lné myšlence a volném myšlení.
II.
i! j em zde posledne nekolik poznámek v tom smy, že individuelne jsem hotov s náboženstvíI11j;
mohl bych tedy jíti s Volnou myšlenkou. Neodváse však ríci, že jsem i sociologicky hotov s náím, 1. j. že mu už upírám jakoukoliv prospešlecenskou funkci. A proto tedy na konec prece
~dus Volnou myšlenkou. (I kdyby nebylo jiných
ré mne zdržují.) Zastávám asi ten názor, který
žen v poslední vete citátu z Comtea, jak jsem jej
. ule uvedl: )}Náboženství neprináší cloveku popravdivého, ale má význam v mravním a spolevývoji«. Že náboženství v minulosti melo taVÝznam,a že v historii byly doby, kdy náboženvzdelanost a kultura se kryly, o tom nikdo roznemuže pochybovat. Spor muže b5'ti jen o to,
náboženství ješte v prítomné dobe nejaký takový
. Nekterí lidé jsou zrejme toho názoru, že ~reí je v soucasné Evrope už t'1k prekonáno a neOjako treba víra v Osirise nebo v pestrou
Ou spolecnost. Myslí si, že hnáty krestanství
rychle uvrhnout do téhož hrobu, v nemž už spohnáty polytheismu.
Ue, že zde tak casto mluvím v první osobe.
á vec vždy vypadne trochu jako osobní konozchod nekterých lidí s náboženstvím ie tichý
klidný, jako když dozrálé jablko odpadne' od
. Rozchod jiných bývá dmmatický, jako bourka
y a blesky. At už byl muj rozchod s nábožen0110 nebo onoho rázu, nikdy jsem necítil potrebu
't se na tržište, tahat kolemjdoucí za šos a upot je, že buh neexistuje. To však práve stále ciní
myšlenka.Co bylo za mou zdrželivostí? Instinkt,
mnohé lidi rozchod s náboženstvím by ješte neblahodárným? Že by to nebylo osvohození,
neYtestí?A že by tím spolecnost nic nezískala?
docela dobre, co na to reknou volnomyšlenkiri,
jsem to už slyšel. Reknou: on pro sebe neverí
ale je rád, když jeho krejcí v boha verí. Mám-li
naši náladu, je nás mnoho, kterým je celkem
, v co verí nebo neverí náš krejcí, ale kterí
di, že naše maminky verí v boha; a nechceme
tikové pravdy jim vyrážet tuto berlu z rukou;
že bychom je tím ucinili štastnejšími nebo
orn jim tím nejak pomohli; a není-liž to nejpripomer k ffi"'lminkám,chtít, aby byly pokud
tastny? Jsou-li na svete ješte lidé, herým náí muže býti oporou a kterí by se bez neho címými jako mravenci, jsou-li lidé, u nichž je
ženství živlem spokojenosti, posily a pevnoiknu nic, abych jim to vymluvil. Verím, že
. lidé. To je podstata otázky. Natolik jsem
tou, :óych veril, že myšlenky mají býti posué podle úcinku, kter}' mohou míti na lidsk)"
aje sám náboženství, nebudu je bráti lidem,
rebují. :\"evidím, že by byl buh tomuto
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dnešnímu svetu tak zlým neprítelem, aby bylo nutno
ihned na, všech rozích rozhlásit, že boha nenÍ.
Svuj osobní pomer k náboženství nalezl jsem nejlépe
vystižen v Havlíckovi:
»Chuvo moje milá, náboženství «. Clovek nebije svou milou chuvu. Mám potrebu
chovat se k náboženství pietne a, abych tak rekl, rytirsky. Vím, že nekdy se muže náboženství stát nástrojem
v rukou vlády - a ziskuchtivcu. Ale pro to nezapomenu, že je také vecí vdova sirotku. Žijeme ve svete
rozpolteném: polovina lidí je bez boha, polovina dosud
s bohem. Sotva si mužeme vymyslit stejné dobro pro
obe tyto vrstvy. Ale muže-li ješte té jedné polovine
být vír,'! v boha necím daleko lepším a plodnejším pro
život než víra v bunky, nepujdu organisovat verejný
boj proti náboženství. Jinak se sympatiemi stisknu ruku
každému, kdo se dostal tam, kam já.
