PtítomnosL
oslovenský

kapitál v cizine.

cení, že Ceskoslovensko je zemí vLlci cizine
'tálove více pasivní než akitivní, je hluboce zanejen v tak zvané široké verejnosti, která
o vecech hospodárských bývá velmi špatne
ána. n)'brž i mezi hospodári, v kruzích bana prumyslových. Protože pred prevratem téhny centrály velkÝch prumyslových podniku,
Ieznic byly ve Vídni, domníváme se namnoze,
odvislost od Rakouska je prí.Iiš veliká a podtím jednak význam nostrifikace, jednak výlet který byl rozhodne prízniv)' pro repatrialQvenského kapitálu. Vidíme-l:i, že vídenská
áci dnes témer den ode dne svuj bývalý výcímž nechceme ríci. že jej prebírá Praha -ledek odlivu akciového kapitálu z rakouských
Ceskoslovenska. D r. S m u t n v ve knize
í bilanci Ceskoslovenska a pozde~ji specielne
po d ár s k é m R o z h led u zkoumal, jaký
na naši platební bilanci zahranicní obchod dekI k presvedcení. že podl~ statistických záznazkoumal. nakup'Ovali jsme od roku I925 do
li 1<)27(pro rok 1928 nejsou ješte zjišteny
ale j~ou nesporne velmi príznivé) více pa, inc, než cizina ti nás. ,\ sice získali jsme jich
5 více o ISO milionu. Kc, rok na to o 420 mil.
u 1927o 460 mil. Kc více.

i

utn~' konstatuje:
Ddležité je však vedeti, zda byl snad tento výsledek
en 11m, že cizina vyprodávala
svoji zásobu ceskokých papíru, nebo spíše naopak. že Ceskoslovenmnožovalo svuj stav papíru zahranicních.
Jestliže
ovensko zvetšovalo
svuj majetek
zahranicních
nasvedcovalo to hospodárskému
vzestupu našemu.
se naopak cizina hledela zhošfovat
ceskoslovenpaplrd, nebylo by to žádnou príznivou
známkou

Mru jednotliv)'Ch položek dochází dr. Smutku, že cizina dokonce zvetšila od roku 1925
ek ceskoslovensk)rch papíru asi o 125 mil,iookud jde o vlastní bilanci - to jest, jaký výcizina z kuponu ceskoslovenských a kolik naynášejí kupony papírll cizích. vidíme, že
S byli jsme p a s s i vn í proti cizine 146 mil.
1926134 mil. Kc, v roce
1927 pouze
K C. Za rok 1928 nemáme ješte data. ALe
celkové velmi príznivé konjunktury hospodíti, že se naše pasivita vuci cizine ješte více
ba m o ž n á z e dne s j s m e již a k t i váme se ze zeme
dll1žnické
zemí
kou.
chteli ríci jen úvodem, abychom se nyni
ati strucnému prehledu našeho kapitálu za
ovšemže prehledu velmi kuséhO', ježto
naprosto nedostatecné a namnoze spocídohadech. ProtO' také se omlouváme hned

predem, že nebudeme uvádet témer žádných cbei, nebot se priznáváme, že jich neznáme - a pochybujeme.
že je nekdo ví, nebO't i Národní banka, která prirozene
temtO' otázkám musí venovati zvláštní pozorn'Ost, nemá
svoje informace z první, nýbrž až z druhé a namnO''Ze
z tretí ruky. A její informace jsou prísne duverné.
Ostatne není to ani tak lehké ríci, co je ceskoslovenský
a co cizí kapitál. Vezmeme si príklad:
Ce s ká
eskomptní
banka
je ceská hlavne jménem.
Když byla provedena nostrifikace, zustalo 22'5% v rukou O s tel' I' e i c h i s c heC
I' e d i t-A n s ta; t
a
22'5'0/01v rukou N i e de I' o s tel' I' e i c h i s c h e E scom p t e g es e II s c haf t. Zbytek 55'%1byl puvodne
v ceských rukou za vedení Ž i v n o s ten s k é b a nk y. Ale když pred tremi léty prošla úmluva tohoto
syndikátu, ceský vIiv se neudržel a akcie se rozprchly,
pri cemž cást dostala B a n q u e d e Rr u x e II e s,
cást A m s tel b a n k v Amsterodame. cást K I e i nw o I' t, S on s a n d Co. v Londýne, cást M. M. W a rb u I' g a n d C O'. v Hamburku a konecne I n tel'na t i o n a I Ac cep ta n c e Ba n k Inc.
v New
Yorku. Je tedy videt, ze i pri prevažujícím nemeckém
kapitálu Ceské esk0111ptní banky je tentO' ústav tak internacionální, že mluviti o národnosti je velmi obtížné.
Predevším se podívejme na :K" e m e c k o. Zde je
CeskO'slovensko interesováno
kapitálove velmi silne
ctyrmi skupinami:
Pe t s c h k e m-Ú stí,
Pe t s c hke m-P I' a h a, W e i n ma n n e m a S c h i c h tem.
Ceské banky pokusily se zakotviti v Berlíne pred
nekolika
lety zrízením
C ech o s I a vak i s c her
B a n k vel' e i n. Tento podnik skoncil však velmi žalostne, zato se podarillO nem e c k )' m bankám z Ceskoslovenska zríditi operní bod v B a n k f li I' A u sw a I' t i g e 11 H a 11d e I v Berlíne, k nemuž pozdeji
pristoupila
i Ž i v n o st e n s k á ba n k a. Ces k ft
ba n k a U n i o n získala v roce 1924 zájem na
D e u t s c h e O r i ,e 11t b a n k A. G. v Berlíne.
Ale to jsou úcasti kapitálove málo významné proti
velmi mocnému k o n cer n u P e t s c h k li a We i nma n na. Skupina techto trí os'Ob je súcastnena na
stredonemeckém
a v~'chodonemeckém
h n e d é m u h I í, kde má prý ma joritu á dále na
kamenouhelném
a težkém
prumysl1u
h o I' n 0' s I e z s k é m. V Horním Slezsku je to velká
úcast na H o h e n I o h e w e I' ke, L a u r a h ii t t e a
B i s m are k h ii t t e. Ve stredním Nemecku je ústecký
Petschek hlav. akciO'nárem »1 I s e« Ber g b a u A. G.,
»Eintracht«
Braunkohle,
Niederlausitz e I' K o h len \V e I' k e a Hub e rtu s B I' a u nk o h len A. G. »Hospodárský Rozhled« ze 7. brezna
t. r. vypocítává bursovní hodnotu techto ctyr podniku
na 198'8 miL Mk, cili více než 1'5 miliardy Kc, alé jejich skutecná hodnota je nesporne mnohem vyšší. Pro
ústeckou firmu Ignatz Petschek, jež na základe majO'rit má u všech spolecností smluvne zajišten výhradní
prodej, vyplývá z techtO' úcastí ješte jiný zisk. kterým
se podstatne zv)'ší výnos, docilovaný akcionári na základe dividendy. TO' je jen cást Petschkova koncernu
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PfitomnosL
- je videt. že není nikterak
rnepatrn)'
a že zejména
v hnedém uhl'í je posice ceskoslovenského
kapitál,u
\' Nemeckll znacná, Práve tak znacn)' je vli\, kapitáLu
Weinmannova
a Pebchldl
ve zmínen)'Ch
již montann'Ích p clnicÍch hornoslezski'ch,
Schichtllv
koncerl;
je interesován
v rTemecku -ale
také ji·nde za hranicemi.
ve trech smerech:
\' parfumerii
íEJícla).
cokolilde
a v umel \' c h t u c í c h, bcnc1lle
umcl)'mi tuky - nebot (10h~da. sjednaná
koncem
ledna
mezi
S c h i c h tem.
J u r g e' n s (-'ln
a\';:)
11 cl e 11 Ber g h m ZP1\SObila znacnS' reIzrllch. ježto zl1am ná kartel evropsl<i'ch
výrobcll margarinu
a ovláclnutí 7S%' veškeré evropské
produkce
umel5'ch tuklI. Nominelní
kapitál všech trí
"pol'ecno~tí ciní pre,; 3'S militlrdy Kc. Georg Schicht
.\. G. vymenil \' r~)ce 192f vetší položku akcií s holdingovou spolecností
TJ i ln mat
I in clu str i e- u n d
Han d e 1s - ,\. (;. \' Curychu.
kterou
sám založil
s akc. kalpitálem 39 mil.. šv)'car. frankó. Tato spo1lecnost prevzala veškeré Schichtovy
úca ..ti a sice: v Rakousku
() s t e r r e i c h i s c h e G e o r g S c h i c h t
A, C., úcast na Ema n II e I K h u n e run
d S o h 11
A. G. (margarin).
S ar g u 11d S o h n C. m. h. H.
(svícky
a mý'dla). E 11i <ci a C, m. h.l:-T. vesmes
ve
\I í dni. V Nemecku E I i d a v Lip s k u, R e ic h ar d t G. m. h. H. Harburg-Hamburg
(kakao a coeue
Deutsch-hohmische
ElhekOláda),
s c h i f fa h r t ,\. G: \' Dráždanech.
Ve Švýcarích
»S a i s« () I \\' e r k e i\. G. v Curychu.
v Maclarsku
E I d a v 13 LI ci :l pe š t
a J o se f 1 LI t t e r v Budapešti
(mS'dlo)
a konecne
v Jugoslavii
G e o r f.('
Se h i c h t ,\, G. v Záhrehu a P r vn í o ~ i j e c k o u
t o V [\ r nu n a m 5' d 1a v Osijeku.
Tím ovšem není koncern SchichtLIV v margarinu
ani
zdaleka vycerpán.
Néot
to j~ou priznané
úcasti, po
prípade pobocné závady. Heinz
Str a kel e (»Tagesbote« z 18. února) uvádí, že možno pocítati s Schichtovou úcastí také na
I i n d u :; t r e f\. G. v B u ci ap e š t i a na () 1'i n d u str i e A, G. \' G I a r u s ve
ŠvS'carích. jurgem:, kontroluje
vetšinu - asi 70%: nemecké v5'roby margarinu
spolu s Van clen Bergho"ým koncernem.
Schicht má dominující
postavení
ve
~trední Evrope a na Balkánc. Nyní se utvorila v Berlíne spolecnost
I a r g a r i ne-li ni e s akciov}"m karitálem
350 milionll holandsk)'ch
zlat5'ch, jíž vcele
"tojí l\nton
lurgem,
Leo Van den Bergh
a Georg
Schicht. Jestliže dnes ovbcla i'í již tri ctvrtiny evropské
v)'lob)'
llm(1)'ch tukll. mOžno pocítati
zcel'a urcite
s cla1<iíe pansí a f'e snahou o monor-olní postavení.
Druhá <Iná pO.lce Schichtova
v N cmecku ;e v prumys]u
c o k o á d O v é J1l Pocátkem
minulého
roku
dal~ "ice firma Schicht
dementovati
zpr;lvy '0 koupi
\'alné hromady
R e i c h a r d t - \7I,T (' r k e. ale' poslední
nemeck~'Ch tovúren na cokolúclu potvrdily,
že Schicht
ie (lnes bud' druh)'m ·nebo tretím nejvetším
výrohcem
cokolády v • 'emecku.
Základem
Schichtnva
koncernu
i~ou vedle 1{ciC'!,an!t-\Verke
v ITamllurku-\Vanclsbeku
(;aedk'e
'\. C. \ T~lamlJt1rkll a lohann
Gott1 i é h II a u s \\' a I c1 v Ma g d e b' u rku.
..'dluví se
. (~ "Iivu na (' o I cl i 11a ,\. G. Plill1Y Schichtovy
v cokoláde nejsou dosud jasné, ale je jisté. že "edle skupiny
. 'est!t:--Kanc,
cl-Sarotti
;e jLdním
z nejmocnejších
nemeckS-ch cokoláclníku.
Nutno "šak podotknouti',.
že
není dosti ja~né, zda veškeré tyto úcasti jsou financo,,!lny Sclúhtem.
jde~li tedy o ceskosloven
k~' kapitál,
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nebo je-Iii z,de jiné spojení, je-li zde snad kapitál mezinárodní, v ncmž Schicht pouze figuru je.
To je asi v hlamích
rysech úcast ce<;koshven.-kého
kapitálu
\' ~e111ecku. L' Schichta jsme již prešli také
clG jin}"ch státLI. :\ež SI,:' obrátíme na Balkán, podívejme
,'e na ceskoslovenck~'
kapitál. roztroušen)'
v nepatrných
cústeckách dále za hranicemi.
Pojištovna
S 1a v i a má
vlastn í pojištovnu ve S poj e n ~' c h s t ú tec h. Bata.
kter)' mel zde rovnež 2 továrny, likvidoval tuto posici.
\' baltických
státech rn;'l Cen t r o k o m i s e filiálkY
\' R i z e a \' I{ e \' 8 I u. J Je g i o b a n k a získala
úcast na Lat v i j a s I) r i \' a t han k a v R i ze.
V Ltalii mela Živnostenská
banka
filiállku
v Terstn
s expositurou
v !\hhazii. V roce 1928ii
však prodala
Banca clAmerica
e clfta1ia ústa"tl Gioniniho, Vít ko" i c kéž
e I e z á r 11 y mají od roku 1897 \'elké doly
na. rudu ve Švédsku.
V roce 1912 zíSkala Báns k á a h u t ní spolecnon
všecky
akcie švéc1s10"ch
dni II S t a s s a - G r u f v e - A k t e h o I a g e t. v roce
'913 všecky
akcie
spolecnosti
Y c k o r bot tenG r uf v (", V roce T 917 opct tuto úcast proda la spalecnosti
T r a f i k a k ti e b () I a g e t G ran g e s her g
x I ó s u n clo ~e kterou ujeclnala clod;lVko\'(IU srnlOll\'t1 a na které. jak se zdil. mil i úcast.
Vedle Nemecka jsou to prirozene
nástupni státy, \'e
kterých se cef'koslovensk)'
kapititl nejvíce mohl uplatnit. Mel tam ,·klon již pred válkou a po ,,~tlce zLlstal
tam, kde se zclúlo, že je mu puda prízniv;l. jinde likvidoval svoje posice - zeiména \' Rakousku
- jak se
zdá nekdy i príliš oj)8trnc, Je jisté, že pred šesti, sedmi
Iéty jsme mohli zakotvit v Rakousku
daleko pevneji a míti hospodúrskcu
nac1vlúdu v ~ousednÍm státe. nebylo také politicky zceb hezv5'znamné.
Dnešní posice
Ceskosloven~ka
v Rakousku
není príliš shclá.
Rozhodne se v posledních
dvou letech mnohO' zmenilo,
mnoho akciového kapitálu,
kterS' hyl dríve ve Vídni,
dostalo ~e do Prahy. ale pres to je v platební 'bilanci
v užším f'lova smyslu (toliž pokud jde o kapitálové
vlastnich'í)
Rakousko
VLICinám aktivní. Nejrozsáhlejší
úcasti na rakouském
prlnnyslu
má podle K a š par a
(LS. bursovní papíry 1928/29) Ceská
banka
Union:
je súcastf'ena
na E i sen w e r k e v K r i e g1 a. c h u \V e r t i c h. E i se n- u n d S tah I w a I z\V e r k ~ ve
\- í dni,
Ley k a 111-J o s e f s t a I A. (;.
f ti r Pap
e r tI. D r u c k n d u s t t e ve Š t ý rekém
Hradci,
na liri.ider
Reininghau~
A. G. fur
Brauereiund
Spirilusindustr i e ve S t e i n f e l ci LI a na
l n t e r n a t i on a I e R i.i c k- u n ci M i t v e r s i c her u n g s A . G.
\-e V í ci n i. Les k á e s k o m p t n í 11 a n k a je súéac,tnena na V e r e i n i g t e E I e k t r i z i tát s - i\ kti e n g e s e II s c haf' t ve Ví dni,
ale upozornili
i~me již na internacionální
charakter
této hanky, takže
težko ríci. možno-li tuto úcast pokládati
za I apitál
ct>c.koslovensk)'.
Z prumy~lovSTh
podniku
patrí
Z áradocesk)"m
továrnám
kaolinov)'m
a
š a mot o v ~'!TI' od roku 192~ I•. K r a ft, Di 11a s'
11n d S c h a mot t e \Ve r k e v e \Iv' a r t h tl 11 Víde-j'í~kého Nového
Mesta a K r ;t I o cI \' o r s k é c eve \Va I cI 111'i.i h I e u Vídne .
m e 11 t á r n e závody
J utno
ovšem podotknouti.
že na Královédvorské
cementárne
mú znacnc;u 1<apitálovou úcast N ieclerosterreichische
Escomptegesellschaft
ve Vídni.
A tím je
v hrubých rysech ,,)'cerpána
ceskoslovenská
úcast ka·
;:it;llo\"é na rakouském prumyslu.
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PHtomnost....
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a <r ~ r ~ k u je Ces k ft IJa n k a U n o n
a t i pes t s k é t o v iLr n e n a s u k n a,
s I' o mp t n Í han k a na U her s k é t oV poe e I o \' é h () z ho ž í v Budapešti.
be u'azu je :e \' l\ladarsku
ceskoslovensk~'
ní p r II my.' I. kter~' zde hledá v~rhoclnej"Í
než má u nás. V R a b u zrídila prádelnu baa I a ut hne r, firma Per u t z o v a preohu z Pr<lhy. kde vyhorela její tkalcovna,
do
ma Mauthncrova továrn8 vyrábí 2.10 vagonll
ne a múže úplne kr)'ti madarskou
spotrebu.
Idily v Madarsku
vlastní závody textilní
too r i t z D o c t o r v Pro s tre ci n í ITl L ao V r e h Iia b í,
S)' k o r a z Lomnice nad
a Her r ma n na P o 1 1a k a synové v Parské Trebové. Tato' poslední
firma z<IJložila
t vámu v Budapešti. Mimo to odstehovalO' se
ce'ikoslovensk)rch firem z W a r n s c1o r f 11 a
n s k a do Macl'arska. Pokud vllbcc n ,hyla
ba rr('ncsena - jako se to sta-In u l1ekter)'ch
chtlllid.:~'Ch 11:1 Slcvensku - mltžeme mluviti
lmenskél11 exportu kapitálu.

