vyrust jinde než v druhé
polovici 19. století v Americe a z absolutního vítezství Národní unie; zbývá povedet ke všem vecem demokratické
stanovisko;
dríve než muže býti básen, musí být neco
vJrkonánO!; a Amerika vykonala mnoho; s radostí prijímám
i praktickou,
rušnou, svetskou, výdelkovou
ba i materiali·
s tickou povahu; krajní obchodní energie a hlad po zámož.
nosti jsou cástmi našeho pokroku;
má theorie zahrnuje
v sobe shárlku po zámožnosti,
výrobe, vynálezech .

i

a vuní prátelství jsem v žití dýchal málo.
Sám v žití klausure jsem pocet žití rešil
a jenom nad svých snu jsem záhonem se shýbal ...
Mé \"zpomínky jsou bez barev a beze vláhy,
.jak protež v herbári, jenž bílou plísní dýše ...
Zár grandiosní vesmíru když v zrak mi padla
sil vecných tajemství a osnovami svetla,
v mou duši odražená kosmu od zrcadla
v ohnisko palcivé a krvavé se stretla.
Netoužím žízne své u žití svlažit brehu,
jak Gedconuv voj u zdroju píti z dlane;
paprsku mystických
jsem v duši sebral nehu
a v chrámu Tajemství jsem klekl zadumane.

Takto tedy nikdy nemLIže vyp3.dat poesie renezancní.
Renezance touží práve po tom, po cem on netouží: žízne své u žití svlažit brehu. A renezancní básník nikdy
nemLlže mluvit o tele jako o 'svÍcnu necistém«, Nekterým kritik LIm stacilo, že Brezina je básník kosmu a
"VVhitman a Verhaeren jsou také básníci kosmu, aby je
prohlásili za básníky jednoho rodu. 1\ v jednom z nekrologLl jsem cetl, že kdyby byl Brezin:l žil v .\merice,
bylo by do jeho poesie prišlo také více hmotnosti a civilnosti a více by se podobal \Vhitmanovi. Možná je vždy tak težko usuzovat, co by bylo, kdyby . . . Te
pravdepodobno, že ceské prostredí, mírné v událostech
a príznivé snílkum, prispelo k abstraktnosti jeho poesie.
Ale není jen prostredí, je také osobní založení, a možná,
že Brezina v Americe by se spíše zaradil mezi ty, kterí
rozvíjejí nekteré osamocené morbidní tóny Poeovy poesie. Kosmický básník Brezina nazývá telo svícnem necistým. Jak o tele mluví kosmický básník \iVhitman?
Je-li na svete nejaká vec svatá, tedy je lidské telo svaté;
a na muži i na žene je silné,
svalnaté telo nádhernejší
než nejkrásnejší
oblicej.

A je známa Wbitmanova óda na ~"telopravoúhlé«. Jeden z \Vhitmanov)'ch kritiku správne takto charakterisuje základní cit Whitmanovy poesie: vypráví se o Condém, že jel kdysi v cervencovém horku loukou a tu
strhal se sebe všechny šaty a válel se t13.hý v chladné
tráve; nejaká taková touha po osvobození od všech
roušek a odevl1 byla ve Whitmanovi; má kosmický systém ve vlastním tele, jež cítí živý vztah k prírode.
Druh inspirace Brezinovy byl, jak jsme videli, naprosto
jin~r. O svých »Stéblech trávy« pOvedel Whitman sám
dosti, abychom dovedli pochopit vzdálenost, která je
mezi nimi a »Rukami« nebo »St3.vitefi chrámu«; napsal:
co je toho pnCl11OU, že v americké
literature
nevidíme
dosud svou vlastní sveží místní odvahu, zdravost,
svou
Missisipi, své otužilé západní muže, svá vlastní americká
fakta? máme nesporne svá vlastní fakta od dnu Kolumbových; duch americké literatury
drímá stranou, bezstarostný ve svém západním nárecí a vtipu, v místních príslo-
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Proti této svetské a hromadné inspiraci vypadá Brezinova poesie ovšem jako vznešené kouzelnictví. Tak
dokonalé, že autorovi vždy bude patrit místo mezi pr\'o
ními básníky sveta. Ale Je treba být mu trochu príbllZn~rm, aby ho bylo možno milovat. Je pravcl.3., že Brezinova a "VVhitmanova slova jsou si nekdy podobna; ale
fakta za nimi jsou zcela jiná. Zde osamelost mystikova
a vidiny na stene jeho pokoje - tu muž, jenž se ucil
básnictví l13.ulici. v kancelári, v lese, mezi lidem, jenž
pevne rozkrocen a s otevren~'ma ocima stál upro~tred
moderní americké skutecnosti a jenž si ucinil cílem:
je treba postarat se o trochu zdravé drsnosti, nevázané
skutecnosti", U Breziny ovšem není ani stopy po zdravé drsnosti, ani jeho teorie neprijímá s radostí i praktickou, rušnou, v}'delkovou, ba i materialIstickou pOVlhu
nebo krajní obchodní energii. \Vhitman je renezancní
básník v pravém slova smyslu, ale Brezina patrí mezi
mystické milácky lVbeterlinckovy, nekam za Ru)'sbrOtcka Podivuhodného, Plotina, N ovalise, do linie, která
vychází od Pl,3.tona.. \ b~,ti platonovcem -- to není vec,
k níž mOžno dospeti po námaze rozumu nebo úsilích
vzdelanosti; to je osud, to je vec temper.'lmentu: clovek bud verí v svet jako v tmavou jeskyni s vecn.ím
svetlem v pozadí nebo neverí. Rostla-Ii \iVhitmanova
poesie prímo z americk}-ch faktLl a cinLl a byla-li prezkoušena shonem na námestích, pripomíná Brtzinl
spíše onoho starce, o nemž praví l\Iaeterlinck:
»

"Dospel jsem k víre, že starec, jenž sedí ve svém kresle,
cckaje proste pod lampou, naslouchaje,
neveda, všem vecným zákonum, jež vládnou vukol jeho domu, tlumoce, ne·
chápaje, co je v tichosti dverí a oken a v malém hlase svet·
la, podrobuje se prítomnosti
své duše a svého osudu, na·
chyluje trochu hlavu, nemaje tuchy, že všechny moci tohoto sveta zakrocují a bdí v jizbe jako bdelé služky, ne·
veda, že samo slunce udržuje nad propastí malý stul, o nei!
se opírá, a že není jediné hvezdy na nebi, ni jediné síly
duše, jež by byly lhostejny pri pohybu vícka, jež pad
nebo myšlenky, jež stoupá, - dospel jsem k víre, že tent
nehybný
starec žil životem ve skutecnosti
hlubším, lid
štejším a všeobecnejším,
než milenec, jenž rdousí svou mi
lenku, než vojevudce,
jenž vítczí, nebo manžel, jenž !TIS
svou cest.«

V skutku, jedin)', spisovatel byl by dovedl z Brezino\'
života udelat drama pro divadl(): :Maeterlinck.
Heuneguin zakoncil svou krásnou studii o Turgen
vovi konstatováním, že tento rusk~' genius mel oci slad
ce krátkozraké. O Brezinovi nutno naopak ríci. že h
imposantne dalekozrak~'. Videl život jen j.1ko mohut
né panorama pohorí na obzoru, Jeho dalekozrah
zpLlsobila, že do jeho poesie nedostaly se blízké jedn
tlivosti, celá ta liebliche Gewohnheit des Lebens un
Wirkens«, o které mluví Goethe. Rekl jsem již, •
»

nkrétní bytostí, která vystupuje v jeho
jeho matka. Vše ostatní je - lidstvo. Kdo,
en k samote, trpí nedostatkem bližních, milidstvo, nebot je nutno neco milovat. V Brezajisté vystupuje lidstvo jako mohutné pao-tu objímání milionu paží, ale co tu nekdy
ybí, je prost~·, srdecný a posilující stisk rudvema lidmi; jsou tu celé požáry vesmíru,
proužek Mmu, jenž sladce a dl1Verne vystuoho domku: jsou tu tajemné zásluhy a tay ale nikdo nemuže blíže urcit, jaké jsou to
jaké viny; je tu milion lásek, ale není tu láska
tu mnoho, co ciní život abstraktne mohutmysli, ale nic, co jej ciní sladkým mšemu
to, jakoby vyslanec vesmíru prišel mezi nás
se na vše svým vznešeným pohledem. Kdo
lidmi, casto pro lidi nevidí lidstvo, jako ten,
lese, nekdy pro stromy nevidí les. Otokar
tkdy nechyboval tímto zpusobem; chyboval-li
y tak, že pro les nevidel stromy. Pres to
ré st{L1ekrouží u neho v rytmických a vecích, je jeho poesie poesií s(:l.moty.
nekdo z tech nebo onech dt"tvodu dospeje
e dívá na život z dálky jako na kosmické
a prehlíží nesporádané fakta životu indivim vidí mezi vším vystupovati pred svýma
é, nesmírné zákony; vycházeti od vesmíru
epší cesta k monismu; vycházíme-li od jeneme se mnohem spíše k necemu, co je
nebo dokonce pluralismem; dílo Brezinovo
eVenemonistické monotonie:
Y

vterinu, vždy na svém míste
oužímc kosmcm.

v mystickém

tanci

co má na srdci proti tomu monismu
své ))Zpovedi« :

Tol-

se rozvíjí, rozruznuje, stává se složitejším a dopodlc urcitých zákonu; ty jsi cást celku,; poud možno celek a zákon rozvoje, poznáš i své
tomto celku a zákon sebe sama. Jakkoliv stydím
ti se, byla doba, kdy jsem se jaksi tím uspokopak jsem poznal, že v nekonecném není ani sloprostého. ani predu, ani zadu, ani lépe, ani hure;
m, že zákonu nekonecného rozvoje nemuže býti.
pak hylo, že má otázka osobní; co já se svými
zustávala bez odpovedi. Uprímný clovek nepokojíti odpovedí: prozkoumej v nekonecné proeny nekonecných cástic, a tehdy pochopíš svuj
prozkoumej život všeho clovecenstva,
jehož zaonce nemužeme znáti a jehož malé cásti neznáy pochopíš svuj život. Bylo zrejmo, že ríci:
ém case a prostoru vše se rozvíjí, rozruznuje,
onaluje - znamená niceho neríci. Odpovedi,
vota záleží v rozvoji a ve spolupusobení
s tímto
nemohou se pokládat za odpovedi pro svou neesprávnost; nebot rozvoj, zdokonalování
v nenemuže míti ani cíle ani smeru, a neodpovídá
JDé otázce; tam jedná se o rozvoj všeho, zde
ta lidského.

že cítím více s touto nejistotou, ze které
e zeme, než s vznešene chladným vebrezinovským.

NÁRODNí

HOSPODÁR·

Mužové, kterí delají dejiny.
lIL].