Comte verí, že náboženství samo sebou se stane zbytecným, až bude positivní filosofie hotova. Ale kdo se
odváží ríci, že je již hotova? Že je již tak hotova, aby
mohh prejíti do lidu a ovládnout zcela jeho duši? Jiný
positivista, Spencer, píše taho:
"Prijde cas, kdy nejvetší ctižádostí dobro cinících bude:
míti úcast, treba nevýslovne malou a neznatelnou na tvorení cloveka. Zkušenost ucí, že se nekdy muže zájem soustrediti na dosažení cílu docela nezištných, a casem bude
pribývati lidí, jejichž nezištným cílem bude vyšší vývoj
lidstva. Zíraiíce s výšin myšlenkových do budoucnosti života svého plemene, jehož nebudou sami úcastni, ale jejich
štastnejší potomstvo, budou pocitovati klidné štestí ve vedomí, že prispeli svou hrivnou k postupu lidstva do této
ríše budoucnosti.«

Je snad to, o cem tu Spencer mluví jako o budoucnosti, dnes již žIvou prítomností? Nepochybuji o tom, že
tento obraz Spenceruv je již dnes nekdy individue1ní
skutecností. Ale je-li již také skutecností sociální? Je
to víra, podle které muže již žíti celek? Nebo potrebuje
celek ješte stále pomoci náboženství, aby byl k tomuto
ideálu priváden? Pokládám moudrost Spencerovu za
vznešenou a chladnou, dostupnou jen lidem na VÝšinách. Neverím ješte v její sociální úcinnost. Co potrebujeme, je urcitý stav verejné ethiky a organisace. Nemá-li nám býti lhostejno, jakou cestou kdo prichází
k tomuto stavu? Zda horkou cestou statecné Spencerovy moudrosti nebo pohodlnejší a prístupnejší cestou
náboženskou? O tom prece nemusí být pochyb, že živé
náboženství vždy stálo ve službách v~rejné ethiky a
sociální organisace.
Jestliže se rada lidí sejde a usnese se organisovat
nejaké hnutí, je snad dovoleno ocekávat nejaké dobro
od toho hnutí. Je zcela zretelne videt, co chce Volná
myšlenka vyvrátit; ne tak zcela jasne je videt, co za ta
prináší. Kdo Se rozhodl brát lidem náboženství, má
se také starat o to, cím je chce nahradit. Bunková theorie je trochu hubená strava pro lidi, zvyklé na náboženství. A laickou morálku Volná myšlenka po let a slibuje vytvoriti, a stále ješte nejak není hotova s tím dílem. Presná situace je taková: Volná myšlenka zajisté
ríká pravdu, ale ríká pravdu suchou a smutnou, která
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nijak nepri~pívá
k zmOCnel1i a povznesení
ži\'ota, ŽiStojím tedy stranou nrgan isovaného hoje prot i náboženství. ponevadž neverím. že by ztráta boha mnoh~'m
jeme duševne všichni ze zhytkl'1 náboženství
více, než
si uvedomujeme;.
myslíme si o nekterých vecech, jak si
lidem mohla prinésti neco dobrého. a ponevadž jsem
to Kropotkin
myslil. že je 111ftme sami od sehe: ;lle v~
presvedcen.
že dnešní rozšírení
náboženst\'í
odpovíd:l
skutecnosti
jsou to zbytky náboženství,
které v nás
dosavadn í vyspelosti lidstva. Lidst "O by nevleklo s ~ezl''1staly: zejména
naše mor'álka se do, ml nevedomky
hou nic, co hy pro ne již hylo docela mrtvé, Cást kulzakládá na kreslanské
kulture,; kdybychom
tu dovedli
tury se dosud udržuje pomocí náboženství,
a náhoženze sebe vyhnat. nezbyla by v n;1s morálka, n),brž jen
ství je pomocníkem
osvety mezi lidmi, kterí by jí jinak
príroda, Rozul11ov,<- vývoj lidst\'a už tak daleko pókrostáli zcela vzdáleni; dává morálku lidem, kterí by jin:,k
cil, že by snad i v lidu bylo 111>lŽnOnábožen~tví
prev sohe našli jen nepopsan~T list p<tpíru. Náboženství
dosud neztr::ttilo svou sociální funkci, )Je\'idím t<'\k težkí
konati: není-Ii stále ješte prekonáno,
je za tím nepoúkol v tom, poraziti je, jako spíše v tum. udržovat po<.:hybne nejak;'t naléhavá duchovní potreba lidsk'l. NúhotOl1l to. co ono dnes uclržuje, nejak)'Jn jin)rm zpL:tsobell1.
