PtítomnosL,
myšlence a volném myšlení.
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ní iilosoiic l1epolemisuje s theologií; slIaží se býti
u. zkoumá podmínky jejího vzniku a význam její
elanost. Nikdo nikdy nedokazoval,
že Apollon a
a neexistují; víra v ne odpadla sama sebou, když
Ua s celkovým stavem duševního vývoje. Náboe stanc samo sebou zbytecným,
až positivní filopeje s\'ého cíle. až positivní nazírání na svet proeškerou spolecnost. Náboženství
neprináší clovekH
pravdivého. ale má význam v mravním a spolevývoji.,

mela "olná myšlenka u nás jubilejní ~jezd.
;ví dárek, který k nemu dostqla, byl projev
. ~lachara, jenž ji oznacil za »jedin)' smer
národe, kterému lze dnes ješte duverovat«.
eji, že by s námi bylo zle, kdyby už nikomu
vdu nebylo mOžno dtlVerovat; obávám se,
ovorila jen nyní obecne známá. Macharova
Itoval jsem úvodem Comta, kter)T má široká
. záda; Volná myšlenka je jen žebro, vyry jeho positivismu, a napsal-li neco Comte,
ž to napsal zaostalec. Všimneme si, v cem
k) positivi m Comtúv od bežného positié m <'Ienky.Comte praví: positivní filo ofie
je theologií. -\.le poIemisování
theologií
hlebem \'olné myšlenky a nejdttležitejší její
ositivní filosofie snaží se býti theologii Pf)
á její V)TZllampro vzdelanost,
- praví
i pochybuji, že by Yolná myšlenka snúila
logii po právu, ocdíujíc objektivne její vydelanosl. Nikdo nikdy pr)' nedokazoval, že
iner\"1. neexistují: ale všechny casopisy
ky jS(luprímo nabity dukazy, že rúzní
ono"t a ~Iinervy neexistují; nakladatelství
ky vydalo Brande ovu knížku, ve které se
ani Ježíš nikdy nežil. Náboženství samo
e zhyteCn)Tm: kdyby Volná myšlenka
nemohla by existovay;, je založena ln prenáboženství bude prekonáno teprve po kmch bojích.
vždy ~el ~ \Tolnou myšlenkou. ~~emohl1
muj cit s ní vždy chodí. Prosím, aby mi
ve jsem se veru dost volne namyslil. Oh,
e myslili m)', lidé z této generace! Tak
to myslili. až se nám svet zdál malS' jakc
ick) jako hodinky a odpuzující jc1.ko šteuh s nebe nestrkal prsty do našeho ohrazn
j me prosáknuti toliko duchem zeme a
jej opojivým a nepráli si niceho více:
kousek theologie, a kdyby existovala jen
rá je do cloveka vlévána nadsvetsk)'lll
Viibychom vubec žádné morálky. Ne-

h-

mohu Z(1 to, že pres to prese; vše na mne vždy pt'tsobila
Volná myšlenka dojmem velmi šedivým, asi takovým,
jak)T mel Goethe nad spisy francouz 'kS'dl encyklopedistt1. Píše v ),Dichtung und \Vahrheit, :
"Bncyklopedisti
v nás budili dojem jako velká továrna,
rozsáhlý, matoucí mechanismus
s velkým hlukem a lomozem. " Prudký spor francouzsk1Tch filosofii s knežími byl
nám celkem lhostejný.
Sensacní. zakázané
knihy nedelaly
na nás žádný dojem; nechápali jsme, jak takové knihy mohou být n~bezpecny. Pripadalo nám to tak šedivé a mrtvolné, že jsme se musili namáhaL abychom
vydrželi v prítomnosti této filosofie ... Jak prázdne
a dute bylo nám
u srdce v tom smutném atheistickém
pološeru, ve kterém
zmizela zeme se svými t\'ary
a nebe se všemi svými
hvezdami.
Jakási hmota existuje prý od vecnosti a vecne
se pohybuje a plodí prý tímto pohybem zleva napravo a
na všechny strany nekonecné zjevy života,«

A Goethe nebyl svatoušek a neutekl od encyklopedi'ilt"t.této Volné myšlenky osmnáctého století, proto, aby
se bojácne chytil knežské kleriky. Po celý SVt'lj dlouhS'
život neprestal b),t volnýni myslitelem v nejkrásnejším
"lova smyslu. Co se v nem tedy bourilo proti encyklopedistum? Nepochybne jeho vule, jeho životní instinkt,
které za luhují práve tolik pozornosti jako rozum.
Pred sedmi lety. v kní žce »J ací jsme . takto jsem
charakterisoval roli Yolné myšlenky v cesk~m národe:
"Lid držel se katolicismu
proto, že llaše protikatolické
hnutí nemohlo mu dáti nic tak veselého jako Vánoce a nic
tak jarého a plného nadejí jako Velikonoce.
linutí Volné
myšlenky nemohlo, myslím, proto tak dlouho prekovat katolicismus v srdci lidu, ponevadž je z nejvetší cásti velmi
smutné a suché ... Volná myšlenka nepI'edkládalanárodu
uic, cím by mohl žíti a zac by chtel vymenit své náboženství ... Lid si preje laskavejších
a vlídnejších
názoru
a touží míti hruzy materialismu
pokud možno daleko od
tela. Jediná vec, kterou udelalo protikatolické
hnutí dobre,
je pálení hranic o svátek liusi'lv. To vyhovuje zakorenené
lidské touze po symbolismu,
obradnosti
a poesii.«

Jsem tedy v situaci. jejíž cástecnou podivnost nepopírám. Muj rozum, jt:tk jsem rekl, jde s Volnou myšlenkou, mtlj cit nikoliv. Mohl bych ríci, co odpovedel star)'
nemecký básník, když mu vytýkali, že není udelán podle
pravítka:
Ich 'bin kein ausgekliígelt Ruch,
Ich bin ein )Jensch mit einem \Viderspruch.
Ale cítím, že Uy to ne tacilo. Snažím se rozumove si objasnit tento rozbor, ve kterém nejsem ovšem sám
(v tom prípade bych o tom nemluvil), ale vetšina intejigenttl, které znám. Musí b),t za ním hlubší smysl.
Jsme v takové situaci: uverit v to, co nám theologie
predkládá, nemúžeme, dokud jsme se nezbláznili. Ale
spokojit se Volnou myšlenkou nemužeme, dokud jsme
nepotlacili cást svých instinktu.
Jsou v tom rozpon't dva momenty.
První je, rekl
bych, filosofický, druhý slJciologick)'. O prvním se zmíním jen zcela krátce, nebot nemám v úmyslu zabývat

161

---------

..-

'""0

-

se zde filosofií. Volná myšlenk::t je cele založena na starém a suchém racionalismu a positivismu, jejichž základy jsou dnes již otreseny. Neopírá se o novou filosofii, ale o dosti starou. která byla zvyklá obracet se
jen k rozumu, ne k vuli a srdci, jež také chtejí neco od
filosofie. Moderní filosofie naproti tomu je skoro veskrze voluntaristick(l - je tedy v našem sváru s Volnou
myšlenkou neco ze sváru dvou filosofií, moderní a tou.
která byla moderní pred pade áti lety. I tak prím)' positivista, jako Fm.ntišek Krejcí, nemlde
neríci, že
»striktní positivism nepostacuje«.
Cást naší nechuti
k Volné myšlence je tedy zcela jiste v nechuti k positivismu a racionalismu starého data. Byli jsme ošleháni
již jinými vetry než ti. kdož zakládali Volnou myšlenku.
DruhÝm momentem, sociologick"m. bl1c!u se zah)'Y,lt
~íre.
F. Perolltiw.
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Odporne

zvedavé

N

Á

obecenstvo

I

a zdrželivý

Záverem
k lícení ve pri Michálko-Klepetár
soudem napsal "VecernÍ list,,:
"Obecenstvo
dámy. Jejich

K

y

n,ovinár.
pred

nejvyšším

bylo casto až odpudlivc
zvedavé,
zvlášte
lacnost shlédnouti
obžalované
a dostati se

k nim pod nejruzncjšími
di'lstojná.«

záminkami

byla

odporná

,a ne-

Tak tedy se chovalo nedústojné
publikum. V témž clánku
výše lící redaktor
"Vecerního
listu«, jak dustojne a bez odporné zvedavosti
se naopak \' procese Klepetárove
choval on:
"DržÍce se zásady, že "Vecerllí
list«
chce
nebo
111á vše c h n o, snažili jsme se zjistiti prirozene
co nejvíce ... Jeden z našich zpravodaju,
snaže se získati všechII a b í d I se p r v ním u
ny zprávy
prímo od pramene,
stá t ním u z á s tup c i B. Pap í k o v i, že mu bude prúbeh procesu
jako jeho osobní stel10graf zapisovat.
Dr.
ved e I, že tu jde o r ePap í k, k t e r Ý o vše mne
por té r a »V e C. I i s t U«, na b í d k u prí j a I. J a k o z ástupce
dra Chmelíka
dostal
se náš reportér
i n a taj n á I í c e ní. Krome toho po cas procesu procházela jeho rukama rada rozlicných dopisu, které psaly rúzné
osoby ve smyslu prátelském
i neprátelském
státnímu záveliký pocet policejních
relací, zejména
stupci, jakož
o chování Kovárové.«

i

A výsledek

tohoto

studia?

Je nemalý:

»Zajímavé veci vyprávela
Balintová
o knížce o prostitutkách, kterou vydal Klepetár pod jménem J. Novák. Tato
knížka obsahuje prý mnoho ze života jeho milenky. I d atum
ztráty
panenství
hlavní
hrdinky
se
s hod u j e.«
Takto tedy naopak chová se zdrželivý
a dustojný novinár.
Publikum, odporné ve své lacné zvedavosti,
tlacilo se, aby videlo Klepetáre.
Novinár, dustojný ve své zdrželivosti,
naproti
tomu jen zjišfuje presné datum, kdy Klepetárova
milenka ztratila panenství. Publikum se tlací, ale novinár se tlacit nemusí:
ten funguje pri verejném lícení jako stenograf, pri tajném jako
zástupce advokátuv.
Doufáme pevne, že, kdyby byl dr. Papík
vedel, :kdo se mu to nabízí za stenografa,
že by s ním byl
udelal to, co se pri takových
prípadech
s redaktory
»Vecerního listu« úhrnem má delat: že by ho byl vyhodil. A myslíme,
že ani odporne zvcdavé publikum si nemusí nechat líbit, aby
162
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každodenní
profesionáluí
šimrac této odporné zvedavosti
ua
konec delal. že se nad ní pohoršuje;
nemá mluvit o odporné
zvedavosti
ten, jehož výdelek je cele na ni odkázán a jenž jí
každý den delá nejschopnejšího
kuplíre.
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Ed~'ard Ma.flw:

J

Církve ve svetských službách.

llbilejní císlo jednoho pražského deníku prineslo
v ankete na t~ma »Co prejete republice do druhého
desetiletí?" mezi mnoh:l jin)'mi i odpoved' dr. J. rTerhena, nad níž zajásalo srdce tak mnohého odpllrce l~íma. »Preju rozluku církve od státu". praví tu dr. Herhen a dodává. že v prosinci v roce] 918 byla by se clah
rozluka velmi snadno provést, lec. jak se dnes veci jeví,
že se již rozluky asi nec!ockiL. I.:astával jsem údy 5t3.novisko, jehož je clI'. Herhen neohrožen)'m trihunem.
c!nmnívám se v;ak. že s hleclisk'], politického bylo n?l1ejV\'š prospešno, že v prvém desetiletí rozluka provedena
nebyla. To O\-~ell1neznamená. že bych ot(l7.ky politické
kladl nad otázky svedomí. lec i tak je to vcc hodne prohlematická. ne1J,)t otázky svého svedomí reší si Inžcl~'
jednotlivec prece sám.
t\ejsem politik a proto mi nelze ríci. bude ·ji ceskos!o'
\'ellskému n;írodu prnspešno. provecle-li rozluku v prí;tím desetiletí. jsem však pevne presvedcen, že ono
podvedomé opomenutí uciniti tak v roce osmnáctém
prineslo více užitku než škody. )Ulsledujícími r:íclky
chci to osvetlil.
Knez státem l17.nané církve je zárovei1 státním úred·
níkem a není-li zrovna politicki'm ci nacionálním kverulantem, JHk i v tomto svém úrade hájí zájem toho
státu, kterým je vydržován. A nemá-li r07.císnuté svedomí. pak i jeho modlitby za blaho státu jsou vroucí a
uprímné .. \ nyní si predstavme. že by v tom nejvetším
chaosu, jakS' po prevrate nastal. byla revolucním zúsahem, diktovanÝm citovým vzplanutím, zmarena touha
t'3.k mnoh)7ch kneží: modliti se za hlaho osvobozeného
státu. Katolická cí rkev dala ceskému národu znacn~' pocet vlastenecky cítících kneží,; nedomnívám se. že pre·
vrat s okamžitou církevní odlukou hy byl jejich rady
rozmnožil. I za dnešních pomerll je hrstka kneží prímo
v protistátních službách. a není veru treba velké fantasie, aby si clovek dovedl predstaviti, jak hy to bylo vyhlíželo tenkrát. Místo, abych povolil uzdu vlastní fantasii a vykreslil obrázek pomeru, jaké by asi zavládly
po provedení církevní odluky hned v roce 1918. poukáži
radeji mi nekolik fakt z cinnosti církví státem neuzna11)'ch.
. Je jich u nás víc než dost a všechny se chlubí, že rozluku církve a státu provádejí v praxi. Jenže ve vetšine
prípadll je to ctnost z nouze. Gesto: my od státu niceho
nechceme - je jen výplodem nezmenitelné skutecnosti.
že stát nic nedá. Stalo se však, že jisté náboženské sekte
nekterí vlivní cinitelé nabízeli. že prosadí, .::tbybyla státem uznána. Hlava spolecnosti odmítla tuto lákavou nabídku. Proc? Idealismus? T kc1epak? Stát totiž požaduje
od církve, již uznává, aby její duchovní meli vysoko.
školskou kvalifikaci, a té ve zmínené spolecnosti jakož
i v ostatních není. Ovšem, uznávám, že Ježíšovi uced·
níci byli rybári, ale odmítwé gesto, plné neoprávnené

ti, jehož se pak ješte využívá agitacne,
•razem krestanství.
bny ty naše státem neuznané církve jsou
penezi ze zahranicí. Nelze se tudíž diviti,
ého kazatele nekteré odbocky zahranicní
kud jin)· než zájem kneze církve státní.
'ho stanoviska. omluvitelno, že jeho zájem
icního službodárce je vetší než o blaho
tu. Dríve než prikrocím k vylícení, jak se
~evrttzných zájmu projevuje v praxi, ruud odbocit.
pred tremi lety uverejnil v tomto liste
tudii () sekt;lch a prorocích u nás, došel
mnoha jin)·ch také jeden písemn)' projev
Pro zajímavost uvedu z nej V}'11atek:
pres Ameriku dovídám se o Vašich cláncích, za
m tisknu bratrsky ruku. Budete-li si práti, pošlu
oHk gloss a biografií toho vzácného
amerického
ho exportu, jak jsem jej mel za 25 let své kazanosti v Americe príležitost poznati. Mám na myonech .nebeských pilotu«, šplhavcu a chameleonll,
napra\"ovat a zachraiJOvat mladou CSR ameriotností a farizejským puritánstvím.
Nehlede k p.
je psychosou zatížený,
neodpovedný
paranoik,
mysli ryzí americký export: Dr. Y. absolvent vestrldky v mora I'ských horách, dr. Z., krome svého
tkárského chameleonství
velmi podnikavý
clovíltac dáblu dr. U. a slavomamem spitý hypochondr
T. (V Americe každý potulný šumar nechá si
esor.) - Mám príležitost císti jejich boucharony o obrozující a záchranné práci, kterou konají
Jako poctivému cloveku hnusí se mi jejich bar~plisob mámení penez a predstírání,
že obrátí na
tvl peklu propadlý ceskoslovenský
lid. - Srdecne
vf A. B. C., duchovní
cké církve ve V.«