P. Morgan.

Džeipí Morgan. Jedno z jmen tak casto vyslovovaných~ t':l.k známých - a prece neznámé. II mnoha 20sobnuje bezohlednou nadvládu kapitalismu, ziskuchtivost stále se rozmnožujících dolaru, hyenismus Wall
Streetu, tyjící z drtivé pt;áce, ze slz a z bídy miliontl.
U jiných jest odznakem síly, cílevedomosti a konstruktivní práce, smerující za vyššími metami lidstva. Jméno, s jehož zvukem jest spojeno financování nekolika
válek. Na druhé strane však jméno, jež zahnalo laskominy dvou sesterských republik htinské Ameriky na
prátelskou válku. Snad by bylo nejlépe charakteriso·
váno a vystiženo heslem: )}Money governs the world «,
neboli -- po našem - )}že peníze svetem vládnou ~.. «.
A do té míry, jak jest známo toto jméno, jest na druhé strane jeho representant témer neznám.

*

Pokusíme se zachytit význam tohoto jména a zhodnotiti jeho vliv na dnešní život. Vždyt jeho nositelem
jest muž, kterS' delá dejiny. Uvidíme, jak dalece jest
toto tvrzení oprávneno.
Nejprve nutno zdtlrazniti, že jméno Morgan jest tradicí. Pri jeho hodnocení nest'lcí zachytit život jedince,
nebot ta práce, jejíž výsledniCi vidíme dnes v osobe J.
P., jest prací trí generací. Historie rozeznává dobu
Ludvíku, epochu, v níž jeden navazoval na druhého.
I zde jest epocha Morganu, jeden sám o sobe neznamená mnoho, bez navázání na tradici predchozí generace.
Odtud plyne váha tohoto jména - representuje tri
veky, tri generace genitl na financním poli, representuje st':l.bHisaci, konsolidaci, racionalisaci, tri hesla, která dnes ovládají Evropu, spející za dosažením toho, co
ztratila válecným besnením: normální život a vývoj
založený na práci a na spolupráci.
Schopnosti financní a organisacní se projevují v rode Morgantl již ve ctvrté generaci.
Josef Morgan bojoval proti Anglicanum Z':l.neodvislost Spojených státUj;1po válce se usadil v Hartfordu
a byl majitelem poštovních dopravních linií mezi New
Y orkem a Bostonem. Po príchodu železnic byl nucen
se preorientovat a dostal se shodou okolností na pole
pojištovací, na nemž vyniknu!. Tím dal základ k financní neodvislosti Morganu.
Jeho syn Junius Spencer projevil již od mládí mdání
k financním transakcím. S otcovou pomocí vstoupil po
delší bankovní praksi za spolecníka do menšího, avšak
solidního bankovního domu v Bostonu. Jeho život zmenila štastná náhoda, že byl doporucen jednomu z nejvetších londýnsk~'ch bankéru (Americanu) George Peabody-mu, který hledal spolecníka pro americké obchody. Pozdeji prešel .funius Spencer k nemu do Londýna
jako hlavní spolecník a po smrti Peabody-ho se stal šéfem jeho domu, jedné z nejvetších londýnských bank.
Jeho syn John Pierpont (starší) dostal peclivé vychování. Studoval mimo jiné matematiku v Gottingen.
Jeho profesor do smrti litoval, že se nedal Morgan premluvit, aby zustal jako jeho asistent v Gottingen, mohl
p':l.k,po jeho smrti, prevzíti slavnou stolici matematiky
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na této yehlasné universite. -Po praksi v lond)'nském
dome byl poslún do Ameriky, aby pracoval v bank. závocle, s nímž mel lond)'nsk)' dum spojení. Po krisi 1857
založil bankovní dúm Dabney, Morgan & Co.
Tedy sbva Morganú prišla vlastne z Evropy. Pocl~tatoll jejich úspechu bylo. že "\mcrika n~mela dosti financních prostredku, aby vydržela tempo své expanse.
V clúsledku toho težké krise, které hojeny anglick\'m
kapitálem. Tím, že l\lorgallO\'é meli k disposici znacné
sumy britského kapitálu, založena a v I'aždé další krisi
vždy více upevncna jejich posice v New Y01+U. Tedy,
v tomto prí padc, americl é možnosti nemely ceny bez
t vrcl.\'ch angl. Iiher.
Y dyž v tcžké krisi 1873 \'ctšina ncwyorsk}'Ch bank.
clomtI byla ln pokraji úpadku, jedin)' MorganLtV dLtm
predržcl krisi, dík tomu, že britská vláda dala domu
Peabody I milion liber šterlinkú jakoeto okamžitou
zálohu, oJ,bys jeho pádem nebyly otreseny další lond)'nské bankovní clo ny.
PO' kr si se Morgéln srojil s jedním z nejvetších tellclejších amer. fil éJncníkú v dltm Drexel, M organ & Co.
a Yenoval se zprvu jen bankovním obchodltm. V tech
dobách pocítily Spojené státy težké následky horecky
zakládáuí železnicních spolecností, která zaplavila celý
kontinent. Jednotlivé spolecnosti stavely paralelní trate
a podbíjely se tarify, takže jedna ubíjela druhou. Osobní boje železnicních })kapitáml.« se vyvíjely dokonce vc
forme regulérních v(dek, s obsazov:lllím stanic, pouštením vlaku proti sobe, atd. Tehdy, na žádost sv)'ch prátel, kterí ztráceli v tomto nesmyslném boji velké kapitály, ujal se l\lorgan reorganisace a financování železnic. Nejprve slucoval menší spolecnosti, pozdeji, když
dosažené úspechy z neho ucinily »kapacitu« na tomto
poli. došlo i na velké spolecnosti, t'lkže kolem r. '900
kontroloval polovinu amer. železnic s kapitálem presahujícím 3 miliardy dolarll. Na železnicích vybudováno
ono ohromné renomé Morganova domu. V tu dobu
znela firma již jen J. P. Morgan & Co.
Pak prišla další et'Jpa vývoje. Bezmezná konkurence
Y}'loby železa a ocele, ohromné ztráty zpusobené bezohledn)'m bojem, nebezpecí další expanse Carnegiovy,
to vše zpl1sobilo. že byla vypracována dosud nevídalú
koncentrace na poli prltmyslu: »United States Steel
Corporation«, s Impitálem jedné miliardy do!arll. 1'c',
co však na tom bylo nejvetšího a co udivilo amer. verejnost, bylo odb) tné (nekterí ríkali výpalné), které dostal Carnegie - -1-90milion!"t dolaru, nejvetší hoto'vost
do té doby v prlnnyslu vyplacená.
Tretí úspech, jehož docílil Morgan senior, byl na poli
bankovním: dvakráte zmírni.1 prúbeh težkých krisí dostatecnými prívozy zlata z Anglie a v roce 1895, za
pres. Clevelanda, zachránil dokonce státní poklad Sp()jen~'ch státll ocl vyhlášení nemožnosti další v)'platy
zlata.
Pocátkem XX, století zacal Morgan další ohromnou
kombinaci: kontrolu Atlantiku. Znamenalo to slouceni
všech námorních spolecností na Atlantickém oceánu.
Nedosáhnul zcle vš,'J.kcíle sv)'Ch pfánlt, ponevadž VelHl
Britanie se bála ztráty prestyže na mo·ri a zabránila
fusionování angl. spolecností s americkými.
Techto pár rádek melo priné.~ti prehled oné veliké
práce, smerující ke koncentraci prumyslu, omezení zbytecného boje, konkurence, plýtvání sil a lidmi.
A pres ohromné transakce, které za svého života provedl, pres miliardy dolarlt, které byly dirigovány jeho
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mozkem ku produktivní cinnosti, tento clovek. když zemrel (19] 3, v 76 letech. po nckolikamesícní »pensi«)
zanechal nep'J.trn)' zlomek toho všeho co své jmení. Jeho syn, John Pierpont Morgan, až clo té Johy pouze
junior, junior šef domu' J. P. Morgan, zdeJil po nem
70 milionLl dolari't jmení a 9 milionú dolarú dluhi'l. .\h
mohl v)Toynati situaci, zpl'1sobenou úmrtím otce, byl
nucen prodati ve verejné dražbe ohromné sbírky I)brazlt, gobelinll a porcelánu, které jeho otec za svého života
nastrádal a které mel uloženy ve svém domc v 1.ond~'ne - v dome, kter)T J. P. junior po válce daroval
vláde Spojených státlt, aby mela dttstojné umístení pro
své velvyslanectví.
Ve 46 letech veku ujal se John Pierpont jun. \'lády
v dome, kter)' zván mozkem \VaH Street, naproti hurse
tepne Wall Street.
Máme pro neho v Evrope paralelu. Také Eduard VII.
byl »vecn"m princem walesk)'m«, kted mel težkou úl~
h'L1vládnouti TJO slavné ére Viktoriine, jež privedla Hri·
t,ll1ii na vrchol rozkvetu. jak politickJho tak i hospodárského. Podobne tomu bylo \r hankovním dome Mor
ganove. John Pierpont seil. vládnul neomezene a v)tvoril »slavnou vládu - byl mu priznán titul nej\'etšího financníka LInie, cloveka, který vládnul i onemi
všemohoucími kapitány prúmyslu.
A prece jen. kclyž Eduard VII. náhle odešel.. byl
uznán. Podobne je llzn;Íván i John Pierp<)nt jUlllUf,
dnes již zvaný jen J. P.
Prišel k veslu tesne pred zacátkem svetové války
Jeho tradicní spojení s Velkou Britanií - v níž proži
J 5 let a kde pozdeji cást roku vždy bydlel -- mu množ
nilo, ahy oplatil pomoc, kterou kdysi Anglie po,kytllttb jeho zemi. Úlohy se obrátily. Britanie potreboval
'válecný materiál a - peníze. Obé op3.tril Morgan. Byl
jmenován agentem britské vlácly pro všechny transakce
provádené v Americe (2 proc. z obratu). Ostatní j
známo: prltmyslové a 'železnicní obligace, umístené
pred válkou v Evrope, se pomalu stehovaly zpet do
Ameriky, pak rychle prekrocen nulov~' bod a do .-\me
riky se zacalo stehovat evropské zlato a pak již jen p3.píry: Transakce, za vá\lky provedené, prestoupily
hodnotu 15 miliá.rd dolarú a vetšina techto penez byla
dirigována pres bankovní dum].
P. lVlorgan & Co.
N a to navázala ohromná e)"panse <,mer. prúmyslu
poc.inik"ád, období závratné konjllnktury a zisku.
Skoncila válka. Amerika necítila tak velkého rozdílu
lT'ezi \ítezem a poražen)'1l1, I rala válku ~píš~ za spo
a byla cchotna. jal'o I~rav)' sportsman, podati poraz
nému ruku. Mimo to vítezné ~·.tfltyse dostávaly cast
clo dcsti nemil~'Ch ~ituací. kdvž pricházely do Wal
Strcct žádat o další ~ další peníze. Tedy Amerika svoj
fimll1cní rrocí precnívala znacne vycerpané vítcz.e.
Za této situace. kdy financní centrum svcta se pr
~~l1novaloz Lond)'na do New Yorku, kdy pricházel
a111crikalli~ace hosp. ži\'ota. bylo jisto, že nejúcinne'
do jedn;\tlí n,Ctže za~úhnouti práveexpO'11ent onoho d
mu: jPl1O'ž pokl.ae1nami prošla vetšina prostredkll války
,\ merika \-cclela, že podkladem usporádání dluh
v~'ch l~omerlt n:ezi Spojenci jest v prvé rade rozšeren
otázky pemeck}-ch reparací, nebot jen konsolidovan
Nemecko mohlo privést rovnováhu do hosp. živo
Evropy. Na jare 1921 byl ]. P. Mlorgan inkognit
v Berlíne a v Londýne a jednal o možnostech prevz
nemeckých repara,cních závazku. Obsazení Por) ni
následovavší inflace odsunuly rešení této otázky. T