ženství samo sebou uschne, až bude možno tuto potrebu
jinak ukojiti,
(Touto
možností,
mimochodem
receno.
F>ositivistick)' Comte, jehož jsem se zde již ca~te.ij
nejsem si zcela jist: je-li pravda. jak starí moudrí mydovolával.
ten Comte. l<ter~' pevne pokládal stav re·
slitelé tvrdili. že 1idská duše se mllže ukojit jen ahsclutdeck~' neholi positivní za konecn)' stav lidstva. ne!11ohi
nem. nehude se moci nikdy spokojit cistou pozéllisk0nepronésti
tcchto nekolik skeptick)'ch
myšlenek () vláde
rozumu:
stí, ve které žádného ahsolutna
není,) \'oln:l myšleJlka
má okázale chladn~' pomer k tomu. cemu venoval ve
Rozum bude míti stále vetší vliv ua sprúvu lidských z~,
svém díle Schopenhauer
kapitolu
pod n:lzvelll "t'bcr
!cžitostí; ale politická jeho svrchovanost, o které snili rectí
das met,qphysische
Iiedurfn is des Menschen".
,\ le :tf
filosofové. je pouhou utopií, neboi myšlenkový život je
m:L k tomu Volná myšlenka pomer jak)·koliv. tato poproti casovému málo energický;
hla vní sociální vIi\' ne·
treba zl'lstávú. Je skoro dojemné císt knihy nervov\'ch
pripadne nikdy nejvyšší duševní síle. ponevadž bude vždy
lék,';lrll a pozorovat, jak tato potreha udržuje se \' nej;:tpríliš málo ocenena a pochopena, aby sc jí dostalo obdivu
kém koute i u lidí, kterí se dávno s náboženstvím
roa vdecnosti vŠedního množstvÍ. jemuž se líbí lépe prozešli. a jak ztráta náboženství
dovede privodit
i nerstredne rozumná organisace, je-Ii jen dostatecne pusobi\'á:
vovou krisi, (Prllmern)'
volnomyšlenkár
nebude ()všem
duševní cinnost udržuje se jen naléhavostí potreb; tento
verit v takové nervové katastrofy.
nebOl racion:J.listick:1
pramen by se vycerpal. kdyby roznm dosáhl politické
psychologie, které je vyuco\'án s vou org~n isací, je znacsvrchovanosti; duch je povolán k hoji a ne k panovánÍ.
nt ploch;'t a chodí pres nekteré hloubky lidské duše po
Okolnost,
že citov)' život je energictejší
než pouh)'
mllstku,)
Vídeiísk~' psychiatr
Stekel
píše, že skoro
rozum, vysvetluje
mal)' vliv Volné myšlenky. která -všichni ,iím ošetro"aní
nervove chorí lidé byli v podac, jak budiž peclive doznúno. prináší nravdu - ~er\'í,
state náboženští
a stydeli se za to: bylo mezi nimi mnoruje jen rozum. A jestliže nej;:tl<á organisace
se hodí
ho atheistit ,ale jejich atheism nehyl prav)T: byl to fanajen k boji, ne k panování,
pak jest t.o jiste Volná my'
tick~' atheismus.
vysmívající
se pri každé príležitosti
šlenka. Dovede rozebrat
veci: dovede-li také jiné sta,
bohu. A 1e skutecn)' atheista. praví Stekel. se bohu nevet?
Racionalismus
mt"lže
instinkty uvádet do porádku,
vysmívá.
ponhadž
neexistuje.