zajímav)' po nekolika. stránkách. Predne je
ka na doktoráty a profesury uvádených
píše dúsledne všechny tituly v uvozovbé je tu zmínka o raportech a o barnumu mámení penez. Ac k podstate mého pohují se vlastne jen poslední dva body, nepu tito abych nerekl také nekolik slov na vytVmtitulúm.
nemá titul ceny. Ocel1uje se clovek, jeho
práce. a proto je titul snadno dosažiteln)'.
i lidé delají dokonce švandu a volají na
ešnc - dog (pes). V r\merice je rada
ponevadž nejsou vydržovány státem, ale
y krome príležitostných podpor a odkazu
ch ohcanlJ hlavne na školné studujících.
1 menšími ústavy živý konkurencní boj, ldeponej\'íce v tom, že se všemožne usnada zí"kání doktorátu se ciní co nejsm.žším.
šl-oly. které dodají ucebnou látku až do
C IOtl universitu možno udelat doma v krea ti. kdo studují v seriosnejších ústavech.
ti snadné. Dobr}rm sportovcllm se leccos
k - jsou tu lidé. kterí vám za 200 elolarll
dhpniou disertaci.
Nejpovedenejší jsou
Jty církevní. Ty jsou m. tituly nejštec1rej~í.
je umet kázat a mít recnický' »pep«. To je
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tem raportum. Americtí dobrodinci. vetšiprumyslníci a obchodníci, podporují velmí
svou církcvní práci, ale i lllisionársko\1

cinnost za hranicemi. V Cíne, Indii, Kongu a také Ceskoslovensku je mnoho lidí, kterí nejsou dobrými krestany, a ty je treba obrátit. Protože dobrodinci jsou
však obchodníci, chtejí také videt úspech svých penez,
<l to pekne cerne na bílém. Našince
to až zaráží, když
cte, že pokladník kteréhosi konventu v Pennsylvanii
predložil svým souvercum zprávu, že obrácení jednoho
cernocha na krestanství prijde prumerne na 16.000 Kc.
Nejdražší jsou Japonci - 26.000 Kc.
U nás jsou úspechy rLlZných tech misií pramalé. Od
prevratu nezís1Glly všechny ty církve dohromady více
než 10.000 duší. Do Ameriky musí se však posílat zprávy o úspechu. Proto pisatel horejšího dopisu naráží na
boucharonské raporty. Zdejší misionári musí prece posílat nadšené zpr;lvy o úspeších, aby meli nejak5' dtlVod
pro svou existenci. Proto se posílají parádní vY"kazy.
které se ovšem smolí všelijak.
N ejjednodl1šší zpusob je ten, že se vyrábí umelá flukt ll,'lce. Napr. za celý mesíc nebyl zí skán ani jeden nový
clen. To ovšem nelze do mesícního výkazu napsat. Napíše se tedy, že pet nový'Ch pribylo a S dosavadních zase
ubylo: 3 se odstehovali jinam, jeden umrel a jeden vystoupil. Stav zLlstává stejný, ale je videt práci.
Nedávno vyšla kniha dr. j. l\rlelana »Opl1štenci hoŽí«. Autor lící v ní nekolik postreh II ze své návštevy
v hlázinci. Nejpeknejší z nich je historie starého kneze,
doktora dupplex, melancholika, který se bojí, že prodával nebe, kterého není. »Bojím se, že není Boha«, šeptá
jeho vetchý ret. Zamyslíte se nad touto povídkou a reknete si: Hle, duchovní aristokrat, muž, jenž klesá pod
tíhou nejistoty, jehož duše, presvcdcivší se, že neví a
nezví, volí radeji odchod clo ríše stínu. Naproti tomu
všichni ti hlas,1.telé moderního krestanství jsou takové
robustní struktury ducha, že podobné pochybnosti je
ani nenapadnou. Tak mnohého z nich Amerika naucila,
že s Bohem a lidským svedomím se dá zrovna tak dobre
spekulovat, jako s címkoli jin)·m. Spekuluje se tedy na
zbožnost.
Lec to ubožáctví lze spatrovati i v jiném. :\ tu opet
pricházím k tomu. cím jsem SVLljclánek zacal. Kaz,qtelé, placení cizím státem, rekneme ku pr. Amerikou,
slouží vlastne Americe. Nehat dobre platícímu službodárci nutno projevovat oddanost. S tím obrácením tech
neverících to nejde tak. jak by si zbožní mecenášové
práli, a proto je treba svou oddanost i jinak projevit.
Ubohá, nevedomá, o chleba se bojící ceská duše je
ochotna posloužit jakoukoli zpravou pánum za velkým
• rybníkem. Stací jen pokyn.
Musím se smát, když tak nekdy ctu nej,lkou nafouknutou novinárskou zprávu o hospodárské špionáži v Ceskoslovensku. Takové romantické návštevy v prLlmvslovém podniku s fotoaparátem pod náprsenkou se vyjímají velice pekne v biografu, ve skutecnosti však se
toho dosahuje, myslím. mnohem snadneji. Vždyt stací.
aby si nekterý cizí mecenáš prinesl s sebou do Ceskoslovenska »a letter o f introduction « od ústredí své církve, a tak OV)' ubohý· dnes-kazatel, vcera-sedlár. krejcí,
švec, je z návštevy celý' u vytržení a je ochoten ríci svému neprímému služ!>odárci více než sám ví.
Byl jsem svedkem. kter,lk pri jednom pražském mezinárodním kongresu se jeden z úcastníktl vyptával
zdejšího cloveka na rllzná data t)"kající se výroby, poctu nezamestnaných, prLlmernýrch mezd a zajisté, že i jiných zajímav}rch vecí, kterým jsem ovšem nemohl již
naslouchat, ježto by bylo neslušno vycká'vat až dotycní
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potrebuje moderní ,'elké bitevní lodi. jak pro ohranu
pánayé zahájí opet rozhovor. jejž pri mém príchodu
<;v\-ch zájmL!. tak i pro urcité zahezpecení své posi('c
prerušili.
v .:\emeckém a Baltickém mori. hla\'lle vzhledem k toByl jsem jindy zase wedkem, kter,'lk se vyrizoval písemn)' dotaz z ciziny. Jednalo se o státní dodávku. Dolnu, že \\'chodní Prusr nesouvisí s jeho hlavním územím.
Toto clLtverné memorandum, urcené pl1\rodne
taz znel: Vy~etrete. zda zahranicní firma muže pro
vaše ministerstvo (to a to) vykonati ty a ty práce .. \
pouze pro presidenta II indenhnrg:1, dostalo se dosud
ihned následovala u známého clena a úredníka v mininezl1ám~'m zpllsnbem clo rukou v~rznamného angli.ckého
puhlicisty Steed(l. kter~" neváhel ,. zájm!l svetového mí~:terstvu telefonicky vyšetrená odpovecl': Zahranicní firma nemLlže pro náš úr,'ld vykon<1:vatijakékoli práce, ale
ru je uverejniti. Je známo, jaká krise vypukla v n v_
mecké vláde pro stavhu nového križníku, jenL ponese
múže tak uciniti prostrednict\'Ím nekteré zdejší firmy.
Dotaz sám o sobe není nijak nebezpecn)', to pikantní pr"i jméno ":\ . Teprve osobní z:lsúení IJindenburgovo a
C~ronerova pohrl1žka demisí primely parlament k po\'01nem je jen to, že byl vyšetrován a vyrizován náboženno<;ti. f-lindenhurg- nechtel pripustiti demisi Gronerovu
skou spolecností ..
Jedna církeyt1í svolecnost dává sV)'m clenltm k vy- a krom toho chtel prosadit sVLljpl;'ln vyhudování nového nemeckého válecného lodstva - ()\'Šem v mE'zíc!1
plnení rlotaznÍky
více než sto otázkami. Takováto
vcrsaillesské
smlouvy - kter.'" bez (;ronnera se lnli zd[tI
generální zpoved mLlže v nepovoJan)'ch rukou b)rti velneuskutecnitelný.
mi užitecnÝm materiálem
liná má zase zvláštní fond,
kter)' je k disposici pracov;líkLlm pro prípad návštevy
Rozmach nemeckého v{[lecného lod'stva ušel ponekud
nejakého cizince s doporucujícím dopisem. Pracovník
svetové pozornosti. nehot svet se domníval, že ver'nili s najmut)'m autem musí být pak dotycnému k dispolesská sn110uva jakémukoliv obnovení nemeckého hite,·sici j:3.k dlouho si hude prát. "\ tak b.vch mohl uvésti
ního lod'stva p;!loji1a (lrlstatecne silné hráze. Vskutku
ješte nekolik prÍkladLl. nemíním však tím zastrašovat:
opatrení. kter;1 jsou ve versai.llesské smlouve. postráchci jen docíliti toho, aby se o tom více vedelo. NehOL dají dr:lstické príkrosti. Tato smlou\'a stanoví. je nrmecká námorní válecn:'t moc nesmí prestoupiti pocet
~dyž,se o tom ví. pak i možné nebezpecí. e snadneji zaí'ehna.
~esti hitevních lodí typU» \)eutschland« nebo" Lothrin,\ konecne bych si prál. aby i samotní kazatel~ v služgen . šesti lehk\-ch križníkl1. 12 torpédoborcí't ar 2 lorbúch zahranicních církví si to uvedomili. nebotmilepedov,,'Ch clun!!. Stavha aneho opatrení ponorn~'ch nu"
rád ta doznávám _. sloužÍ casto zájmLlm nekolika zantl jest Zilpovezeno. \'{[lecné lodi, které by snad Nemehranicních podnikatelt\ aniž si to sami uvedomují. Docko chtelo huclovati j:lko nflhradu star~'ch loclí. nesmí
cela nevedomky podávají své zprávy, ve snaze posloulJresáhnouti nrci té. sin 10uvou presne stanovené tonáže.
žit, a mnohdy ani netuší jejich dosahu. Ovšem jsou i ta~rak podle CI;111kuI <)0 smlouvy hitevní lode nesmí míti
koví, kterí tak ciní vedome, a jediným trestem, jenž je
l)res 10.000 tun, lehké križník\" (1.000 tun, torpédoborce
za to stihá je jen to. že se jim darí mnc)hem lépe než
i~oo tun a torpedm'é cluny 2ÓO tun. Smlouva pamatotem prvým.
vala také na to. ab\' Nemecko nadbytecne C:1sto neKaho chleba jíš, toho píseLÍ. zpívej. dí staré rcení.
obnovovalo své y[tltcné lod'stvo. PreeÍpisuje proto. že
K do ví. jakou pí etí. by bylo pclo naše oficielní duchobitevní jednotky jednotliy~'ch zmínen~'ch tYP!"lje dovovenstvo, kdyhy hned po prevrate byla provedena odluk.'l
leno n'lhrazo\'ati pouze v 11lcit~'ch periodách!. Težké hicírkve od státu. Stává pr}' se v Americe. že nekter)' obtevní lode a križníky po dnceti letech. torpednllorce ;l
chodník snaží se poškodit konkurenci tím, že si pozve
torpedOvé cluny pn patnácti. ,'ersailles"ká smlouva v~\ri'mlu'vného kazatele nekteré docela jiné církve než
slovne podohrká. že tato ustanovení se nevztahují na
jaká dosud v tom mcste jest, s{ml jej vydržuje a boje,
prípad. kdy dotycná hitevní jednotka hy hyla ztracena.
kter)" se pak mezi duchovními obou církví rozpoutá.
.\ž dosud Nemecko velmi bedlive dhalo toho. aby
využije šikovne pro svou reklamu. 'Jak by to nyní asi
ustanovení vers'lil1esské smlouvy byla clo poslE'dního
vyhlížela u nás:> Je lépe. má-li duchovenstvo na zretelj
jJísmene dodržována. Nikdo ovšem není tak po~etil~',
zájem státu jako celek. než aby bylo v podrucí jednotaby se domníval, že tatn omezení zllstanou navždy
liv)'ch jeho skupin. _,\ ješte horší. kdyby stredisko jeho
'" platnosti. l'asem bude nezbytno dáti 1 J emecku i
zájmu melo býti za hranicemi státu. jak jsem názorne
" tomto smcru vetší volnost .. \ckoliv to :;'1 emci až doukázal m príkladech kazatelL! cizích vyznání.
• sud nikdy verejne nerekli. pocítají s tím, že v clobe snad
:Ylyslím. že by se nemelo podcenavat ponekud již
nepríliš vzdálené hudou moci at už právem ci neprttvem
otrelé rcení, že !\nglie posílá do cizích zemí vždy nejtato omezení prestoupiti. Nejlepším dukazem je pocet
dríve misionáre. ten upraví cestu obchodníku, nu a pak
nemeck)'ch dústojníkLl na válecn)'ch lodích, slovnan}"
na obranu obou tam musí prijít vaják. Jiné státy vzaly
s poctem mužstwl. V crsaillesská smlouva stanoví, že
si z toho. príklad a delají to také tak. My sice jako mla.~emecko múže míti na válecných lodích mužstvo, skl5dý stát nemúžeme rozesílat misionáre, ale múžeme se (lající se v)'hradne z námezclních dobrovolne oclveclezatím aspoií hrúnit jich vlivu.
n)~ch mUŽL1.kterí se zaváží sloužiti nepretržitc nejméne
12 let. Pred válkou se mužstvo nemeckého válecnéh0
lodstva
skládalo takrka \-~-lucne z hranclL kterí sloužili
Ing. Karel Krí.ž:
jako všichni ostatní hranci 3 léta. I emecko nesporne
pocítú s tím. že jeho dnešní n:'llllorní hitevní moc je
Rozmach nemeckého válecného
pouze zftrodkem príštího velkého hite\"1lího locl'<.;t\·a.
lodstva.
Roku [~P7 sloužilo na nemeck,,"ch válecn)"ch lodích
4979 dtlstojníkLl a 993S l11Užl"L[Jripadali tedy clv'l muži
Memorandum
nemeckého admirála (;rónera, které nedávno publikow:l1 v R e v i e \V o f R e v i e w s na jeclnoho (It~lstojníka ~'\ckoli\' válecné loc1'stvov tomto
roce se skládall! :lsi z T 2 hitevních lodí a križník{'1, slou'Wickham Steed. upoutalo pozornost svetové verejnosti.
:\dmirál Graner dokazoval presvedcive, že Nemecko
žilo v nftmcrnictvl1 aktivne [2 admirálLl, T 47 kapitánu
<;
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elu:t :IK dustojníku nižší hodnosti .. \ng-lic!(~' odsoudí, že ~emecko má sedmkráte tolik námordustojníku. než jeho locfstvo potrebuje. To znam
\ prípade potrehy hy Nemecko dovedlo SV)'l11duict\'tl1l obsaditi daleko vetší lJocet lodí než nyní
K tomu jest treba ješte pripocísti. že k:lŽd~' prosl}'
rník. kter~ slouží 12 let, by \elice dobre mohl se
táti nižším clllstojníkem. Námorníci se prijímají
neobycejne pecliv~'ch a eWkladných psychotechnizkouškúch,které jejich kvalifikaci po stránce fyi duševní zkoumají. v tomto smeru použilo NeO všech moderních amerických method, takže lze
že po stránce dokonalosti výcviku nezustává malé
kt válecné locfstvo pozadu za žádn:)'m lodstvem