i
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nacnú je ccskn!'lo\'enská
kapitálo"á
úcast na
í jihoslovanském.
Je to predevším
I nostcnské
banky,
která roku 1909
puvodne v Osijeku
J u g o s 1a ven s k o II
. jíž sídlo pozdeji prene~eno do Bel e hra"
I a má akcim')' kapitál
100 mil i o n LI d ieehož \'elkú po!ožka, patrne vetšina, je v ruobanky. Do koncernu
této banky a tím
nostenské banky - patrí akciO'vá spolecnost
C, S r e 111S k á s p o 1e c n o ,- t
pro
p eí c ti k r o v ére p y. P rád e ln y a t k a ID li J{ are s a. žel e z á r n y Ti t a n v K apojišto\'na
T r i g 1 a v v Bel e hra ci e,
k á s 1é \' ft r n a, par ním
1Ý n U n i o n
k u, ha r c k Ý vál c o \' Ý ml Ý n, A k c i 0lec n o s t pro ln e n Ý p r II mys I v O s ihor vat s k o - s 1a v o n s k ft a. s. pro
1 C ti ker n í v O s i j e k u, chemická
tO'S« \' Z ft hre
b ti. ohchodní
spol'ecno.,;t
m v O s j e k u a V;L 1 c o v é rn 1 Ý n y
Mi hol j a c. Druhá banka, která má znacv království Sl IS., je P r a ž s k ft úv e [roce [1)20 spolupt''tsobillél. pri založení
Sl 0banky
v Lublani.
Mimo to založila
C u p r i j i c u k r o v a r s akciovým kamilionu dinárll. l\liÍmo to má banka úcast
va r II »C r \' e n k a« v C rve TI c e a
2 založila parostrojnÍ
p i v o va r a s 1 aJ a J{ o ci i n e prevzetím
stávajícího
již
J. Kosovljanina. Tento pivovar zakoupil
"keré akcie p i vo v a r u veS
k op 1j i,
tern Pragcbanky
rozšíril.
Tak jako do
dcházejÍ textilní
firmy
do Jugoslavie.
r o v y závocly zrÍdilly továrnu v Belehrafiliálku i I I e r m a n n PolI
a k, dále se
irma St e n a s p o I. ze Lnárlt,
S i e01. ze Svitav, Regenhart
a Rayaldova, bratrí 11 o 1z n e r o v é z HroFiederové
z Nemecké
Brusnice
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nekteré menší firm~·. V P t tI

!i

vysta-

Z
Prívozu,
vela
novou
prádelnu
firma
F lu s s
v K r a \1 j i vystavela
tkaltovnu
a tiskárnu
firma
n r n a z Plav a nekolik menších podnikú. Záhrebek)' ca~'opj:-; »Bankarstvo«
uverejnil lonského roku stati~tiku kapitálové
úcasti jednotliv)'ch
státl'1 na jihoslovamkém
hOSfoodárství. pri cemž odhadl
ú c a stC
es k o s loven
s k a na penežních ústavech. v prumyslu
cukerním
a texti!~lÍm na 800 m i I,i on II di n a r lI.
Podle statistiky ministerstva
financí ciní s o u k r o m é
p lí j c k y prLlmyslov)'ch
a obchodních
firem jihosbvansk)·ch. uza\'ren)'ch
\' cizích menách, v lednu 1929
celkem 703.91.,:\.800 dinarll. Z toho v oeskoslovenských
kOrl'n;tch llz;Jvreno plljcek za 102,924.7°0 ciinart"t, takže Ce,ko,,]ovensko
r-richází jako veritel za Spojenými
,táty. Ang!'iÍ :l ŠV~'carskem - pred Nemeckem
~ Rakouskem.
Na n<llkánejetoješte
Bulharsko
a Rumuns k o. kde se ceskoslovenský
kapitál uplatnuje.
a to
jedn3k prevzetím
tranchí státních pLljcek, jednak soukrom~'m pronikáním.
V Bulharsku
P r a ž s k á úv e rv G O' r n e
n Í ba n k a založila roku IC)I2 cukrovar
O rec h o v i ci:, kter)' má dnes akciový
kapitál, 70
milicnLt ~eva. Pocátkem
roku 1928 zakoupila
Bulhar~'kc-ceski a. s. pro prltmysl cukernÍ cukrovary
v P 10 vd i v u a S o f i i, jichž v)Toba byl,a zastavena. V kvetnu 1927 zrízena akciová spolecnost
O rb i s rovnež
v G o r n e O rec h o v i c i, která vyrá1:lí cukrovinky,
cokoládu a jiné požívatiny.
V,etšina akciového kapitálu
j~ v rukou Pragnbanky.
Rovnež v Rumunsku
je Pragohanka,
súcastnena
na
Ba n q u e R o m a' in ede
Com m e r c e e t d e C r é d i t deP
r a g u e v Bukurešti, kterou spol-male-žila ješte s jinými interesenty
roku 1920. Pocátkem
roku 19Z8 získal'a Š k o d O v k a
vetšinu akCÍ'í U z n e 1e Met a I u r g i .c e v P 10 esti.
Pokus pro tejovského
konfekcního
prllmyslu
zakotviti v Rumunsku
s vl,astnÍmi vÝrobnami ztroskotal.
Konecne zbývá P o 1 s k o, kde ceskoslovenská
úcast
je ouha'clov{Ula dosti vysoko.
Š k o d n v y z á vod y
získaly v roce 1926 vliv na továrnulétadel
Frankopol,
založenou
pt'hoc1ne francouzskými
interesenty,
ale n(':c1ostavenoLl. Tato továrna
byla vybudována.
na P 0',\s k ie Z a k a ci y Š k oda. Pozdeji získala Škodovka
také vliv na báJ'í.ské a hutní závody ve S ta r ach 0\V i c i.
V továrne
v O ke n ci 11 U Varšavy
zrídila
letos Škoduvka
v)'robt1 .automotorlt,
alektromotorLI
a
telefonních
kabelll. Mimo Škodovky
je v Polsku spolecne s ...\ g r á t n í ba n k o u interesována
P r a žs k á ú ver n Í b a n k a na Hal i c s k é p o z e mk o véb
a n c. e veL
v o v e. Úcast, která byla získána v roce 1917, byla v roce 1928 je;te znacne rozšírena.
Z tohoto V)·poctu. kter)' je velmi neúpln)' - což pri
nedostatku
pramenLI je s,amozrejmé
- je zrejmé ?-lespoJ'í. tolik, že ceskoslovensk)'
kapitál není za hranicemi tak docela odstrcenou
Popelkou,
jak mnozí snaci
mají za to. Je jisté, že by pri více velkorysé
politice
našich bnk bylo možno proniknouti
na cizí trhy ješte
mocneji.
Domníváme
se ostatne.
že k tomu
dojde
v nejhližších
letech. Je to konecne zdrav)' V)'voj, nebot
nejprve jsme si vybudovali
hospodárství
domácí. Export kapitáhl nedá na ~ebe dlouho cekat.
Jirí Hejda.
lOI

i

J

•...

-,--_.

141

p

o

L

T

I

K

A

f( udolf Prochá.zlw.

Tajné smlouvy. r
Aféradelala
holandského
minulého
natolik hlukupadelku,
a jiste která
»nezustane
bez týdne
následku«
poskytuje príležitost k revisi jednoho velmi populárního
hesla: P l' Y c s taj n o u di p lom a c i í. Dopáleni ukrutnOllhloupo tí a hloupou ukrutností války byli tenkrát lidé
v$ech národu a všech vyznání prirozene nakloneni
zúctovati dokonale s vinníky a zabránit opakování katastrofy docela radikálními prostredky. Dnes, pri vetším
klidu a odstupu shledáváme, že heslo není ješte radikální
dosti - nebo je príliš radikální. Stejne jako proti tajné
diplomacii mohli bychom pro testovat proti horkému ohni
nebo mokré vode. Kdy ž d i p lom a c i e t e d y taj n á,
a kdy ž arm á dat e d y o z b l' oj e n á. Není možno
predstaviti si diplomaty, kterí by se nesmlouvali s jednemi proti druhým a generály, kterí by nepripravovali
výzbroj a nástup svých armád. To je jejich metier.
Není tedy také nic snazšího než vyrobit nejaký dokument o takovj"ch tajnj"ch poradách - když je nesporne
mnohem težší dostat se k nemu jiným zpusobem. Publikum je vždycky stejne skandalisováno. Málokdy se podarí pachatele najít a zvlášte najít jej tak rychle jako
tentokráte. bruselského remeslného výrobce franka fIeineho. Takové veci se ostatne delají obycejne pm okamžilou potrebu jako na pr. klasický Zinovevuv dopis pro
konservativní vítezství v anglických volbách roku 1924.
VÝrobci bývají znamenití »paleografové«, ale ovšem slabí politikové, takže odborníkovi je padelek patrný na
první pohled, nejaká »malickost« jej prozradí. Tak v našem prípade zatažení Anglicanu a reciprocita proti Halii
a Španelsku. Ale casté padelky nesmí nás tu mýlit o skutecnosti samé. Jsou to pouze volné variace na dané thema, které hreší obycejne tím, že chtejí dokázat príliš
mnoho najednou. S k u tec n o s t taj n Ý c h v O>
j e ns k Ý c h s m I u v n e I z e z a prí t - a není toho také
treba. Zakrýval by se tím jen k O>
r e n z I a, k t e r ~,
v e z í v ne o mez e n é s u v e l' e nit e, v národním S'Úbectví, chamtivost~ závisti a nenávisti.
f'rancii a Belgii lze spolecné prípravy na válku zazlívati ješte nejméne ze všech, kterí jimi hreší. Vždyt se
jim nedostatek takových príprav v roce 1914 šeredne
vyplatil. Císarské Nemecko prepadlo Belgii docela bez
ohledu na to, že její neutralita byla mezinárodne zarucena (i samotným Pruskem) nebo spíše práve proto, že
to byla zeme neutrální, tedy špatne vyzbrojená a nepohotová, lákající snadností vpádu a beztrestností násilí.
Jest jen prirozeno, že pO' válce nechteli již Belgicani po
druhé opakovat zkoušku s papirovoll neutralitO'u, nýbrž
opreli se prímo o francii, podobne jako my a Poláci. Tv
se stalo docela verejne a byl o tom proveden i záznam
Spolecnosti národu. Žádat, aby se i text smlouvy a strategické plány zverejnily je ovšem nehoráznost, kterou
.nese novinárský papír práve jen v dobe mechanicky
opakovanj"ch »liberálních« hesel.
P.oliticky vážnejší je otázka, zda ujednáním smluv 10carnských nestala se starší vojenská smlouva belgickofrancouzská bezpredmetnou a nemístnou? Je však na
první pohled zrejmo, že v tom pripade by se byl Stresemann v roce 1925 domáhal jejího zrušení. Ve skutecnosti
není tomu tak. S m I o u val o car n s k á s r Ý n s kým
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paktem
nevylucuje
nikterak
válkn,
nýbrž
z a ruc u j e mís t n í s t a v, co'ž si muže naopak vyžádat
válecného zakrocení. Co je zde karakteristické to je práve urcit,Ý závazek Velké Britanie zakrocit's veškerou
brannou mocí proti tomu státu, kterj" by chtel rušit rýnskou hranici nebo i jen demiIitarisaci porýnského pásu.
Vojenské úmluvy ku provedení techto záruk jsou docela
prípustné a dokonce žádoucí. Anglie jako g<l!rant musila
by je ovšem sjednati s obema stranami, pro eventualitu
francouzského vpádu i nemeckého. Tradici britské politiky je však vázat se co nejméne a zejména ne vojensky. Od
žádné britské vlády n i k do presných závazku nedosáhne. Slib locarnský bylo to krajní, co možno ocekávat. Ale
Francie s Belgií, které jsou tu jednou stranOlt, mohou
ovšem sjednat si i vojensky co chtejí do všech podrobností, aniž se nad tím smel nekdo mravne lrOzhorcovat.
Dokud nemecká odveta není zcela mimo oblast možnosti
je nejen právem, ale prímo povinnosti vlád belgických
a parížských pripravovat se k obrane.
Jedine príprava útok u (jež zase muže býti jen p 0I i t i c k á, strategické plány, at offensivní ci defensivní,
o tom nic nepraví) je zlocinná. Ale o prekážky v tomto
smeru je již dnes dostatecne postaráno a bude záhy ješte
lépe. Námitka proti rozlišování útoku a obrany ve válce
je zastaralá a vezí v podstate práve v zamenování strategie a politiky. Vojensky nelze ovšem útocníka a obránce rozeznat (útok muže být nejlepší obranou), ale moderní methody mezinárodního práva zjistí ho na podklade ženevského a Kelloggova paktu docela bezpecne: je to
ten, k d o o d mít á a l' bit l' á ž a j e l' 10 Z hod n u t /
U p I a tni t s v u j z á j e m nás i I í m. Sem treba obráti
všechen zájem a soustredit všechno úsilí. Nenechat e
rozptylovat v nepravém smeru. K a ž d Ý t r val Ý p k l' o k v I i d s t v u jen e j p rve p o k r o k ves v edo m í, v zákonu, pak teprve v institucích a na konec
v chování. Kellogovo mravní znehodnocení války je tu
dobrým pocátkem, at jen se národové postarají o rádné
\'ybudování ženevských a haagských institucí, generální
štáby odumrou pak prkozene necinností.

NÁRODNí

HOSPODÁR

Mužové. kterí delají dejiny.
II.

ow en
Jest

Yo u n g.

beze sporu. že prímé z,'lsáhnutí \Vilsonovo do
usporádání politick,)'ch pomeru v Evrope na mírové
konferenci prineslo velký zisk spravedlivejšímu vyrovnání konecného v)'sledku jednání, prospelo ve velké míre malým národllln. prosadilo ustavení Svazu národll,
na druhé strane však zpusobilo jeho politický pád, nebof jest jisto, že od návratu z Evropy do konce svého
presidentského období (v breznu 1921) již jen politickY
živoril. Svoji práci zaphtil sv,)'m zdravím. Proto, pÓ
Hardingove nastoupení, prišla prudká a na americké
pomery zcela pochopitelná reakce na Wilsono'vu príliš
ev.r~psky .expon~:)Vanoucinnost, takže republikánská adm1l11stratlva nejen že nejevila již tak znacného zájmu
~a dal~ím vývoji Evropy, nýbrž ponechala v Evrope
Jen sve pozorovatele a stranila se všech dalších politických akcí.