Stekel uvádí radu j)ríale nemMe je nahradit.
pad{'t, kterak z vedomí skoro už vyhnaná nábožen.3kost
Celkem treba ríci. že YolniÍ myšlenka dnes nemá je,
se uchyluje clo pod\'edomí
a z neho jen malicko vykušte ani tolik sociální funkce jako náboženství,
proti k«o
kuje: tak treha jedna nervovc chorá dáma rí k:l vždy
rému bojuje tak rozhorcene,
Slibuje nám doko1l:J.l~,sy'
pred spqnÍm: »(;ihmi « nebo Leise «, T(1 je vše. ('o zbystém laické morálky.
tedy neco, co potrehujeme
více
lo z detskýc11 modliteh:
»(;ott vergib mir« a »Leise,
než cokoliv jiného. Jubilejní
sjezd Volné myšlenky se
leise, frommc \Veise. sch\\'ing dich auf ZLlm SternenZ::Lseusnesl na nejaké resoluci o laické morálce, Obil'
kreise«, Jiná dáma préd spaním ríká vždy: ,)Haltmi«.
vám se jen, že to je vec. která se nedá vyrídit ani sebe
To je podl<;tatek modlitby "Erhalt mil' meine Lieben",
pevnejším
odhodláním:
my tady budeme
sedet tak
Nikdy nezapomene
ríci to pred spaním:
bojí se, že by
dlouho, dokud tu laickou morálku
nestvoríme.
tetné
jinak se jejím mil)'m neco stalo. Velmi casté jsou zhytjsou
obtíže
a
nedostatky
positivismu,
a
Volná
111y~len'
ky z Otcenáše, Jako mocllitby treba vyložiti t:J.ké rllzné
ka. ac za ne ne1l1t"lže, prece se jim nemllže vyhnouti
nucené {Ikony pred spaním:
um)'vání.
záhadné
uklá*
není. klekání - což vše jsou zbytky detského náboženského kultu, Stekel vyprá"í
také o universitním
profeZb)lvá ješte nekolik poznámek o zemském jubilejním
sorovi, :ltheistovi. l.:ter~' nikdy pred spaním neopomenul
sjezdu Volné myšlenky.
Oficielní referát stežuje ~i n:l
odríkat detskou mocllitbicku:
tvrdil. že to t1 nehc vynepríznivé
pomery povetrnostní,
které pt"lsobily pre'
volá detskou náladu a že klidnc usne. V pravde. pokážky c!elegátllll1: ale prece "V pekné wlké dvorane
dot)'ká Stekel. to hyl jak)r:>i kompromis:
detská zbožbylo živo«,;' »kr:lsné prátelské
ovzduší «: »každ5' clen
nost se " nem probudí
a zjedná mu dohré svedomí.
cítil, že je tu mezi w)'mi : "pI'íslih
nového dlI'
usmírení s bohem: 111l1žepak klidne usnout. :\: áhnženbrého
díla<::
»hnutí
je zclrave
konsolidováno
a
ství vypl1íoval0 nekteré hlubiny lidské duše. kam sot\'a
splní cestne a správne
úkoly, jež jsoll na ne vzne,
co jiného se dostane, Jsem presvedcén.
že, kdyhy Volné
seny"; »bylo konstatoVáno',
že odber detského casopisu
myšlence se opravdu podarilo náhle vyvrátit
náhoženB es í d k,a neodpovídá
úsilo\'llosti.
s jakou byl uváden
ství. pocet nerV0S hy tí m neohycejne vzrostl. a nervoví
v život. takže hude 'nutno. aby tomuto ohoru naší prán'
lékari hy meli plné ruce práce. Ale ponevadž
nemám
byla venována
zv}'~ená pozornost <.; »není krásnejší a
žádn0u nadeji, že by pd1111ern5' volnomyšlenk;'tr
se SVOII radostnejší
oclmeny než ta. kterOIl clenstvo poskytne
racionalistickou
psychologií
pochopil tytO' souvislosti,
vedení své organisace
uznáním
práce, kterou koná:
»debata vyznela ve vrelou manifestaci
souhlasu hnuti
lwbuclu to blíže "yklád,t
ani o to polemísovat.
»
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PNtomnost...
cinnoslí,: pan dr. Milde podal referát () pomeru
myšlenky k l1áboženství, vyloživ, ;í,e "primitiv'lo"tkl1 ve chvíli, kdy potre!Joval \'ysvetlení pro
zjevy prírodní. musilo !J)'t nejbližším vysvetlení,
kterého ly mcité zjevy. o které beží, jsou p{isozá ahem bytosti cloveku podohné. ale daleko moc\ tak dále:
'ísti to všechno a neusouditi. že V ulná myšlenka
ti\'nt se dost!lv(\ do stadia trochu šosáckého
ct
rného splllkarení. je nemožno.