pozdním podzimu 1923 zacato nové jednání,
vznikla parÍžská konference
expertl't a Dawe. Jednání bylo velmi težké, ponevadž
se pronaha re;it veci hospodárské
politiky. V dubnu
Vijel :'lorgan do Paríže a jednal s amer. deleOllng-em a Da\Yesem).
proti tolllU, aby se stanovily rocní splátky. aniž
urrtl,a definitivní v~'še nemeckého
dluhu. po. l)(l{l1ejtho núzoru. hy neohranicená
platební
~t ~cmccka prinesla jen nejistotu a nebezpec.n~'
t do llo:-;p. života celé Evropy.
Jen tehdy múže
Jemecko bezpodmínecne
nutn)'
kredit
(a jen
rice). když svetov)' financní trh bude znzlti výš!
lateLních 1 ovinností.
když si t.udíŽ 'bude moc!
nc vykalkul(;vat
hranici
nemeck."ch
závazk{l.
by b)'10 Nemecko
neiist~'m dlužníkem,
o nejž
do nemohl míti z{ljmu. "\ prece jest ve vlastním
Spojenclt, ;:Jby ~~i'Nemecko
získal,u hdit.,
1.. j.
jeho budoucnost.
,
razilov;]I dále. že jen tehuy uostane
Ncmeclo
nicell'i re1'íze, kdyi bude moci provozovat.i svook-hlld. l'ez jakéhokoliv
omezení.
H.ozvoi jeho
í ~choJlll()sti jest oclvisl.\/l11 od vzestupu
jeh(~
ní ~íly a od vS'vozu jeho tovarll.·::·) Byl prCJtI
llkoliv omezení zahranicního
obchoUll. což poli Spojenci, obávajíce se nemecl-ého
dumpingu.
ZájlllUIll hospodársk~'m,
i se. st.rany amer. hos[>.
, "ytycuval a zdllraznO\'al
zájmy financní,
javyšší. jimiž se dnes musí ho"podárk~'
žiwJt rí• launí otázkou dnes jest financní stabilita a tepo níproti
mUžedagím,
následovati
stabilita
a pros Pope:Byl
sankcím hosp.
a proti
obsazení

e uobc - na jare I924 - nastával
rapidní poanc. franku. kter~' již dosahoval
jen jednu peri. Již fakt. že Morgan navázal jednání s FrankOlt ha,nkoll. zarazil pokles kursu a rychlým Z[l, pt"ljcko\l IOO milionu
dolaru,
se frank
tak
vzkrísiL že za nedlouho na to mohlo býti prio k jeho definitivní
stabilisaci.
Jak vidno, byl
an ,s to provésti ihned v praksi to, co hlásal.
prispej mnoha k uklidnení
pomert:'I v Evrope.
více Ilež nekolik slq.vn)'ch konferencí,
jimiž byla
ro válce prelidnena.
je tedy mllž. který poprvé prichází
na verejné
, mt parížská jednání, aby spolupracoval
na tlení v5·~tavbe nové Evropy.
Tato v)'stavba
bude
alt jen za spolupráce
amerického
kapitálu.
Morjest· clovek, kter)' každ)"' plán, jejž schválí. je;;t
\Nésti v praksi a nemusí cekat až co tomu rekne
ent doma t viz \Vilsonovo
poslání
na mírové
enei). Je t vladarem
na financním
poli, kter5'
dobre zná hranice, kam až mllže jí L V rukou
silného cloveka jest t.ežište 'jednání
parÍžské
ence a En-úpa muže b~"ti jista, že je t v dobr~"ch
rg-an ,idi v rozrešení
tohoto problému
vyvrchového života. fr mli dnes 62 let a úkol, na nemž
je, stojí za to. aby jím ukoncil svuj intenSÍ'vní
a \"enoval se pak více sobe, klidu.
teli jsme touto studií charakterisovat
silného je. Skoncilo to však historií
celého rodu. A snad
~ncl1e, nebot
ývoz nem. tovaru
S,

neb),t

jednoho

1924-28miliard

z

ni'ch,

marek:

n~dosáhli

6'1-6'7-7'1-

o~,tatllí vyse,

na níž dnes stojí

jméno Morgan.
Jejich
historie
velké veci se budu jí pomalu,
spoluprací.
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budoucí válce.

Meli jsme zde llcdávno debatu o povaze
budoucí války. Ve své knize "Philosophie
dc la guerre«, z niž jsme slíbili cást preložiti jako dodatek k debatc,
charakterisuje
JacQues Duhelly roli clovcka-vojáka
v moderní »prumyslové
válce«, v níž podstatným
a rozhodným
cinitclcm je stroj, ktcrý pak
budc ve válce budoucí vytlacován
chemickými bojovými prostredky.
V kapitole, nadepsaJlé »ZlIlechanisovaná
bitva«, osvetluje
autor roli automatické
zbrane, která ve .svetové válce privodila revoluci v bojové technice a taktice.

I.

Z a coyními
kapitalistického
sc provozuje
prostredky,režimu
charaktcrisujícími

yálka
o ji, .Jsou
pratoto str
období.
to z b r a JI e-s t roj c. Zbrall-stroj
pretvoi"uje
zpusob
nicení
stejnc jako v to\"ármich stroj-nástroj
prd"oruje
zpusob yýroby .
Zbraií, ktcrou nosí pri sobc voják, pokud je cinný co je dli o t I i v e c, od poddá nástroji r e m c s I ní k o v u. Mezi ojedinelým strclccm
a ob:>luhoyal:cm zbraae-stroje
je pak tcntýž
rozdíl jako mezi delníkcm, jehož ruka je prodloužena
lIáradím
a delníkcm, ktcrý v továrne rídí pohyby stroje-nástroje.
Podstatným
znakem zbrane-stroje
a stroje-nástroje
jc a ut 0ID a t s m.
Používání samocinné zbranc nevylucujc zccla užívání zbrane
prosté. Seriová vý"roba obuvi rovncž I1codstraiíuje zúplna práci
obuvníkovu. ktcrý vyrábí na vlastní pest. Strojovost
však ovládá a poskytujc
rychlcjší
a mocnejší
výsleéky.
Ind i v id li (' I 11í p r á c e j c p o u h o li V Ý j i 111k o u.
Po století vycházela
psychologie bojc z úvah, založených
na
POUŽíV811í pušky anebo podobného
bojovného
nástroje.
Tato
psychologic
byla presná a provcrcná,
ponevadž jevy, z nichž
vyverala.
byly zjišteny v tak dostatccném
poctu prípadu, že jí
bylo možno priznati
vlastnost
ncpopíratelné
presvedcivosti.
S touto psychologií
byla zahájena poslední válka. Udržela se
prcs to, žc se objevil stroj. Byl a v š a k v r o z por u s n 0.••.o u s k u tec n o stí,
zní
ž s c rod i I a psy c hol o g i c

i

n o v

á.

S po(;átku sc vyskytovaly
strojc v príliš malém poctu. Taktika francouzské
pcchoty se vyznacovala
rozbehem
na "otevre'Jém polk Cílem bylo dosažcní nepl"ítele. Je tu treba bi'ti
lchkým, pružným a pohyblivým
- nczatežo 'ati se proto matcriálcm. To! clánek vyznání víry.
Útol:iti znamcná približovati
sc nepríteli na vzdálenost
dostatcl:ne zmcnšenon, aby jcj bylo možno napadnotuti
s rozhodujícím nálelcm. Jedinc toto približov,lní
jc pracné. Odehrává
sc v nebczpccnél1l pásmu. odkud se proto útOl:ící hledí dostati
co nejrychleji. Jakmile byla dosažena linie stcce. prestává ohelí
delostrelectva
a palba neprátelské
pechoty ztrácí veškeru ílcinnost. To j c p r a v d a, to bylo
p r a v d a pri
cet n Ý c h
v á I k á c h, kde
n e bylo
j e š t e z b ran í-s t roj U, kde
jich nebylo, ponevadž prumysl ncbyl jcšte dosti vyvinut, aby
je vyrábel.

217

PtftomnosL
Pokud máme pred sebou soubor strelce a pušky, je rozhodující složkou c lov e k, ponevadž prichází k platnosti pouze cinností strelcovou.
Tu je treba, aby clovek· v sobe spojoval m in i m u m schopností
technických
a z nac n é schopnosti
morální. Musí býti odolným vuci vzruchitm
a ovládati
své odbojné nervy. Vystreliti
z pušky - to znamená provésti celou
radu úkonu: vybrati si místo, neprítele, výstrel;
urciti vzdálenost, a postaviti císelník; zacíliti, sevríti pevne pušku, umístiti
prst na spoušti, »vzíti na mušku«, spustiti - úkony, jež postupují jeden za druhým anebo se kombinují, které vyžadují chladnokrevnost
a jež je nutno opakovati
pri každé ráne. Pri nejmenším rozrušení ztrácí se jakákoliv nadeje na dobrý úcinek.
Avšak útocník se približuje a strely prší. Jakou cenu má presnost pušky, jestliže se strelec chveje? Tu je lepší starý model
pušky a strelec neochvejný. Podne-li neprítel, jet o z á s I u h a
s tre I c o v a. Stejne jako když švec dodelal
v Ý hra dne
botu, nemají smula a poteh nárok na jakoukoliv
chválu. Jde
o p r á c i v y s loven
e I i d s k o u.
Zacílení, jež musí nutne zustat presným,
podléhá rušivým
vzruchum, které se stupnují úmerne rychlosti, s jakou neprítel
získává
terén. Tento zjev byl tisíckráte
overen.
Je faktem.
Když útocník se priblížil na malou vzdálenost,
obránce ztrácí
veškeru jistotu a nebezpecí pro útocníka se stává menším. Puška, ztotožnena
s clovekem, je vystavena
všem jeho vzruchltm;
nárazum krve v žilách odpovídá chvení zbrane. Pro toho, kdo
útocí, je rozhodující vecí, aby se dostal zcela blízko k linii neprátelské a pak se na ni vrhl. Obranná strelba v tomto okamžiku pozbývá
jakékoliv
ceny. Cinitel hmotný se nezmenil;
cinitel lidský byl však oslaben.
Dobrý
nástroj je v rukách
špatného delníka.
Vojenské jednotky
nastoupily
(na pocátku války) k útoku,
aniž byly setrásly
predstavy,
jež byly dílem staré zkušenosti.
Na místo, aby se octly tvárí v tvár vztycené
hlavni zbranenástroje,
objevily
vodorovnou
hlaven zbrane-s t roj e. Cel'
filosofie války je obsažena v tomto stežejním
protikladu.
Stroj se vyznacuje rychlostí svého chodu, pravidelností
svého
výkonu, pevností
svého mechanismu,
presností
své cinnosti.
Vyznacuje
se zejména
ne prí tom n o stí
ne r v o v é h o
s y sté m u, nezájmem o to, co bude a co hrozí a konecne tím,
že není podroben náhodám.
Je-li kulomet v pohotovosti,
má nástroj vetší cenu nežli obsluha. Nástroj je podstatou
dílny. Personál
je pouhým služebnictvem. Lehký stisk uvede kolecka v pohyb. Pozorná
ruka
pridá stroji potrebnou surovinu a výrobek, setba
mrti, je vyhotovován s nezadržitelnou
automaticností.
Kovodílna byla prenesena na bojište. Delba práce je zaj!štena. Na slávu dovršeného díla nemá však nárok sám clovek. Zásluha každého delníka nemt:lže býti zaznamenána:
je však pouze zlomkovitá, stejne tak je tomu u delníka, který zhotovuje podrážky,
z nichž
budou vyrábeny
boty. Všechny
jednotlivé
podnety
se soustredují ve stroji, jenž je seskupuje a uvádí v souhrn, aby pak
splnil uložený úkol.
Nuže, kdežto úloha jednotlivého
strelce zacíná se pri spatrení neprítele, práce obsluhy stroje je skoncena pred bojem.
Vlastní nesnáz je s umístením
prístroje
a pridelením
úkolu,
urcením poslání, jež je mu v prostoru svereno. P u š k a st r í I í
na lidi,
kulomet
strílí
v terén.
Delníci jsou v cinnosti vzdáleni vzruchum boje; duležité je, aby stroj byl v pohotovosti
a mohl býti v daném okamžiku
uveden v Ch0d.
Kdežto útocník se »opotrebovává«
v úsilí se priblížit, zachovává kulomet mlcení; jeho obsluha se ukryje a ceká. Neprítel
postupuje, presvedcen,
že obránce chveje se' strachem a nemá
již v moci své bojové prostredky.
Automatická
zbraií shledává
okamžik vhodným. úsek, v nemž OHa má pracovati, je naplncn
shlukem útocníku. Delostrelectvo
se odmlcelo. Kulometcíci vy218