PHtomnosL
je jisto, že to byly práve Spojené státy.
Evrope eminentní zájem, vždyt zde šlo
udržení platební schopnosti velkého dluztní data jsou zná1Wl.a byla již u nás pubJiválkou byla f\merika dlužníkem Evropy:
oucích z Lond)'na, z Paríže a z .-\msterosvé železnice a budovala svuj prllmysl.
hranicní zadlužení presahovalo pet miliard
.ch \'álecn~'ch letech vudcí dohodové stáerice za její zlato všechny její dluhopisy
pri'tbehu války se situ":lce tak zhoršila v nejenci'l. že tito za prímerí byli Unii dlužni
miliard dolant Rozdíl v užití penez byl
rika jich užila pred válkou šetrne ke konráci, k rozšírení své produktivní síly, kdežonech patnácti miliard užila již ne tak šetrne
hodnot.
techto deseti miliarclách bylo težište zájmu
táti'l na Evrope a proto, trebaže se ostentala všech jednání ,":lprímé spolupráce na poli. ci Evropy, hrála cím dále tím vetší úlohu
podárském.
jen americká tak zvaná nestrannost, která
roli ve vypracování a provádení Da\veso'brž byl to i její prímý financní zájem na
:,pomerustátu, který se postupem doby musel
z velkých dlužníku Ameriky. OhromnÝ
do pokladen federálních bank, vysoká aktiicnÍho obchodu a rocní stamilionová aktií bilance ukazovaly k tomu, že .'\merika si
místo, kde by mohL'l vyrovnávat svoji pla:váhu. kam by mohla investovat velké kapi·
v. A tímto objektem, v nejž mel americk)'
ddveru, bylo Nemecko. Výsledky možno podnes: tutéž cástku, kterou Nemecko zaplaracích od vstoupení Dawesova plánu v platpujcilo v té dobe v Americe. Zdá se na
, že 'je to jen prelévání zlata z jedné kapsy
Z'lpOmínáse však, že za dnešních hospodárn't toto stálé a progresivní zadlužování Nesilného kapitálového veritele nebude asi do
pro dlužníka príliš zdravé. Pro príklady nedaleko, vidíme je na pr. na vnikání .ameriHovéprodukce do Nemecka, a to nejen zaových podniklI (montoven: General Motors.
ler), n)'brž i získáváním podniku st":lr)Tch
eral Motors).
o vidno, že jest nutno definitivne stanoviti
ého reparacního dluhu vuci spojencllm a
program jeho splácení, byla svolána parížce expertu, aby tyto úkoly, obtížnejší než
itické (a to z jednoduchého duvodu, poneto hospodárském podklade se teprve bude
další politika), nejen rozrešila, ,":llerozrešila
e tak, aby prubeh splácení nebyl ni'cím rulm i hospodárská rovnováha, tak pracne vybyla porušena.
tku bylo zrejmo, že na této konferenci, na níž
lova smyslu vytvárí dejiny, bude míti velika. Ukáz'llo se, že Amerika má na veci
zájem. než se ocekávalo, Tento zájem se
olbe delegát{'1.Amerika si byla vedoma
prijíti do Paríže se silnými lidmi, s vy'vidualitami, s lidmi svetového formátu a
jisto, že príští. hospodárský vývoj Evropy
o

i

(podle urcit)Tb smernic jejího Yeritele), a tím její politická stabilisace. hude záviseti v tomto specielním prípade od velikosti vlivu a prllraznosti techto ovou lidí
.
hrajících roli ver i tel li O h O u str a n.
Jedním z techto dvou lidí vyvolen Owen Young,
druhým John f'. Morg,'ln. O oruhém si promluvíme
príšte.
Práce konference financních expertu v roce 1924
skoncila prijetím 1. zv. Dawesova plánu. Pojmenován
po predsedovi komise, pres to však bylo známo, že
hlavní zásluhu na jeho vypracování a prosazení má
druhý americk)T delegát Owen D, Y ollng.
Proto i letos nebylo pochyby o t0m, že Y oung prijede
do Paríže a že tam bude hráti vzhledem ke své drívejší
práci význacnou roli. A byl také, jakožto jak)'si, rekli
bychom politicky '·nestranný« delegát zvolen predsedou
konference. Volb'l byla výsledkem snahy, aby obe strany pri techto jednáních dobre pochodily; pro Americany zjednodušeno na formulku: aby od obou stran dostal veritel své peníze, eventuelne, aby je mel u obou
pojišteny. Vždyt se jedná dnes celkem () 15 miliard dolaru, 1. j. více než 500 miliard Kc.
Tento na prV)7 pohled klidn)7 a mírný clovek jest
v Americe znám jakožto jeden z nejlepších právníku
a jeden z nejlepších organisátoru
velkélJO prumyslu.
Nekolik dat o nem a nekolik jeho myšlené-k nám tuto
postavu nejlépe osvetlí.
Owen D. Young se t1'lrodil 27. r!Jml. 1874 v 1l1~dél11
mestecku Van Hornesville ve státu N ew Y ork. Dodnes
prožíVá SV{'ljvoln)' cas ve svém rodišti, uprostred tech.
mezi nimiž vyrostl.
Ve dvaceti letech dosáhnul akademické hodnosti bakaláre práv, po težkém studiu, kdy se musel starati sám
o sebe, na St. Lawrence University v N ew Yorku. Druhého akademického titulu mistra nemá. Doktorské hodnosti LLD h. c. se mu dostalo od nekolika universit,
ale IÚ po dosažení vysokých hodností v prumyslu. .
Po dvouleté advokátní praksi v Bostonu vstoupl1 dc)
jedné z význacn)'ch
advokátních
kancelárí v New
Yorku, která pracovala v hospodárských a financní,ch
vecech; po nekolika letech se stal spolecníkem této hrmy (Tyler & Young). Roku 1913 byl jmenován právním poradcem jedné z nejvetších amerických spolecností »General Electric«. Forma, s jakou hladce urovnával velké spory, na neho brzy upozornila, takže byl
v brzké dohe jmenován .prednostou právního oddelení
spolecnosti s titulem vicepresident.
V nové funkci
mohl plne rozvinouti své organisacní schopnosti a v r.
1922 dosáhnul jedné z nejvyšších met hoop. života
Unie, jednoho z míst »kapitánu prumyslu«, funkce presidenta »General Electric«. jímž jest dosud.
Toto však není jeho jediná funkce, která hy ho plne
absorbovab. Dostane-li se nekdo na v)'znacné místo
v prumyslu, pak toto jest vždy jen jedním clánkem retezu. na nejž jsou navazovány ruzné zájmy a úcastenství dotycného podniku. Z nekolika význacných funkcí,
které zástává vedle svého místa v »General Electric(',
jsou to na pr, predseda správní rady »Radio Corpor.ation of America« .. clen správní rady newyorské Federální banky, General Motors, Mezinárodní obchodní komory, Associace amerického obchodnictva, atd.
Jakožto demokrat byl povolán presidentem ~Vilsonem, aby se zúcastnil na pmcÍch obou t, zv. \Nl1sonových prumyslových konferencí. Jeho práce byla ocenena
i republikánskou administrativou,
takže pres to, že
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PNtomnosL
v Americe se velmi odlišuje republikán
od demokrata
(zmena režimu zasahuje
hluboce do státního
aparátu,
na pr. v)'mena témer všech poštmistrll,
'veliké presuny
v Ztlhranicní
službe, atd.) byl Hardingem
jmenován
clenem i dalších konferencí
a vyslán spolu s Dawesem
do Evropy,
jakožto
expert
pro Reparacní
komisi
(1924).
úloha,
kterou hraje dnes na mezinárodním
financním foru, jej ciní mužem, který nejen že má podstatn}"'
vliv, nýbrž prímo fakticky pusobí svojí prací a jejími
výsledky na vytvárení
nového ovzduší a nového klidného hospodárského
v)'Voje v Evrope. Lidé tohoto typu
mají vetší .1 blahodárnejší
vliv na další V)'voj lidstva
než velicí monarchové,
kterí tvorili dejiny, ovšem v negativním
smyslu. To jest práce positivni.
Za svých studií žil Young v težkých financních
pomerech v nejchudším
newyorském
prostredí
a odtud
si odnesl do života pochopení
pro požada'vky a život
delnických tríd. Z tohoto prostredí
také vyplynuly jeho
základní zásady nazírání
na živO't - vzniklé v dobe,
kdy život hnete mladéhO' clO'veka v muže - které plk
mohl uplatnit. když se dostal na vlldcí místo jednoho
z nejvetších koncernu
Spojených státu.
Neverí v revoluci, nýbrž v evoluci hospoclárského
života. V evoluci. k jejímuž jednomu stupni pricinil znacn)' kus práce svojí cinností 'v »General Electric".
Podle
dnešního
všeobecného
názoru
jest kapitál
vlastníkem
podniku a práce jest zbožím. Podle Younga však v nedalekém
budoucnu
dospejeme
tak daleko,
že lidé, kterí dávají svuj život svému z,"lmestnání, budou zamestnavateli
a kapitál bude zbožím, jímž budou
obchodovati.
To však predpokládá
cílevedomÝ vývoj:
jest nutno, aby každý podnik, kter)' se chce vypracovati na vyšší úroven, dbal v prvé rade o vnitrní rádné
hospodárství.
Jest nutno tvoriti
reservy,
jimiž nejen
že bude možno prekonati
období depresní a krisí, n)'brž
i dokáZtlti to, aby lidé videli v takovém podniku naprosté zajištení
sv)'ch úspor a snažili se je do nej investovati;
na to ovšem bezpodmínecne
navazuje
V)'roba nejlepšího a pokud možno nejlacinejšího
výrobku,
tak aby i trh hledal tento výrobek a ne jak se deje
opacne v mnoha prípadech
až dosud. Cást zisku podniku - a to, zduraznuje,
podstatná
jejich cást - má
býti rozdelena mezi ty, kterí podniku venují všechny
své síly, SVllj život; cást zisku patrí temto všem, bez
rozdílu, jaké místo zastávají.
Vybudování
tohoto pomeru podniku k zamestnanci
zpusobí, že každ." delník si uvedomí, že jest do urcité
míry spolumajitelem
podniku.
Na to pak navazuje
rozdílenÍ t. zv. bonusll ve forme akcií bez nominelní
hodnoty (které však mají kursovou hursovní hodnotu).
jimiž se každ)' delník, úcastn)' na Lisku, stflVf-1opravdoV.~'l11spolumajitelem
podniku.
Young zdllraznuje.
že nemllže b),ti dobrého hospodárství bez cIobr~'ch sociálních podmínek zamestnancu.
Zákhdnou
rešení hospocIársk)'ch
problému zítrka musí
bSii k u I t u l' n í mzda, ne mzda stacící jen k uhrazení nejnutnejších
životních
potreu.
V tomto smeru
si musí prumysl jasne uvedomiti
svuj veliký úkol. t. j.
že jest zodpovedn\'m
za rádné 'vyhudování
lepších sociálních pomeru.
Tyto své zá<;ady uplatnil Young v »General Electric,
a získal si tím povesti »státníka, obchodu".
Nejen že
dovede vystihnouti
pot rehy dneška
a vyhoveti
jim,
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nýbrž vielí i do budoucna a podle toho, s vyššího hlediska, reší dnešní problémy.
úspechu.
jehož dosáhnul v prllmyslu,
vdecí Z<lsvoji
jedinecnou
vlastnost,
že se totiž dovede plne vžíti clo
situace druhého,
s nímž jedná, umí se dívati na problém jeho ocima a tím speje nejrychleji
k rešení dané
otázky.
Má za sebou mnoho zkušeností,
casto trpkS'ch. Jak
sám praví, nejtížeji
na neho pllsobilo v žiVote uvedomení si bktu, jakS'm zpúsohem se dnes reší základní
problémy
našeho života. At se již jedná o jednání a
nalézání
stycných
bodu mezi zamestnavatelem
a zamestnancem,
mezi kapitálem a v}'robou, mezi výrobou
a obchodem,
atd., vždy vycítil urcitou horkost, vypl)'vající - podle jehO' názoru - z diskutování
vecí nezralých k rešení. Takovéto
theoretické
a plané diskuse
jsou n~jen ztrátou casu, n)'brž i hodnot, ponev,ldž prináší nedorozumení
éi špatnou
vLIli.
Kdyby lidé delali veci - které ma jí býti provedeny
- h n e'd a snažili se provésti je uobre, a kdyby se zhy ..
tecne nestarali. o vzdálené 'veci, pak by lidstvo cinilo
daleko vetší skutecll)' pokrok a to daleko harmonicteji.
A tento harmonick;" pokrok ku zlepšení a k dosažení
skutecného bratrství
cloveka má b;"t hhvním
cílem nás
všech, at již pracujeme
duševne nebo manuelne.

Tyclt.
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Ten
clovek v ncco verí. O neco se bere. O necO' mu
jde. NecemU slouží. Za neco se bije. Opravdové
lidství, kterému
Jimmie
Higginsové.
bezejmenní
hrdinavé z davu, skutecne leží 0,'1 srdci; kterému pro nevinne popravené
Saccha a Vanzetti-ho
opravdu srdce
krvácí,
jako Sinclairovi,
to nikdo
nenasimuluje
_.
jeho svatS' sociální nepokoj. Nikdy nepolevil a neslevil. Od mládí vedel, co chce, a dovedl chtít.
Je známo o SincJairovi
(videli jste to na letošních
jubilejních
fotografiích),
jak sám si sázel a kolportoval romány,
když mu prekážela
americká
censura.
Prorazit
za každou cenu: a zapráhl se a vlékl. Tady
se draly na svetlo váž.nejší veci, než tlak talentu a r()zpetí osobnosti.
Tady šlo o bríme hromadné
odpovednosti, kterou na se vzal.
,1 osvetlují
Jsou spisovatelé,
kterí. píšíce. vykládají
podobenství
života a teprve svými knihami
dostávají
se l~ sobe. Sinclair - snad hy ho to ,i zajímalo, ale naprosto nemá kdy starat se o <'razové
a pozná"ací otázky. Jsou pro nej tak trochu luxus mít dost casu si hrát.
cosi j,:1ko literární
ažúra.
Vidí jednaduše,
úhrnne a
rozhodne:
v bloku. v táborech.
na sociálním ostrí násilí a krivdy, v cerné a bílé. Od zacátku je mu jasno, Z,1
cím jít a proc psát. Jeho místo, tot samozrejmé,
vždycky bude na. strane utlacovanS'ch,
a jeho knihy je povedou dO' bOJe. Prokopává
rovné tendencní umení v životní
velikosti
a asketické
cistote,
prísne,
prudce.
Umení bez hry a pllVabu, bez dobromyslné
z[lha\')', bez
obrazu ,3. carování:
holé, vrchovate
trpké,
užitecnc
otrásaj ící. Bez krehkosti
a ok1 ik. na né. X epromet'í,)-