Zajisté hy bylo
o ocek:'lvati. že na sjezdu organisace.
jejíž jméno
je s voln.l'm myšlením. budete míti \' nozdrách
o lrochu jako vlmi strelného prachu a že pocímyšlenka je dynamit. Nic takového. _\'1 ísto tohn
é Ilrganisacní st'lrosti jako v každém
jiném sp01aprost.l· nedostatek význacn)'ch osobností
(a kažutí je "e[ké nebo malé jen sv)'mi osobnostmi I.
adšíll1 slovtlm. která byla na sjezdu promluvena.
padesúl let. Neco, co žije, ale neroste. '
o unavené stadium Volné myšlenky je docela pri'. Je tu hnutí, které se mt'tže rozvinout jen v boji.
jí-li se clt'lVodyk boji, ztrácí se i svežest. nastává.
sácké údobí. které se hreje na minulé sláve. At
vá kdo na sl'l\' této republiky jak chce. jisto jest,
Iná myšlenka ztratila mnoho dl1\rodl1 k boji. Jen
clovck mllže lvrditi. že katolicb
církev
dnes.
(\ za sv5'1l1izády moc velké monarchie. je stejl;e
a nebezpecn.í'm neprí telem jako tenkrát,
když
"nhrllnl1l1 ješte sede! František
Josef a na Ko. Este. Chce-li v této republ ice nekdo tvrdit. že
není a že náboženství je švindl tlust)'ch páterLl.
e chtejí mít dobre. je mu to dovoleno:
chce-li
ríci. že z dnešního spolecenského
POr~ldku ne. tat k:'tmen na kameni, je mu také ponecháno 11«\
aby tlI rekl: hezverci a verící jsou stejne úctyclenové spolecnosti: nechce-Ii mít nekdo nic spoo s církví. nemusí se s ní setkat po cel,' svt'tj žichce-Ii se nekdo dát oddat s ženou nebo nechce-li
ucinit. je tn docela jeho vec. Volná
myšlenka
I se hojišt i a zllst(l vá jí jen nrg-a n isace. S úkol y
talenty. pokud v tom hnutí byly.
a cítÍc nedost<ttek práce, ohlíží se Volná myšlenké po politice. Zde je ovšem její role žalostne
Tento spolek už nevede. Co neudelají
politické
• ona sama nemá moc udelati, at už o tom T.
har soudí jakkoliv.
.'
.vli jsme do stadia, kdy holé heslo volného mynic nepovídá. Tento boj je už dobojován.
Ceho
jme. je myšlení treba vázané, "lle organisacne
" Myšlení samo nemuže b),t cílem. Chceme, aby
y pohánely ciny. K tomu cíli se musí podrobit
kázni a prestat být jen volnými myšlenkami.

F. Peroutka,
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Pricházející fašismus v Nemecku?
I dní dobe straší se mnoho nebezpecím diktatury v Ne·
T dy za c jakési vydání fašismu, Co je na tom? Mají
nacionálové pod novým vedením novinárského magnberga lepší vyhlídky než meli v dobe smíšených
krytých ci zjevných pravicových atentátu? Pravda je,
emeckutežko vládne, že tudíž ty strany, jimž prípadá

odpovednost, jsou stále bity, a ta která si zvolí zásadní oposici,
je na tom velmi dobre. Nacionálové byli posledne poraženi
práve proto, že se dali svést Stresemanem na cestu kompromisu a neuprímnosti. tirubá ruka tiugenbergova, která se chápe
veci na plno, bude míti nesporne úspech. Ale to arci ješte neznamená ovládnouti situace. Cím radikálnejší a uprímnejší jsou
nacionálové, tím více se od nich vzdaluje, vše, co súctovalo
definitivne s dvorním a panským režimem v Nemecku, a toho
je i ve stredních vrstvách již více, než si leckdo za hranicemi
lI1yslí. ti "lidoví« representanti obchodního a prumyslového
Nemecka zabocí vždycky rozhodne na levo, kdykoli nacionálové ukáží své pragermánské rohy. Práve proto se však mluví
() "fašismu«. Nacionální vedení, jemuž dnes nelze odepríti ani
schopnosti, ani odvahy, ví dobre. že demokratickou cestou se
k mOl.:inedostane. Pomýšlí na puc? Na nejaký POdlOd z v~'l.:ilOduna Berlin? Naprosto ne. tiugenberg; pocítá s neprímým
úspechem. S diskreditováním par!amentarismu. s opotrebováním stran u vlády a konecné vlády vubec, Spoléhá na tu
mravní chorobu, na tu omrzelost z práce, která se dne~ního
Nemecka zmocnuje a ochromuje všechny jeho živé síly, všechno obcanské vedomí a politickou aktivi tu. Toto ta e d i u m
v i ta e je opravdu vážný a nebezpecných problém. Nepodarí-li
se je prekonati, poskytne živnou pudu pro vše možné chorobné
zplodiny a dobrodružství. Z anarchie mravní \'znikne i politid:á. a voláni po diktature stane se pak hlasem spásy. Nemci
jsou ovšem lid disciplinovaný se sklony k mechanisaci a ru(ine; takový lid není snadno dostat z míry a navyklého tempa.