lézají ze svých skrýší. Clovek, bez vzrušení,
pri tlací tenky
ocelový jazýcek;
druhý, stejne klidný, se stará o zásobováni
municí. Str o j p a k p r a c u j e bez c h vat u a hor e c k y.
Jeho hlaven se neuchyluje.
Posunuje se metodicky, ve vodo·
rovné rovine, a podešený útocník si uvedomuje, že navzdory
všem nauceným
pouckám ne bez pec í v z r u stá postupne
s umenšující se vzdálenosti.
Približování
však ustává, nebot zbran-stroj,
rychlý, presný,
dravý, provádí, stríleje o prekot, své drobné posuny a útocník
se hroutí pod vše srovnávající
kosou; »ofensivní rozmaeh" za·
stavuje svuj nápor z duvodu nanejvýš
všedního:
nebeháme
s kulkou v srdci anebo páteri.
Tradice v minute vzala za své. Vllle, heroism, duch iniciativy
umlkají pred mechanickou
prací kulometu. Nezbývá než do·
znat, že clovek neobstojí v boji proti válecnému
materiálu.
rfmota triumfuje. Clovek již není podstatným
prvkem bojo"é
linie, nýbrž mašina. Majitel železáren
nemluví o tom, kolik za·
mestnává
delníku, nýbrž uvádí, že v jeho továrne je tolik :l
tolik pecí. Nepotrebujeme
již vedet, jak pocetný bude oddíl
frontového
úseku, nýbrž potrebujeme
znát pocet kulometu po·
verených jeho obranou.
Tato revoluce postihla pechotu, jakmile se octla ve styku
s pechotou neprátelskou.
Novou skutecností
tu je sní žen i
f u n k cep
e š á k o v y k p o u h é m u r í z e n í str o j e. Je
to odloucení zbrane a bojovníka, náhrada cinitele lidského ma·
terielním. Automatické
zbrane si vynucují taktiku rozptylených
bojových skupin. Kam se podely linie, rady, útvary?
rfledání jsou pak pro svoje schopnosti
kreslíri, topografo"é.
geometri, mechanici, montéri. Nebot válku vedou stroje. Tako·
vou se zjevila cloveku, když, po provedeném
nástupu a sesku·
pení ke steci, se octl tvárí v tvár podstatné zbrani kapitalistické
války, kulometu, jenž se vynoril ze svého neviditelného krytu
ohlušuje svým nezapomenutelným
trhavým
štckotem.
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dobytých nedobytných.
II.

pri

každém policejním reditelství, alespon v hlavníc!l
mestech státl't. je nyní organisováno
oddelen!.
které se venu je ochrane pokladen. V Praze je tento
resort priclenen IV. (bezpecnostnímu) oddelení. Chefem tohoto pododdelení je -policejní komisar dr. Z ámi Š, :o nemž byla rec ve cláncích o pražských detekti.
vech. Vedotldm vi,konným orgánem je známý detektiv
Jan lVI r v í k, 'U kterém zde již také hylo psáno. Jeho
druhy y práci jsou detektivové F a k a n, F u k a a
F uch s. Touto skutecností
se vysvetlu je hádanka.
o které premÝšlí nejeden kasar mnohá léta na Pankráci
ci na Borech: že ve slove M rvík jsou tri velká F.
Když se zeptáte detektiva z »kasarského oddelenÍ«,
cili »kasare. C0 že by meli I,idé delat. aby jim kasari
nebourali pokladny. dozvíte se mnoho zajímav)'ch vecí.
Tak vám na príklad detektiv rekne: »át nenechávají
klíce od kasy v dreveném psacím stole vedle pokladny.·,
A na doklad, že to opravdu není rozumné pocínání.
vám najde v archivu loií.sk)' prípad. kde takov)' nápad
stál firmu A. N. hotových stoclvacet tisíc Kc. Kterollžto cástku pojištovna ovšem nenahradila. Pro »hrubou
nedbalost pojištence«. Nebo vám reknou: »Když nekdo

, dve kasy, at není líny a bere s sebou domLl klíce
U«. Reknete si, že je to samozrejmé, ale hned
ete v)'strižek z policejního raportu
(datum a
jména jsou zárukou, že zpráva je pravdivá a ne
vymyšlena nekým, kdo chtel onoho cloveka obviz pitomosti) a doctete se:
.V noci na dnešek vnikli dosud neznámí pachatelé
do
ancelárí firmy
v Praze VII. a vnikli bocní stenou
do ohnivzdorné pokladny, ze které odcizili v poštovních
námkách Kc 143'20. Krome této cástky však našli v poladl1c klíce od vedle stojící druhé
pokladny. Lupici tuto
klad nu klíci otevreli a odcizivše uložených tam 230 tisíc
C, zmizeli beze stopy.«

Nápad geniální, tot nápad prostý: hlídac si zarídil
píchací hodiny tak. že se daly vytáhnout ze zdi. Vecer
si je brával k sobe. narídil si budík, v kolik hodin se
mela delat pochLlzka. a když se probudil, »napíchaJ«
hodinky, narídil budík na príští »kontrolu« a spal dále
spánkem sice ne spravedliv)'ch,
a},e chytrých. Ráno
hodiny zaSe pekne roznesl po zdech a klidil chválu hlídace, jenž »píchá na minutu«.