. V~'mysly blednou proti skutecnosti
li. nemoci, rozvratu a krivdy. Každý
ropag,1cní cin na základe žit}'ch dokuck~'chcíslic. Kniha a rozkoš z ní, ono
je krása, mne to baví «, stává se frivoelairova díla podzemních úderu.
nicní slávu, dokonce sensacního rázu,
pred lety. pred válkou do sveta J a tnOll kmnikou monstre-továrnv 113. maChicagu, 1'.1. mistrná a hrli~n~l kniha
tejne i dnes svou valící se hmot.notou
cinkuje podobne, jako svého casu Bar. Jaké pohodlí, jaké frizérská povrchnost
zké n;ll1litky proti umcleckému materiae to vskutku stalo a když to ten autor
tak, že se to do vás vžere a vpálí. Co
hny filosofické systémy vckli. co poteší
veta v ut.rpení lidského mas'3. a srdcI:';
Ytváni a mrzacení; rodiny rozvraceny,
vyhlazeny, Jakou mladou živost, nespn:odvahu do ciziny, chut drít, odhodlání
\ uli k štest.í, odolnost a houževnatost '.
nadejí. jakou zásobu trpelivosti. jakou
privezl. si pres more do nového sveta
ovaleckú rodina, které jatky stanou se
eodvratn~'m jako v nejdLlsledneji staveedii! Ded J\ntanas obchází. hledaje prátovárne nechtejí dát, protože je príliš
e se mu to na jeho velikou radost prepak mu s,'lnytr z jatek rozežere nohy,
:l tak on zahyne. Díte Stanislav dodyž mil jít do práce ráno potmc v 200
tože videl, jak jednomu chlapci omrzly
a nakonec malého Stanislava, když upíkonve pivo, aby se zahrál, a zltstal lenoc v tovitrní komore. sežerou kry.'y.
živocišný Jurgis, který nesl celou rojatkách k úrazu; a rozhází si to v tose do vczení. kclyž zmlátil dí1oveeloujeho lHletou ženu Onu; ta zemr·e pred; a jejich elíte bez dohledu se utopí
1; a Jurgis jde clo sveta facírovati. Pri
vnež starším, príkre vykontrastovaném
)v i. namítnete snacl elnešr(í osmihoracO\'ní, knlekt.ivní smluu VY, z;lkaz cl0tle Í1raz()\'épojištení a nel{1ucenské pokdyhychoJ11to sami zkusili, a treha
jsi jlr;cí, než v chicagské továrne na
jen. jako llprchlá babicka z D o s t 0prO\·az;lrny. lašívú pytlov~ obaly dloupnou nití . .lest jí uložen t:)'ž,pocet ste'm case, než pohyb stroje odnese halík
e jí jin.<'.Vypac1ú to docela snaelné a
a. (h'e hodiny nenavyklé svaly a nt:rvy
t je dlouhá, pohyh její ruky také, jako
ne na ni únaya na ochrnutí. :-\ení s to
e na konci pn'ní ha dne po práci vstát.
telé púl ji dovlekou, pM ji donesou doí r;lllOcítí každ,)' sval. a nerv,ovou bon zúdech m;l na to na closmrti památku
prnletárka. vdova po ~·uvernérovi. Tap mínú. jak hohaté .ženy ríkávaly. že
\t ,1lespoilcistí.\no,
clovek má zrO\',když \st:lV:l \'C :tri ctvrte na šest pri
ce \' pokoji, kde viqí sVtlj clech. ::\lyslí
nty, ye kter\'ch spala, ahy se zahrála.

navléknout ješte neco teplého, a za druhé vypít neco
teplého. A nic nevetrá a ucpe okna jako druzí, když je
mráz a nemá uhlí. Tak to vypadá s cistotou .'1 hygienou, když se na ne nemá ..
Marx ríká, že clovek~je to. co jí. Sinclair píše pro1etárskou cikorku a koralku, zrovna jako vecere kinohvezd s petrolejovými králi na loveck,<'ch zámeccích.
Rozvine pred vúmi masovou konservu od dobytcete do
tyglíku epikou hodnou Achíllova štítu, Jako všichni
zcela velcí prozatéri, at Babtc nebo Praust ci Nexii•
je svedomit),. Pamet a zájem jsou dobrí vrátní jeho
talentu. Zná ze zkušenosti testo života, jež v románech
zpracovává;' ctí delníky tím, že se dokonale vyzná, jak
delají: jak vrtají naftové studny, jak kopou uhlí, jak
pÚ'rážejí dobytek, jak sklízejí bavlnu, jak naklád1jí
v prístavech . .Jest zpraven O' spekulacích starS'ch kapitánLJ prllmyslu a o pusobení trustt'í, o metodách americké policie a agentLJ provok,1térLl. Kdo jednÚ'u bude chtít
videt, jak Amerika na zac;'ltku dvacátého století vyr;lbeJ,1.a zbrojila, jedla a jezdila, vyslýchala a veznila. jak
vypadala se svým soudnictvím, filmem a žurna.listikou,
tímto nesmírn:)'m zrcadlem
spolecenské marnivosti,
které tady nemáme ponetí, se svou pristehovaleckou
otázkou a vankevsk\'m tradiciÚ'nalismem. docte se toho
v Sinclairóvi, svedr;;11í dvacátého stoktí.
Nemyslete, že je to zarmoucené, suché nebo nudné
ctení, protože tendencní. Fr ouštkou materiálu, plnou
krví, poctem kaloríí málo cO' se mu vyrovná. Tato svépomocná litertltura je plná zdraví a chuti do života a
touská nroblémy pevný'mi :zuby.
Není, v posledních triceti letech, vážného lidskébu
konfliktu, aby ho Sinclair nebyl podrobil mravní prehlídce a nebyl k nemu rekl své slovO'. Bije se za delníky ve slavných .T a tká c h, ostre tendencním Krá 1i
U h lov i, protiválecném Pe t r o e.i i, kde lící sympaticky i starého majitele naftových polí a jeho syna.
Starší Sinelair objektivneji vidí i lidi z druhého, kapitalistického tábora; a práve tím presvedcuje pro svou
pri.
Táhne prÚ'ti .1merické policii, jejímu mucení v .1 i mm i e H i f!. g i n s o v i, v dramatc Z p i va j í c í v e zií o v é v S top r o cen t ním
v 1a s ten ci. bezútešne zkriveném príbehu špicla. V podivuhodne prostém
él samozrejmém
románe 1{ í k a jím
i t e s a r vysttlpuje Kristus jako komunista, uprostred ne\\l-yorského
pro!etari:ltu, filmového svcta a novin,
P aut
s k y je román mlaclého pruiet:lrskéh()
básníka, o jehO' nadlidské energii,~lby se udržel nael vodou; nejen spolecno:-;t ho hrozí potopit, také vlastní
žena. s kterou se mají rádi. ale musí ji živit, a ve vší
neze a krehkosti je pro nej Le%kézávaží I' pracovním
tempu. Sinclair klade eugenické pažada vky: propagu je
ranné snatky .'1 zákonité omezení porodLl. V U t a .ien é m z 1u ukazuje luetický rozvrat spalecnosti, S y Iv i i n o ma 11 žel s tví (slepé elíte) je psáno na podobn)' mativ, Vydal pred lety i svou parafrázi C h a1o u p k y str Ý c e Tom a. historický ab(}litionistickf'
román O t l' o c tví. kde mladf' Al1an bojuje za cernochy
na stral.1e bostonskfrch kvakerlI. Tfrž demolmJ.tick~r a
puritánskf' Boston, obfrvaný tradicními yankey. co
první prijeli do Ameriky na historické lodi Mayflo\\'er, tak hrd~r na svou abolitionisti,ckou minulost, neštastne se proslavil procesem se Sacchem a Vanzetim,
obvinenými, patrne krive, z loupežné vraždy; jejích
popl'lVa pred dvema roky \' lete vzbourila celý svet.
V poslední s\'é knize, B a s to n u, Sinclair obírá se
CJ
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práve massachw5etským prípadem obou italských anarchistu a pokouší se vedome o to, co cinil bezdeky již
dríve celým svým dílem: o soudobý historický román.
Tentokrát se skutecne pojmenovanými osobami a, s jejich doloženými výroky a ciny. Zach-xcllje Vanzettiho
jako nežného, hloubavého cloveka, samouka, prítele prírody, vegetariána, milujícího zvírata a deti, laskavého
k starým lidem, jako cloveka nepraktického, nezištného, kterého peníze nezajímají. Píše tu, jak ob1. italští
delníci v karakterní umínenosti popírali radu dokázaných nevinných podrobností, aby kryli jiné anarchistické prátele z obavy, aby se neprozradilo celé hnutí,
a tím zamotali svuj prípad. Píše tu i sugestivní otázky,
kterými soudcové dovedli ke krivému svedectví hysterické svedky, schválne vybmné; a úlohu, jakou hraje tu
rasová nedtlvera a opovržení anglosaského usedlého
obyvatelstva k jinojazycným
proletárským
pristehovalcum.
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Kocottrek:

Ze sveta klášterních pensionátu.
. Tisíce dívek z majetnejších rodin žije rok
i více v ruzných klášterních pensionátech
u nás i za hranicemi. Do verejnosti o nich
nepronikne skoro nic. Snad bude ctenáre
zajímat vylícení tohoto prostredí, zachycené podle vyprávení a zápisku chovanky
jedné z takových institucí, "Ú s t a v u A Hn e n« ve ~tekni, který má
E I i c k ý c hPa
dobrou povest.

Na vumouve otázku,
proc vstoupila do jmenovaného ústaŠtekni - otázku, která by se mohla nekomu
zdát zbytecná - odpovedela moje informátorka:
»N o
abych nebyla doma, abych nekde byla.« Tato odpoveCf
se mi zdá nejuprímnejší, jakou jsem kdy od mladé
dívky slyšel. Pred ttm, než odjela do Štekne, vychodila
ctyri meštanky v rodném jihoceském meste a potom
absolvovala dvouletou obchodní školu. Bylo jí skoro
osmnáct, když se stala chovankou LTstavu Anglických
Panen, v nemž byly prijímány dívky od 14 do 20 let.
Vyucování se tu rozdelovalo na osm oddelení. První
tri byla francouzská. Do prvního chodily úplné zacátecnice. Druhé navštevovaly pokrocilejší. Do tretího
oddelení byla málokterá dívka prijata prímo. Obycejne
se tam dostávaly teprve po roce chovanky druhého oddelení. V každém oddelení trvalo vyucování jeden rok.
Ve tretím oddelení mohh však chovanka ztlstat dve
i tri leta, podle schopností,' chtela-li se podrobit universitní zkoušce z francouzštiny. Ctvrté, páté a šesté
oddelení bylo venováno nemcine. Konecne sedmé a
osmé oddelení - trvalo také jen rok - bylo anglické
- chodily do nich vetšinou chovanky teprve po .1.hsolvování trídy (totéž oddelení) francouzské nebo nemecké. Každé oddelení se koncilo zkouškou pred »mater
predstavenou«. Žádaly se pri ní - nijak prísne hlavne vedomosti nacerp1.né za celý rok z ucebnice.
urcené pro každé oddelení podle dotycného jazyka.
Ucitelský sbor se skládal z 12 clenu, v to pocítaje
mater predstavenou. Jedenáct z nich bylo Panen, dvanáctý panic, štekenský vikár, který chodil do ústavu
ncit náboženství a nekdy sloužil mši v ústavní kapli
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s mladým kaphnem. Vedle toho bydlily v ústave dve
novicky, které vyucovat nemohly, protože jim klášterní rád prísne zakazoval jakýkoliv styk schovankami
po dobu jednoho roku. Jenom pri slavnostních a výjimecných príležitostech se svolením mater predstavené
smely s chovankami promluvit.
Žacek bylo (v roce 1926, jehož se naše rádky týkají)
65. Jenom dve chovo1.nky z tohoto poctu pocházely ze
Štekne samé. Tejvíc byla zastoupena Praha (neco pres
30 chovanek). Potom dívky z okolí Strakonic, Protivína, z Písku, Dobríše, z Moravy (Olomouc, Mor.
Ostrava) i ze Slezska (Opava).