Proto v Nemecku se. pracuje dosud prece ješte vícc, než by se
za stejných podmínek dokázalo kdekoli jinde. Také státní stroj
se pohybuje dále, a bežné záležitosti se vyrízují presne. Ale
na tech vecech, které vyžadují odpovednosti a obetí, se to už
pozná. Mohli bychom ovšem pronésti Jacin~l soud, že nemecké
strany a stavy se zkrátka krcí pred dusledky prohrané války
a pokud nemohou již doufat, že se jim podarí bremeno vubec
setrásti, hledí je prenésti jedna na druhou. Lctos jc první rok
pi·né tíhy reparací, hlavne však první rok, kdy si možno uciniti predstavu o pravé povaze veci pro celý národ. Nemecko
jeví se opravdu na dobu zatím nedohlednou zaprodáno, zapraženo celou svou pracovní silou do služeb ciziny. Nejde jeli
o prímé reparacní platy dve a ptll miliardy zl. marek (dvacel
miliard Kc) každý rok do nedohledna. nýbrž predevším o to,
že Nemecko se svým bankrotem docela pripravilo o vlastní
kapitál a mtIže vyrábet jen s pomocí pujcek. Tak se stává nejen
poplatníkem ,vítezu, nýbrž postupne evropskou filiálkou generálního amerického veritele, Tento stav cítí v Nemecku jako
potupný všichni kdo mají sebevedomí, zejména mladí; to nemá nic spolecného s nacionální nenávistí a touhou po odvete,
lépe pokracování v boji, Nem cic í t í pro ste s vou b e zmoc p o I i t i c k o u a f y s i c k o u, s v o li o t roc i n li h us pod á r s k o u a t a k é f y s i c k o u. V t a k o v é n á I a d e
ne dar í sen o r m á I ním po me r u m a v I á dní s o us t a v e o d k á z a n é nad u ver li V e r e j n o s t i. V t a k ov é s i t u a c i dem o k r a c í e n e ní bez pec n á. To je vše.
Je to dost
R. P.

I

Když j~ státní zamestnanec nemocen.
Stále se kritisllje a zase hájí nemocenské pojištení delnické.
Hlavne nesocialistické strany neustále tvrdí, že mají na mysli
jen a jen zájem delnictva, když chtej! to ci ono llozmeniti v nemocenském pojištení delnickém. Je-li tedy tu vule pozmenit nemocenské pojištení na prospech pojištencu, pak se nemusí choditi jen k delnickému pojištení nemocenskémll. Daleko více by
potrebovalo reformy, zmeny - a to dukladné - nemocenské
pojštení státních a verejných zamestnancu. Má-li státní zamestnanec služku, která podléhá nemocenskému pojištení, a
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sátá armáda chvatne vyklízela posice: "Nachtdienst? Unsinn! Schlafen geh' ich - ich bin Sozialist.«
Kdo není nadán politickou schopností, vpravovat se
rychle do situace, tomu otázka, je-li socialistou, mohla
leckdy pusobit kruté svízele. Nebylo vždy lehko, rekneme roku 19)9, ale i ješte roku 1923, kdy už jasne se lišil
socialismus od komunismu, zcela pravdive a bez s 0f i s mat prisvedcit ci poprít. Poucne mi to znázornila odpoved jednoho intelektuála: "J á jsem mírný socialista se
sklonem do prava.« Typická odpoved rozpacité výhrady
a neklidného svedomí, které couvalo pred útocným dotazem velitelské nálady svetové. Bývalf to sko'ro druh výslechu, zkouška modernosti, hrozivá výzva mravní moci,
která s prísnou svatozárí neomylného pokroku žádala,
aby intelektuál rekl: »Ano, jsem socialista«, ackoli 1. zrozen jako mešták žil ve trech pokojích a telesne nepracoval, 2. neveril v marxismus ani v historický materialismus vubec, 3. cítil národne a dýchal tím, co se zval0