clill'oely >'šlechetn~'mi . tn jest potreboll cláti delnictvu
práci. jakoby na pr. stavbou železnic nebo nemocnic ci
jin)'Ch obecne prosjJešn~ch podniklI se delnictvu práce
nedávala.
Toyšak
ieštc yšechno nic není. Odhalení Ber 1ine r Ta g]) 1a t t u. doplnená z anglických pramenu,
jsou prímo sens1.cní a zasluhují pozorno:5ti i v Cesko~Im'ensku.
Zkoum;lmt'-li totiž náklad. vynaložen)- na stavbu ne·
Illeck)'ch válecn.\·ch lodí. pricházíme prímo ke kuriosnímu zá,-eru. že i'Jemecko
platí
za stavhu
lodi
a za materiál
približne
dvakráte
li) I i k. c o k a Ž (I á j in á zem C. Tak n3. príklad
noy[( válecná lod. zmínený križník» .-\ . bude státi pouze o tretinu méne než bitevní lod prvé velikosti.})
e 1s
o
n'.
která
má
35.000
tun
a
jejíž
stavbu
Anglie
s
taí hez zajíma"osti zmínit se prozatím
alesp011
kOY<Jl1
n
ám1.hou
prosadila.
;.Jemeck)'·
križník
však
bude
e o tOIll, že te ne po válce Nemecko vLlbec nemíti pouze TO.OOO tun 1 Nemecku prijde každá tuna váO míti \':'t!ccnélocfstvo. To proto, že zklamání z V:'llecné lodi typu križníku na 200 liber šterlinkLl, nepocío lo(\'stva císarského Nemecka bylo ješte príliš
tajíc
do toho vyzbr(jjení 1()c1i.Mal)' 1.0rpedov~· clun stál
Pres všechnu pécí, která hyla námornictvu veno[87.000 liher šterlinku.
vypukla koncem války na nemeckých lodích
R. 1926 nov:)' križník })K a r 1s l' U h c·· dle rozpoctu
ra. námorníci po ruském zpusobu zrizovali vojenmel státi 1,-+25.000 liber šterlinkLI. Za rok však již bylo
rady. odepreli bojovat a dokonce vydrancovali nena jeho stavbu vyna!l)ženo 2,02S.000 liber št. a nikde
me:!. Tento konec zatvrdíl mnoho NemcLI pr(lti
rnichll vubec. Ale cas plynul a na rány se z.<lPO- nebylo nikomu podáno nejmenší vysvetlení, proc byl
rozpocet prestoupen o 40 procent. Nebo dále: v rozpoc10.Dues je válecné lodstvo opet v rukou monartu na rok 1927 byla položka 1,800.000 liber št. na dela
'cky sm~'šlejících vysok)'ch dustojníku. kterí také
pro novou válecnou 1O.000tunovou lod, což znamená, že
minÍsterstl'ech a vyhehávají potrebné peníze na
jenom dela budou státi 40 procent toho, co bude vynao. Dnes zase se ší rí anglofobský duch v locfstvu,
loženo na celou lod. Jak)' div, že taková data nezbytne
ci pocínají h~,tina lodstvo opet pyšni. To je však
musí vzbuzovat pozornost za hranicemi?
a . éln11.
pro sebe. na kterou tu není místa.
Samozrejme, že Nemci nejsou tak pošeti Jí. aby prer I i n e r T a g h I a t t venoval v únoru 1<)28radu
(:I. je T11
s tví jev j apláceli
materiál o 40 procent.
ntmtrké11lllvúlecnému loctstvu, které našly ohlas
kosti
a
zpracování
materiálu.
Jelikož
I ku ,uWlickél1l.kde byly dukladne doplneny. Ze- je pocet nemeckých
lodí
presne
omea ~1a n c h t S l e r G u a rdi a n a pak nekteré rea s nad e. Ž e s e v e den í s n a ž i I o
Xinl'teC'nth
Century
ano After
a z e n, jen
vtnonly nemeckému \'álecnému lodstvu pozo1'- P o s t a v i t i t e d y I o d e t a k o \' é. aby \' nic h
byla
obsažena
síla
lodst\'a
pod
tatne
kt '1':'\ byla '\'~ak \' Nemecku prijata s jist)'mi roz" i ln e j š í h o. Jak dnes veci vypadají. \TI tI že se
a, naprost~'m mlcením. ,Tešte treba snad dodati.
o c1e l' n í n e 111eo mlcení se rozhostilo na všech stranách bez v~'- el o k o n a I e v y z b roj e nám
cká
lod
post,:lviti
bud'
lodi
více
než
politirk~hovyznání.
tJ \' o j 11 ;t s () h n e
s 1 nej š í 11 e h o clv e m a I oi vypadají dle tohoto nemeckého a anglickéhl) 111':1' dím
s n i s t e j n é to n á ž e. Vybudování
lodi
U a tlkt :
a celému zpracování
venuje se krajní péce, kteroku 192! se Reichstag o válecné lod'stvo vubec
rá o\'Šem je velice nákladná, ale vzhledem k toI a nechtel na ne poskytnouti penez. Pak ,.e však
mu, že Reichstag
je ochoten peníze povolit, cedík Í1siloynépropagande od muže k muži. ktena nerozhoduje.
Proto
se užívá
v konstrukci
ovozovaliznámí zájemci, poma.lu menila, a v bre110V:)Th križníkLI nejmodernejších
a nejnákladnej921 odhlasoval parlament na stavhu válecné lodi
ších method. Locli jsou staveny z nejdražší, nejlepší
cástku. kter;t postupne vzrostla až na 1,500.000 a nejodolnejší oceli. pláty a rámy nejsou spájeny nýty
em tohoto malého križníku je neobycejne "vy- :l. pokrývány tvrdšími vrstvami, nýbrž elektricky sváu rO\'l1ánís cenami bitevních lodí v jiných stáreny. Tím a ješte radou jiných method nejenom že se
rOli cene predválecné je vyšší asi o 75 procent.
lod stává technicky nesmírne dokonalejší než jiné, ale
doh} však Nemecko vynaložilo na stavbu no- co hlavního, šetrí se velmi mnoho na tonáži, takže .,alecn~Thlodíq na opravu lodí star~'ch celkem
abychom se laicky vyjádrili - se do tech 10.000 tun
000 liher šterlínkll v rozpoctu vykazovaných cápak daleko více »vejde«. Križníky mají nejmodernejší
ž je peníz velice slušný na zemi. která tvrdí, že
parní turbiny, které· mohou vyvinouti obrovskou a pri
to IInésti hremene reparací.
tom velmi ekonomickou rychlost. Jsou opatreny vý·
hradne Dieselov)'mi motory poslední konstrukce, které
1925/1().2( ~chvúlilReichstag stavební program.
jsou velmi v)'ho Jné jak po stránce úcinnosti, tak i po
aho,":ll st;}.vbuctyr križníkLl a 12 torpedo:tránce ekonomie do spotreby paliva. Nebylo šetreno
Rokli 1<)2Rbylo odhla oyáno zapocetí stavby
experimenty, které potrvaly casto radu mesícu a stály
križníku. kter~' má státi obrovskou cástku
nesmírne mnoho penez; za to vymoženosti na lodi
libt'r šterlinkll. Je pozoruhodno. že tato stavo ~ulila,1C ohrozila celou vládu i koalici. N e- uskutecnené jsou vskutku arcidílem moderní lodarské
d podot~'kati,že hyla jako ohvykle motivOV:'lna technikv.
ik
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NekO'lik
príkladu:
Križník »K i) n i g s ber g ({, který má tonáž pouze
6.000 tun, je neobycejne silne chránen proti napadení
jak pod ponorovou cárou tak i ?ad ní. ~~á r?:chlost :r:
uzlu za hodinu, tedy je podstatne rychlejsl nez ?bdobny
tvp križníku anglických. Anglicané vypocítávají, že by
Dbdobné jejich križníky (jsou to typy, nesoucí jména
dle jednotlivých hrabství) mohl úcinne napadnouti, poškoditi a ujeti, aniž se dostal do rádné bitvy a delostreleckého ohne. Má velmi ekonomickou rychlost, která
mu umožnuje uraziti 7.500 mil bez obnovení zásob raliva - to znamená rozmer oceánu! - a je vyzbrojen
zkázO'nosnými 6palcov)rmi dely, která se tak dobre v poslední válce O'svedcila. Techto del má devet a krome
tohO' má ctyri 3"4palcová dela protiletadlová, 18 str<?jních pušek zvláštní konstrukce. 12 torpedov~'ch zarízenÍ na vrhání torped a krom toho je vybaven nejmodernejším zarízením na kladení min.
Tento križník Konigsberg je dále ješte pozoruhodn~'
tím, že mtlže vypáliti 54 ran ze sv)-ch šestipa~w~ých
del stolibrov)'ch projektilll na dálku I I mil za jedmou
minutu. Pri tO'm však jsO'u jeho dela zarízena tak, že
mohou bÝti obrácena všechna na jednu stranu - libovolnO'u - takže jeho bojovná' kapacita je vlastne zdvojnásobena. Pripocteme-li k tomu již zmínenou obrovskou rychlost, je jeho bitevní kapacita podstatne vyšší
než bitevní križník dvojnásobné tonáže,
Tato prekvapující data jsou však ješte prekonána
údaji o nov)'ch ctyrech bitevních lodích, jejichž :,ýzbroj
ie ješte dokonalejší. První z nich byla lon'i v K lelu z,i)ocata v zárí. ~emci jim ríkají »k a pes n vál e c n é
10 d e", a toto oznacení dosti dobre vystihuje jejich dokonalost. Tento typ má sice jen TO.OOO tun normální
tonáže dle Versaillesské smlouvy, ale tato tonáž odpovídá pouze 9.000 tunám normální tonáže. Pri tom je lod'
dakonale chránena na všech podstatn{rch cástech, takže
je prakticky takrkrl. nezr,'lnitelna. Podpalubí, kde jS01l
stroje, topivo a náboje stesnány do nejmenší mO'žné
plochy, je dokonale chráneno tak, že muže odolati i
explO'sím nekolika torpéd nebO' min. Dieselovy motO'ry,
jimiž je lod opatrena, jsau rovnež umísteny na minimálním prastoru a jsou dokonale ze všech stran chráneny pancíri, které zarucují jejich chod i v nejprudší
bitevní palbe. Rychlost lodi se odhaduje na 26 uzlu. Na
p'llube je namontovánO' šest II palcov)Th del v trojn;"isobne chránených vežích. Projektil váží 660 liber, mllže
býti vystrelen do vzdálenosti 17 mil, a delo muže býti
s veškerou ekonomicnastí a úcinností vypálena trikráte
za minutu. To znamená, že tento typ »kapesníha križníku ({je daleko silnejší než jakýkoliv O'bdobný typ cizího deseti tisíci tu novéhO' križníku a muže mu celiti s neobycejným zdarem a ohstojí velmi úspešne i proti podstatne silnejším križníklllTI o dvojnásobné tonáži.
Hector C. 13y w a t e r soudí, uvažuje o techto faktech, že

i

"až tyto ctyri bitevní križníky budou hotovy, bude nemecká flota nejen s to ovládati v Baltickém mori situaci
a dominovati tam, ale bude moci uplatniti svuj vliv a svou
váhu i na vzdálenosti daleko vetší, nebot pohon Dieselovými motory dává temto lodím neobycejne velký radius.
Vzhledem k jejich težkému vyzbrojení a pancírování nebude se jim moci postaviti žádný jiný typ než nejvetší
dreadnought. Tato »malá" bitevní lod tak obrovsky presahuje jak v síle palby tak i ochrane obvyklý typ desetitisícitunového križníku, že každý takový cizí križník IllMl'
166

zniciti, potopiti a rozdrtiti,
S tím je treba pocítati."

aniž pri tom utrpí škrábnutí.

Dvanáct nových torpedobO'rclJ bylo práve dostaveno.
Ac mají pauze 800 tun, jsou to nezmerne rychlé a dokonale vyzbrojené cluny, které se klidne mohou srovnati s nenemeck)rmi typy podstatne vyšší tonáže.
Kram toho byly všechny staré lode s velk~'m nákladem a dllkladností opraveny, aby sloužily jako cvicné
lode. Tak na pr. stará lod »2 a h r ing e n«, kterou si
Nemecko musilo ponechati, byla zarízena na rízení bezdrátovou telegrafií. Velká pozornpst se venuje vrhání
min a torped a taktickému modernímu výcviku. Anglictí experti soudí, že cO'clo taktického výcviku mužstvo
nemeckého válecného IOc1"stWle múže nejlepšímu mužstvu cizímu vyrovnati.
I apitola, j~k je námornictvo ovládáno monarchi~tickými veliteli s anglofobsk~'mi tendencemi a jak byl
s nejvyšších míst prosazován rozpocet na nové válecné
lode, ac tyto položky ohrožovaly krajnc vládu a zpusobily težkou krisi nové koalice, nenáleží mezi tyto poznámky. Tato kapitola by byla však neméne pozO'ruhodná, než f::tkta o prekvapujícím
rozmachu poctem
malického nemeckého válecného lod'stva. které kvalitou
a taktikou se stane vzorem rozhodujícím námorním velmocem. 1 v tomto smeru leží krise a rada problémtl.
o jejichž rozvinutí nemi'lžeme dnes ovšem míti ani tušeni.