Od detektivLl »kasarského oddelení« Se na príklad
dozvíte, že naši domácí »kasari« jsou nesmírne líní.
Prumerný domácí kasar jde jen na pokladny staré
(ovšem že -ohnivzdorné), které jsou špatne hlídány.
*
Peníze špatne uložené a špatne hlídané se nazývají
v kasarské hant)Tce »peníze na hnoji«.
dyž se zacala organisovat soukromá ochrana proti
adním lupicLllTl,objevily se jako velká a blahodárRekne-li vám tedy detektiv. že naši kasari jdou je'moženost kontrolní hodiny. Dnes je množství
nom »na hnúj«. není to jen vtip. Je 1:0 bystrý a výých soustav, v podstate však je to asi takové:
znamný psychologický postreh, z nehož Se vyvozuje
nejedna dLlležitá zásada defensivní služby. Plyne z toontrolní hodiny jsou skutecný malS' orloj. CiferI nemají a není 'na nich také rucicek. Je to kovové ho na príklad skutecnost. že detektivové protikasarskédro. ve kterém obíhá hud' kOLouc nebo pásmo raho oddelení jsou pilnými ctenári konskripcních listin,
v nichž hotely a soukromé domácnosti oznamují nasteaného papíru. Y oto ul: ci pásmo je poháneno hodihování cizincLl. V~'hodou pro nás je, že kutecn)' cizim strojem. Kontakt mezi hodinami a vnejším sveohstaráyá klícová dírka. Zasuneme-li clo ní klíc nec nikdy neumí dokonale cesky, a že naši lidé, i když
neumí sami nemecky. prece v devadesáti prípadech ze
ti urcen)' a otocíme-li jím, otiskne se na rastru
ní. Jelikož se kotouc pohybuje pravidelným tem- sta rozpoznají. jde-li o našeho Nemce. ci o cloveka
z ríše nebo z Rakouska.
odpovídá každS' úsek ra .:;tru urcité ch víli,. Víko
Žádn)' hotel ov), vrátn)' v Praze (mimo v hodinovém
n se dá otevrít (zase jin)'m klícem ovšem). a pak
et. kdy bylo kontrolním (odborne: píchacím) klíhotelu, a to zde neprichází v úvahu), nezanese do konotoceno, cili. jak ríkaií hlídaci, kdy »byl0 pískripcníhó archu cizího státního príslušníka falešnc
c
jako našeho cloveka. Ví. že by se mu to nevyplatilo.
tip kontrolních hodin je v tom. že se dá ráno
.\ tak jsou cizozemci u nás dost presne roztrídeni. Pri't. kdy hlídac byl u kontrolních hodin. Tím. že se jede-li pak cizozemec. prohlédne si ho policie, ovšem
olní hodiny zamontují do zdi na rL1Z11)'chdLIleži- naprosto nenápadne a diskrétne, ale i dLlkladne. Obbodech objektu. jenž má bi'ti hlídán. má bS'ti dán:! zvlášte cizinci. kterí zde nemají zamestnání a u nichž
. že nejen bLlh nebeskS'. ale i kontrolor Jrunelze podle udaného povolání predpokládat, že by zde kodne YÍ. kdy tudy hlídac procházel.
nali studia (nezávadná) ci že by byli na prázdninové ceste.
Ješte dávno, než byl popl,ach s podkopem do Discontoelze poprít, že toto mechanické alibi hl·ídace j(~
bank v Berlíne. bdeli naši Fakan. Fuka. Fuchs a Mrvík.
ou vzpruhou služební píle a svedomitosti. Protirské oddelení policie nežádá po sOLtkrom)'ch h1í- aby na príklad si nikdo nepronajímal sklepení v doh y podstate víc, než aby 1)yli na míste proto, ahy mech vedle velkých bank, když to není clovek v Praze
usazen)' a známý jako spolehlivý a nezávadný obcan.
kdo zavolat z:wcas policii. Služby, které prokay)'m IdientLlmvelké hlídací spolecnosti, jsou skuZviáštní péce je venována i sklepením v domech napodstatné. Tam. kde je tuhá disciplina a kde se proti velk)'111 bankám.
když ve vnitrní Praze není
ají mladí a spolehliví lidé. znamená. i soukromá
velké nebezpecí podkopLl (puda pod ulicemi je do
·á služba mnoho.
znacné hloubky prímo mrížována kanály. plynovody.
námitkách I roti hlídacum-diJetantLlm byla již rec.
kabely a vodním potrubím - pri cemž každá porucha
Vtí detektiyové hy vám mohli vyprávet pekné
alarmuje ihned hromadu mestsk)Th strážnic), dbá policie prece bedlive toho, aby se v takových sklepích nerky.
usazovali »ohchodníci s brambory«, nebo s podobným
d nejak)'m rokem byla v jedné z nejvetších pražzbožím, jež lze klidne a za dne vynášet, pri cemž netováren »udelána kasa«. Policista, jenž šel kolem
í hudovy, videl v prvním pcrtre kmitnout se sve- budí podezrení, když z tech košLl padá hlína. Detektikužel zlodejské lampicky. Alarmoval strážnici.
vové také kontrolují zájemce. kterí se ucházejí o nájem
bytLl ci obchodních místností. jejichž stena sousedí se
di1idomovníka. obklícili budovu a v prvém patre
stenou bankovní budovy. Zde jde hlavne o to. zda se
v e dopadli dva kasare.
- Ted ovšem nastala
tam neusadili »obchodníci«. kterí platí vysoké nájempo hlídacovi. Policisté se domnívali. že jej kané. pri cemž nic nebo skoro nic neprodávají a prece
ud zabili a nekam pohodili, nebo že jej alespolÍ
i a nekde uložili. Kasari se sice zaprisahali. že s príkladnou pílí nastanl jí i noc k pobytu v obchoddace ani nezavadili. Ale kasarské zapírání je ních místnostech.
Pri této príležitosti by bylo nevdekem neuvedomit
který policie nekupuje, a tak zacalo hledání.
si. kolik práce duševní i fysické vynaloží takový detekou se z kteréhosi kumbálu ozvalo. jakoby tam
budík. Policista opatrne otevírá dvere a najde:
tiv na hlídání cizích milionLI. Pri platu prumerne tisíc
, an si mne oci. 1\ kolem neho plno mosazn)rch
Kc mesícne a pri maXimtl Kc 1500.-. jehož mMe doh krabicek. A hlídac. jenž zatím už zastavil
s{dmout po 25 služebních letech.
*
»píchá« jednu krabicku po druhé.
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Mal)' pocet detektivu nestací avšem na dokonalé provádení adborných opatrení. Služba se musí omezit na
objekty, které svou cenO'u mohou Jupice nejvkJ,ákat.
V Praze byl proveden jen jedin)'j)okus pokladní loupeže podkopem, a to pred dvema lety, ve Vršovicích.
Nebyl ta ovšem cistokrevný podkop, nýbrž spíš probomání z vedlejšího sklepa. A skutecne to nebyli naši
kasari: byl to Poltlk, jenž vedl partu, a mši kasari.
jehO' dva asistenti, si ho k tomu úcelu privezli ze
Lvova. Verejnost se na to snad pamatuje podle toho,
že ten Polák mel v jedné zlaté korunce zasazený briliant.
Ke skutecnostem. kten~ chrání republiku pred prí\'alem mezinárodních kasarll. patrí také - stav yaluty.
Kasar. tedy zlocinec, jenž nepracuje z bezprostrední a
nesnesitelné nouze. jde podle risika. V prumerné kase
najde u IÚS. když má velké štestí. prl'1mernc 200.000
Kc. Za to vyfasuje, jako clovek už trestaný a jako
mezinárodní zlodej. bez mluvení dva roky tcžkého.
Prenese-li svoji cinnost o nejakou 'Stovku kilometru na
sever. na jde v prllJ11erné kase treba ta'1"é 200.000, ale
ríŠ~.k)·ch marek. Zacež nedostane. když jej chytí. také
mnohem víc, než dva roky. Ale pri stejném risiku je
»ci .tJ',« zisk osmkrát vetší.
Kromc toho se zase osvedcuje výhoda sedmi pádll a
složité gramatiky. Mezinárodní lupic nepracuje nikdy
hez clol)l:lcích kamarádl't. A spolupráce vyžaduje dokonalého dorozumení. Ani ne tak pro práci samu. jako
'r.
pro marení stop.

tektivu a nedostatkem vozidel (dosud schází jenom
procent) na strane druhé težko bojovat. Detekti
musejí své pravidelné štáry provádet pešky. Kdyl
konfident upozorní, že Se neco chystá, musí se na
sto budoucího cinu vypravit pešky. První ochrana
kladny spocívá tedy na soukromé iniciative.
Lepší jsou už vyhlídky pri zjištování stop. Pr
cletektivové ma jí zvláštní stoparskou metodu nález patrne detektiva "Mrvíka - jež prokazuje zn
sluzb)' i tam, kde lupici pracu jí v rukavickách. Je
chopi-telné. že Mrvík »vypsal« na prozrazení t
jeho obchodního tajemství raclu težkých fysiekých
korí (v mezích zákona ovšem).
00 zn;l Mníka a jeho pravici. uverí. že i Frišt
sk,)' by potlacil ;ak)'koliv záchvat literární cližátl
Stací ríci. že v dobré polovine prípadli »rukavic
r-ráce« najde Praha stopy takové, že muže jít na
ehatele. jeÚliže jde o cloveka, kterého na »Ctverce«
meli.

r

úhlavními nepráteli protikasarského
oddelení j
- ne snad kasari. ale - posluhovacky. Posluhov
tf; j~ou. které ve vetšine prí padlI zpO"LOrují.že byla
loupena »nedobytná«. Pricházejí jako první clo kan
I;'lrí a všímnou si beclliv,)"m okem prachu, jenž je
kancelári. Po prvním leknutí si vzpomenou na své r
hla~~ové poslání. V I1lŽik1.1je v kancelári obyvatels
celého domu a bližšího okolí od starce o berli al
novorozene u prsu domovnice: »jejej, takovej fajno
prach?! " A hele, máknete si, jak tlustej plech!
Bylo receno. že yykrádání nedobytných pokladem je toto, a takov~' zámky: 'jak se to pekne tocí. Jen
nejlukrativnejším
ma jetkov)'m deliktem: ta znamená,
oprubujoll, pal~í domácí. - Aha, tady si roztrhl t
že pri pomerne nevelké práci mUže být vysO'ký zisk a lump kabát, jenom heledte, tuhle je kus látky!« A ru
že risiko kasare je pomerne k ostatním deliktum ne- bedlivé ženy utrhuje ze záhybu plechu kus látky z ka
velké.
bátu pachatele.
Nenajde-li se v dome náhodou nejaký ctenár tletek
Srovnáme-li zákonité risiko kasare s risikem na príhvky a nezamkne-Ii zavcas místo cinu. najdou tam
klad podvodníka, vysvitne ihned rozdíJ.. V prvé rade
zná v kvalifikované vetšine podvoclu poškozený pod- tektivové baby Ion otisku nohou a dialog tuctu ruk
"odníka osobne. Dovede jej tedy popsat a pozná ho Nedá. Se zjistit, zda pachatelé vnikli oknem. (»Ježí"
mé'ri já. pa'le tajnej, já už ncvím, jestli nekdo to (\
pri konfrontaci s urcitostí postacující prO' odsuzující
nezavrel?« )
rozsudek. Defraudant
je taktéž poškozenému
znám.
Loupežný vrah má risika nejvetší: jeho zlocin vzbudí,
A pri tom je pri »kase« každá sebemenší stopa ce
ná. Nejde o to. že by opravdový detektiv pO'shlédnu
obycejne ji'ž pri cinu samém, jiste však l1rzO po nem
tramvajové jízdenky, kterou tam pachatel ztratil, mo.
obrovský rozruch a poštve pachateli na stopu všechny
ríci: pachatel byl vysok~' 170 cm, mel žluté boty.
lidi širého okolí. Tad to je cinno t loupežného vraha
clrhoval v reci a mel tretí zub zprava v dolní celi'
spojena s promenJ1~"m cinitelem:
chováním
obeti.
Knoflík z kabátu pachatele ci hrst vlasu vraha nalezer lombovan)' porculánem.
fde však o to: každ)' detektiv nosí v hlave takrk
né ve ztuhlé ruce obeti je vec pro stíhaného osudavá.
kasúú, pricházejících v úvahu. Z tohoto poctu
Zranení, které loupežný vrah utrp,í pri zápase, lze Sl:~l1a111
težko maskovat. a najde-li detektiv na nezranené ruce
vylucuje postupne jednO'ho po druhém z tech, kterí t
(za nehty) mrtvého krev. objeví se v zatykaci' po- nemohli b'·t. Bud protože zrovna »sedí«, nebo že t
známka: vrah patrne poškráhán v obliceji ci na rukou.
není »jeii~h práce«. Cena stop spocívá v tom, že zu
žuje knlh podezrel)-ch. Najde-li detektiv na mí:te cinu
Všechno to neplatí u kasare. Kasar prichází nepo"c Strcšovicích tramvajovou jízdenku z trati císlo II.
zorován. pracu je v rukavickách a odchází s koristí.
kterou lze schovat po kapsách. Tím je jeho posice lepší per form'anou krátce pred pulnocí na »prímou jízdu<:,
proti bytovému zlodeji, který se musí obycejne »prJ- múže s urcitou pravdepodobností soudit na to, že j(.ie
spíše o kasare ze Strašnic než ze Smíchova. I\. když
tržet« šatstva. CO' však povznáší kasare nejvíc nade
všechny ostatní ma jetkové škúdce, je skutecnost, že ne- 7.vedavá ženská neuklidila re:k"11emeproužek zelené lát·
ky. vytržené z kabátu kasare. vzpomene si snad detek·
potrebuje prekupníku. Korist kasarova je tak ríkajíc
státem chránená. Jsou to peníze. Je samozrejmé, že ti,', že potkal predevcírem kasare X. Y., jenž mel krás-.
ný' nový nq)romokay~' kabát. Ze Stra':nic není. ale
boj policie proti kasarlolm musí b)"t prizpllsoben tak.
aby potíral v)"hody, jež kasarum plynou z povahy je- bydlí na Flore.
Na Flure muže treba bydlet kasaru víc. Ale zjistí-li
jich relT'.esla.
<letektiv, že kasar X. Y. v kritické noci silne flámov
V prvé rade je tu nepozorovan)! príchod. Proti tomu
a byl dO'konce na, tom tahu nekol,ikr<ÍJtv téže hospode
je ovšem - pri' bedném nepomeru mezi zemepisnou
rozloho11 Prahy na jedné strane a mal~'m poctem de"" mllže jít na jistO' do bytu kasare a najde tam: v kam
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~rftOmnosL
'ené zbytky knoflíkll od nepromokavého
kaebof kasar je opatrný a když zpozoruje,
že nelátky na míste cinu, spálí celý kabát.
ie s vytloukáním hospod je jakási povera kaa ar navštíví hostinec,
než jde na výpravu.
rá podnapilost, [obtežuje 'nekolik (lidí, jejichž
bydlište zná. Pak odejde do jiného hostince,
je menší v)"tržnost a konei::ne jde »udelat kasu«.
« jde zase do hostince. Obycejne
do toho, kde
I d. Tam predstírú naprosté opilství a je nerád, když si hostinský \'7.pomene na predpis, že
opilému nalévat. Když mú štestí a je opravdu
án. volú k tomu boha a lidi za svedky. Nebot
je matkou alibi.
f projde za kritickou noc pet ci šest hostincL!,
je na to, že si nikdo z podroušen)'ch
hostí nene podívat se pri' jehO' príchodu
a odchodu
na
. Pri techto obchLtzkách - zvlášte pa cinu kasar potkat, ovšem v jiné ctvrti, detektivy
a
menší urážku stráže, aby mel »alibi« na beton.
tom však zapomíná úplne, že vytloukání
hospod
es k indiciím kasarským zrovna tak, jako stopy
za límcem.