*

Naším domovem byl zámek, obklopen)' velkým parkem, který sah::l! podél strakonické silnice a k lesu.
Vedle tríd jsme mely 5 spolecných ložnic, rozdelených
podle oddelení. Spaly jsme od 9 hodin do 7, jenolll
v nedeli se vstávalo o pul sedmé, abychom mohly jít do
kostela. To byl jediný den, kdy se do kostela musilo.
Kdo chtel jít do kaple i jindy, vstalo púl sedmé. Zbožných mezi námi bylo velmi málo, byla-li vubec nekterá.
Chodily tam, aby se zavdecily svým mater, nebo aby
mohly spatrit svou zamilovanou »soror«.
Nejkrásnejší byla soror Imm1.culata, Neposkvrnená.
Nesmela se však smát, protože nemela pekné zuby:
kdykoliv otevrela ústaJ bylo po dojmu. Rodem Nemka,
mluvila cesky špatne, ale roztomile, takrka vždy, kdykoliv se na nás zlobila, jsme se musily smát a ona nakonec také. »Budte tisi. Budeš vedet, ze to povim mater Rose,« hrozívala nám.
Ale nejvíc obdivovatelek mela saror Gertrudis, pres
to, že nebyla tak krásná, jako soror Immaculata. Menší, štíhlá blond)'nka (chovanky to vedely, ackoliv její
vlasy byly peclive kryty rádovým cepcem), modré, vodové oci, šestadvacetiletá. Chovanky získáv.1.la milou
povahou a krásnou hrou na housle. Ucila v prvním
oddelení francouzštine a anglictine a houslím.
Soror Assllmista, Nemka, jako obe predcházející. vyucovala hre na klavír. Velmi hezká, s krásným::!. cern~'ma ocima, ponekud zahnutý nos, príjemnou tvár. To
nebyla Panna Maria, jako soror lmmaculata, v idealisovaném zpodobení m'llíru, ale inteligentní
mladá
žena ponekud prísných rysu. Videl jsem její fotografii
z dob, než vstoupila do rádu Anglických Panen: devatenáctiletá skvelá dívka s lesklým cerným mikadem, jež
bylo nad celem pristriženo v rovnou ofinu a po strane
ozdobeno divok)rm kvetem. Znacne vystrižená toaleta
obnažovala z cásti hrud a mmena. Dnes je jí snad
ctyriadvacet, snad víc: sororky nikomu neprozrazovaly
své stárí. V hodinách klavíru byla prísná.
Psal jsem pred nekolika lety v této revui o studentkách, zbožnujících své profesory, profesorky a dívky
z vyšších tríd. ''Ir klášterních
pensionátech najdeme
ješte vášnivejší a vyslovenejší typy zbožnovatelek. Jejich predmetem byly rádové ucitelky, at byla jakákoli\"
jejich hodnost: mater predstavená - reditelka ústavu.
dále mater, jichž bylo 7, pod nimi soror, poctem 5, a
konecne »sestricky«, které neucily, ale pomáhaly v kuchyni, pri podávání jídla i úklidu.
Zbožnovatelky hledaly pilne príležitost
setkání se
svými ideály na chodbe, v zahrade, po vecerní modlitbe.
byly štastny. když mohly necím posloužit, dojít pro
knížku, prinést kvetiny nebo prokázat j'lkoukoliv pozornost. Pokrývaly postel své milované ružemi, plstenými p~y, kockami. medvídky, panáky. Jednu z tech
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mater nebo soror nechávala. Musila si to a když' ani to na pr. sóror Immaculate nepomohlo, utído postele nebo na nocní stolek, aby na tt) kala ~e ke zvonci. Zminme se aspon o nekolika thema. A dívka, jíž 'vyvolená hracka patrila. cí- tech, () kterých mater predstavené mluvila v hodinách
amenan~ a jX>vznešená nad ostatnl. V Zllt- -bontonu: Co. je to atheismus? Theismus? Pantheismus?
~když na príklad se vyskytlo více uchazecei< Co znamená bezkonfesijnost? Kdo byl Nietzsche? (Jiter néo soror. Tak chovanka Bela zbožnostá chovanka si- pri té hodine udelala do zápiSNíku tuto
dove mater Rosu, která ucila druhé oddelení
poznámku: »N ice filosof ríkali mu nadclovek rídil 3e
. e. Pri zkoušení se ke své zbožnovatelce
prírodou pak se zbláznil.«) Co vyznávali stoikové a pesimisti? Atd.
vívave ."lkdyž to trochu šlo, vyznamenávala
Na otázku, cemu se v Ústavu Anglických Pannete.
koncilo vyucování a devcata vyšla do parnaucila, odpovedela moje informátorka:
»Naucila jsem
la se k mater Rosa rychle, aby u ní byla
se tam trochu gramatiku a hodne pravopis (francouzy se tak dostala tesne k jejímu boku. Nejský). Konversaci skoro vubec ne. Ostatní predmety,
byla, mohla-Ii chodit s ní sama. Když ji majako ceštinu, rucní práce, klavír, jsem znala z drívejší
pochválila, nevedela Bela radostí, co pocít.
doby. Kdo pilne pracoval, naucil se dobre pravopis, po-li si jí, propadala smutku a nekdy i plakala
nevadž diktát byl každý den, méne gramatiku, která se
.• v posteli a sverovala se: »Já jsem neštastu nalezla mater Rosa na chodbe dV:lcetihasice nadrela, ale nemohla být v tak krátké dobe dobre
vysvetlena a tedy ani pochopena, nejméne se bylo možsi vymohla svolení, aby si ho mohla nechat,
pracne 1méno milované mater ,'1 nosila ho no naucit konversaci.«
le madonky. Chovanka ze tretího francouzCelkem byly vedomosti chovanek slabé: jenom nekolení, Hedvika, se také zbláznila do mater
lik dívek vynikalo pílí. Ty ostatní se príliš nesnažily.
Bela težce nesla. Nastal boj mezi obema soPro veci trochu tezjí nemely pochopení: bylo to cosi
v mlhách. Podle toho také vypadaly výsledky.
otože mater je obe meI.":lráda. Vítezství *
ého -- dosáhla Bela originálním zpttSOsi stežovat na své nemocné koleno tak, že
»Nekolikrát k nám prijel na návštevu budejovický bido 1. zv. »nemocnicky«, svetnice, kde byla tri
skup. Týden pred tím nám vždy bylo oznámeno, že
za ní mater Rosa chodila, setrvávaly o S'lk nám prijede. Byl tenkrát težce nemocen a všechny
svedktl, a to byl triurnf Bely, která Í1zkostjsme se musily modlit za jeho uzdravení pri zvláštní
každou minutu návštevy, aby se s ní mohla
mši, usporádané pri té príležitosti v naší kapli. Jednoho
chlubit. -Prebírání
ideálu nebylo rídkým
ctne nám zvestov3.1a mater predstavená r,'ldostnou zpráože nekteré dívky svuj obdiv predstíraly,
vu, že prišel telegram, že se panu biskupovi darí lépe.
zlost chovankám, které svou ucitelku mely
Prijede se k nám do štekenského zámku zotavit.
dy, nebo pro dosažení urcitých výhod, nebo
Všude po té zpráve velké uklízení, musily jsme si dát
o tatku jiného citového zamestnání. ledním
vyprat
bílé závoje, které jsme nosily, kdykoliv jsme šly
duk"lz'tl opetované sympatie .bylY svaté
do kaple (ted z nich mám záclonky na dverích).
eré Anglické Panny dávaly svým žackám
Když prijel, stály jsme mt.t špalírem od schodtl až ke
ku. Obrázek darovam'r mimo tento termín
kapli, kam se vždycky na uvítanou šel pomodlit. Tehdy
'jimecné vyznamenání.' Proto byl dáván tajbyl prúve konec m~sopustu. Porádaly jsme k jeho pocte
tní chovanky nic nevedely.
vecírek, pri nemž úcinkovalo nekolik chovanek na kla*
vír, Soro1' Gertrudis hrála houslové cluetto se svou nejo se ve všechny všední dny od 9. do I. polepší žackou. Druhý ·den sehrály chovanky nekolik
dmettlm, odpoledne venována hodina od
aktovek ve velkém sále (aktovky s mužskými osobami
etum nepovinným. Každá chovanka si mubyly vylouceny. Výjimecne se pripustila jediná mužská
jako základ jednu z recí. Ucilo se vedle trí
role. V tom prípade ho ovšem predstavovala
dívka
h už jazyktl ceštine (mluvnice a pravopis.
oblecená s klášterní prísností a klášterne pristriženýn1
em 15- až 181etá devcata, která neumela
tekstem.) Tretí den, v predvecer Popelecní Stredy. byl
ce 10' pravopis, ackoliv vychodila už tri
zakoncen m~škarním plesem, 'na nejž bylo pozváno
í "'koly. celou meštanku 3'-4trídnou,
vyšsmyccové kvarteto z Písku. Pan biskup setrval po dobu
u, nebo devcata, která sem prišla z penkolov)'ch až clo predvedení menuettu a predstavování
rahy. spravovaného také Anglickými Panmasek. Když zacala po valcíku polka a dokonce i foxvychováyají dívky do 14 let), ceské litetrott a jiné moderní tance, zmizel pan biskup a s ním
, klavíru, houslím, rucním pracem, malo·
i ponekud rozhorcená m'lter a ostatní. Prázdné židle
tví a bontonu.
vychoYatelu prihlížely našemu reji, lder}" nab)'Val stále
u (prednášela ho mater predstavená) byly
prudšího tempa. Zanedlouho randál a rev tak zesílil.
y jak se chovat atd. zarazena i themata,
že na nás mater predstavená provázena nekolika mater
touto firmou málokdo cekal. Asi petactypribehla, oznámit nám, že je konec plesu. Z jejich
ter predstavená. žena uzrálé krásy, vážustrašených tvárí se dalo lehce vycíst zbožné prání, .'lby
niv)'ch rysu, pocházela ze zámožné rodiny
se maškarní mumraj ve zdech klášterních už nikdy ne. let v Anglii a odnesla si odtamtud hlavne
opakoval.
formu vystupování, což je nejlepší kvalifi·
Za návštevy biskupa - zdržel se u nás nekdy až tri
'tele bontonu. Mela velké vzdelání a umela
nedele -- bylo i ve všední den povinné chození na mši,
na chodbách musilo být naprosté ticho, v parku, kde
poutave prednášet. Na její hodiny se chotešily a bylo pri nich absolutní ticho, acjsme se jindy prohánely, jsme musily chodit zpusobne
a slušne, jídlo - které jinak bylo chutné .- se v prvpredstavená se nemusila nikdy ticha domálod ostatních ucitelek, které musily kricet,
ních dnech po biskupove príjezdu zlepšilo a rozhojnilo.
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.Jeho odjezd jsme vít':!.ly radostne - znamenalo to konec prísné dresury, nepohodlí a pretyárky.
Jednoho letního dne zr,\na byla mater prec1-;L':lvcn()u
narízeno, že se musí dYe anglické trídy prestehovat do
hudebního sálu. ahy byly uprázdneny tri místnosti se
zVláštním \'chodem do chodby i do parku. Proc to stehov~U1i.kdo a kely prijede. nám nebylo receno. To se
ví, že n;1I11tI) nedalo pokoj a že jsme ~e pustily do pátrání. Protože nprázdcné
místnosti hyly v prízemí
zámku, .stacilo vystoupit na terasu, abychom našly
,'lSPOll nejakou stopu tajemství: anglické trídy se pres
den a noc promenily v ložnici a vedle v krásn~·. ykllSne
zarízen}' salonek.
Znenadání uyidely jsme jednoho dne \' parku vysokého, elegantního. pres to. že ponekud obtloustléhn
muže v cerné sutane. Na lakovS'Ch, bIS'sknav:)'ch strevících se trpytily kovové spony. Procházel se, zahloubán do ctení knihy (zamilovaná, hádaly jsme). Hodiny.
ve kterých jsme ho vypátraly. byly v"hrúeny zálndnému hostu. Nekolik odvážnejších devcat však proniklo
v místa nám zapovezené v techto hodinách. a tak byl
nov)' návštevník vyzrazen.
Ja otázky, kdo to je. nám rekly jen, že je to francouzskS' monsignor. jehož jméno musí zLlstat zatajeno.
Vyslovil jednoho dne prání uslyšet nckteré žacky. navšte'vující hudební hodiny a fnncouzská oddelení. _Ta
"ecírku mu byla chovankami predvedena hra na housle
a klavír. Nekteré žacky francouzsky deklamovaly. Nakonec k nám promluvil krásnou, melodickou francouzštinou, které jsme nerozumely, my, žákyne druhého,
pokrocilého francouzského oddelení. Teprve nám tlumocih .obsah jeho proslovu: J~Íkal, jak vznešené je
vzdelávat se a verit v Boha, Sladká a bohatá je francouzská rec. Ucte se jí pilne. abyste jí mohli rozumct
a mluvit.
Než odjel, vyfotografoval nás všechny na zámeckS'Ch
schodech. Litovaly jsme, že sám není na fotografii.
Všem se nám líbil. všechny pro neho byly zblázneny.
Když opou~tel Il~lŠústay, stály jsme šp',l!írem od dverí
jeho pokoje až ke konci schod1:'J,mely jsme bílé šaty a
závoje na hlave. Nerady jsme se s ním loucily, stejne
jako mater a sororky. kterS'm uhlazen~' francouzsk)'
monsignor neznámého jména tat,é ucarm'aU

*

Ži \'ot \' tomto n1'llém s\'Cte. ohran iceném zelí klášterní obory. m;l své kouzlo. Den Cd den -;tejn)·. nert1Šen~'
nicím zvencí, nekolik lidí. kterí se za danou dobu navzájem poznají, rozlehlé trávníky. velk~' basin s vod(Jtryskem a kapry. staleté struJ11.\·.to) vše doyecle jJlIS\)bit
uklidnujícím, harmonisujícím dojm m. Je škvda. že takové pensionáty jS(llI u n~ISdnsud \ )'saelou círke\,ních
rádll. Jakoby se nevyplatilo zarídit podobné JaickC
ústavy!
Pensionát ve St(~kí1i je na \'šthOV;lll dcerami 0bchodníku, velkoobchodníkl't. reditelll bank ~ panst"í, lékaru,
lékárníku a advokátt'i. Dh'ají se na v;'ts z fotografie dívky zi'votaplné. premýšlivé a bezstarostné. dívá se mt
vás rada mladS'ch žen. z nichž dnes už vetšina je vd[tna, jak vám vyloží podrobne a presne moje informátorka, s níž jsem behem psaní tohoto clánku prožil kus zivata v klášterním pensionáte.
Když mi tn.k vyprávela, se zájmem a místY nadšene.
o svém pobytu \' (Tstavu Anglick)'ch Panncn. vzpomínajíc vdecne na nekteré ucitelky, vyjadrujíc se velmi
kriticky o nckter)'ch jin~lch mater a s<m)l'kách. myslil
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jsem mezi rádky. jak vdecné pole v)'choyy tu je pOiiechá"áno církevnímu školství.
Vždyf tento rok až tri roky ži\'()ta \' klášterním pensionát~ je u nekter,)'ch devcat rozl10dující doba nekdy
je to dokonce jedin;1 vážncjší prí ležitost vzclební a Y)'chovy!
JaÍ(é pole možnost, pro moderní školství! Mezi rádky
ústavní budovy.
mi proskakovaly ()!)razy prostc1rné
Jsou tu louky, stromy '1 jezero, ale místo upjat) ch bílých šat LIa závoju na hlavách jsou tu lTIodernÍ. hygienické kostýmy, devcata \' rízách a plaYkách behají trávou. plavou a veslují na clunech, když probrala úcelne
rozdelenou látku naucnou a \'~'Ch()vnou. za vedení žen.
které se nemusí ~t\'clet n krásné (ell), temperament, lidské touhy a smícl~, jako .\nglické l)anny ve' Štekni.

ŽiVOT
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INSTITUCE

1. E. Šrvm:

Porazily sovety náboženství~
1\T.

l' do zná celkovou atmosféru uvnitr SSSI~, tu tísnivou nesvobodu pro jedny a volnost projevu pro druhé,
kdy tent.\'ž výrok mlolže bS,ti jednou považován za pro·
jev dovolené sebekritiky, podruhé 7,:J neú-Ízenou protirevoluci, ten je nucen konstatovati. že sektúrství získalo si postupem doby \'elmi dovedne znacnou dávku
síly i jistého sebevedomí. ze však soucasne s tímto
\'lastním VZrLlstem poši\'a!o na sebe tu vládu, která puvodne dívala se na ne shlwí\'aveji, než na historické
církve a mnohc1e dokonce jich používala k provádení
wé hospodársky-rekonstrukcní
prúce.
Co do složení vrstev obyvatelsi\'a, jež náleží k 'iektárl1Jll, máme po ruce strucnou ~tatistiku 7. Pkrajiny.
kele je sektárst\'í \'t:' velkém rozkvelu. Na venkove mezi
sektári je Ir '10 b()hat~ ch rulníkll. 32'/r) stredních a :'7<,;
chudých. Procento hohat:)Th. tech obánn:)'ch kulaku
(kulak t. j. pest1 je mezi sektúri nápadne vysoké, nehnI
jinak tvorí tato \'rstva mezi veškel~'11l \'(~snick~'m oh)vatel'ihem jen _~[Ir. "e meskch je Illezi sekt{lri 32['
remeslníku, 38~/'r žen \' <1oIll;lcnosti zamestnaných a
w(í; dclníku a úredníku. I zde je \'id~ti. že úcast il>
clivjdualistick~'ch skupin oby"atelst va je nejvetší.
Sekty aktivní, tedy \' pr\'llí rade baptisté a cvangelisté. nnjí celé skupin)' specielních kazatelL1, kterí agilují pro získání l1ov~'ch clentt. Na toto dílo vcnují se
ZI1acné prostredky, baptisté dokonce okolo 307r svého
celkO\'ého rozpoctu, to jest kolem I.S mil. rubllt roCnc.

*

Všechny tvto církve a sekty. které representují 01'gani-.;acne ·vetšinou vojsko na ústupu a v neporádku.
a jen z cásti serazené šiky. opatrne postupující. císelne
"šak dohromady dávají armádu daleko pres 100 milionu
lidí cítající. j. ou rok od roku. v dohe svátku vánocních
a velikonocních ,takovány
mohi lisovanými atheisty,
jJrotináboženská propaganda
je úkonem
,'lstavnÍm
dovolena. \'I~ldnol1cí strana s n i plne souhlasí. mají tedy
komunisté, komsU111olci a svaz »bezbožníkLI" o tcchto
svátcích hej. Konají se posmešné prLlvocly, strojí se
maškarády, delají se výtržnosti okolo chrámu, vniká
~c do moc1liteben i chr{\m{1 i církví a :-;knpin zjevne

PHtomnosL
loyálních. hledí se sesmešniti nejen cÍrkI mus \'šech odstínll, n~'brž nábožensl\'í
130.000 organisovan,\'ch
atheistu
se SVOll
v svátku je jako kámen hozen~' do more.
y pracují houževnateji, soustavne a trvale,
vím apar;ltem, i když státní moc jde proti
vechno, cím by mohlo b),ti poškozeno
rkevní. \' tomto boji získaly círl ve i ~ekty
znacné praxe. jsou vskutku
»chytrí jak()
elá hda vecí, které docela rafinonne
0(\unistul11, Své slavnosti konají na príklad
ž slawny jsou i svátky revoluce, v Omsku
I tili služebníci círhe
na kríž l1ápis »prnzemí spr jte se , H' meste Syzrani obrátil
ném diskusním
veceru pravoslavný
pop
)m s temito slovy: »Budeme plniti odkaz
'ho uhtcle, I.tllina
a nazval své farníky
i leninisly , \' prllllly,lo\'ém
stredisku
ižníhll Nov"IlI'()du \ vJali clenové nábon;lsttnnL' n,)\ \~lY I~,)(l t;tulem »Ved'! a n,'Inichl de;k;1Z(\'ali, le ani jeden rádn~' uceeistou a že veda šla \'Ždy r11ku v ruce s nájlríS!U'::'llícici rkví i sekt or~~anisu jí kde jen
rud;l ókoulí
podle \'Zoru komunistLI a
Krista vi'ií i l.enin a :-l3.r.', S\'~'mi nacvipronikají clo jizb-cítáren,
zarizují
své
vny a cít;'lrny :l. ',vkládají
v uich kromc
Iteratnry i politickou, Sovetskou lit er'lturu
lžitkují ke s\'~'m l1\~ellhn. zdLtrazllltjíce nerr tam h:\ ly odhaleny, l1kazujice na nemoží
f;1nlasticnost nekterých plánLl, casto
\ zn:J111tl,Pri tom knežští dttstojníci církví
pilne studují sovetskou literaturu
poEtiar kou agitacní, <1bonují si nejradikálnejké listy, ha usnášejí se na církevních
zdech. ahy hyl studm'án
povinne Lenin
d~111past~'re111 cten pra vic1elne t~'den ík
božnik ,

i

i

arizllje se celá sít škol, jež phpra"uje
uurkve a kazatele pro sektáre, ~\c na príklad
kol;ICh je prísne zapovezeno
uciti deti
naboženst\'í, prec jen je v SSSP pet vyšk~ch akademií a celá rada J'lležsk~'ch a
kursu. které pripravují
\'elitelské kádry
at Iské, l'one\'acJž n;\hoženské obce musí
, kneze, neh~'vá ríc1k~'m prípad, že knez
í v nejakém sovetském ú rade a v nedel i
u. Tak jeden z posluchac,LI moskevsh
ademie byl hlavním úcetním ve velkém
místnosti v ulici I1jince a v nedeli SIOllu \' téže ulici a sice jako pravusla"Il,\'
akademii se jen doclatecne theoretick}
jediném Lenin§lrade je r I vyšších škol.
na kntžsk~' úrad, v Mosk"e ~ Orle jsou
bapti:tické, které mají Pl) Xo posluchaloveck~'ch ~k()lách i kursech není témer
zor, stát se () ne dosud proste nestaral.
de jinak. l Tcební progr:lm si školy vyy a zara(lily do neho radu predmetli,
kolách úplne llov)'Ch, ,Tak na príklad
\ch recí prednáší se i t. zv, politgran
nauka. dále ethika socialistická
fanské, konají se zkušehní recnická :l
polecne s atheisty, V Leninské knihovkúdoc!t'nnc nalbti
celou rad'l lidí