NÁRODNí

HOSPODÁR

Co prináší americký president~

K dyžv prosinci
po vítezn.\·ch presidentsk)"Ch vol11;lch zacal
1920 vLldce republikánské volební kam-

panc Will lf ays vyjednávati s !1oaverem o možnosti
prijetí kresla tajemníkr'l (ministra) obchodu v kabinetu
I1ardingo\'e, nebyly hlas)' republikánského tisku jednotné o »této" volbe šéfa jednoho z nejc1l1Iežit~ji;kh
resartll tehdejší cloby.
Po prepetí hospoclárshch sil Ameriky z.:tvúlk'," a po
období následovavší konjunktury nastala na podzim
1920 težká deprese, která prešla rychle \' jednu z nejtežších krisí. Amerika jest zemí extrém LI. Proto i bezmezný hospodársk)r optimismus, p()dp(lrovan~' neh.\"valÝm a nik~'m necekan5m rozmachem výroby i odbytu, byl najednou vystrídán krajním ,pesimismem,
kterS' clovedl otrásti i podniky s miliardovS'm k.1pitálem, jako byly na pr. General Motors.
Za války Unie nejen že zesílih na domácích trzích
- velik~' VZrllst nákupní síly nejširších vrstev o11yvatelstvan)'hrž podarilo se jí ovládnouti i nekteré
trhy zahranicní, které v clltsledku války byly prozatím
opušteny z~raco\ranou
pred válecnou konkurencí (blokavané Nc.necko. nedostatkem tonáže trpící •\nglie).
Tím bylo umožneno Spajen)'m státllm zachytiti se
zvlášte v iihaamerick\'ch státech.
Jižní A~erika. zísi<avší znacne za války vysok5'll1i
cenami všech sv)rch produktu, dodávaných Evrope, pocíti1:l citelne ukoncení války, po nemž ihned následovalo všeobecné povolení velkéhO' napetí sil. V dusledku
toho paklesla i kupní schopnast jihoamerických trhlI.
Ozvena této reakce, spolu s nejistými pO'mery na
('\lotllosti"(;1ll I)ariiikll, s rozh;'lrall.\·llli hO."JlOt1;'lf"k.\1lJi

uni pomery naprosto vycerpané Evropy, ktetele v prúbehu jednoho desetiletí se stala veuzníkem .\meriky,*) dlužníkem, o jehož solbylo tehdy dosti pochybováno, to vše najedbilo na hospodárské mínení Unie a zpLlsobilo
ilné osobnosti, po individualite, která by
itr t'lk i zvencí byla s t.o zorganisovat, posílit
hospodárské vztahy amerického obchodu.
o tak odpl)vedné místo byl vybrán J-lerbert
lovek. kler)' celý SVl1jživot - po absolvoií - prožil v cizine. kter)' tedy neznal sloby a nejbolestivejší místa amerického »busiJemuž mcl pomoci »na nohy«. Tyto námitky
bSti opráynen)·mi. Skutecnost však ukázala.
dualita . po níž voláno, byla silnejší. než bylu
O nekter)'111kruhum milé.
} sedmilelé práce na poli obchodu - pri
težište spocív;;tlo v obchodu zahranicním oover. co zmohou dve základní složky, na
budoval úspech svého života: schop)]ost 01'1 a schopnost. pracovní. Tento »outsider« polia konecnc i vnitrního hospodárského ži"ota
er' pres to. že se príliš politicky neexponoval
e za S\')1l1 programem, získal za krátkou
ilnou politickou "áhu. že pri konventu reputrany ]<)28 byl nejsilnejším kandidátem, inu. kter;l nehyla vyvážena žádnou starou pokapacitou. l~ychlost jeho jmenov~lI1Í a jel1P
ampalJ ubz;tly. jak dalece zasahuje clnes život
k~ do živola politického.
a pre\'z:ll Iloover oteže vlády Spo jen)'ch stách rukou. Je známo. jak velkou moc má cloren) exekuti\'ní mocí federální vlády Spojeu. ~I do \'oleh s heslem »prosperity« a jest
ním pujde houževnale dále. Proto lidé. znaár kou a politickou strukturu t: nie, jsou náJi? dnes se zdá b)·ti jist)'m. že zllstane vcele
tátu po dYe volební období, tedy až do
Q37 (podle precedentu, založeného George
nem. nejsou presidenti Spojených státLl votí: tuto zvyklost nezlomil ani Roosevelt
prosadit '912 svoji tret.Í volbu, opíraje s~
prvé hyl zvolen jen vicepresidentem a že po
inleyovc úradoval vlastne jako úradující
t; dokázal tím rozštepení republikánské
ožnil zvolení demokrata vVilsona). Ve znaTity tedy pl1jde další v~'voj Spojen~'cll
tá ajícím o, miletí.
kdy tento muž dosáhnu I nejvyššího cíle
:ienj'ch Sté'lttla kdy prejímá vlivem událostí
1 i na dalším vývoji evropských pomert'1,
vo prehlédnouti jeho životní dráhu. Ta
jak k vlastní príprave k presidentské hodní tátnÍ a politické konstrukce federální
oover jen nekolik let. Byla to leta, kdy
Ilíkem (ministrem) obchodu, ale jak se
10, i neoficielním podtajemníkem všech
. ter. tev (zasahoval totiž prakticky do
h resortt"l, maje k tomu Coolidgeovo
edy na druhé strane mel prLlpraVU skuickou.

*

Amerika Evrope sYtí miliardy
merice 1O~ miliardy dolaret.

dolaru,

1920

Herbert Clark H o o ve r se narodil 10. srpna 1874
ve \hlest Branch ve státe Jowa, z cetné rodiny (je mu
tedy 55 let). Brzy osirel a za dosti težk)'ch pomeru
studoval, vetšinou na »vlastní pest«, a to horní a hutní
obor na Stanfcrd University v Kalifornii, kdež do~
sáhnul 1895 akademického titulu bakaláre svob. umení.
Po krátké praksi v odborné technické kancelári v San
Franciscu hyl vyslán do sveta, aby pracoval na organisaci a zlepšení težby v rLlZných rudn)Tch dolech. Prožil toto druhé období svého života, až do pocátku svetové války, vetšinou 1'1'1cestách v zámorí. Pracoval
v Cíne, v Mexiku, y Kanade, v Australii, v Tižní Africe, y Indii, v Rusku. Roku 1913 prišel do Lond)'na
jako reditel velké dl1lnÍ spolecnosti. Zde byl poveren
cestnou funkcí representanta
» Panama
Pacific International Exposit.ion«. Nutno pripomenouti, že byl vychován v Kalifornii, odkudž mel i také ženu a kde až
dosud cást roku bydlí, takže všude ve svete propagoval
svoji » druhou vk:lst« Kalifornii, tedy i tuto výstavu
(Svetová 'výsta.va v San Franciscu
1914). -Ospechv,
jichž docílil, upozornily na nej a na jeho schopnošt
organisacní i mimotechnické kruhy, takže ihned po vypuknutí války byl požádán, aby prijal predsednictví
>:. \merican
Relief Commission« v Londýne. S pocátku
bylo hledeno na tuto komisi jako na neco podradného
proto jejím predsednictvím nepoveren politik, nýbrž jel~
:.clovek žijící v cizine". Nemecký vpád do Belgie a
Ihned na to možnost n e u t r á n í Ameriky pomoci
zdeptané zemi ukázal,'l, co Hoover dovede. Hoover zachránil ženy a deti Belgie. nebál se vystoupiti aktivne
proti okupacním nemeck}Tm úradum a dcxlnes jest považován \T zemi za jejího zachranitele.
Vystoupením Ameriky do války se situace zmenila.
soucasne však se dostalo Hooverovi,
již známému
svojí houževnatostí
a organisacní .schopností, vyšší
funkce: potravinového správce Dnie. Nejen, že dirigov.'11zásoby potravin za armádou do Francie, n}Tbrž
organisoval spotrebu doma, aby nebylo zbytecných
ztrát a aby prehytky mohla býti zásobena vyhladovelá
Evropa. Po jmenování clenem válecné hospodárské
rady byl s to vykonávati moc diktátora na tomto poli.
Dlouho však ve Spojených státech nepobyl. Byl delegován dO'Evropy, kdež byl clenem Nejvyšší hospodárské rady a predsedou Mezispojenecké potravinové rady
a Evropské uhelné mdy. Tedy v horecném spádu válecných událostí jiste dosti funkcí vyžadujících celých
lidí.
'

I

Ta základe svých nekolikaletých
zkušeností
(kdy
mel príležitost prijíti, v styk s bídou rozbitých válec~l}'ch území) po uzavrení prímerí seznal, že je nutno
Ihned pomoci tem, kterí nejvíce utrpeli. Težište jeho
pomoci spocívalo v odstranování hladu - v zachra110vá.ní detí. Co na tomto poli dokázal, nezištne. bez
nároku na uznání, to máme ješte v dobré pameti. Jeho
odbocky. »El1ropean Relief Council« pracovaly s úspechem nejen u nas (hlavne na Slovensku), ale i v Srbsku.
v Polsku, v Rumunsku, v Arménii, v Rakousku, v Madarsku, v pobaltských státech a v Nemecku. Jeho cinnost v Evrope skoncila na podzi,m 1920, kdy byl povolán do Washingtonu k jednáním v souvislosti s utvorením Hardingova kabinetu.
Po jeho jmenování ministrem plynula nekolik mesícLl
agenda ministerstva obchodu klidne dále svým tempem. To bylo období studia organisace jeho ap'lTátu
a potreb obchodu. Pak prišlo však období reorgani167

PNtomn~
sace, jehož provedení bylo nutn)'m v zajmu skutecné
prospešnosti úradu hospodárství zeme. Základní zásady, jimiž se Hoover rídil, byly asi tyto:
Morální a intelektuální pokrok národa není a nemuže b~'ti podporován chudobou, je možn~r jen na
podklade hospodárského rozkvetu zeme. K tomu prispívá každé zlepšení individue1ní životní úrovne -at již vl,1.stním pricinením nebo pusobením celku. Není pravdou, že by pravideln}-. težkou prací vybudovan}r blahobyt hnal lid do luxusu a pužívacného života. Takov~' život prinášejí jen rychle a snadno vydelané peníze. casto podvodným
nebo nezákonni'"!11
zptlsobem. ~ árod jakožto celek se nemuže dostati na
scestí zv}'šením své životní úrovne, získané težkou prací ,1.pricinením. Staré kultury vyhynuly jen proto, že
byly vyhudov;lllY na blahobytu získani'm loupežemi,
výboji a vyssáváním držav, provincií a kolonií. Za
dnešní hospodárské soustavy již není takovéto bohatství plne možno.
Proto ani spekulace, ani inflace, jak se vyskytla po
válce v EVrOtle, nemuže prinésti
širokým vrstvám
užitku, ponevadž v zápetí následuje nezamestnanost
a bícl/:l. Jen práce založená na solidní hospodárské ba i
a na usporádaném obchodním a prllmyslovém živote
prináší trval)' zisk Politikou budoucnosti nebude vyvažování politické moci. n\'brž vyvažování hospodársk~-ch sil. aby hyla upravena plynulá a stálá vi'mena
a smena zboží a práce a aby tím bylo z1.bráneno depresím,1. krisím. jimiž se dríve platilo za období konjunktury. Proto dnes nejde o to. zda hospodársk'· život té
které zeme prožívá období konjunktury
(nestálé).
nýbrž u vyhudování lrvalého:l
tabilního období prosperity. Podkladem prosperity je l prizptlSobení hospodárského života zeme do té míry základním hnspndársk}'m zákonum. aby v}-s1edná situace se utvárela
plynule. bez zbytecnirch vzestupll konjunktury
a
také bez škodliv)'Ch poklesu - krisí. Prosperita znamená období plynulého chodu hospodárského života.
není to žádné slibování konjunktury a tucných ziskll.
V dnešní hospodárské soustave každý, kdo chce delat, si mMe najít (1 vydobýt místo v živote a není treba, aby spekuloval na konjunkturu, kterou hy trt'l·;,
pak draze zaplatil v následující depresi.
Základním predpokladem pro tal to chápanou prosperitu jest zvýšení a udržení výše nákupní síly širokých vrstev obyvatelstva. To jest úcelem nejvyšší organisace federální vlády v tomto smeru: ministerstwl
obchodu.
Když !-Ioover prejímal mini terstvo obchodu, hylo
toto jedním z; TO normálních vládních clepartementu.
kde e jJroste »úradovalo". Prvou snahou Hoovero"OU bylo odstraniti toto pouhé "úradování« a vybudovati mezi ministerstvem
a obchodem, prLlmys1em a
konsllmem tesn~' ~tyk. V zlah)', které h)' další prací jen
ze ílily a ztužily.
Jest amozrejll1o. že muselo býti zaC'lto se základní
,,!ožkuu. v~'roboll. na niž navazuje retez dalších clán]'u ho podárského života a jeho v)'voje. 1100ver založil
zvláštní komisi pro ~ttldillll1 ztrút v prlll1lysht. '0Ja základe její zprávy (1'. 1921) hrb pak pouniknuta rozsáhlá akce. sledující zjednodušení
a standardisování
jednotlivých typu výrobkll a pmcovních
pochodll ct
snížení únavy clelnÍka. Výsledek této cinnosti jest 11nás
dostatecne znám.
.
Vládní studijní úrad »Bureau at Stanclards« byl roz168

šíren a vybaven potrebl1~'mi dotaccmi a mocí, takže byl
s to docíliti praktických výsledld1. Jeho námety a vi-sledky šetrení jsou doporucovány prumyslu k praktickému upotrebení. Tedy žádnS' podnik není prímo nucen, aby prijímal navrhované (a v 'zkoušené) zmeny,
Pres to však prtunysl prací )}Bu reau nf Stanclards
plne k svému pro pechu využívá.
Po dosažení vS'~ledkll zjednodušení a zlevnení pri'llT1yslo\'l~výroby prikrocil JT oover k organisaci odbytu
zboží. Zde byly problémy mnohotv[lrnejší a složitejší.
ponevadž se již nejednalo s nekolika tisíci zástupci prumyslu, ale šlo o praktickou vS'hodu 120 milionll lidí.
Tato pr[tce, jak Hoover priznává, není dnes ješte hotova. Pres to však docíleno vSrsleclku, o nichž mohl
sní ti pred deseti lety jen clovck jeho obrazot,'ornosti.
Predpokladem bylo. aby obchod dostal od výroby
jeunotné a standardní výrobky. Jeho úkolem bylo vštípiti kOnSl1111U,že se l11LIŽevždy plne spolehnouti na
standardní známky v}'robktl. Mnoho k úspechu prospelo snížení produkcních v:;710hna vyrohenou jt'dnotku
koncentrací provozll na nekolika v}rrobcích, vyrábených ve velkém, seriove. Vypracování trhu do té míry,
aby si ll,~ tyto výrobky zvyknu!. nebylo jednoduché.
! r ospoclárství americké domácnosti ukazuje. že 800/1
všech nákupll v americk~'ch rodinúch provádí žena.
Jednalo se tudíž n vycho"ání konsumenta. jenž jest
považován v Enope za velmi vrtkavého. V dLlsledku
návyku trhlI na v~Tohky nepodléhající cast.\'111a Iráhl}'m zmcnám bylo umožneno prumyslu " dobe nižšího
odbytu udržovati zamestnanost na vyšším stupni a tím
vyroVll.'lti spodní hladjnu vln depresivních
období.
Obchodu tím l1mOŽneno. žt' nemu el míti tak znacných
<Jsob zboží na sklade. cím~ se zmenšil kapitál inve~toval1\'· ,'e zboží a urrchlila ieho cirkulace. Tím však
také ll~nožneno menšíl~l podnikum llchm'ati si neodvislo. t od velkých koncernel a trltStll a z;lpoliti s nimi
ve volné souteži.
Z rad prllmysltl a obchoclu jmenovúna rada odbor
l1íkll specialistu. I terí jsou odbornými poradci ministerstva ve všech problémech. které toto má rešit. Tím
bylo umožneno využití pro celek mnoha zkušeností.
které by jinak zmizely anebo hy hyJy užity jen pro jediný podnik.
Tento prímý a stálý styk s lidmi, kterí delají »ohehod«, v prvé rade zpllsobi1 onu ohromnou expansi
dmnácího konsumu. kter~r pak prinesl i rozpetí na zaIlranicních trzích.
Težište Hoover0vy cinnosti spocívá v zahranicním
(.bchodu, Válka nejlépe ukázala, jak život státll úzce
souvisí , jejich zahr"lnicním ohchodem. Proto také
v po ledních desetiletích, kdy Spojené státy se staly
'/ dlužníka veritelem. se st[l\,il zahranicní obchnd jádrem jejich hospodárské struktury.
Hoover zvlá~te zdtlraznuje rozpetí v~'vozu hotov~'ch
\~'robktt. nebot na tomto poli zahranicního
obchodu
'.ávisí budoucí v""'[tžení hospodárskÝch sil Unie. Ob\''fate!stvo Spojell}'ch Státll l:ychle roste a v dl1sledkll
toho - ponevadž orná pllcla jest již témer všechna
obdelána - budou se v budoucnosti V)'vozy potravin
menšit a na jejich místo musí prijíti tovary.
Proto vyblldován3. v ministerstvu obchodu rozsáhlá
sekce »Bureau of Foreign. and Domestic Commerce<:,
která poverena, aby navp,zovala spojení mezi ohchodem
vnitrním'a zahranicním. Výstavba ministerstva zreor,
ganisována v tom smeru, že zrušena teritoriální od,:J.