i

i

již receno, že kasarské
zapírání
nestojí u pooko V kursu. 1\1á to SVtl j dtlvod. Cikánské V)'11z jl'\'l'ní m ciré pravdy proti obha johe kasarLl.
ahy lodle (;uli\'erových
cestopisu byly revldoeJli~né a ethnografické
atlanty král. britské
O ti nauk, je reální,
edecky odtlvoclniteln)'
pou porovnání s lícní, kterou kasar podá o SV)'Ch
h reservních alibi, aniž se za iikne neho zalkne.

i

*

y o nov) cit policejních
vymoženostech
prošem i do sfér kasarL!. Ale nade všechno
si
"1' cení: neh5·t dopaden prí' cinu. 1\ proto leží
acujícího kasare povždy ostre nabit)· revolver
enOl1 pojistkou.
mžikl1, kdy proti sohe stane prekvapený
kasar
iv, prl'st;\vú platit theorie o vítezné spravedlnastupuje ókoncasu:
kdo drív.
í 1éto v[tlky je hodne strídavé. »Mezinárodní
í vef.tník« mh v posledním císle každého rocránku cerne lemovanou.
MnohO' jmen je ·tam
O a za bžd)'m cern)' krížek
s datem. Najdete
d trážníka Leopolda Domkare,
Prague-VinO'a ~euk': Kriminalhauptwachtmeister
Fritz Lem~
lm S, Sergtant dc police Louis Boucher, Paris
rown. L(,nc1on, Scotland Yard.
rodní jsou jména mrtvých. Za vet~inou z nich
námka: nstrelen
lupicem.
árodní je ta smrt, a vecná, jak je vecn)r hoj:
od"ek[l hra života »na ral1bry a šanc1áry«.

Ebenová zeme.
nora konala se v senegalském
prístavu Dakaru dolavnost: ministr osad Maginot odhaloval tam poI kým strclcum, padlým za francouzskou
vlast na
bojištích za svetové války. Byla to »velká manitrení Francouzu s domorodými
obyvateli Západní
Afriky«, jak psaly parížské žurnály a ministr Mal$val se pri tom chválou,
nad vykonanou
prací
ických koloniích. A chvála jeho rostla cestou, která

ho vedla pres Bamako, Tombuktu a Oao do Alžíru. Pri soucasném
otevrení
pruplavu
satubského
prohlásil
pan ministr
hrde, že rozkvet techto vzdálených
osad, zbudováním
velkolepých del moderní techniky,
musí v prvé rade prospeti domorodcum. A pln uspokojení navrátil se do Paríže, aby odpo\'édel na poslanecké
interpelace,
ktcré vinily ministra
osad
z nevšímavosti
a správu Západní a Rovníkové
Afriky francouzské z bezplánovitého
postupu v techto koloniích a z nedostatecné
ochrany domorodcfl.
Vlastním ptlvodcem svízelné cesty ministra osad horkou Afrikou byla kniha žnrnalisty
Alberta Londrese "Ebenová zeme«,
nazvaná v pod titulku »Obchod s cernochy,,:")
Albert Londres
je enfant terrible írancouzského
tisku, zvídavá,
nebezpecná
povaha a svým nemilosrdným
perem pokazil již mnohou idylu
francouzské
byrokracie.
Je všude tam, kde je nejméne ocekáván. Za vlády lierriotovy
zpusobil svou knihou o trestaneckých
koloniích na Ouyáne docasné zastavení
deportace
veznu. Vojenská
komise
musila
prohlédnouti
žaláre
cizinecké
legie
v Africe, protože Londresova
obžaloba
techto slredovekých
mucíren,
uverejnená
v knize »Dante nevidel nic«, vyvolala
ostré protesty levice. A Londres zatím balil svuj žlutý kufrík a
podnikal menší informacní cestu do Západní a Rovníkové Afriky francouzské
a své sveží dojmy vylícil v »Ebenové zemi«,
za kterou byl pocten oEciosním tiskem - prívalem nadávek.
Kniha vyvolala
pohoršení
v patriotické
spolecnosti
parížské:
podle Londresa
francouzska
koloniální politika v Rovníkové
Africe má mnoho spolecného
s nemeckými
pred válecnými metodami civi1isacními v Kongu. Londres
dostal a to právem.
Dotkl se príliš nešetrne
bolavého místa národní hrdosti francouzské, rekl bych všeevropské:
pomeru bíiého dobyvatele
ke
koloniálním
domorodctun,
jichž lidská cena je tím menší, cím
\ etší vzdálenost k tele grafu a železnici.
V sociální bíde cerných obyvateltl
Afriky je postavení
ženy
- jako takrka v celém Orientu to nejubožejší.
Londres
charakterisuje
je výstižne v jedné z prv)'ch kapitol své knihy
rozmluvou
dvou cernochiL První se dotazuje druhého, jak se
darí jeho otci, matce, díteti, dobytku, psu a na konec - žene.
Žena zaujímá v cerné spolecnosti poslední místo; stojí na nejnižším stupni, je smenným objcktem, který lze dostali velmi lacino. Evropané
v koloniich dovedou této láce dobre využít a
z chvilkových
svých rozmart't plodí vyvržence
této cerné spolecnosti - míšence. Míšenci! Mula tové! volá Londrcs rozhorlene. Bytosti bez práv, pariové Afriky. Otec? Úrednik, obchodník nebo ULlstojník, který sem prišel, aby se obohatil, nebo byl
presazen z trestu. Je-Ii takový otec prítomen, pak jiste jen na
krátko;
je-li vzdálen,
pak to bývá navždy.
Díte vyrustá
matka se navdtlla
k rodicum. Celá
v lCh,'ši, nebot cernošská
vesnice dítetem pohrdá a nen:) vidi je od Inalicka: bude jim
pozdeji ujídat mil. 2ádný duvod sociCllní !lepromluví
v jeho
prospech. Rozdíl je patrný: díte není ani bílé, ani cerné, není
nic! Jeho matka se provdá za nejakého
domorodce.
Mladší
bratrí budou míti rasový puvod, budou cerní, budou clenové
rodiny, hudou míti domov. Míšenec zustane míšencem. Bezejmenný, bez otciny. bez kouska zeme, která by mu byla oporou. V sedmi letech je díte umísteno ve školách pro míšence,
kde tvorí prnvláštní
druh sirOlktl: sirotku, majících otce i matky. Cel ní s:;:nové jeho matky nejsou jeho bratry;
nejsou jimi
ani bílí synové jeho otce. Míšenci jsou lIeštastné bytosti. Skota
z nich ucinila Francouze,
zákon je sráží do rad domorodcu.
Zákotl jim zakazuje nositi otcovo jméno. Ve dvaceti letech jsou
]JovolClni k branné povinnosti.
Cernoch narozený
v Dakaru je
francouzským
obcanem.
Syn generála
X., guvernéra,
šéfa
úrední správy, inženýra, lékare, obchodníka - je cernochem!
*) Terre dI::bene (La traite
Albert Míchel, Paris 1929.

des noírs), Albert

Londres.
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Proviní-li
se, bude souzen jako cernoch;
v zamestnání
bude
placen jako cernoch. Míšenci nejsou ani bílí ani cerní, ani Francouzi ani Africané.
Domorodá Afrika je v neustálém pohybu. Neklidná, nomádská krev vyhání lidi na stezky, spojující východ se západem,
napríc Afrikou. Londres praví, že cernoši prchají pred francouzskými pracovními
metodami. V posledních letech opustilo
2,600.000
lidí, Západní Afriku
Rovníkovou
Afriku francouzskou
nekolik set tisíc. Odešli dobrovolne
ze svých osad ve francouzských koloniích a vystehovali
se do sousedství
k Anglicanum
a Belgicanúm.
S domácí pracovní silou jedná bílý kolonista
velmi nehospodárne.
Bylo jí stále hojnost - exportovala
se dokonce do Severní a Jižní Ameriky, až »Chaloupka strýcka Toma« tento výnosný
obchod prekazila.
Ale ceho nesvedla
až
dosud spavá nemoc a bahenní zimnice, toho docílilo nosicství.
Nosicství decimuje cernochy po tisících a vylidnuje vesnice, ba
i celé kraje. Pochybený
sy5tém pracovní, který by se dal tak
snadno nahraditi
modernejším,
rychlejším
a úspornejším
prostredkem dopravním. Mohlo by se ríci právem, že velkost zbudovaného díla, at pruplavu, železnice, prístavu nebo silnice lze
v Africe odhadnouti poctem zahynulýcb
cerných delníkLl. Londres vzpomíná na dosud nedokoncenou
stavbu železnice z Konga k mori a praví, že od ríjna 1926 do listopadu 1927 na francouzské
strane
vyžádalo
si 140 km trati dosud zbudované
17.000 lidí! Na druhé strane
hranic Belgicané
dokoncili právc
1200 km železnice,
s jejíž stavbou zapocali pred 3 léty a celkové ztráty na této stavbe cinily »jen« 3000 cerných pracov.
Práce na železnicích
má v Africe špatnou povest.
Nahání
hruzu i otrokLlm, kterí ji staví svými tely. Londres dovozuje,
že otroctví v Africe bylo sice formálne zrušeno v ministerských prohlášeních
v Evrope, ale že ve skutecnosti
trvá dosud.
V domorodé mluve slují tito otroci uoloso. Uolosové jsou vlastnictvím nácelníka, jako krávy a jiný dobytek. Dává jim chatrce a jídlo, prípadne jednu nebo dve ženy, ayy se množili.
Deti jejich jsou ga-bibi, deti otrokli. Dríve se otroci kupovali,
J5
dnes se vymenují. Na jednoho svobodného
muže pripadá
uolosu. Podle cernošského
pojmu ži vota ti to otroci nejsou tak
neštastní. Nosí vodu, obdelávají
pole a když majitel neví, jak
jich zamestnati,
rekne proste: »Odejdi na pul roku a delej, co
chceš, jen když mi prineseš svou daií.« V principu pracují ctyri
dny v týdnu pro svého velitele;
zbylé tri dny se protahují,
škrábají nohy a hladí si bricho. Ale to je otrocká idyla: drama
zacíná objevením se belocha, který predstavuje
správu kolonií.
Prijde voják k pohlaváru
a káže: »Potrebujeme
50 lidí!« Pohlavár samozrejme
nepošle svých detí ani svého príbuzenstva.
Dá otroky. Jmenuje se to »odvod« k nosicství a na stavbu.
Každý cernoch mimo dane je povinen pracovati do roka týden
až dva pro správu kolonií. Odpracují to otroci. Podle zákona
belochu, každý má pracovat
dva týdny do roka, podle cernošského zvyku otrok musí odpracovat
vše za ostatní. Otrok
narukuje
do barevné
armády.
Otrok vykopal
prLlplav satubský,
vystavel
železnice
v Senegalu,
v Sudanu,
v Togu, v Dahomeji
a v Kongu. Peníze,
jež dostane,
predá
svém~ pohlaváru.
Po dva týdny
vlácí se otrok saval10U
s triceti
kily manioku,
sledován
svými
ženami
a detmi,
aby donesl potravu
vzdáleným
místum civilisace.
Nákladní
automobil by vykonal lépe tento úkol. Ale benzin je tak drahý
a banánu všude tolik! Otrok je banánový
motor. Když již ve
vesnici l1eni mužu a je treba dalších sil, nácelník pošle staré
uolosi a mladé ga-bibi. Po starcích a detech prijdou na radu
ženy - ne ty mladé, schopné rodit nové otroky - ale staré,
vysušené
sluncem. V Africe otrocí vše, otroctví je symbolem
ebenové zeme!
V doslovu ke své knize mluví Londres do svedomí svých
krajanu. Anglicané a Belgicané docHují v sousedních koloniích
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pozoruhodných
úspechu. Francouzské
kolonie zatím jsou pohríženy v spánek a cekají, až se materská z mc rozpomene sv}'ch
povinností.
Cernochovi
je treba podati pomocnou ruku. Benzi·
nový motor musí nahraditi
motor banánový.
Nosicství vylid·
nuje Afriku. Ve století stroju a mechaniky domorodci rozsáh·
lých kolonií vymírají, protože použití lidí místo stroju je lacinejší.
Ministr osad Maginot po svém návratu do Paríže Londresa
clementoval.
V Ubangi-Sari,
v Rovníkové
Africe francouzské.
vypukla zatím vzpoura otroku zamestnaných
na stavbe žekz·
nice z Konga k oceánu. úrední dementi!
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PRÁCE