'b

z techto škol. jak pilne studují dejiny socialismu
a revolucního hnutí, jak 'ciní si vypis1c} z marxistické
lite ..
ratury, Kter,Ýsi s()vetsk~' list 11.'1to upozornil
a žádal.
aby byla zamezena
tatn pr)' "príprava
hudoucích
(lt"!st(}jníkC! generálního
štálm církemílto
. nebct nic jiného než ~koda z toho pro sovctskeJU dác1u nniknouti
nemt'He,
Takto pripra\'('n~ mladé dnchov!lÍ síly uvšem pracují
ua posílení církve mu lerními pro tredky, Konají casto
verejné prednášky
na thema "náhoženství
podle nejnovejších vedeck~'ch dat", nebo vypravují
o historii kultury, p()skytují these k bežné situaci, tvrdí v nich, že
n;lbožen::'T\'í neuÍ proti socialismu a komunismu,
že tyto
smery potrebují
pCJuze idealistick~' prídavek,
aby byly
dokonalé, dokazují,
že Kristus
byl nejzásadnejším
bojovníkem za štestí pracujícího
iidl1 a podobne, Pri tom
všem si owojují hežnou frazcnll)gii politickou, ac snaží
~e zllstati dalek!) u(l zjevne pol it ;ck)'Ch themat. Baptisté
využitkují
\'elmi dovedne touhy po klidném odpocinku
po práci: jejich besedy a spolecné caje s prednáškami,
oDrazy, koncerty,
zvané »vecery l"lsky«, jsou velik)'m
lákadlem. zejména, když se na nich zpívají písne nejen
::' motivy nábožensk~'mi,
n~'brž i ciste sovetskS'mi, Byl
prípad, že v takovém shromáždení
se nezalekli ani tako,ého kroku, jako je umlstení vecného svetla pod obrazem Leninov~'m,
Toho klidu a spolecenského
požitku,
jak~r poskytne tako,~' vecer vkusne organisovan)',
ov':em
komunistické
a delnické klul)y nedají,
Úspechy pak se dosta\'ují,
Tak na príklad ve vesnici
Sobinovce,
Vla<.limirské gubernie,
v továrne
nesoucí
jméno »Komunistick;l
Avantgarda«,
sebrali místní cinitelé náboženské obce mezi delnictvem pres 2000 poclpisu
pod žádost o povolení ke stwbe
pravoslavného
chrámu! Dokonce chteli k tomu získat i podporu od svého
odborového
svazu, nebot když pr)' 'e dává subvence na
nrotináboženskou
propagandu.
musí bS,ti dána i na núhoženskou,
Svaz se této hromadné
akce tak zalekl, že
atheistl'1m odeprel obvyklou
rocní financní
podporu.
abv nemusil k vl'tli rO\'l1Ováze dáti i na stavhu chrámu,
ktén" mel b"ti zrízen nota bene n1. území továrny,
S~ktúri (;,'I;ldají
v nckter.\Th
rayonech
celé ~'elké
skupiny delnictva, Tak " Dnepropetrovsku
velká oddclení \' ()hrovsk~'ch tamních
železúrnúch
a strojírnách,
na príklad oddelení prf) stavbu le komotiv, podlstávají
\'<'hradne
z nich, Také pod l\losk\'<J\l \' prLll11yslové
púnvi jsou prípad\',
že sektárští
dílm'ec1oucí umístují
své bratn'
ve 'i\'\'ch oddeleních,
Pocítá se, že na :Wc;it
ml;'ldeže ~tojí prtml) pocl jejich di "em, z toho prevážne
ml;ldeže delnické,
Rozumí se', že náboženské vrení \'e všech tcchto círk\'Ích a sektách \'y\'()l;l';l S\'tlj ohlas i v rodine, Tam odekter)'
hrává se c!nes boj starých s mlad) III pokolením,
vyvrcholuje
obycejnc kolem vclk~'ch svátku a mírní se,
když sV;'ltky 1)(lejduu, ?\ov~ lll~'1iebk~' zákon tento boj
rovnež znacnc Z\',\'š;1.
procento
s,íatldt uzavrell~'Ch
\' chr3tTIech ie dosti nízké, m]ác!<"ž se za kost.el v tomto
prípade stydí, \' boj; uvnitr rodin hraje velkou úlohu
škola. která podle zákona je naprosto
laická,
Proto
stojí škola, nebo aspoú mú státi, v hoji s temi rodin'lmi,
kele si na núboženskou
v)'chovu pntrpí, VI;'lc1a neuspokojuje se s tím, aby ':kola byla pouze laická, ona chce.
aby byla atheistická.
to jest aktivne protinábožensb,
Ov~em, darí se jí to dosti zvolna, jak ukazují nekteré
njímavé
ankety, Tak na príklad v moskevské gubernii.
sídle \'I;'Ic1y a nejsilnejší k011l11n'istlcké organisace.
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žactva a studentstva všech druhu škol se ješte postí,
když to pravoslavná církev predpisuje. V Sokolnikách,
moskevské ctvrti, považuje se 35% stredoškolských studentu za verící. Anketa v Permi mezi stredoškoláky,
jíž zúcastnilo se asi 400 studentu a která byla ,:lnonymní, ukázala, že v nižších trídách nosí na"krku kríž 1570
studentu, mají doma ikony 72%, modlí se denne 28%,.
do kostela chodí pravidelne 2770, prijímá doma návštevy duchovních 3 1%. Ve vyšších trídách verících a konajících náboženské obrady bylo 2170, neverilo, ale na
obrady chodilo 130/(1, neverilo a obradu se nezúcastnilo
66%. Podle jiných anket jsou výsledky témer stejné,
takže tato data nám ukazují celkový obraz celého státu.
Rodina ovšem vede boj proti atheisování mládeže
všemi prostredky. Využitkuje k tomu vánocní nálady,
hrozí zlým a odmenuje dobré, vybízí knežstvo, aby žádalo vládu o dovolení vyucovati náboženství aspon na
nekterých školách. To ovšem také svedcí o pocitu jisté
síly a aktivnosti. Když je taková žádost odmítnuta jako
odporující konstituci, vyucuje se náboženství tajne.
v gubernii Orelské a Tambovské dokonce po dohode
s uciteli. Na Sibiri, v nekterých vesnicích kolem Omska,
ucili baptisté ve škole modlitbám docela verejne, až nakonec to bylo zakázáno a ucitelé-vinníci posláni byli na
odpocinek ponekud dále severneji od Tomska. Na Ukrajine eX'istují i dnes nelegální církevní školy katolické,
vedené polsk)rrni kneží0Ji. Rodice tam posílají uciti své
deti náboženství a kneží, aby pritažlivost byla vetší,
získ:lli i nekteré ucitele, kterí ve volných hodinách ucí
tam i jiným predmetum normální ucební osnovy. Tím
se zarucuje detem i všeobecné vzdelání a ponevadž povinné návštevy školní v SSSR dosud není, nechodí tyto
deti do škol sovetských vubec a ucí se tajne ve škole
náboženské.
Mnohdy prívrženci ruzn)'ch církví dovedou znamenite obcházeti sovetské zákony. Ackoliv je na príklad
v ?SS.R zrušeno mnišství a všechny kláštery, prec jen
eXIstuJe. dosud asi 100.000 mnichu a jeptišek, rozumí
se pod Jinými formami. Není rídký prípad, že skupina
mnichu nebo jeptišek z téhož bývalého monastýru utvorí pracovní družinu, nebo-li artel, oznámí lJradl'un, že
zakládá kollektivní hospodárství a dosáhne velmi casto
toho, že jest jí pridelena puda z téhož kláštera, kde dríve sídlili a který byl zrušen. Nekde dokonce' sou jim
budovy bývalého monast~Tll. S pocátdány k použití
ku skupina vystupuje jako drnžina pracujících zemedelcl't, hospodarí vzorne, aby si získala prízen úr.':ldu,
ale behem casu dovede vtáhnouti ve svuj okruh radv
verících, kterí si tam chodí pro požehnání jako drív~,
nosí dary, konají pomocné práce a mnichové nebo jeptišky naprosto necítí, že by jim existence atheistické
vlády nejak prekážela v jejich zamestnání. Nedaleko
rodište Kalininova byl takto vytvoren kollektivní velkostatek Mogilevka z bývalého ženského kláštera. Jeptišky mají v cele abatyši, konají sice polní práce, ale' jen
lehcíhó rázu, ostatní jim konají
dobrovolne místní
vesnicané a jeptišky jim za to dávají požehnání, chodí
na modlení, sbírají almužny. Ponevadž vedou hospodárství kollektivní, mají znacné úlevy na daních a od
státní zemedelské banky obdržely dokonce 2000 rubló
na traktory. Rozumí se, že pred úrady vystupují jako
osoby civilní. Podobné prípady jsou i mezi sektári, kde
pod rouškou kollektivní práce seskupují se prívrženci
jednoho náboženského smýšlení, dosahují tím vetší síly
a mohou pak tím pusobiveji rozširovati svuj vliv, ze-
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jmén:t jsou-li opatrni a dovedou kormidlovati mezi sovetskými dekrety. Tímto zpusobem dosáhla znacného
vlivu skupina sektáru »N ový Israel «(, která se prestehovala do SSSR z Uruguay, získala tisíce hektartl
stepní pl'tdy pro chov koní a sbírala pak své prívržence
po celém Rúsku, aby je pak proste upotrebila j,'lko laci·
nou pracovní sílu.
Toto všechno ovšem na nejakou zvlášt velkou moc
církví a sektárl't neukazuje, prec jen však je dl'tkazem.
že náboženské organisace udržely aspon nekteré posice.
Musí o ne ovšem bojovati s napetím všech sil. Kdežto
dríve vzdávaly se takrk'1 bez boje a nechaly se desorganisovati, zesílily dnes na tolik, že kladou již jistý odpor, casto velmi dovedne a plánovite. To ovšem je sovetské verejnosti mnoho a proto zejména v poslední
dobe vidíme, že vzniká nové plánovité a silné tažení
proti církvím a náboženským spolecnostem. Není neznámo, že prední cinitel OGPU, Men'žinskij, vyjádril se
vuci predákl'tm baptistu otevrene. jak sovetská vláda
cítí nebezpecí baptistické org,:l.nisace, která prý cítá
dva miliony oddaných clenl't, a vládnoucí strana komunistická jen 1'5 milionu. Kdežto na príklad aktivne cinn)'ch príslušníki't církví, to jest kazatell't, kneží, organisátoru je dnes v SSSR kolem 2 milionl't, je aktivne
cinných clenl't spolecnosti atheistl't jen asi 123.000. lJkrajina má techto clenl't jen 27.000, velké prumyslové stredisko, Ivanovo-Voznesensk má na príklad 660 náboženských skupin se 2000 aktivních predáku a atheistické,
u nás rekli bychom volnomyšlenkárské
kroužky mají
jen 200 clenl't v 13 skupinách. Verejnost také proticírkevní cinnost velmi málo podporuje, ba i komunisté a
komsomolci se jí venují jen tehdy, když je k tomu hozeno speciální heslo, to jest o svátcích. A pak tato cin·
nost hranicí spíše s ulicnictvím, než s plánomern)'m bojem proti vzrustajícímu vlivu církví.
Proto stojíme nyní v SSSR na prahu jakési nové éry
v pomeru státní moci k církvím a náboženským skupinán1. Již okolnost, že stát nyní vede kampan proti kulakovi na vesnici, že rozdmychává trídní boj za každou
cenu a církve i sekty jej svým ucením tlumí, pltsobí
k tomu, že se zde zhuštují mraky mezi státem a církevnictvím i sektárstvím, nebot zejména sektári, vynikající svou pílí a houževnatostí, jakož i svým vyhraneneným hospodárským individualismem, jsou hlavními
kádry, z nichž se rekrutuje skupina zámožného rolnictva, onech povestných kulakl't. Proti aktivním sektám.
zejména tedy baptistl'tm a evangelistum, zacíná býti veden již nyní urputný boj, spocívající ciste na hospodárském podklade. Boj ten je mírnen zatím jedine tím,
že obe skupiny jsou ve velmi dobrých stycích s vlivnou
Amerikou, na níž sovetské vláde zacíná v poslední dobe zvlášt hodne záležeti. Ford i Coolidge jsou baptisté,
a to mnoho znamená i pro antisektárské apetity sovetských komunistl't a OGPU. Potravu k pronásledování
casto ovšem dávají náboženské skupiny samy, prestanou-li býti ciste náboženskými a pustí se do skryté nebo
zjevné akce, smerující k podkopání autority sovetské
vlády nebo komunistické strany. Boj proti státnímu
nákupu obilí, za snížení osevní plochy, proti kollektivisaci zemedelství, který je príznacný pro dnešní stadium trídního zápasu na sovetském venkove, je veden
ze znacné cásti príslušníky sekt a vlivnými cleny církví. Smelost sektárl't caSlto dosahuje znacné výše, jak na
príklad ukazuje tento passus z »Evangelického rádce
na rok 1928«, napsaný vltdcem evangelistu, zmínenYm

em. »Víte, moji drazí, že purpurovou a
je velmi nesnadno odbarviti. Rudé cáry se
hodí. Stejne tak i z lidstva muže jedine 'buh
rudé cáry . Na obálce každého císla círke:vní
fan« je tento nadpis: »lidé žádají zázraky,
luásáme ukrižovaného Krista". Je jasno, že
S, sovetský obcan vidí jemný antisemitismus.
t v poslední dobe je vehementne
potírán.
ebezpecne rozrustá. A tak dále, a tak dále.
ná církev je nyní zatím ponechávána v klipro nynejší okamžik dosti desorganisována
než ahy mohla býti nebezpecna. Za to sek'vistické representuje vetší nebezpecí svou
iS:lcí, hospodárskou mocí a zahranicními
hlavní úder zacíná býti veden práve proti
, ném kontrastu s celou dosavadní politikou
lády i komunistické strany, která sektáre proprvních letech revoluce na úkor církví histo, ri meli pomoci pri rozkladu techto církví.
mohli. ale sami zesílili. Nyní je tedy rada
vyzkoušeli své síly v boji se státní mocí,
sovetském státe ovládá diktátorskv všechpon témer všechno. Boj bude dlouhý a tnhý,
již dnes, v prvním jeho stadiu. --

p

I

s

y

o budou ci válce.
tore,
, že ctu Vaše veci se zájmem a rád, nechci si
elat ocko, ale jen pripomenout Vám, což ostatne
dávno, že takových ctenáru máte víc a že jsou
I, jimž jste nebo zacínáte být autoritou. A práve
na tolik lidí bych si prál, abyste byl vždycky a ve
doby. nechci-li ríci neomylný. Ovšem pri tolika
terých deláte, byl by to hotový zázrak, kdyhy
tleUjelopero. Obávám se, že vám ujelo ve Vašem
lrsk6 drama a ceské pomery« v 7. císle Vašeho
ohu souhlasil s tím kouskem, který odmítá
tvl. Ten, kdo byl za války doma, je ochoten
pravdu, ale voják, který byl v poli hned na pozalil na své kuži i její konec a dosud všechno
'mi souhlasit nemuže.
er e dr. Mateje Kováre, dej mu pámbu vecnou
Vojín jde v sec,
má v ruce mec,
vtom prijde jeden,
zlostí jsa veden ...
ezfenl již tehdy, když jsme nosili krátké kaltak asi nebude, ale dovolíte, abych projevil netreba jste od toho básníka na opacném konci.
tady místa, prosím Vás, abyste si vzal 7. císlo
1. strane v levém sloupci rádku 18. »V moderní
konec toho odstavce. O ten kousek mi jde.
Je je tomu tak, že Vás posadí do zákopu a nyní
m, granátem nebo plynem, proti cemuž vám
aly ani zrucnost v zacházení se zbraní, ani
rosti bude to záležet na tom, padne-Ii ona
kde vy stojite«. Ale ono se muže stát, že se
drlch dovedí vcas o tom, že se na ne Nemci
e hodinu, kdy to Nemci spustí. Milí Anjtli-