PHtomnosL
to nich zrízena oddelení podle druhu zboží
pro potraviny. zemedelské produkty. kLlže.
), k nim pridružena oddelení dopravní, celní
hodllího práva. V každém produkcním odJIllenován zdáštnÍ v~'hor zna1cl'!, kterí fUl1táli por,'l.dci.
jiných státech, i americké zahranicní l·lr<J.dy
zprávy o situaci na trzích, o možnostech extní v)'rooy. o odbytových možnostech atd.
hlt pcvažoval Hoover za nejduležitejší
a
noval nejvíce práce. V~'sledek možno shrnoubodu:

rení úi'adu L zv, »Trade Commissioners<'.
prímo ministerstvu obchodu; techto jest
~.istcnty:; mají k ruce odborné poradce.
dnes pres 1.200. Pracují zcela samostatne.
konsulárních úradl'l.
ubení informacní služby \' tom smeru. že
ikovány detailní prehledné zprávy o zemích
zboží. obchodních zvykiostech, právních poTyto informace mají nekolik serií a jsou
za režijni ceny. Hoover kladl clllraz na to.
obchodník 'I prllmyslník. než se pustí do exla tním zájmu znal základní pi~edpoklady
vání s onou zemí.
informace a poznatky rázu všeobecného
ovány periodicky v oficielním týdeníku miCommerce Reports •. Látka rozdelena podle
I. Tím 1100wr dociluje nejen správného
informov;mí verejnosti o torn, co se deje
i, a kde hy se dalo využít možností pro
hod. 'lIl' muže jím i zainteresovat a usmeré hospnd;lrské mínení. jak toho obchodnetuace vyžaduje. Tento nejprímejší stálý konpodársk~'I1l svetem byl jednou z hlavních
americk~ h()spodársk~' život se priklonil
na jeho stranu.
jichž bylo dosaženo. jsou více než uspolifikují I T ooyera pro jeho další úspešnou
no hlan! státu. Jest jisto, že využije vší
zí k11pro organi. aci a e'\:pansi jak vnitrhranicního obchodu linie další prostredhmotné tak i morální.
kladl dur/J.zna to, aby zesilovala posice
obku \ (' \r~"VOZll.V~ sledek této
nahy
cit

celkový

lo\'aru

2.13°

654

3,765

1.292

-1.498

1.588

-1.712
5.030

1.957
5·260

'ch \'~'robl U .cinil pred váKou l1t'cetémtr -+5% celkového v~·vozu.
ledkll hylo dosaženo jen cílevedomou
Jak tato práce v praksi vypadala, jest
e na pr. ministerstvo obchodu udelilo
2,770.000 obchodních infornncí
(tedy
le v jednom pracovním dnu). Jest ve
kontaktu s více než 22.000 amerikt ré mají zájem na vývozu. Odborné
'Yi úspor. jež byly ucineny obchodu
to cinností. na 40 až 45 milionu dolarll
terstvo tedy samo spotrebovalo pro

i

všechnu onu ohromnou praCl necelých 10'1'0 cástkv,
kterou ušetrilo poplatnictv\.!.
Tato daL'l nejsou jen poucením pro americké ubchodní kruhy. ale mcla hy b~,ti pouceJ;1íll1i pro státy, jejichž
hospodárské složení je nuti býti státem v~'vozním a
které mají míti urcité smernice své hospodákské expanse do budoucna. Když nckdo docílí úspechu. ríká
se li nás »ten mel štestí". zapomíná se však, že za tím
vším 'vezí obycejná drina. Zdá se. že má pravdu starick}' Edison ye s\'ém rcení: "Genius jest složen z golJ'L
potu a jen z 1070 inspirace. (' A toto platí i o Hooverovi. nebot jest jisto. že jest hospodárským geniem. a
že toho všeho dosáhnul jen intensivní pncí.
Hooverovu dosavadní cinnost možno rozdeliti na nekolik etap:
1. Doba príprav\' k životu. lder.\' jej havil (ukoncení
studií na Stanford University v 21 letech) a
2. ve kterém dokázal. ve v'šech dílech sveta, že z témer niceho, z ruin opuštený'ch dolLl, možno utvor·iti
neco, co prináší nové hodnoty (toto období jebo života
skoncilo v jeho 40. roce). Zde dosáhnul nejen úspech LI
pracovních, ale i vlastního osamostatnení .::tjmení.
3. Pro bídu nevinných opustil své v~'nosné podnil'y
a cele se venoval službe verejnosti. která neprinášela
lukrativních užitkLl, ale težká bremena. Ve tretím období svého života. kdy nejkulturnejší národy soustredovaly své nejvyšší úsilí na vytvárení zla a bídy, on
se snažil zmírnit tuto bídu. zahn.:1.t hlad. zachránit
deti. A to považoval za svoji po\'innost i po válce: pomoci nejen sV~'ln. spojencum. ale detem bývalých neprátel, detem a nevinným.
4. Teprve ve stárí 47 let prichází poprvé definitivne
do kapitoly Unie, ahy nejen rídil, ale pomohl z krise
obchodu ohromného hospodárského telesa, zbohatlého
válkou. Nastává mu no~' ohromný úkol, k jehož rešení si prináší jen svoji houže'vnatost a své organisacní
schopnosti. Nezná složité m1.chinerie domácího ob,
chodu, nezná ješte složitejší machinerie politiky a rec1
tape (byrokracie). Že i na tomto poli docílil úspechu
jest jisto. nebot jediné tyto úspechy ho kvalifikoval\k nejvyššímu úradu. kter;' dává demokratich
stát
svému obcanu.
5. V 55 letech nastupuje úrad presidenta Spojen~'Ch
státu, aby rídil osudy nejen 120 milionl! lidí své rodné
vlasti, aby pusohil znacnou merou i na osucly mnoh::.t
milionll jiný'ch, jsoucích v horších životních podmínkách než lid jeho zeme.
Poprvé se stáyá presidentem Spojen~'Ch státl't muž.
který zná Evropu, který zn;t její bolesti a její bíd\1.
Mužeme veriti. že tento muž nezklame ocekávání v nej
kladená, c lov e k Hoo\'er, kter~' má více moci než
kdyby byl císarem Herbertem 1.?
T'Yc!I.
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Fttchs:

Konjunktura idealismu.

po nárské
Medkove
»Plukovníku
Švecovi«
prišlohercem
druhé
drama,
znacne slabší,
napsané

alegioprí1110nabité lacinými scénickými effekty - a zase potlesk
na otevrené scéne, zase všecky známky bourlivého í!spechu. To nelze vykládati již jenom agitaCÍ pravice, nebo
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neprátelstvím
k levici, tuto zálibu obecenstva
není vubec
možno vykládati spiknutím nejakých kritických klik. Mínení galerie je nepodplatné.
Zmenila se mentalita
obecenstva, obecenstvo chce zase mít na jevišti pathos, šlechetnost, romantiku.

pusobící se první pokusil o glorifikaci legionárství. Tento
. fakt mluví za celé knihy o pomeru cesko-nemeckém.
Jest jisto, že tato vlna pathetického
idealismu prejde
práve tak, jako prešla vlna neméne extrémního cynismu
a jako prešla již vlna všech dadaismu, poetismu a jiných
demonstrací
nesmyslnosti
a revolt proti rozumu. Minula
Po válce šel na dracku Švejk, dnes jde na dracku Švec.
prostc nálada, kterou vyjádril Freud, když napsal na
Bezprostredne
po válce, kdy lidé si ješte pamatovali veobálku své knihy 1110tto: "Flectere
si neQueo superos,
škem tu mizeri'i zákoPLt i zázemí, kdy nebylo témer jediAcheronta movebo«. Clovek nechce již posl-ouchat naše
néllO ideálu, aby nestál pred lidmi odsvecen a v ubohé
ptávání dábla, jenž jest vtelenou neláskou a negací, cím
své nahotc, lidé chteli cynismus. Meli rádi knihy a hry.
ovšem ješte není receno, že by letel rovnou cestou do
ve kterých se mluvilo sproste a cynicky. Ani ten cynisnáruce l3oží. Že by na svete bylo hodne skutecného idemus nebyl však tehdy prost vnitrního mravního pathosu.
alismu, nebude tvrdit ani nejvetší optimista. Musíme doCasto jest hrubé slovo vykoupením
z nemožné situace,
bre rozeznávat
mezi opravdovou
vlnou idealismu a konvybavením
všech podvedomých
revolucních
sil, nastrájunktlllou idealismu. To, co prožíváme
dnes, je bohužel
tlarn'rch v podvedomí. jest protestem proti konvencní lži.
hatím jenom konjunktura.
Kdo však dovede
pod poAle cím se život po válce více 'Ocišfoval, cím více se
vrchem vecí tušiti ideje, má povinnost, aby pevne zforlidé blížili ideálu nejenom cistoty morální, ale i cistoty
moval to, co massy pouze tuší. Ten, kdo to dovede, tomu
fvsické, cím více rostla a byla ukojována potreba mýdla,
patrí budoucnost.
tím více rostla zase záliba v pekných recech, v pathetickém slove.
Mnoho z toho pathosll je dutého.
Mnoho z toho
pathosu je pouhou frází.
Naprosto
nechceme
tvrditi,
že by tento pathos
mel vetší
umeleckou
hodnotu,
protože jest pathosem,
a že by cynismus byl umelecky
špatný jenom proto, že jest cynismem. Tak jednoduché
veci nejsou ani v živote ani v umení. Ale obecenstvo má
dnes již jiné požadavky,
dnes naplní kasu urcite každá
hra, kde je statecný
voják, obetavá žena, nehynoucí a
nezištná láska k vlasti a všecko to, ceho je tak málo
v živote a co lidé tedy hledají v umení, na jevišti, v konvencních anebo i v umeleckých románech.
Cynism vyšel z mody - idealism a treba casto i jen
idealism v uvozovkách
do mody prichází. Lidé mají potrebu legendy a zejména mají potrebu oprÍsti si legendou
historH ceskoslovenského
osvobození.
Bezprostredne
po
válce této potreby nebylo. Frevládala
stránka 'negativní.
Pripomneli
bychom pri této príležitosti
fakt dnes již
trochu pozapomenutý,
že první legionárské
drama ceské
napsal - Nemec. Byl to profesor pražské nemecké university, známý filosof Christian Ehrenfels,' jeden z nejoriginálnejších
soucasných
nemeckých
myslitelu,
autor
pojmu "GestaltQualitat«,
který nabyl již dnes jisté klassicnosti
v nemeckém
myšlení.
Ehrenfels
nepochází
z Cech, nýbrž odkudsi z Horních R.akous a nezná cesky
ani slova. Ale zamiloval se do hi,storie ceského národa a
byJ také jedním z prvních propagátoru
cesko-nemeckého
smíru. ackoli jest nefalšovanÝm
arijským Germánem. On
to byl, jenž napsal první legionárskou
slavnostní
hru
"Matka legionárova«
a venoval
ji presidentu
Masarykovi. Hra byla dávána jenom jednou na náklad soukromJ'r a predstavení
propadlo a nedockalo se vubec repris.
Melo ovšem své slabiny. neznalf autor prece jenqm dosti
dobre ceského prostredí,
bylo v nem príliš mnoho typicky nemecké romantiky.
Ale presto jsme presvedcení,
že kdyby se Ehrenfelsovo
drama hrálo dnes. že by pres všecky tyto nedostatky
se
bylo dockalo i úspechu jevištního. Dnes teprve je obecenstvo vnímavé pro pathos tohoto druhu. Vždyf v dramate Ehrenfelsove
vystupuje i zosobnená Slavie s pozadím pannramatu
Hradcan - a dnešní ceské obecenstvo
má zase živou potrebu barvotisku.
Pri tom jest myšlenková koncepce hry vážná, nebof jejím autorem byl skutecný myslitel. Zustane faktem v ceské historii paradoxním' a prece charakteristickým,
že Nemec, léta v Praze
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Jjlie F aure:

Mystika filmu.
Nekterá
promítají
staré hercu
pred válecné
pro pobavení
publika.kinaSmešná
mimika
vyvolává filmy
opravdové
boure
smíchu. Smeji se jako všichni ostatní. Vzpomínám si však, že
jsem nekteré z techto filmu videl již v dobe jejich vzniku. Tenkrát jsem se nesmál, ostatní také ne. Ptal jsem se sám sebe,
proc?
Divadlu dekujeme za své predchozí vzdelání. Dnes je to film,
který má vliv nejen na divadlo, nýbrž také na malírství, socharství,
tanec, architekturu.
ba dokonce i na literaturu.
Pro
svou nepredvídanou
schopnost
podati výraz obliceje v jeho
celé síle a jednoduchosti,
jakož i pohyby telesné, vrátil temto
pohybum jejich pLlvodní ctihodnost.
Tím, že film odstranil mi·
mickou konvenci, jíž si žádá fotografie a divadlo, odhalil dynamiku nejtajnejší skutecnosti.
Nesmírné krásy zpomalovace
dráždí nekteré lidi ješte dnes k smíchu jako dvacet roku staré
filmy. Zrejme povstává
v nich náhlé porušení duševní rovnováhy nebo spíše porucha zvyku jejich duševní rovnováhy. Znamená to pro ne ješte neocekávanou
zmenu v rytmu, jak se
rýsuje v jejich predstavách.
film nás osvobozuje
od nekonecne
cctných ilusí, ba dokoncc od lží, aby nás rychle nebo pomalu,
podle našich chápacích
schopností,
vedl do méne ilusorního
sveta. Ucí nás nové reci takového bohatství a mnohostrannosti,
jíž - jak doufám - nevycerpáme
nikdy ani v budoucnosti.
Ve filmu necekáme poucení ani od vnejších vecí ani od predmetu. Z jeho nitra, z jeho vlastní povahy ocekáváme
tohoto
dobrodiní.
film je nevycerpatelným
hlasatelem
nových prechodu, nových nuancí, nových harmonií tónu a' hodnot, pohybu
a forcm, svetla a stínu. Jestliže muž síly Leninovy predvídal,
že film uchová ruského ducha dnešní doby pro budoucnost,
pak tím zajisté myslil cosi podobného.
A práve ruský film
osvetluje jako bleskem propasti, jež dával tušiti toliko Dostojevský. Tisíce a sta tisíce odstínu duševních
refleksí, o nichž
jsme ješte vcera niceho netušili, tisíce a statisíce zlomku hodnot, jež vystupují správným
osvetlením,
tisíce a statisíce nových meziprostoru,
jež se náhle otvírají, jež se pomalu vytvárejí nebo rychle zauzavírají,
tisíce a statisíce svetelných kmitu
se vynorují
a opet shášejí, mení se ustavicne,
aby zmenily
pohled na krajinu a na žive bytosti, tisíce a statísíce dojmu tak
zvaných neživých bytostí, jichž jsme dríve ani nepozorovali,
vrllsta.ií v každé vterine do vccne se chvejícího života a pohybu života.