Frant. Slabihoudek:

Lékar a nelllocný.
prOblém,
zda lékarství
umením lékare
ci vedou,a nemocn~llO.
jest vrchol·
ne obsažen
v otázce je pomeru
Otázka tato není pouze thcor tickou, n~rbrž prakticky se
jeví ve stálém boji lékarského stavu o svobodnou volbu
lékare ve všech ruznj'rch institucích, representujících ne·
mocenské pojištení dvou tretin obyvatelstva
naší repu·
bliky. Mluvcí ústrední lékarské organisace v tomto sta·
vovském zápase oznacil následovne pomer mezi lékarem
a nemocným. Lécení se zapocíllú tím, že nemocný vyhledá si lékare své duvery a sverí se jeho péci. Mezi ním
a lékarem vzniká duvcrný pomer, který utvorí vhodné
ovzduší pro klidnou práci lékare. Potreba dúvery v lé·
kare jest ciste individuelní, ji zanedbávat
znamená zbil.·
vovat nemocného svatého práva. Pokud lékari o pomeru
k nemocnému,
kten"T Bernard Sha\\' bezohledne o1kr~"
vá zcela v jiném svetle. Fodle neho pomer mezi nemoc·
nj"m a lékarem jest umele tvoren na základe mylného
myšlení lidské spolecnosti Žijící pod vlivem lékaru, stejne
jako predpokládaná
dúvera v lékare není mnoho rozdíl·
ná od víry clena Christian Science aneb sekty Pekuliáru.
Tudíž lékari požadují pro nemocného duveru ve svou
individualitu,
která má vytvorit
vhodné prostredí pro
zdárný lécebný výsledek.
Jestliže si uvedomíme nazi·
r<1ní lékarú na lékarství jako na umení, tu jiste tento po·
žadavek objeví se jak,o logický dusledek lékarského my·
šlenÍ. Jinak však bude usuzovat veda, kteráž jest úcelem
lékarství a jejíž pomoci se nemocný dovolává. Nebot v~'chova nemocného pomocí víry v lékare a v jeho umení
by docílila pravj'r opak, než o co lékari usilují. Zvláštní
duševní stav nemocného,
postrašeného
umeleckÝm nazíráním lékaru, nutí ho prebíhati
z jedné ordinace do
druhé, od jedné individuality
k jiné, bez výberu a konec
koncú snadno pak venuje duveru lékarum nesvedomitým
a nediplomovaným.
Na druhé strane, kdyby nemocný byl
vychováván
ve víre v objektivnost lékarské vedy a kdy·
by na tabulkách lékarú bylo vryto poctivé, vedecké >lnevím«, tu zajisté by se méne zmatkú a více dobra prineslo
nemocnému.
Jestliže podrobne probíráme požadavek lékaru ve vol·
be lékare a v pomeru nemocného k lékari, lze v tomto
nazírání zjistiti staré zbytky medicinského
myšlení, stopy nábožensko-medicinského
kultu. Víra, kterou clovek
venoval v mythologické
dobe knežím-lékarum,
mela stejnou lécebnou sílu jako ta, která se požaduje v dnešním
moderním pomeru nemocného k lékari. Z této doby za·
chovanÝ nimbus, jímž obestreno lékarství až po dnešní

vá lékarum zvláštního postavení v lidské spozvláštní privilegia, která jim dovolují, aby se
do jisté míry domýšlivými na své poslání a na
lastní etiku. Formulovaný požadavek duvery v lézdá se totiž býti nic jiného, než zbytek staré sláské theokracie a udržování kouzla výsad lékarviduality. Lékari zapomínají, že duvera v ne preýU stavovskou výsadou a že cel á c i v i I i s a c e
odstate
založena
na duvere
cloveka
e k u, stejne tak, jako se neobáváme vyjíti dnes
ulici za temné noci. Jinak by byl spolecensk~T
emožn~·.Ztráta tohoto výsadního pomeru lékare
nému by jako dusledek musila prinésti další nátabulce lékarove, jak praví Sha\\': "Pamatuj na tJ,
jsem pouh~' smrtelník".
rakticky nemocný o problému dúvery neuvažuje,
v prípadu rychlé pomoci lékarské, kdy beží
šímu lékari. Krvácí-Ii nekdo nebezpecne aneb
tížen náhlou nevolností, neceká na lékare své
nýbrž pošle pro lékare, který je nejblíže. Zaníjeho oko, hledá v seznamu nejbližšího ocního léeine tak, jako když dostane prudké bolesti zubu,
ubního lékare. Tudíž v akutních prípadech nebezistuje u nemocného potreba lékarské individuabrž proste lékare, jako predstavitele vedy. Jinak
ývá v prípadech déle trvajícího onemocnenÍ. Zde
e se duševní stav nemocného co nejcitliveji. Le'ný na pr. upoután na lužko srdecní vadou, lze
i, že vyvolí si lékare své duvery. Ovšem koho
voli? Obycejne to bývá lékar, který byl povolán
m prvního záchvatu aneb za nemoci vystrídá se
olik. Jeho duvera v lékare se mení podle stavu
Pritíží-li se mu, volá jiného, je-li mu lépe, zustane
ému lékari. Onemocní-Ii brišním tyfem a je dodo nemocnice, tu jiste nepremýšlí o duvere v lébrž proste odevzdá se lékarské vede. Leží-li ve
b horeckách, nezná opetne problému pomeru léemocnémujiž proste proto, že jest to nemožné.
oduje tudíž pri volbe lékare? Cím rídí se nepri olbe lékare, jemuž duveruje a mezi nímž
vYtvorit vhodné ovzduší? V prvé rade jsou to
znaky vnejší povahy. Rozhoduje sympatická
príjemné Vystupování, dobrá povest, znacná
dobré výsledky v lécení u sousedu, osobní znáLze pripustiti', že tyto stránky mají do jisté
'vÝ vliv na duveru nemocného, avšak na úkor
·ektivnosti. Vždyt rozhodují tyto znaky nejen
lékare, nýbrž všech lidí a v celém spolecenf. Jinými slovy receno tyto vnejší stránky, podspolecenskou duveru všech lidí, nejsou ješte
pro zvláštní kvalifikaci lékarské individuality,
oe od nemocného', který sám sebou je nekritityto znaky ve volbe lékare prakticky rozhonr vedecké pravdy, jest videti v ruzných hJch pomerech ruzných lékaru. Lékar není tudíž
ecenskou výjimkou, nemá zvláštních práv na
pomeru k nemocnému, ne vetší, než jakou má
cloveku.
.casto ani nemocný sám nerozhoduje ve volbe
ývá vždy v tom stavu, aby sám urcoval, cazmínené okamžité potreby, rozhodují príbuzní,
lubydlící. Tyto okolní vlivy volí lékare bez
subjektivnímu· stavu nemocného. A prece
lvní stav jest podle tvrzení lékaru rozhoduvytvorit správný pomer mezi nemocným
LI