cané, protože mají dobré nohy a zdravý rozum, v poslední
chvíli seberou svých pet švestek a nepozorovane se scvrknou
hodne dozadu, odkud se rehtají na Nemce, jak tam do jejich
zákopu režou. A) výsledek? Všechna ohromná práce s dovážením del a streliva, se stavením zvláštní železnice byla vyhozcna nadarmo, protože cíl unikl. Cert vzal zákopy, však je
dostanou zpátky, jen když mají k tomu zdravé lidi.
Vojáka, i když už dávno není rytírem na koni a nemá vy tasený mec, aby stínal neprátelum-hlavu, nemužeme prirovnávat
k desíti kotatum v pytli, ani tehdy ne, jsou-Ii to vojáci v malé
tvrzi pred Verdunem, obklopené se všech stran Nemci po celých šest dní. Tady to byl pytel a pevný, ale bránili se v nem
lidé s pe v n o u v u I í vydržel. Pytel s kotaty odhodíte, kdy
sc Vám zachce, ale s tímhle pytlem si Nemci nevedeli rady.
Nesouhlasím s Vámi, že »hlavní cnosti v budoucí válce budou
pasivní ne aktivní, nikdo nebude chtít nic od vašich svalu nebo
od vaší odhodlanosti; bude se žádat abyste byl trpelivý materiák Tak tomu nikdy nebude. To by byla úloha asi tak hlídace
majáku, ale voják bude vždycky spoléhat na svou sílu telesnou
duševní. Vojáka vždycky ponesou do zákopu jeho vlastní nohy, voják bude mít na sobe vždycky nejaký náklad streliva a
potravin, bez nichž by byl opravdu jako to kote v pytli. Ale
když už je v tom zákope a sedí cekaje svuj osud, není pravda, že jen ceká, kdy ho to flákne. I když vidí, že se to k nemu
blíží, záleží na nem, aby vcas uskocil stranou nebo kupredu,
aby se zakopal, aby se proti útocícímu bránil. Ten tady bude
vždycky, útocící clovek, aby obsadil, co rozmlátila dela.
Ale i ta dela musí nekdo obsluhovat, musí jim vykopat krytá
místa, musí jim dodávat strelivo. Naši delostrelci však nemají
úlohu pasivní, nýbrž velmi aktivní, musí svého soupere hledat,
vyhledat a znicit. Zrovna tak je tomu s letci. Ani ti nemohou
žíti jako kvítka polní, ale vyvinout všechno úsilí více duševní
než telesné, aby zastali svou povinnost. I oni potrebují svalu
a pevných nervu. A což teprve ženisté, když na ne prijde úloha
postavit pres reku lávku za neprátelského ohne? Tady dostanou jejich svaly i nervy pro vítr jak se patrí. Nejenom bojovníci, ale všichni, na jejichž spolupráci záleží, kuchari, sanitáci,
pekari, vozatajci, šoféri atd. všichni, všichni mají v bitve úlohu
náramne aktivní. Mátoha by žádnou bitvu nevyhrála a taky
by se ani do války nepustila, i kdyby jí hrozilo jakékoli otroctvÍ,
Bitva, to není jen strílení a ocekávání smrti, to je také pochod k nepríteli, pochod v dešti, v mraze, v bláte, to jest i spa:í pod širým nebem, v brázdách, kudy se valí proudy kalné
vody, to jest nesmírná drina, kterou by nevydržel ani kun,
drina, kterou si muže uložit jen clovek, kterou muže vydržet
jen clovek zdravý a silný s žel e z n o u v u I í zvítezit predevším nad sebou.
Konecne racte uvážit, že bitvu vyhraje jen ten, kdo obsadí
neprátelské pole. A to nezastanou stroje nikdy. Bude to vždycky jen clovek.
Ješte neco: Dejme tomu, že se bráníme pred ocekávaným
útokem tím, že terén pred sebou podminujeme. Stací stisknout
knoflík a všechno vyletí do povetrí i s neprítelem, Myslíte, že
je to nepatrná úloha sedet v betonové pozorovatelne a dívat
se periskoDem, jak se Vaše pole plní lidmi, jejichž život ie ve
Vašich rukou?
To je úkol, který dovede i zdravého cloveka privést do bezvedomí.
Vidím, že ie cas, abych skoncil. Ale prece jen si nemohu
odpustit, abych se nedovolával historie poslední války. Kdo
urychlil její konec? Byli to Srbové, vojáci bez vlasti na solunské fronte; oni to byli, kterí svou statecností vyrazili Bulhary
z nedobytných posic, vyrazili a hnali pred sebou, takže je srazili na kolena. To by byl za ne nedokázal žádný stroj. Na to
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PNtomnosL
musila prijít lidská sila. A ta bude mít v každé váke slovo posledni, at se to mele jak chce.
To bych Vám rád rekl, pane redaktore. abyste neuvázl
v bludu, že lidská síla v budouCÍ dlce bude zbytecná. Kdyby
se mi nepodarilo nic jiného než presvcdcil Vás, že je cetcris
paribus lepší míl vojáky zdravé, silné a u\'edomelé než nedochlldcata a zbabelce, byl bych spokojen.
S ílctou
/'t'lk, Nudol!
Vážený

Prochá::ka

pane podplukovníku.

nemohu bohužel užíti vytácky. kterou mi laskavc nabízíte: neujelo mi pero. Obá\'Úm se, že, pokud se budoucí \'Úlky týká,
ujela spíše tímto zpltsobem mysl skoro celé naší g-eneraci. a že
byste se velmi mýlil, kdybySte to pokládal za lapsus. Jste voják a já jsem žurnalista; každý máme svoji povinnost. Vy -z úctyhodných
dltvoc1l1 bráníte se všemu. co by jednou
mohlo podlamovat úspešné vedení v{lIky, prijde-li; chcete delat
S\'OU vec dobre, a je to cestné. chce-li nekdo h{ljit dobre svou
vlast. Já - z dltvodlt. které si nenecliám vymluvit - považuji
za svou povinno t podniknouti \'še, co mohu. abych 'svým malým podílem prispel k oslabení válecné n{lIady; pokud o tom
budu mluvit. budu mlu\'it o obrazech bídy a Iin1zy. které válka
prináší, a o pitomosti lidstva, jestliže se zase do nejaké války
pu ti. Také já, pane, hájím svou vlast; hájím ji pred nejhorším
neprítelem, pred válkou. Otiskl jsem tady už jednou aíorismus
. Karla Krause: "Válka je nejdríve nadeje. že se nám povede
lépe; pak 'ocekávání. že se druhým povede hltre; potom zadosti ucinení, že se druhým laké nevede lépe, a na konce prekvapení, že se obema vede hll!·e«. Tak je ln, pane podplukovníku.
do slova a do písmene. Válka je ta nejhloupejší smcnka, jakou
národ mltže vystavit.
Pred desíti lety byla skoni:ena velká
\'álka, kterou jedni vyhráli a druzí prohráli; už na jedenáctý
rok derou se ti, co prohráli, z propasti své porážky, a ti, <':0
vyhráli, z propasti svého vítezství; ani tem ani onem se nevede dobre; za deset let ješte se nepodarilo zahoiit válei:né
rány. (Mrtví ovšem vltbec nejsou pripušteni k diskusi o cenc
války.) Válka. vyhraná nebo prohraná, je zlo. Žurnalista, který
nechce nckam vésti, nestojí za nic. Mllže nám nekdo vytýkát,
že cheeme vésti smcrem, ve kterém není válek? Meli bychom
se za to ješte omlouvat? Verím v zásadu: chceš-Ii mír, pripravuj mír. A s pripravováním míru treba nejdríve zacít v Iid"kých myslích. To je náš ílkol, jest1iZe za ncco stojíme. Chtel
bych ve svém národe rozširovat
mírovou náladu. kdyby
v ostatních národech ji nikdo nerozširoval. Nechtel bych, abychom tu stáli jako ovce mezi vlky, snadná korist pro každého.
kdo po nás hm[ltne. K míru, jak známo. musí být :Ispoií d\'a.
Ale ve všech národech pracují lidé k míru. Jak by hylo možno
nevidet tuto velkou svetovou práci? A jak je Inožuo být takovým pessimistou a vcrit, že zllstane bezvýslednou? Teprve
l,dybychom my. politikové, žurnalisté a licl, docela zpackali
. tuto svou práci, teprve pak prijde rada na vás, páni \'ojáci.
A kdyby prese \'šechnu naši nadeji uderila vaše hodina, nepoložíme vúm stébla do cesty. Vy mltžete válku vyhrút, 10 je
vaše velká veo; my mMeme, budeme-Ii jedllat. myslit a psá t
rozumnc, válce zabránit, a to je ješle dalel\O lepší \'ec. Válka.
ke které nedošlo, je velké vítezství.
Tolik o obecné stránce veci. Nyní o tom, co je vlastním tli\::matem Vašeho dopisu. a co v rámci celé otázky vypadá více
méne jako technická podrobnost. Bude si tuace vojáka v príští
\'álee situací reka nebo situací jednoho z desíti kotat v pytli?
Pomohou vojákovi v príští válce svaly, zrucnost v zacházení
se zbraní, odvaha a c11ytrost, nebo bude zejména jen materiálem? Budon hlavní ctnosti v budoucí válce aktivní nebo pa1 B

sivní? Já tak tvrdil a Vy to popíráte. Moje laicl\'í ve vojensk)"ch vecech nemltže sé ovšem merit s Vaším odborniclvím.
Ale otisknu možná v nekterém z príštích císel výiíatky z knihy
"Prltlllyslová
válka« od írancouzského autora, který válce a
\'ojenstl'Í velmi rozumí. Zatím krátce podle svého rozumu dotknu se nckolika detailll, které jste nadhodil.
Jsem predevším presvedcen, že budoucí válku nemližem~
posuzovat ani podle zkušeností z poslední války svetové. Bude
to ješte neco hroznejšího, neco ješte daleko více vypocítaného
na hromadné vraždení. Byla-li poslední válka už z triceti
procent
prlmlYslovou
válkou,
bude
príští
válkou
prumyslovou
už na osmdesát
procent.
Válecná
technika
roste jako z vody a udelá pekelné pokroky
chran
nás pak všechny pánblth! Za kulisami stojí zejména chemie.
jejíž role v letech 191-1-1918 byla teprve zacátecnická. Byly
to teprve první kroky. Bojujte, pane, svaly, odhodlaností, odvahou, zrucností. bojujte lím vším proti plynu! Proti necemu,
co nemá tcla ani podoby, co ne!l1ltžete videt ani uchopit, cemu
se ani vyhnont nemltžcte, bojujte proti tomuto plíživému, podlému elementu! A poslední plyny byly nepochybnc hrackou
proti budoucím. Ctu prú vc \' nOl'Ínáeh výtažek z pametí Churchillovýeh, tedy z pametí velmi oficielního konservati\'ce. Ten
píše, že. kdyby válka nebyla bývala ukoncena. byly by nastoupily cinnost zbrane neslýchané, které už byly pripraveny: .Jedovaté plyny neslýchané nebezpecnosti. proti nimž pomáhala
jen plynová maska, jejíž tajemství bylo prísne streženo a kte·
rou Nemci nemeli, byly by znemožnily každý odpor«. »Smrt
stojí pred námi \' pozoru«, pokracuje Churchill. »hotova nám
sloužít, hotova posílat plynovou smrt mezi národy. Je hotova
znicit zbytky civilisace bez nadeje na obnovení. Ceká jen na
rozkaz, který má prijít od slabé a zmalené bytosti - od clovcka, který tak dlouho byl obetí smrti, a ted snad bude na
okamžik jejím pánem.« - Málokdo z nás lná tolik fantasie, aby
si dovedl predstavit budoucí války, a jsem jist, že jen malir,
který má cvik v malování pekla, jí ml,že dát, což jejího bude.
Píšete. že záleží na vojáku, aby uskocil stranou nebo dopredu
pred plížící se smrtí. Nevím presne, kolik milionu lidí nechalo
život ve svetové válce. Kolik procenl z nich, myslíte, mohlo
uskocit stranou nebo kupredu pred svým koncem? Kolik procent z nich zahynulo neobratnosti? Nejsem odborník a nevím
tedy presnc, jak pomliže uskakování v zákopech pri bubnové
palbe; nevím, jak pomliže skúkání sem a tam pri útolm proti
strojním puškám; nevím, jakou chanci dávají cloveku skoky
na podl1linovallém terénu; nevím ani, jak si má pocínat clovek
v dome. který letecká bomba rozbije do základlt. Mám jen tušení, že jsou to zcela nepatrné vyhlídky. Ríkali mi vojáci, že
chtít se vyhnout dvaactyricítce
je jako chtít se vyhnout osudu;
jsou dokonce pessimisti. kterí tvrdí, že je zhola beznadejn
chtít se \'yhnout už jen osmadvacítce. A postavil-li rok 1915
dvaactyricítku.
co asi \' tomto oboru by postavil rok 1950?
Píšete, pane podplukovníku. muže se stát, že Anglicané se
dovedí, že se na ne Ncmci chystají; opustí tedy Z<Íkopy a
Ncmti' budou strílet na opuštcné místo. To se jiste mltže stát.
Ale muže se také stál, že se to Anglicané nedovcdí, nebo se
mllže stát, že presto dostanou rozkaz, aby vytrvali. Z toho.
eo vím o poslední válce, nezdá se mi, že by byla prevládla
taktika opouštet zákopy. do kterýdl
se slrílí.
Je pravda, že voják vždy bude potrehovat. jak píšete, sval'
na nohou, aby došel do zákoplt, síly. aby unesl náklad streliva
a potravin. odolnosti a vlde, aby vydržel mráz a déši. To vš
je pravda - ale nezdá se Vám to trochu ítloha blízká konsk
líloze ve v{dce? V tom všem je clovek jen prídavek ke stroju
a sluha strojlt. Stroje' budou ve válce rozhodovat, a clovek jílllí
bude jen sloužit. Jak malou roli bude hrát lidská kvalita pro
strojové kvantite. Uvádíte. že Srbové svou statecností vyrazi
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ných posic, porazili je a tak uspíšili konec \"álk~',
e, že je to prípad z fronty. která po technické
ehni zaostalou. Na Marnc a u Verdunu se takto
nebude sc tak vítezit ani v príští válce. Proti sobe
e strojové hradby - mezi nimi bude pobíhat clolepším prípadl' odevzdaný svému osudu. Nechci
nepatrná (doha cloveka, který sedí v betonové po"
a periskopem se dívá, kterak podminované pole
I, jež stisknutím knoflíku pošle k certu. Ale nemohu
dojmu, že je to jen velmi vÝ,iimecná úloha jediného
O\ém okamžiku. Jak je to s lidmi, kterí plní ono
Jejich úloha trochu nepatrnejší? A není to presne
oho z devíti kotat v pytli?
je lépe mít \'ojáky zdravé, silné a umedomelé než
ta a zhabclcc. o tom jsem ovšem práve tak pevne
laku Vy, a ncmusíte mne teprve premlouvat. Nepomusímc b}t pripraveni na \šechnj' okolnosti, a že
by sc nedovedl hránit ve dlce mu vnucené. neahy žil. Ncmohu souhlasit jeli s falešnou válecnou
dy plnc vcrím tomu. co ode mne žádáte. Ted hych
t na Vás prosbu. a vyhovíte-li
jí, byl bych i já
byste \'.\' \'ojáci. pripnlvení vykonat svou povine, vCrili. že hude nekonecnc lépe. jestliže váIka
jde.