mmu práve tolik hloupostí jako všichni ostatní.
o zvyklí udržovati své výrazy v urcitých forAzejí z malírství, socharství, tance, divadla, liteotogralic. A každý jevil sklon, pripojovati
íilm
, který mu byl nejbližší. Vetšina proto delala
U divadl:l. jiní spojovali
film s hudbou, jiní opet
umeními. K temto jsem náležel také já sám.
stále ješte, že se pro film, kterého se zmocednictvím ocí. pripravujeme
nejlépe výtvarn~'m
to je také vše: film není ani malírstvím,
ani sotancem. ani literaturou, ani divadlem, ani fototka filmem. Není odvislý od žádného z techto
Imá je všechny a zvetšuje svým pttsobením jejich
není težko zjistiti, že mechanické
prostredky
u vznikati z fotografie, tak jako jej po stránce
lnl spojují s divadlem, zatím co v literature
naým vlivem urcuje její smer. Ale v podstate je
prostoru, tak jako tomu je u nepohyblivých
ení. a ovládáním casu jako u hudby, s níž je
ckým vývo.lem svých témat. filmu, jenž je potekturou, darí se poprvé v dejinách, probouzeti
jež se kryjí s casem tím, že vyvolává zrakové
se s prostorem. Je to vskutku hudba, která nás
již chteli ríci o malírství, že je svými námety
Imi prostredky pttsobivejší než socharství,
co
eli teprve ríci o filmu, kde se automaticky
sjedtor. aby zjednodušily své vzájemné pttsobení?
objcvcní ohne melo duchovne takovou dttleven! filmn. Ncmeli bychom vzhledem k spoluásnictví, vzhledem k úzkému spojení materielo vcsmíru, spolupttsobení prostoru a casu, jež
é li nejpozdeji minulost a nejvzdálenejší
buém prostoru, nemeli bychom tu uveriti v noci dokonce v nový svet?
tu jen na zpomalovac, kter~' nám ukazuje poIciho kone nebo psa, pohyby boxera nebo
Ý let ptáku ncbo hmyzu, vlnivý
pohyb vody,
o\lrí. púsobe'ní revolverové
koule. Viditelná
m vecným hledáním težište. Pádící bruslar a
jiného. nežli že svými krivkovými
pohyby
a opet ztracené težište, jež opet nalézají.
odhalu.ie nám zákony duchovního, jež nalézá
logickon svntésu, težište svých protimluvtt
mého dení sveta je ospravedlnením
duchov(te, hudebníka, filosofa. - Ježíš, Aischylos,
ntaignc. Shakespeare,
Rubens,
Rembrandt,
Bach, Lamarck se pokusili s nejvetším
naná o tom. Alc kdo jim porozumel?
jasneji - a za to dekujeme
u davu prístupné, že známe
lirstvípravou tvár sveta

filmu -, že
- pres litejenom zlom-

la v prítomnosti, mužeme se pohroužiti fi1minulosti. Myslili jste na príklad již na to,
mu í míti po dvaceti letech "Kid«, jestliže
odvažuje urcitých konání, jež v jeho pameti
? Umeli byste si predstaviti,
jak na neho
na jeho drívejší život? Neodvažuji se ani
to hlubin. Predstavte si, že pohlédnete na
lovali pred dvaceti lety a které již nemipadne okamžik, jak jste se od lIí musili

pred dvaceti lety odlouciti a jak byste byli malem zemreli
žalem. Predstavte
si, že spatríte díte, které již je mrtvo!
I když film prekrocil prah vedomí, prece jen steží vnikl do
na~í duše. Potrebuji pomysliti si jen na to - z nedostatku
odvahy nejsem toho skoro ani s to - co pro nás film ješte skrý\'á za nekonecné
predstavy,
jak zvetší a prohloubí naše radosti a naše bolesti, jak postaví pred nás perspektivy
nekoIl,ecnosti a vecnosti.
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Dr. V. Nábelek:

Známé a neznámé o rakovinách.
Neexistuje
jiste na celém svete žádn)' biolog-ick)', fysikální nebo chemick)' úkaz. kted by nebyl v souvislosti s hledáním príciny rakoviny. Pri tom se obycejne zameJlují následek a prícina, a hledá se lécebnS'
prostredek, o jehož léciv)'ch ucincích je otec myšlenky,
a obycejne pr5ve jen on, skálopevne presvedcen.
Dle mého mínení zapomínáme na jednu velkou mezeru našeho vedení, pro kterou se 'v dohleclné dohe ~otva
pod3.rí rozluštiti záhadu vzniku rakovin. Zapomínáme,
že objevením bunky jsme nerozrešili záhadu, nýbrž nalezli novou hádanku, že dovedeme bunku sice v)'borne
popsati, hk jako bystr)' divoch hy výhorne popsal apar~lt radiov)', kterému by však stejne nerozumel jako my
nerozumíme bunce.
.\ už nejméne rozumíme jednomu divu ze života
bunek, zázraku bunecného delení. Bunka rozdelí se Pf)_
divuhodným zpl'lsohem ve dve stejné bWlky, stálým opakováním delícího procesu povstávají geometrickou bdou miliony bunek, ale krome toho - a to je stupnovúní zázraku _. tito potomci jediné bunky nejsou stejní. Podelí mezi sehou úlohy a zamestnání tak dll1dac1ne
a zmení následkem n'hného zpusobu života svt'ij tvar
clo té míry, že nevyk:lzují mnohdy ani stopy príbuzenské podobnosti. ,,- tretí stupllování zázraku: všechny
tyto hunky, povstalé z jedné jediné, vytvorí telo a bytost vyššího stupne, podléhají vyšší morfologické a
funkcionální discipline. Jest to zázrak vzrllstu, vzrLlstu
všech vícebunecn~'ch t'vorLl z oplodnené b11l1kyvajecné.
l\Iysleme si prirovnání: zasadíme v naší zahrádce zázracnou cihlu, zaléváme ji. a zázrak pocíná: cihla rozmnoží se tajupln\'m rozdelováním tisíceronásobne: ale
nejen to, nekteré z cihel promení se v ž:lrovky. dráty,
roury od vodovodu, okenní tabule atd .. ::t celý tento
stavební materi:'tl sestavují neviditelní stavitelé a políri
s takovou zrucností, že vznikají paláce se zarízením.
na které nestací nejbujncjší fantasie orientálních pohádek.
Lidé jsou nespravedliví a neuznalí: m~L-lizázrak z{'!stati zázr.3.kem, smí se státi jen jednou za staletí. Pozorujeme-li treba nejvetší zázrak každý den, i nejhlubší
tajemství zevšední. Vidíme všude, kolem nás i v nás,'
vzrust: rostou klícící rostlinky, mladá zvírata i lidé:
komu však napadne hledati v tom problém a kdo je si
toho ved(\m. že hez rozluštení této záhady, bez rozluštení problému normálního vzrtlStu, sotva se nám podarí rozluštiti problém vzrustu chorobného, v nádore h? Hledáme marne hypotéSl1 neh jen prirovn:1l1í.
které h\' nám ohjasnilo prohlém VZrLIstlls jeho obclivu171

lTftomno
hodnou mechanikou bunecného deleni. Jak detsky lehkt:
snadno pochopitelné jsou teorie vývojové y prirovnání s touto záhadou. Pochopime pomerne snadno, že
tisícilet~rm prizpt"1sobenim životu ve vode narostly tulenum plovací blány; zcela navysvetlitelna ZL1stávánám
však autogenetickú záhada, že tytéž plovací blány narostou v nekolik:1- tS'dnech obdivuhodnou mechanikou
bunecného delení embryím tulenl1 v briše materském.
Kdo jsou st'lvite1é. kde jsou presné plány v buií.ce
vajecné a v jádru chámového telíska, kdo donutí bunky
k specialisaci, jaké náboženství poroucí bunkám pracovati a obetovati vlastní egoismus i život ve prospech
celku, jaká disciplina podrídí je bezpodmínecne I.lcelne
delbe práce. a který krutS' zákon rozkazuje vetšine
všech bunek zríci se i nejsilnejších pudL1 všeho ži vého.
totiž pudu rozmnožovacího a bezohledného prijímání
potr~vin z okolí, kdo povoluje, rídí a konecne zastaví
bunecné delení v ranách? Na všechny tyto otázky není
dosud odpovedi, vetšina lidí si toho ani není vedoma,
že tyto otázky a problémy existují ,1 že každ.\' csmýz nás zaplatí životem tento dluh, až se nekomu snaq podarí rozluštiti hádanku. kterou nemilosrdná sfinx nám
a o nás postavila.
Nejvetší zlo pL1sobí prS' dobré úmysly dobrSrch lidí.
kterí si navzájem nerozumÍ. Nerozumíme-li si sami.
musí nám b~·ti odpušteno, že nerozumíme bytostem ze
sveta tak odlišného. že nerozumíme bunkám.
Te to
paradoxní, bohužel \r mnoha prípadech tragick~ nedorozumení. Nejvetší úhadou jsme s(:1mi sobe. Je to
prímo absurdní:
náš život je výslednicí spolupráce
velkých milionL1jednotkových cástic našeho já. v našem
vlastním tele existují vynálezy a vymoženosti nejvyšších kvalit. a my nejen že jim nerozumíme, my pres
všechno úsilí nemužeme ani rozluštit. co ti malí obcánkové našeho tela pro nás delají. Omezi.lli jsme své}) já,
pouze na pozorování okolí, zustaneme-Ii u srovnání
našeho tel:;t se státem hunecn5·m. jest naše vedomí pouze ministerstvo zahranicí. jehož úrednict"o. naše 1>utíky mozkové. ye syé aristokratické pov)-šenosti ndáli],)
se tak od hunek ostatního tela. že zapomnelo jejich rec.
Jednáme s našimi lnulkami jen prostrednictvín~ našeho
sekretáre, vegetativního
systému nervového.
úrední
cestou mnoha in tancí. a odcizili jsme se tak od našich
"hstních delníkL1, že neznáme už rec lidu a nemt''1žemt
se s ním dorozumet. Pricházíme na ne s nožem a s alkoholem, pozorujeme jich konservované
a obarvené
lllrtvolky jako cizí prírodu a nemltžeme takto ovšem
navázati znovu ty dá vno zpretrhané
nitky prí mého
dorozumení. Svet bunek je zcela odlišnS- oel sveta makroskopického. platí proi'i jiné zákony. jiné enerr:-ie jírn
h5'hají, bllJlky mají jiné smysly, jiné cnosti a dolo'nalostj v:v~ríhené ~o ~r(:1jnosti delbou práce, -- vzpol11enme Jen o koltk JSOUtrebas v chemii pred námi! -,.
mají syá pNtní. spokojenost. starost a bídu. s\'é hoie
a smrt.
.
Jedno je jisto: bunky a jejich spolecnosti jsou tak
jako prí rod:L velmi nesocialistické a nehumánní. z Céhož ovšem nenásleduje, že bychom si meli 1. nic1l hr;tt
príklad. Bezohledn;l disciplina hunek ie podmínkou na~eho ~draví a života a heda nám. zacnou-Ii lH1l1kyuphtnovab pro sebe utopii roynosti a stejného práva \'šell1'
Bunky tvod\ jednobul1ecn5'ch mají se \' tomt.) ohledu
lépe, moholl hovcti bez omezení dvema nejprimiti vnejším PUdLIlTIvšeho živého. pudu rozmnožo\'itní a bezohlednéhn prijímání potravy z okolí. Tak delají tu
.:1
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hakterie. kvasinky a celá ta divošská. svohodn;, a ne·
org:1IJisovaná ml:,dež ve svctc bunck.
Zcela jinak mají se veci u kulturních a dohre disciplinovan~-ch bunek tel YÍcebunecn5'ch. u bunek našeho
tela. í:de je konec nevázané svobode. E pitelov;, buií.ka
steny strevní musí jako poctivS" pokladník ndevzdati
sveren~' mu kapitál potravy, kter)' projde jeho »rukama«, Velké miliony pracujících bunek m\15í, jako ves!ari
nejaké g,-odeje,vzd;lti se radostí pudu rozmnožovacího,
miliony bíl)-ch kn'inek musí jako vojáci v boj s parasity, aby svou smrtí zachránily život ostatních. Jaká
nespravedlnost oproti pri\'iJegovanS'm hui'í.kám mozlmv.~-ma pohlavním. oproti svobodnémll n:lf(lc!u bakterií'
Necítí bUllky tuto nespravedlnost?
Kezávidí a ne,
touží po svobode? Nevypuknou \' pletin1 s oslabenou
disciplinou, u orp'anismLl starších nebo v dlouho se nehojících ranách, ty dva zmínené primitivní pudy bel.ohledného rozmnožo"ání '1 poží rání všeho? Nepl\sobí
zde jako provokace styk se st~tle se delící fJorou bakterií nebo kvasinek, jak ji nalézáme y traktu zažívacím
hlavne pri chronických poruchách trávení? :fTedají se
bui'ikv svést e1louhodob"m chemick"111 nebo mecllaniCk)'ITl dráždením k tom~l bolševÍsmt;, kter)- je nakonec
prece všechny zahubí?
lvfoelerní Menenius _\grippa, kter~' by chtel privésti
stávkující lid ze Svaté Trory nazpet ku práci, 1110hl
by užíti prilehavejšího prirovnání jako o žaludku ,1
pracujících údech: mohl by poukázati na vzbourené
bunky rakovinné, které zaplatí krátké opojení svobodou nakonec prece jen ·vlastním životem.
Neverím v jednotnou etiologii hujení rakovinného.
iVIyslím. a považuji to dokonce za prirozené. že nejrllZnejší vlivy vncj:í mohou vyprovokovati zhoubné delení bunek tím snáze, cím nejistejší a oslabenejší je
jich disciplina. Rozlišujeme málo vnejší príciny bu·
jení. které mohou býti rllzné a z nichž mnohé jiste
známe, oel príciny vnitrní, která leží v bunkách :nmS'ch
a o níž dosud nevíme nic.
?:tlá se mi dokonce. že lze snáze pochopiti vznik nádoru jako atavistického zvrhnutí bunek, pri nemž vezmou prevahu dva nejprimitivnejší
pudy (egoismus a
delení), jak je nalézáme právc u bunek na nejnižším
stupni vývoje. u organismL1 jednobunecných, jako vysvetliti to. jak to a proc rako\TIiny v normální tkáni
nevznikají. V tkáni rakovinné povstává defekt obdivuhodné bunecné discipliny a plánovitého delení, zvrhnoll
se fonnativní potence II bunek vysoce organisov,'1n)'ch
a diferencovaných. selhává tam ta záh",da organisace.
která umožiíuje a podmii'iuje život vícebunecných.
Hledáme v nádoru vždy nejaké plus; myslím. že tanl
naopak neco schází. Problém rakovinn)' záleží ve vel·
kém otazníku bunecné discipliny, o který je tká,1 náclon, chudší jako tk;ul normální.
Kclyby úspešno<;! lécení ávisela Il<t poctu vyslovcll}'ch teorií vzniku. po ,t"l\'ÍI bych teorii stoPO\'ou. teo'
rii atavistickou. l)t"1Iežit~,ókon hioltlgjck~'clJ organisací pozustává v t0111.že centrum vy::ší' tlumí a usmcrJluje primitvní reakce jednotek poclrízcn~ch. TJ rakovin
~láY;'1 <;e neznámá instance hunecné disciplinovanoSti
z neznámé príciny nedostatecnou, a prirozen)m násled·
kem toho je atavistické zvrhnutí funkcí bunek jí podrízenS'ch. BL1Ilky na vysokém stupni vS\'oje npomenoll
)·na svou dobrou v.VChOVll
( a prejdou cli) primitivního
atavistického stavu bunek n,.;tnejnižším stllpni organisacní ho v~rvoje, (10 stadia bunek tvorll jE:clnohunecn~-ch.
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ice a príliš mnoho neznám}'ch! :;\evy veto h~'potésa také niceho, dává nám nad
. kde máme rozluštení hledat. Od objasty onemocnení, od objevení a vysvetlení
ho aparátn mezihunecného, jsme myslím
zdáleni. ZhS'vá núm útecha ú pešné iéchy.
o u hyln hy velmi dllležité poznati zavcas
áno\'e discipliny. Pro lécení prineslo by
ji, kdyhychom dovedli nejakS'm zpllsobem
ou disciplinu zesíliti. Všechny naše dopobné prostredky podlstávají bud v oclstra·U (operace) nebo mlmreno obrazne, rozdána slepo. útocíme nejakS'm zpusobem
adium) na tu nbourenou tkáií. Nekd se
vtllki hunky -kutecne npamatu jí a dcca dohrotu. nekdy naopak se ješte více
dráždí. Dokud se nám nepodarí odstraniti
inu hujení. nesmíme mluviti o úspešném
a hledící jen k zevním prícinám, at už jsou
drúždidla neho IXlrasiti. nemá, dle mého
oho vS-znan1\1,~ikdy se nám nepodarí
dividllllnJ s oslahenou tkánovou disciplinou
de organisujícÍmi -divy vnejšími. I.écebné
jich užíváme pri infekcních nemocech.
ikovat 11rakovin - byC by i zde hrála intou ,'llohu - ponevadž zde nezahíjí p,mlsit,
olane reakce tkánové.
Duje a po iluje disciplinu bunek J Jsou to
ety j • !e\'íme. hledáme! Básníci, zapráhnete
ii do tohoto problému. právníci. pomozte
ty nepsané zákony státu bunecného, politiíci, dejte radu. jak ovládnouti vzhourence
nazpet do práce .1 porádku! Co nám poše kllltnra a všechny naše vynálezy, když
urí delníci našeho tela. a my nenalezneme
k potlacení re,-oluce!
nemne. která oslabuje 'tkánovou disciazev velmi obvykIS': stárí. Príroda nezná
zabíjí nemilosrdne "šechno brzo po vyvrných sil. Ochrailujc slabé jen ve veku dettarci nenaléz:1jí milost v její ocích. V dodku prírody vidíme všude peci o díte, ale
'~áme starohní pojištení. Je možné, že
vuj soucit s bezmocn)Tm stárím velkS'm
"in\'. Pri vysokém ,-eku nesestárnout.
y ókt umení boje proti rakovine'