a lékarem. Jestliže shrneme svoje poznatky, tli vidíme,
že ve vetšine prípadu volby lékare rozhodují okolnosti
povahy druhotné a materielní, než duchovní a subjektivní
stavy nemocného. VždYt i tak zv. typ rodinného lékare
není dokladem pro zvláštní duvernÝ pomer k nemocnému, ne vetší než jaký nalézáme i v ostatním spolecenském živote. Na:opak možno tvrdit, že stací v rodinné
porade jeden hlas proti domácímu lékari, a již veškerá
duvera se odávzdává novému, lepší povestí obestrenému. Tudíž duvera v lékare souvisící úzce s pojetím jeho
individuality, jest zjevem labilním, problematickým, takže nemuže býti vedeckým pravidlem pro tvorení pomeru
mezi nemocným a lékarem.
,
Lékar a nemocný jsou ve vztahu k sobe zcela lidmi.
Rozdíl mezi nimi spocívá na priro~enÝch rozdílech, nazírání na vec asi takových, v jakých jeví se rozdíl mezi
odborníkem a laikem. Predpokládá se, že nebude nemocný kritisovat lékare, jako by si netroufal opravovat krejcí
stavitele. Tudíž duveruje-li laik stavitelovi, že mu vystaví bezpecný dum k 'Obývání podle svých znalostí,
muže i stejne duverovat lékari, pakli se uchýlil k nemu
o radu. Vždyt stejne tak jest jisto, že nekterý stavitel
by byl lacinejší a obratnejší, sympatictejší a vzbuzující
vetší duveru, jako nekterý lékar v pomeru k nemocnému.
Pokud by pomer mezi nomocným a lékarem potreboval zvláštní výjimky, zvláštní duveru nemocného v lékare, lze pripustiti jen u nekterých stavu duševních a nemocí takových, kde rozhoduje vliv osoby (sugesce) atd.
I tohoto vlivu jest potrebí nejenom v lékarství, nýbrž
i v jiných deních spolecenského života. Tak na pr. kouzlo lékarovy individuality, povest, jíž jest obestren, pusobí zdárne na nekteré stavy duševní, autorita individuality presvedcuje nemocného atd. Pokud lze mluviti zde
o umení lékarském a lékarské osobnosti soucasne se
zdárným výsledkem v lécení, urcuje sama veda hranice
tohoto konání. I v tomto beží vlastne o prozatímní vedeckou, lécebnou methodu, kterou ovládá každý lékar,
a pokud ji nemuže uplatnit, jest tomu tak stejne jako když
lékar s anatomickým defektem na ruce nemuže býti sice
chirurgem, ale dobrým lékarem jiného oboru.
Pri zkoumání naznaceného názoru lékaru o nemocném
,objevují se nejen zbytky starého medicinského kultu a
n'tzných method lécebných, nýbrž i konservativnost lékaru. Poválecnou sociální vlnou postižený lékarský stav
brání se nové orientaci a organisaci, a jestliže na pr.
rodinný typ lékare staví se za vzor pomeru lékare k nemocnému, podobá se vzpomínkám na staré zašlé doby.
Lidská spolecnost smeruje svým vývojem ke kolektivismu, k sociálním jednotkám a prehrnuje se svým vývojem
pres hlavy lékaru a nutí je k nové orientaci. Nové hospodárské pomery vyvolávají ve stavu lékarském zduraznování starých method, výsad a casto neuprímný sentimentalismus. Tím se celý problém pomeru nemocného
k lékari, který se jeví ve stavovské otázce svobodné
volby lékaru, dostává na pole hospodárských zájmu.
Proto zduraznování lékarské individuality, duverného
pomeru mezi lékarem a nemocným, tak hlasité v poslední
dobe, má zcela marxistickou základnu .
Pokud se tÝce otázky svobodné v'olby lékarské v nemocenském pojištení, hájené naznaceným presvedcením
lékaru o pomeru k nemocnému, lze ríci, že zbývá z ní
jen sociologický fakt svobody nemocného jako cloveka.
Že tento nemá býti nucen, omezován ve smyslu osobní
svobody. t. j. že má míti právo volit si lékare podle svého
prání. Tento fakt má znaky spolecenské, prání volby lé223

PHtomnosL,
kare spocívá vetšinou ve vlastnostech
lidských, v pohodlnosti, v príhodnosti
a jiných vztazích povahy dru-'
hotné a materielní více než v tlom co uvádí predpoklad
lékare. Jest jisto, že jest šetriti svobody cloveka a zejména nemocného. Avšak spolecnost lidskú svými jevy a
potrebami vždy do jisté míry urcuje individium. Nelze
zde tudíž mluviti o oprúvnenosti
svobodné volby pouze
se stanoviska
lékari!, n~'brž i s hlediska spolecenské
potreby. Pokud se predpoklad
duverného pomeru mezi nemocnj"m a lékarem zdá býti nutným, jest vinen nemocný
svou vírou v kouzelnou osobnost lékare, svou nevedomostí. Proto bylo by v zájmu jak ,nemocného tak stavu
lékarského, aby lékar vzhledem k sobe zavcas a kriticky
dovedl rozpoznat hranice svých hospodárských
zájmu a
ideologie.
Jaký jest tudíž p,omer mezi nemocným 'a lékarem?
PredeVším nutno zduraznit, že není úcelem této úvahy
postavit lékare a nemocného vedle sebe jako chladné cinitele, z nichž jeden žádá piat a druhý zdr~ví, nýbrž jen
poukázat na to, že duvera nemocného v lékare musí býti
stejná jako v kteroukoliv jinou spolecenskou
instituci, že
lékar není o nic více mravncjší,
než jiný clovek stejné
kultury. Nemocný musí pochopit, že je lékar clovekem.
Beží nám o to, uvésti nemocného
na sprá vnou cestu
myšlení, jakož i na to, že lékar nemuže pro nej více vykonat, než co lékarská veda zná a umí. Že lékarství není
umením, n~'brž vcdou, podléhající stejným chybám jako
vedy ostatní a tudíž predevším.
mluví-li se o duvere nemocného k lékari, musí mluviti se o di'lvere ve vedu lékarskou a v lékare pak potad, Dokud sahá jeho poctivost
a vedení, cili pokud má ty ci ony lidské vlastnosti. Pomer mezi nemocným
a lékarem musí být vedeck~' a
lidský, stejne tak jak,o i vedec je clovekem. Pokud nastávají ruzné nesrovnalosti
v mínení, jest vinen nemocn~',
lékar a myšlení celé lidské spolecnosti.
Jestliže profesor
Miiller praví, že lékarské
vede se
muže každý naucit píli a rozumem, avšak k vykonávání
lékarského
umení, že jest treba míti obzvláštní
nadání,
zapomín{l, že tomu tak jest v celém spolecenském
živJte.
.Jest prece samozrejmo,
že papírové
vysvedcení
neprináší záruku poctivosti a vcdeckého
jednání lékare, kterýž je t predevším
clovekcm. Stcjne tak se nedá zaprít
obchodní talent nekterého lékare v pomeru k nemocnému
aneb hospodá rskú závisbst
lékare od nemocného. K I ékarství
jest
treba
stejnéh,o
nadání
jako
k v~' c h o ved
e t í, j a k o k e sty k u c lov e k a
s c lov c k e m. Tudíž opetne není zvláštní v~'sadou lékaru mít v~rbornou známku v 'oblasti mravnosti a vedy,
protože jsou lékari.
Jej i c h k val i t a z á v i s í .) d
k o n t r o I y j i c h I i d s k o u s p o lec n o stí, o d j ej i c h v ý c h o v y a h I a v n c j a k d o v e d e I é k a rs k Ý s t a v sám být i v u c i s obe u prí m n Ý m.
Lékar casto sám nejenom vuci sobe nedovede
b)'ti
kritickým,
nýbrž i vuci svým kolegum.
Jestliže sám
o sobe tvrdí, jak praví profesor Much, že má bj"ti pilný a
vedecky založen, dokazuje, že verí v lékarskou vedu víc
než v lékarské
umení. Pr'oc tudíž doporucuje
duver,a
v lékare a ne v lékarskou vedu.
Nesrovnalosti
v názorech o pomeru lékare a nemocného jsou zcela lidským projcvem. Vždyt mínení laika o nemocném stejne jako lékarovo není jednotné. Podle laika
b"S"tinemocným znamená vuli býti zdravým.
Zjistí-li lékar, že jest zdráv, a zdrav~r nemocný cítí dále bolesti,
jest podle svého mínení nemocným.
Diagnosa není pro
nej duležitou, žádá o lécebn~' prostredek.
Podle neho jest
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lékar clovek, který zná prostredky.
Nemusí to býti
školený lékar. M;yslí, že mezi laikem a lékarem nem
šího rozdílu, než melzj odborníkem a lékarem. Myšle
ve žije nemocný ve stadiu symptomatologie.
Nem
zná svoji nemoc (podle bolestí), a lékare volá jen pr
aby mu dal prostredek.
Tento primitivní stupen nazí
jest u nemocného
podnes. Jestliže ho bolí zub, ptá
nejprve clenu rodiny a známých
o radu, poté ve
aspirin, natre dáserl jodem a nakonec jde k lékari. T
symptomatologické
stadium zaujímá vetšinu nemocný
Jest jen málo tech, kterí myslí vedecky a kterí pri
vají odbcrnost lékare ne pouze jako znate!e prostre
nýbrž i diagnostika.
Pro,to nemuže porozumet nemo
vedeckému a jasnému pomeru mezi ním a lékarem d
sám nedostane
se do vedeckého
zpusobu myšlení.
otázka pomeru lékare k nemocnému
stává se pak
žitou.
Stejným chybám podléhá i lékar. Ion, dává-li prost
dek bez diagnosy a vyšetrení,
degraduje se na myšle
primitivní. I lékar vyšel od 'prostredku
a ne od nem
Veda pozvedla lékarství na stupen kritického badání.
empirie ke kausalite, od symptomu k souvislosti sympt
11111,
od nemoci jako objektu k podmínkám
nem
Jestliže lékar správne hodnotí sám svuj vývoj a jestl
iak lJraví Krayl, naucí se správne klást v medicine at
ky, jin~'mi slovy nezLtstane-H na úzkém jednostranné
medicinském myšlení, pochopí lépe svuj pomer k nem
nému a vuci sobe a vede. Nesmí býti ani pouhým ther
peutikem ani diagnostikem,
musí býti vedeckým lékare
.Jako vcdecky založenÝ se širokým rozhledem pocho
kde zustal nemocný ve svém myšlení a co mu chybí, ab
se vyjasnil pomer mezi lékarem a nemocným.
Lékar musí kriticky poznat i svuj stupen myšlení neje
ve vede samé, nýbrž i v dení lidské spolecnosti, aby mob
správne hodnotit a vychovávat.
Proto musí vésti nemoc
ntho k vedeckému myšlení a odstranovat
trpelive všech
nv sklony ku primitivismu,
Jestliže lékar bude hlásat
základ lécení duveru v sebe, utvrdí nemocného v jeh
primitivním
nazírání. Lékari budou pro neho tajemný
osobami. jež navzájem konkurují svou tvurcí cinností a
vnejší vlivy ,osobnosti budou z{l1dadnou pro volbu lékare.
Tím ztrácl nemocný, lékari a veda.
Konec koncu inteligentní nemocn)' dovede nekdy kri
ticky hodnotit sví!j pomer k lékari. Jeho duvera vzrusta
k autoritám
vcdecky uznan)'111 a p,odlc: Sklltku, jimiž se
individualita
lékare projevuje v lidské spolecnosti. Tato
duvera jest v úzké souvislosti s vedeck)'m nazíráním a
lékarskou
vedou. Avša k veliká vctšina potrebných lé·
karské pomoci toho nezná. Nemá možnosti nadání a jeho
pathologický
stav hledá lékarskou pomoc za každou ce·
nu. Proto behá od jednoho lékare k druhému, poslouchá
rad laiku, naslouchá kritikám o lékari, zda ten ci onen
tomu lépe rozumí, kter)' umí lépe lécit a jakou má methodll atd. Kdyby lékar byl pro nemocného predstavitelem
vcdy a c],Qoveka, casto by toto stanovisko
bylo prospeš.
nejší zbytku zdraví nemocného
a jeho financní situa::i.
.Jeho nesprávný názor o nemoci, lécení a lékari, zahalenÝ
casto kouzelným oblakem lékarského
umení, ponechává
jej ve vetší zoufalosti, n ž lidská a poctive vedecká rec
lékarova. Proto má-li býti správn~T pomer mezi lékarem
a nemocným, musí lékar krome nemoci znát i chyby ne·
mocného v jeho myšlení a hlavne znát sám sebe jako lé.
kare a cloveka. Mezi nemocn~'m a lékarem jest možný
jedine poctivý a vedeckÝ pomer.