S úctou
Ferd,

*

*

f 'eroltl ka

*

anebo se tedy budeme
tahat o vec.
mi prokážete jcšte tu laskavost a uverejníte nekolik
ek k dopisu Medkovu. Úvodem bych chtel ríci.
ho i Medkova dopisu snadno pri srovJlání pozn't,
neodpovíd,i ani slovy: není pravda. Medek jiste.
á, je si vcdom toho, že naše dopisy jsou kontrotníky události. o nichž mluvíme. To oba zavazuje.
tejnc jako Medek, obracím k zdravému rOZUlllU.
des e t i let y a dne s. DliIeži té je v prvé rade
že mluvílllC o vecech, jež se udály pred 10 lety.
musíme, chceme-Ii je hodnotit správne, hodnotit
191 -1919. Tedy nezapomínat na soucasnou deleelegátštinu«) ve vlasti (»Národní výbory" atd.) a
e co se odehrávalo na Sibiri, odehrávalo se tam
alky. \' revoluci.
4tština
a stá t. Medek postavil tuto otázku. Je
obná otázce raráre d.iskutu.iícího s tím, kdo neverí
• Farárova vítezná otázka by znela: Veríš v Bovítczná ot:hka zní: A co delegátština a stát?
u j cm odpovcdel \' celku v svém prvním dopise.
do tuhého. budiž!
• ibiri byl konkrétne ministr Šteiánik. Prijel
I . XI. 1919. tam IllU vrchnost jela. naproti,

do
za

m~lvil teleg;raiieky s veli telenI legií generálem
• po tcchto rozhovorech (23. XL 1918) vydal
dcni nových voleb delegátl!. Potom mluvil Štety. s deputacemi cástí a s vrchností; o jeho rozlcgáty a s deputacemi cástí jsou zachovány
záznamy. Z tcchto rozhovorll se Štefánik dovcdvc vcci: Že iegie nechtejí na frontu, ale doIl pro zachování delegátštiny. Z techto steno6 zjistit, že Štelánik nebyl s pocátku pro zrutiny. Rozhodnutí O odstranení
delegátštiny

\'zniklo
ve Štefánikovi
pozdeji, a bylo provedeno
takto:
16. I. 1919 podepsal Štefánik rozkaz o zrušení delegátštiny,
20. I. 1919 odejel z Omska do Paríže a teprve
28. II.
1919 bvl jeho rozkaz publiko\'án
a nabyl úcinnosti; tedy
-l mi::síce po vzniku
CSR. President
Masaryk
i ministr
Beneš rekli deleg-acím legií, že Štefánikovi
nebylo uloženo
odstranit delegátštinu. Stát ~ Štefánik ji zrušil. Byl by ji
zrušil stát - Masaryk, nebo stát -- Beneš? Štefánik mel pro
Sibir »carte blanche". Sibirská vrchnost má zásluhu na tom,
že na ni hyl napsán rozkaz o zrušení delegátštiny. Kde je tu
pnl\'c1a. že stát zrušil delegátštinu? Nikde! Je tu jen bežná
pranla, že sibirská \Tchnost se schovává za stát. je tu jen
pravda, že farár se skrývá za Boha.
3. lVI í r o v á k o n f e r e n cep r o mír. na šev r C h n o s t
r o v á I k u: prí p r a v y k tJ a I' a k i r i. Z .Janinových P an1 e t í víme, že Štefánik s ním za svého pobytu na Sibiri disku[()\'al o probití se legií na západ a že Štefánik byl pro, .Janin
t\Tdc proti: ,,'1'0 je ciste osobní operace - pravil Janin - a
lIelze ji narizovati podrízený'm a lIejakému kolektivu ... Di,.ku(:Jvali jsmc () t01l1 (= se Štefánikem) lIekolikrát a já zustal
pevnc pri svém názoru ... Opakuji ... jc to harakiri a žádllé
vojenské umenÍ." Štefánik ostatne sám rekl leg-iím: "Zatím Vá"
stáhnn s fronty. zreorgunisuji. a až dám príkaz. prosekáme se
domij se mnou \' cele«. To reld II. XII. 191K ale legionári to
nepovažovali za deiinitivní odpoved. neverili tomu. Když pak
\' lednu 1919 Štefánik odejel, hledali znovu odpoved na otázku:
Co bude s námi? Co jim odpovídala na tuto otázku vrchnost?
Z jejího tisku (,,(;.s. deník,,) se dovídali \' lednu a \' únoru
1919, že se na mírové konferenci jedná. aby bylo uzavreno na
dobu míro\'é konfer'.:nce prímerí mczi ruskými vládami, a že
zmocncnci techto vlád se mají sejít na Princových ostrovecli.
A že na tellto návrh odpovídá sovctská vláda: ano, Kolcak:
ne - a cs. premiér dr. Kramár a sibirskrr nehnost:
ne. A to
KraIll:1r takto: "Cs. vláda bude i nadále uplatiíovati SVltj hlas
ve spojenecké rade ve prospech energické intervence« (»Cs.
deník" 26. I. 1919); »Cs. deník« pak takto: »Masám je nutno
dokázal, že bolševici nejsou ruská politická strana, nýbrž mezinárodní scbranka zlocincú a bláznl, ... Civilisované národy
vlastllíma ocima uvidí jejich stVllrllOst a poženou své vlády do
\'ojenské akce proti ni ITl " (Cs. deník" 1. II. 1919).
!J

Slova, jimž zajisté nelze uprít jasnosti. Ale zdaliž tato slova
o nové v{lIce, jež se hlásala. byla slova pro leg-je, které už
mely doma republiku. pro niž bojovaly? Zclaž to byla slova
vhodná v dobc. kdy ve Versailles vyzváneli na zvony míru?
Zdaž to byla slova vhodná v dobc, kdy leg-ie vedely, že celý
svet (i národ doma) se rozdeluje na dva tábory, malý inter\encní a \'elk~' protintervencní?
Zdaž to byla slova vhodná
\' dobe. kdy naši ruští spojenci s pocátku našeho boje proti
sovetské \'láde hyli v kolcakovských
žalárích, nebo organiso\'a;i J)ovstáuí ]JmU Kolcakovi anebo prech{lzeli do sovetského
J(uska. dúvajíce prednost rudé diktature
pred hílou? Zdaž
iegie nevidely, že pouhou svou p1'ítomností na Sibiri podporují
a udržují režim, který všichni jejicli ruští prátelé nenávidí a
proklínají? Každý legionár vcdel. že na mírové konferenci padají na váhu naše bodáky na Sibiri. Ale nechápal pri tom, proc
pri všem co bylo a co videl kolem sehe, on má hnát SVOIIvládu
do \'ojenské akce. Zdaž si nekladl ot[lzku, nezrušila-li mu vrchnost jeho parlalllent (který mel dri\'e než národ ve vlasti, pro
niž ho vybojovával)
proto, aby jako obcan republiky nesmel
bojovník za ni, v7.dy zvyklý
ríci (;0 byl jako dobrovolec ríkat? Zdaž se konec koncu necítil v nebezpecí pred vlastní
vrchností? A cítil se tak právem? Právem!
4. Ji r a o ha r a k i I' i. Jestliže se ministerská
rada CSR
5. VI. 1919 usnesla "vynaložiti
veškeré úsilí na umožnení co
nejrychlejšího
návratu naší sibírské armády do vlasti" (es.
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deník 29. VI. 1919), odevzdal v Paríži premiér dr. Kramár
11 dní po tomto usnesení (16. VI. 1919) Poselstvu, které jelo
na Sibir, dopis pro legie, v nemž je vybízí slovy.,- že »samy
rozhodnou nejlépe o tom, co mají podniknout, samy nejIépe
uvidí, jak nejkratceji a nejslavneji se vrátí dOlllU«(»Cs. deník«
31. VIII. 1919) - k delegátštine ve prospech intervence.
A jelitliže clen Poselstva Jar. tlilbert prohlásil, že »president
nynejší ministerstvo (= Tllsarovo) jsou pevne toho názoru, že
armáde nelze dovoliti (!) jakékoliv zasahování do ruských
boju«, a že »s tímto presným vzkazem sem prišli a mají jej
hájit« (1), ponevadž »cesta na západ je úplne nemožná, je nám
vymezena cesta jenom na východ« (»Cs. deník« 23. IX. 1919),
a jestliže ministr Beneš telegrafoval 26. IX. 1919, že »jestliže
SpOjenci nevyhoví, pak vláda sama zahájí, byt s óbetmi nadlidskými lodní akci, i kdyby tím mel býti náš hospodárský
život ochromen« - dohadovala se naše sibirská vrchnost po
techto prohlášeních a telegramech mezi sebou o tom - jak
Dotáhne na západ. Mohl bych uvést celou radu autentických
dokladu; všechny nasvedcují tomu, že pro sibirskou vrchnost
neplatilo nic, krome plánu bývalého premiéra dr. Kramáre,
který 4. X. 1919 na verejné schuzi v Praze prohlásil, že si prál,
sice, aby se legie vrátily, »ale ne pres Vladivostok, nýbrž vítezne pres Moskvu« (»Národní listy« 5. X. 1919).
5. »D e leg á t š ti n a« v r c h n o s t i »v y r í z e n á« te sne pre d h a r a k i r L »Spolecne se mnou každý podle své víry
obetuje zbožne vrelé modlitby Bohu i synu jeho Kristu i proroku Mohamedu, aby nám dali vítezství; spolecne se bude bíti
pravoslavný, staroobrjadec, musulman i katolík. Verte v Boha
a verte sami sobe! Smele a mužne kupredu za víru a rodnou
zemi !" volá ve svém rozkaze z 10. X. 1919 Kolcakuv generál
Dieterichs.

i

V této situaci, kdy Kolcakuv koráb tonul v povstáních, které
zachvátily celou Sibtr, v této situaci, kdy protisovetská fronta
se rozplývala a ustupovala na východ, zacala naše vrchnost
jednání s Kolcakem o záchranu jeho režimu. V té dobe (16. X.
1919) prinesl »Cs. deník« zprávu o konferenci naší vrchnosti
li Kolcakem, na níž si obe strany »vymenily vzájemné pozdravy nejuprímnejšího bratrského charakteru«. A tak pricházíme
k celé serii telegramu od prvních dnu ríjna (1919) mezi n:tší
vrchností a Kolcakem . .Jeden z posledních (z 29. X. 1919) jsem
citoval minule. V nem 'bylo ujednáno, že legie pujdou Kolcakovi
na pomoc - za zlato. Za zlato, které by nebyli mohli zaplatit
ti, kdož je slibovali, protože by nebyli (a mnozí nejsou) mezi
živými; za zlato, které by neprinesli domu ti, kdož jej chteli
brát, ani ti, jimž melo být dáno, protože by poseli Rusko svými
tely; za zlato nabídla naše vrchnost Kolcakovi armádu 50.000
tech, kterí šli dobrovolne smrtí vstríc - za ideál. Nebot naše
vrchnost považovala pomoc legií na Kolcakove fronte »za vysoce potrebnou« a »v tom smyslu - telegrafuje - pracuje zde
(= na Sibiri) i doma (= v Praze)«.
A v této nejvýš kritické dobe prichází vysvobození. Telegram toho, k nemuž legie upíraly v zoufalství své poslední nadeje a k nemuž prosebne volali delegáti ve svém telegramu
z 16. VI. 1919, v nemž odhalili své »zbolševisované« nitro
práve tak, jako odhalila vrchnost nitro své »státnosti« a svého
»vlastenectví« v jednání s Kolcakem.") Prišel telegram Masary*) Telegram »zbolševisovaných rozvracecu" legií, den po
jejich internování, praví: »Presidentu Masarykovi! Cs. armáda
na Sibiri prosí o pomoc. Není armády, která by na horké ruské
pude vydržela tak dlouho, aniž by se roztavila. Armáda strádá
fysicky i mravne. Vojsko bez rozdílu trídního nebo politického
presvedcení je zachváceno touhou po domove. Slyšelo dosud
jen sliby. Konce nevideti. Nervy vojska hrozí prasknutím.
Stržením národní armády do trídního a politického boje rozkládá Si armáda trídne i politicky.«

kuv. Dne 7. XI. 1919 telegrafuje naše vrchnost svému zástupci
v Omsku: »President Masaryk prohlásil, že nesmíme zasahovat do obcanské války v Rusku. To sluší nám považovat za
neprímou odpoved na naše dotazy a podle toho upravit svou
politiku. Zustan v 0msku, jak dlou.ho budeš moci, ale chovej
se nyní pasivne. Vím, že je to mravní trest a že sis ho nezasloužil. Musíme se však podrobiti a podle toho jednati. V takových chvílích treba kalich vypíti až do dna«.
V následujících dnech byla naše vrchnost odvolána ze Sibire,
Pavlu predal svou funkci dr. Oirsovi a Medek f. V. Krejcímu.
Omsk padl 15. XI. 1919 a rudá záplava se rozlévala po celé
Sibiri, a naší nové vrchnosti nezbylo než uzavrít se sovetskou
armádou mír, aby se le~ie i jejich vrchnost dostaly se zdravou
kuží domu.
A tomu ríká Medek, že vrchnost hájila »stát a jeho prestiž
zejména v kritickém roce 1919« a že »se do vlasti nevrátila
ozbrojená cs. demokracie na Sibiri, nýbrž 12 pluku pechoty,
2 pluky jízdy« atd. - zásluhou této vrchnosti! Vi Medek, proc
se tyto pluky nezorganisovaly doma v Nezávislé jednote, jejímž je predsedou? Ctenár to jiste ví.
6. Vzpoura
proti
vzpoure.
Mluvili jsme s pocátku
o státe, mužeme mluvit nakonci o vzpoure. Pro delegáty ne·
byla delegátština cílem, ale prostredkem, stejne jako nebylo jeii
potlacení pro vrchnost cílem, ale prostredkem. Ano, normálne
se ríká, jak praví Medek, tomu co delali delegáti, vzpoura.
(»Normálne« byla také celá akce legií - tedy i akce Medkova - proti Rakousko-Uhersku dokonce - velezrada!) Pro
tuto vzpouru meli být také, podle rozhodnutí vudce Poselstva f.
V. Krejcího, postaveni »pred soud národa, jehož se sami dovolá·
vali«. Proto také »preneslo Poselstvo jejich vec pred tuto po·
slední a nejvyšší instanci, jíž jest národ a vyneslo toto rozhodnutí: Jmenovaní 53 vojíni cs. armády na Sibiri, budtež odesláni
do vlasti s príslušnými spisy a vec jejich budiž odevzdána vo·
jenským soudum domácím«. Jakou, že to rovnici (národ = vo·
jenský soud) postavil tehdy spisovatel f. V. Krejcí a jakou
že to rovnici akceptuje ješte dnes spisovatel Medek?
Ano, byla to vec, jíž se normálne ríká vzpoura. Ale byla to
vzpl1ura proti vzpoure vrchnosti, která se postavila proti
zájmilm státu, proti jeho lidu a vláde a proti jeho nejvyšší
hlave. Byla to vzpoura proti harakiri našemu i naší vrchnosti,
byla to vzpoura proti vzpoure proti zdravému rozumu.
Srdecne Váš
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se zvlášním zretelem k'§ S. obc. zák. Sbírky s p i s u právnických
a národohospodárských, svazek XXXVI. S podporou ministerstva školství a národní osvety, Nakladatelství Barvic & No·
votný v Brne 1929. Stran I.-XXVI.,
1-201. Cena Kc 30.-.
Tato nová publikace právnické literatury ceské obírá se s hle·
diska Ite o ret i c k é h o i p r a k t i c k é h o problémy t. zv.
C a s o v Ý c hrne
z í z á k O' n u. Jedná o otázkách stále a k t u á 1·
ní c h a praktických, zejména v dobe dnešní, kdy rada nových
kodifikací nejobsáhlejších úseku našeho právního rádu a rada
nových zákonu nutí právní teorii i praxi, aby si ujasnila zvlášt.
ní pozornost z pet n é ú cin n o s t i zákonu. Autorova práce
jej cd i n ~ !c e s k á
111' o n o g r a f i e
o casových mezí
zákonu a originální v tom smeru, že svuj predmet reší v rám
novodobé nor mat i v 11 í t e o r i e, již vliv na právní ved
rok od roku vzrustá.