predstaviteli surového teroru, pred kter}-m v dobe války
musily ustoupiti všechny zákony. nýhrž i jeho hlavními
strlljci a vykooavatel'i.
flluhoká nenávist k dtlstojnictvu se prenesla i do republiky. Když už všecko rakouské (aspoll formálne)
zmizelo z našich ocí, zllstal zde hý-vaIS' c. k. dústojník
- dedictví staré monarchie. jehož se zbaviti nebylo
již proto lehké. že hodne hylo ell1stojníkll, jejichž príslušnost hyla ceskoslovenskft a kterí po prevratu se
,;;tali cs, státními ohcany.
Osud techto lidí nehyl k závidení. Velmi težko hylo
\'ykládat. že ne všichni ell1stojníci. se provinili a že
hodne hylo tech. kterí sami trpeli. Zastat ~ e!ttstojníku.
kterí si toho opra\'Clu zasluho\'ali. uvádet dllkazy o jejich bezúhonnosti atd .. bylo nejen málo platné, ale do
jisté míry i nebezpecné.
Pro dllst~)jníky platil také docela odlišn)' systém pri
prejímání než pro ostatní stittní zamestnance bS'valého
I{akouska:. V ministerstvll národní obrany hrzo' po pre.
nate byla zrízena t. zv. »Osobní a stížnostní komise«
a zvláštní »revisní komise«. jejichž povinnostíl by k)
prísne zkoumat a posuzovat minulost a charakter každého prihlásivšího
se dl'tstojníka. Takoy~' dtlstojník.
y prípade pochybnosti o jeho minulosti, musil peti
hodnovernJ"mi
svedky prokúzat
s,-ou hezúhonnost
mravní i národní, a beda. uvíz1a-li na jeho jméne
skvrna. Však i tak ješte hylo dost recí, že se do cs. a-rmúdy vetrel kdeja-ký rakušák.
.\le ani ti elt1stojníci, kterí se dostali skrze tato »ministerská rešeta«. nemohli se tešiti nejaké zvláštní
prízni verejnosti.
eštastná uniforma ješte porád byla
cerveným šátkem. V kursll hyla jen uniforma cItlstOjníka legionáre.
p.ostupem casu. zejména po zaveden í jednotné uniformy, toto rozllišování e1ltstojníkl't " kruzích odborných vymizelo, ale nel'ze to ješte ríci o nazírání širší
yerejnosti. Denne se shledáváme s príznaky staré nevraživosti.Ješte leckde uvidíme tent~·ž, treba ne již ta!<
okat)· odstup od dustojníkll. na nichž, rekneme <;i to
uprímne, z býva.lého kastovnictví c. k. e1ttstojníkCl zbyl
jen stín. Nebot to. co dríve každého c. Je e1ttstojllíka již
na dálku rozlišovalo od ostatních obcan tI (a nemyslím
jen uniformu), dnes bychom na našich dustojnících.
jako celku, jen velmi težko hledali. Doba by tak~ vubec
nesnesla, aby nejakS- dustojník chtel. ahy mu verejnost
prokazovala víc pozornosti a úcty než na jakou má
právo. Ríkáme o sobe, že jsme demokraté. dobrá, snad
to nebude na celých sto procent. ale jedno je u nás
jisté: totiž úžasne máJo respektu k necemu, co by nám
jen svou zevní formou chtelo imponovat. .'\ snad nejméne by toho dokázala uniforma.
Však to také po prevrate dalo premýšlení, jak obléci
cs. vojenského gážistu, aby té uniformity na nem bylo
co nejméne a aby se dustojník tolik neliš-il od ostatních obcanll, jimž každá hvezdicka nebo porta na rl\kávech byla jen k smíchu. Z rozpa>!<lltrochu pomohly
neco úvodem: totiž jaké jsou u nás do- uniformy -legionárské. a.le v)rchodiŠt.e to nebylo. Skoro
tavy () ellJstojnictvu. Položíme-Iii tuto
naopak, nebot vzápetí nato se vyskytla otázka, jak
obcanum republiky, zejména tem, kterí
rozeznat vojáka od rnevojáka, když i ostatní obory státpamatují na Rakousko a na jeho c. k. ofi- ní a obecní správy se v napodobení vojenských uniforem zac}y predhánet.
bychom do tali odpovecf ku podivu jedDnes po deseti letech je otázkta dllstojnických unifoRakousko v predstave vetšiny našich
rem ješte stále otevrena. Obléci cs. dllstojníka asi do
Vímcas od roku 1914 do roku 1918, kdy
rchie ukázala poddaným jasne a neza- takové parádní uniformy jako nosí na príklad dústojnÍci itagti. polští nebo rumunští, je u nás nemožné. Ta
ou tvár. Rakouští dustojníci byli nejen
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premíra le 'Id)'ch odznaktt by v'ereJl1ost proti dustojníkllm jen dráždila,
Víme dobre, jaké pobourení
bylo
proti šavlím a tak by to jen pokracovalO', U nás proste
není smyslu pro nejakou »výjimecnost
zjevu«; to vše,
cím se jiné zemc honosí, je nám cizí; v tom podivování
~~ezlat;'111 náramní klnn , strapcLlm atd., jsme nevyrostli
- vyparáden)'
rakousk)' generál s vlajícím chocholem
a s rudými lampasy na kalhotech budil v nás predstavu
masopustní
maškary.
Jde-li dnes clt"1stojník do divadla, na koncert a vubec
nekam, kde se musí stýkati s civilními Lidmi, zpravidla
odkládá stejnokroj
a volí civilní odev, v nemž, jak ví,
se I11ltže mnohem svobodneji
pohybovat.
Že dltstojník
dnes chodí do spolecnosti v civilním obleku, to není jen
otázka vojenské správy. nýbrž i otázkou naší verejno~~ti, jejího pomeru
k obcanu-dllstojníkovÍ',
který, jak
zkušenosti
ukaZll jí, je v mnohém
smeru
takový,
že
obcan-dúsh).jník
bude pomalu nejnesvobodnejším
obcanem vltbec. Dnes každý c1ltstojník ví, že to, co je dovoleno civilistovi,
je nekdy naprosto
zakázáno
nebo
spolecensky
\'iielijak ztíženo dllstojníkovi.
nevím. kdl) i pro naše pomery vynašel slrovo represtntace pro c1ltstojníka v tom smyslu, že dustojník
se
bude musit ohúvat nekam jíti, aby si snad »nezadal«
v ocích leckterého obcana, lcter)' si btthví proc vzal dc'
hlavy. že Mlstojník
je jin)' clovek než je on súm. Mllže-li kažci;' jin)' obcan jíti kamkoli chce nebo kam ho
táhne jeho zájem - dltstojník.
je-li v uniforme,
musí
yždycky napred dobre uvážit. zda tam, kam má namírenI), v uniforme ,'1"tbec smí. Vezmeme si jen takový
prípJd representace:
dllstojník
a
galerie v Národním di\'acHe. ]{eklo hy se, že na tom nic není, ale skutecnost je prece jen jiná. ,\by dustojník
sedel' nebo dokonce st[tl na galerii,
predevším
»nebylo by úmerné
jeho sta\'u«. Zkrátka. takov;- prípad, aby, dejme tomu,
kapitftn neho major hledali své místo v divadle za Kc
()-8, se \' naší, tak ríkajíc, demokratické
spolecnosti,
ješte dohre nesnáší. To by byla v ocích mnohého
obcana strašn;t, lépe receno: nepochopitelnú
vec. Dole na
kres1e nebo v loži j,e cll1stojník zvyklostí,
tam se jeh,)
uniforma
docela jinak vyjímá, ale na galerii?
To je také stará zvyklost z Rakouska.
Rakouský
dllstojník nechodil
do divadla z kulturního
zájmu. To
vše, co divadlo v kulturním
životc znamená. bylo vetšine lidí úplne l\hostejné. Šel-li c. 1<:.dustojník
do divadla. pak to skoro vždy bylo jen z duvodlt spolecenských, a tu, 8am0 sebou se rozumÍ, musil SVLlj stav náležite representovat,
byt si na to mel treba vypujcit.
.\ le dnes, když Se porád tak zdLlrazÍ1uje, že cs. dllstoj'1ík se m~L »odrakouštit«
a že má sverenému
mužstvu
imponovat
predeyším
prevahou
ducha, t. j. že se má
ndelávat,
je otázkou, co asi takový dustojník
má za
'nešních pomertl delat. aby se zachoval.
Když to je
'('n trochu kulturní clovek, pak se hez divadla na dlou~IOne,)bejde .. \le protože mu z jeho gáže na kreslo. tím
i1'éne na loži nezb;'vá (zde ovšem je rec jen o c1ltstojl1ících nižších hodností.
protož l,rávc tem se o tom
i'zdclá\'ání nejvíc "ykládá),
chodí aspoií na ta1<:,wá mí,ta. jež jsou jednak jeho prí jmLlm dostupné, jedmk že
:::1 peníz, kter.\' bymusi!
dáti za ncjaké lepší místo,
mClze se clo divadla podívat nckolikrát
- ovšem v ciI\JU,
aby to tak nekricelo.
.\ to je v Praze, kde spolecensk)
život j,e rušnejší a
tím i svobodnejší.
Jinak to je na venkove, v mal~'ch
mcstech, kde t. zv. representace
hraje hlavl)í roli. N.:.
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mal'Omeste se dustojník
t.eprve nesmí »zahodit«,
ani
když je v civilu, protože se zde lidé znají. A potom se
c1ivme nárklun,
že dustojník
se tak »málo úcastní našeho spolecenského
života na venkove«
a že »radeji
dává predno 't úzkému kroužku sv)'ch kolegu v dustojnick)'ch jídelnách«,
atd.
Konecne v naší spolecnosti
dosud eksistu je celá rada
nepsan)'ch
zákon li , které kde kdo muže všelijak obcházet nebo je plnit jen na polovic, ale za to dopustí-li
se nejakého poklesku dLlstojník, jé zle.
Tak je to se vším, co dllstojník
delá nebo nedelá.
Jeho povolání
je nejnesvobodnejším
povoláním
vubec.
Každ), jeho krok je strežen nejen vojenskými
predpisy,
jichž je na ftlry, ale i ostatními
obcany, které je snad
težko presvedcovat
o tom, že dnes je diis.tojník jen
státní zamcstnanec
a nic víc.

*
Málokter)'
stav byl 11 nás hned na pocátku tak Pi,di'vne složen, jako dustojnictvo.
Hned po prevrate meli
jsme tri druhy:

1. dllstojníky legionáre,
2. al-ctivní dustojníky
býv. rak. uh. armády,
3. aktivované
záložní dustojníky.
K temto trem skupinám
c1llstojníkll se behem casu
pridružily
ješte dve nové skupiny,
takže, vyjádrenI)
v procentech,
dostaneme asi takov),to obraz složení n1šeho dustojnického
sboru:
a) dustojníci
legionári
29'28?~
h) c1ltstojníci b}'V. rak. uh. armády
2T34C,;
c) aktivovaní
záložní dustojníci
18'95(;
d) dustojníci
vyšlí z cs, voj. škol.
. . . . 14,'r7'7'('
e) c1ltstojníci jmenovaní
z h;·v. podc1ltstojníktt
z povolání
r:3'757('
zbytek o'S r % pripadá
na dustojníky
z jin~'ch armád,
Co to znamen;\'
Je to v)'hodou nebo nev),hodou pro
8tav, který presto, že jeho puvod a složení je tak r~IZ1l0rodé, musí navenek vystupov,lt
jednotne?
Je nepochyhné, že to je nev;'hoda,
již proto, že mezi temito skupinami se behem casu nahromaclilo
tolik sociálních rozc1í1lt, že, dnes již lze jen velmi težko uvažovat o náprave hmotných pomerll skupiny jedné, aniž by se tím zároveii nejak nerušily
pomery a výhody skupin ostatních. Cekalo-li se, že novým platov)'m zákonem budou
aspoJ1 nejvetší a nejkriklavejší
rozdíly mezi temito skllpin.1.r~li cástecne urovnúny,
pak, jak se ukázalo, byly to
nadeje predcasné. Plato'v)' zákon z roku 1926 tyto rozdíly ješte upevnil a pod"tatne
roz:íril.
Zvlášt{ c1l1stOjníci nižších hodností vyšli z télo t. zv. platové úpravy
nekde i ztratili.
napr;lzdno,
Proto
také, možno-li
dnes hovorit
(l dustojnictvu
jako stJ"U, je nevyhnutelné
\'cno"ati
pozc)rnost t0!llutn
skupinovému
rozdelení, nebot jen tak lze pochopit. odkud se berou rc>zc1íly mezi lidmi treba stejné '!užebnÍ
trídy a kategorie.
z nichž jednotlivci,
presto. že jsou
i stejné vojenské hodnosti, na pr. ~tábními kapitúny. se
od sebe leckdv liší plat()ve. a tu rozdíly nekdy opmvdl1
nápadn;·mi.
Sem hy také patrily i stížnosti h) v. zitložních c!ustojníkll, kterí se po pre\rratc
stali aktivními
c1Clstojníky.
Mezi temito vojensk'ý'mi g:lžisty je ,velmi mnoho tech,
kterí hyli JŽ do ], ledna 192Ó nadporucíky,
jednak proto, že systemisovaných
stavll nebylo plne využitkováni;
nebo že se rníc:;ty povyšovalo
hez jakékoli hranice, ~~-

b

tojník stejného školnÍllO vzdelání, který
že druh uruhu plne nedClveruje, protože práva jednote odešel z vojny a vstoupil do civilní
ho jsou v stálém rozporu s právy druhého.
do áhl do I. ledna 1926 již YIII. hodNajíti proti tomu nejak~- lék je težké, dokud tyto jedPlatov~' zákon v rtn;nu 1926 tyto roznotlivé zájmove nesourodé skupiny budou ve vojsku
10 lx)dotreno, nenapravil, neool ustanoeksisto~at, t. j. dokud cll1stojnictvo, aspoií. ve své vet<:iti vojtnskS'ch gážistll z povolání, zar a- ne, se nebude skládat z lidí. kterí vyšli ze stejného útojníka do 8. platové stupnice, zatím co
kladu. bez náskoku služebních let. hodností a t. p.
rý kolega v civilní st;'ltní službe byl podle
DosaVadní stav však ješte potrvá radu let: s tím je
ooa pre\'ec1endo páté platové stupnice.
treba
poCít'lt. Lec pro absolventy našich vojensk~Th
ak ješte uvidíme, i odjinud, je treba vždyškol,
kterí
se dnes nebo pozdeji stanou dustojníky, je
t vVechnyotázky tohoto stavu, nebot zde
v této veci obsažena základní otázka kariéry. Poc1íV;lI prícina"nespokojenosti nekterS'ch dllstoj- me-li se na dnešní systemisaci míst pro cll1stojníky, uviojenosti takového druhu, o kter~rch se
díme. že se vLlbec nedá ocek;lvat, že by každý c1flstojník
zrídka dovídá.
mohl dosáhnouti hodnosti majora preli sv)'m odchodem
ne hlavne z faktu, jak jsou dustojníci ordo vÝslužby. To je fakt, nad kter.\'m se musí každý
redstavitelem a mluvcím tohoto stavu je
mladŠí dllstojník zamyslit. Ale systemiso'lce má ješte
enského dustojnktvt:l. se sídlem v Praze
jiné a daleko nelJezpecnejší ostrí zejména pro absolodhorová organisace. ovšem docela jiventv vojensk~'ch škol, a to pokud se t)'ce ustanovení
U a pllsohnosti. než jak to vidíme u jin)'Ch
dLlstojníkem. Zákon z roku T92Ó stanoví, že dllstojníci
rganisací a pod. Svaz cs. dt'istojnictva již
m,)bou h\·ti ustanO\'eni jen na systemi<,ovaná místa. To
lznje \'šecky c1ustojníky hez rozdílu slu~ znamen[l. že vyrazení absolventi vojensk}TlJ škol. netí. ttdy jeho clenoVé jsou jak generúlove
bude-Ii pro ne v té dobe uprúzdnen dostatecn~ pocet sycíci, nemuže. zejména v soci;tlllích ot;lzstemisovan)'ch míst. budou j)okl<'lc1:'tni- jak se to již
lenst\·a. míti poc1obné volnosti ve svSrch stalo v roce H)2? -- orgt1.nisacne i platove za dllstojnípa~reních, jako mají jiné stavovské nehn
ky v záloze, a to tak dlouho. c10lud se pro nc neIlIsace.
uprázdní systemisované místo. Náprava, která se poanisacní ochromení ovšem nutpc c!opJá- tom v této veci stala. byla jen n<'lplastí n'l holest.
knpiny dustojníkll ye Svaw sdružené.
~ aproti tomu vyhlídky uchazece, kter~' žádá o prijetí
\! h\'\ :'l\ Illnoh~ch vecech omezeno, jen na
ranicích, jsou opravdu
do
cs. vojenské akademie v
r presentativn í. a to je ovšem velmi málo
malé.
To
nejlépe
vynikne,
když
se porovnají možnosti
u nichž ruZl1OSt.ba protichlldnost "taabsol\rentú
jin}'ch
škol,
pro
než
se
rovnež žúdá takové
davku nutno vždycky napred shrnouti
predbežné
školní
vzdelání,
jako
pro
vojenské akacle.1Ilh"u-li se jiné stavy ')J"ganisov'lt premiky.
Je
potom
jiste
docela
dobre
pochopitelné.
pr")c do
vé sociúlní príslušnosti. u dLlstojníkll
vojenské
akademie
se
hlásí
tak
málo
synkLl
našich
hoO ti \' prakticÚm sloVa smyslu není. Pohác!"l a proc i synkové dústo jn íkú sam~'ch jen v krajn í
tní \'5'zn:tm jejich služby by takového trínouzi se venují povolání svého otce.
o nesnesla. presto, že rozdíly mezi kapiTatO' nechut se d;l vysvetliti také jinak. 13~,ti di'lstoj~i()n;lrem. a kapitánem, h~'v. zi1ložním
níkem z poVolání, to predevším 7,namená naprostou z:\du:tojníkel1l nebo dokonce mezi bpitávislost na služhe a YLlhecna všem. co s ní na první poní ~ll1žln-Inncelárské (b~'v. poddílstojhled ani nesouvisí. S tohoto hlediska nelze také vojenI), j~()11j;ž tak zjevné. že je nelze dobre
dnotnou distinkcí. stejné vojenské hoc1- skou službu s žádnou jinou službou vllbec srovnávat.
Vojenská služba již sama o sobe je tak organisovaná.
že prímo donucuje každéhO' svého príslušníka, aby jí
Prítomnosti« se o této veci leccos nabyl plne k disposici i v takov)'ch vecech, o nichž hy se
ce z toho byla prudká diskuse, v. které
reklo. že jsou ryze soukroméhO' rázu.
o tech se na
il v ostré slovní potycce, takže nechybevojne rozhoduje, a taková rozhodnutí jsou Vždycky z<'tlov jako »parvenu«, »vyšinulci« s jedvazná.
a závistníci s druhé strany. Již tehdy
míra trpelivosti mnohého z tech, kdož se
Vezmeme si za príklad takcvou vec, jako je s1'í.atek.
zkrácené proti legionárum.
Je ovšem
To je, myslím, nejrm.rkantnejší doklad nesvobody voledek této diskuse verejnosti dostatecne
jenskS-ch gážistú vubec. Vojenská služba. její zájem
n tyto legionárské v)'hody a nic jinéhO' atd., zde vykonává tak dalekosáhlou pravomoc, že je to
izerie nekter5'ch jednotlivcu nebo cel~'ch pro muže, jehož se \,ec tSr.ce,mírne receno - ncdústojtaké v ctenári, l<ter)" tuto diskusi sledoné. Proto také otázka ženitby (lltstojníkovy je predeec zh~,ti dojem, že v našem dtlstojnivším otázkou nadrízeného velitelství. u nehož tento
porádku, nebot vycítil. jak se tu srámusí žádat o p~volení a které také rozhodne, zua žadalni a zújmové sféry, z nichž jedna.
tel smí nebo zda nesmí nazvati sv)-m jménem ženu, ktezákonn5'mi privilegiemi, nutne uthcuje
rou si vyvolil. A ted nastává procedura. o které mnohý
o :m Zpllsobem, že tyto skupiny se 11él- obC'1n nemá ani tušení. Procedura taková, že bv to kaži tehdy. kdyŽ toho není vllbec treba.
d)' nesnesl, aby v jeho soukrom}rch a citov)'ch vecech
lze dohfe sta;,ovit, kdy a zejména v cem
se hrabali lidé, pro než je rozhodující jen studená litera
cházejí spolecné zújmové cíle. Nebol
služebníhO' predpisu o sr1atcÍch dLlstojnÍkLl. ;\le voják.
že nejakú vec je na chvíli sdružÍ. lze musí se podrobit, bYl rozhodnutí o jeho sií.atku bylo sej'iké rozdíly mezi nimi stáie vyflJstaji,
be bolestnejší.
názorové. mající sVLljpLlvod v tom,
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A ZÁLIBY

POVOLÁNí
Ji.

Soupcrství
anglického
au tomobilového
prumyslu s americkým
je podkladem hoje techto dvou zemí o nejlepší výkon. Tenlokráte zvítezila opet stará I3ritanie; l11llŽem tedy s bezpecností
oceká vati odpoved z Ameriky.

J;riÍJlpi,:

Z lat
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šíp.

Na morské pláži \' Daytoll Bca-:h
dosáhl y minulých dnech major Seagrave na voze lrwing Special rychlosti 370 km v hodine, což je novým
svetovým
rekordem.

M

ámc-li Jejhodnotiti
vÝ'kon nepopíratelného
nu(no
oznaciti tento
za výjimecný
príklad úspešnéhovýznamu,
uplatnení technického
pokroku a sporto\ruí vyspelosti
zároverl. Pohyb rychlostí 370 km za hodinu je cosi témer se vymykajícího
lidským predstavám
o možném. A prece bylo dosaženo tohoto
výkonu nejen ua stroji sestrojeném
clovekem,
ale i rízeném
rukou smrtelníko\'ou.
Bylo by težko nalézti výmluvnejší
príklad sily a velikosti ducha a. enerf?;ie i k poznání model11í technické dokonalosti.
Od samého pocátku v~'voje automobilismu
<iŽ do roku
1927 nesuilo se vynálezcum
a zdolwnavatellnn
tohoto dopravního
prostredku.
že buJe kdy možno dosíci na samollybu podobné rychlosti. Vyvinouti
rychlost 300 km za hoJinu zdálo se mezníkem. kter~' prekrociti
není v moci clovek2.
Brezen roku 1927 )iž ukázal, že toto mínení je nesprávné.
V Anglii byJ sestrojen speciální vuz to\'árny S u n b e a 11ls motorem o 1000 HP, a závodník Seagrave
dosáhl na tomto stroji
rychlosti 327 km, Neuveritelné
stalo se možným, 300kilometrová hranice byla úspešne prekrocena.
Tím byl dán signál k úsilí
po nových rychlostech,
a položena nová otázka, kam posunouti hranici možuosti. Ukázalo se, že rekord Seagraveuv
byl
umožnen sestrojením
takového stroje, jaký se dotud na závodních drahách neobje\'il. Tehdejší S Ull b e a m lišil se znacnc od
dosavadních
zvyklostí
jak konstrukcí
stroje
tak celkovým
vzhledem. Byl to objev s\'ého druhu a úspech nové ,myšlenky.
Konstruktéri
jali se sestrojovati
ony obrovské motorické
príšer~r skrývající
\' sobe netušené
množství síly, jež lze promeniti v úžasnou
rychlost.
Výsledkem
úsilovni'ch
snah jsou
nové rekordy lepší PltvodníI1o výkonu Seagraveova.
(Anglican
Malcolm Campbell 332 kll1, American Ray Keech 340 km, major
SeaRTave 370 km.) Využitím nových myšlenek hylo možno za
dva roky zvýšiti rychlost na 370 km. Do dvo\! let mužeme ocel<ávati 400 km. Zlepšiti se za 4 roky o 100 km je témer zázrak
-- ovšem, že moderní. ale nl1'IŽe nás ješte dnes ncco prekvapiti? Verneovy utopie stávají se skutecností
pred našimi zraky
a nemyslím, že chvíle, kcly hude dosaženo 400 km vzruší svet
více než onech 300 km.
Nynejší rekordní výkon Seagraveuv
je ovšem divem moderní
lechniky,
a konstruktér
rekordního
vozu Anglican Irving je
jiste geniem ve svém oboru. Nicméne nelze zapomínati na muže, který svým výkonem potvrdil predpoklady
konstruktérovy. Major Seagrave
je muž, který podruhé se pokusil o nejv~ršší rychlost
a podruhé zvítezil. Jeho rekord je rekordem
vule, nádherné
odvahy, železných
nervi'! a chladného
mozku.
Jen muž s temito vlastnostmi
mohl zvíteziti v závodu se smrtí.
Seagrave,
usedaje za volant svého »Zlatého Sípu«, aby proletel urcenou dráhn, sázel na tuto kartn své nadeje. Po cetÝ
závod nicím neclaje se vJ'!'ušiti rídil jistou ruko\! svuj VlIZ.
Jeho výkon je sportovním
v~'koneni par excellence,
jeho odvaha nemá príkladu. Seagra\'e
nejel však svoji druhou rekordní jízdu pro osobní slávu. Anglie trpce pocitovala
ztrátu vedoucí posice v nejvetších
rychlostech,
vyrvanou
jí Amerikou,
a útok Seagravellv
na rekord byl vyjádrením
touhy po ZIlOVtldobytí prvenství a nelze pochybovati,
že tato touha byla diktována
hospodárskými
zájmy
mimo sportovního
rivalství.
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Moderní doba n 'Irlášterni
Vážená

's

y

VýChOYCl.

redakce!

Clánek fr. Kocourka »Ze sveta klášterních
pensionálu" posvítil do šera, ve které halí církev své výchovné
(Istavy, dovolujíc návštevníkllm
vstuj) nanejvýš clo hovorny - a posvítii
také clo idylického šera vzpomínek bývalých klášterních
cho\'anek, které nazývají
sentimentálne
dobu svého veznení lIejštastnejší dobou života. Není pochyby, že bude poprask vidy.
lickém zákoutí štekenského
kláštera. Mel by však být poprash
v idylických
zákoutích
mnoha a mnoha t. zv. lepších rodin
»obchodníkll,
velkoprúmyslníkll.
velkoobchodníkll.
reditelil
bank a lJanství, lékari't, lékárníku a od\'okátll«, kde mají "díl'kr
životap!né,
premýšlivé
a bezstarostllé«
(podle Fr. Kocourka),
Doba a lidé nejsou totožné pojmy. Lidé duchaplní jsou hneJ
hotovi s charakteristikou
dob y: žijeme v dobc pokroku,
emancipaci,
modemy.
Lidé pozorní všímají si I i d í. Ale jsme
radeji duchaplní než pozorní: a tak máme dobu "pokrokovou
- a reakcní vládu, dobu »emancipace« - a mladé dívky v klášterních internátech.
Dobu tvorí lidé. Lidi tvorí výchova. V Ý c h o v a omezovala
se dlouho krátkozrace
a pohodlne jen na hodiny vyucování.
Teprve když mimoškolní život rušive zasahoval
do strojového
IlIechanist11u školského
aparátu,
projevili
pedagogové
zájem
o mimoškolní
život - - disciplinárním
rádem, který podrobne
vypocítává,
co yšechllo Il e s Il1í žák delat (vycházky,
divadla.
hostince. politika atd.), Není tomu tak dlouho, kdy se oficielne
priznalo, že se to Ileosvcdcilo,
a volá se po spolupráci
školy a rod i II Y "- až na nekolik nepodarených
pokusu dosud
marne. Je to jen cástecné
rešení prohlému, který je ztížen
tím, že lJ1noho mladých lidí studuje mimo domov. Klášterní in·
ternáty
najdou vždyc!,y
zastánce
mezi úzkostlivými
a prepeclivými rodici. Zásluhou clánku fr. Kocourka je, že ukázal
pravou tvár klášterní
výchovy, v níž se stupiíují vady výc!lOvy náboženské
(dnes v pedagogickýcli
kruzích všeobecne za·
vrhované)
vadami výchovy
internátní
(u nás vllbec zaned·
bané).
Myslím, že je treba urciteji položi ti otázku po budoucí iIIternátní výchove (clánek fr. Kocourka zmiiíuje se o ní velmi
mlhave a skutecne jen »mezi rádky«):
Najde se mezi vycho·
vateli nekdo podnikavý,
kdo postaví neco lepšího pro li klá·
šterním internátum
(nebot jen tak je možno jim celit)?
Cím dríve, tím lépe.
Ph. C. V, .'101il/Mr,
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Univ.
doc. Dr,
.Tosel' j(j'atochvil:
M editace
vi'k~t. Díl 11
Filosofie stredl'lího veku. \" Bme 1929. Nakl. Barvic & Xo·
votný. Cena 30,-. })J11editace
viik!, j sou trilogií, jež zachycujec dejinný vývoj filo,sofického myšlení. Autor snaží se tI}
vystihnouti
vecná pravidla myšlení stanoviti
obecné a vecn~
pravdy vedle pochybných
a menivých
domnenek.
Prvý díl,
který vyšel koncem roku 1927, obsahoval filoso fli starovckou
Práve vyšlý IJ. dil po.jednáv!á o filosofii
stredního
v c k u. Fráce Kratochvílova
spocívá. na studiu puvodních PrJ111('1111.
z nichž mnohé dosud nevydány, uloženy jsou v ceských
a moravsk)'ch
klášterních
knihewnách,