meštácká kultura, 4. nesouhlasil s politickou taktikou socialistu a 5. hospodárky patril k tem, jež tato taktika existencne ohrožovala. Jeho svedomí methodou jesuitské
»reservati0 mentalis« upravovalo St jeho kladnou odpoved takto: »Jsem sice puvodu meštáckého a neverím ani
v Marxe ani v histo~ický materialismus. Cítím sice národne a nezavrhuji dosavadní kulturu, aniž souhlasím
s prostredky, jichž bežne užívají socialisté: ale jako kaž·
dý spravedlný clovek preji si odstranení sociálních roz·
poru, konec lidské bídy, poctivou hospodárskou úpravu a
reorganisaci lidské spolecnosti.« Zkrátka, intelektuál byl
socialistou jen v souhlase s konecným cílem socialismu,
nebyl jím však vlastne v nicem ostatním, leda že jeho národní cítení bylo prosté šovinismu, a že byl vášnivý prívrženec myšlenky mírové, že prál zásadne sociálnímu
pojištení, osmihodinné práci a jiným samozrejmostem.
V trídním cítení, pak-li nechtel poprít sebe sama, zustával
blahovoln:\'m neutrálem, nebot trídního cítení proletárského v plném jeho smysle mohl nabýti práve tak málo,
jako mohl krvave zmozoliti své socialistické ruce. Kol
dogmat naucil se chodit se zavrenýma ocima, zvykl nebrat je doslovne vážne a považovat je spíše za druh
mythologie. Pres to nejednou uprímne trpel svým rozporem, ac vinen byl nikoli on, ale socialismus.
Neodborníkovi, který se nevyzná v bludištích marxismu, komunismu, socialismu, revisionismu a všech jeho
odstínu, bylo vubec težko vedet, co to dnes vlastne socialismus je, jaké jsou jeho nauky, co predkládá k víre.
Pohled, jehož socialismus a socialisté poskytovali,
byl namnoze pohled na chaos. To uklidnovalo ty
povrchnejší a delalo z nich eklektiky, ale tím hlouK
beji zneklidnovalo ty opravdivé. Posléze, nemohlo ujít
pozornosti, jak pronikave socialistická praxe casto se liEdmond Konrád:
šila od socialistické ci socialistických theorií, jejichž hesly
se agitovalo v davech, ale jimiž se v politice nikdo ne·
. rídil. To prímo provokovalo k mravní vlažnosti a zne·
cili
chucovalo poctivého intelektuála, který pri vší srdecné
Duch .socialismu a socialismus ducha.
sympathii k I i d s k é náplni hnutí byl zár·oven jeho pasivním krHikem, trpeným kacírem, podezíraným z kon·
(Iiendrik de Man v ocích neodborného ctenáre.)
junkturálního príživnictví.
Je dobre, že se konecne našel nekdo, kdo této falešné
Jste
snad otázky
soudobé,
na kterou
by socialista?
v poslednímNení
desetiletí
bezpocet
intelektuálu
byl situaci a jejímu neuprímnému stavu udelal konec. A ješte
prisvedcoval povrchneji a lehkovážneji, nebo rozpaciteji
lépe, že to ucinil socialista od piky, že to skrze neho uci·
a s horším svedomím. Rozumová vznetlivost pracovníka
nil, at tak dím, socialismus sám v knize fiendrika de Mana:
duševního nejednou ríkala »ano« s touž horlivou náladou,
»Duch socialismu. (K psycho,logii socialismu.)«*) A nej·
s jakou mi rekl 26. ríjna 1918 rakouský major generálního
štábu, když Vlaši nám Valsu~anou táhli už do boku, a de.•) Cesky v preklade Ruženy Sternové. Orbls. Praha 1928.

zastune-li v jeho domácnosti nekterý z clenu jeho rodiny, a pak
také služka, pak záhy pozná státní zamestnanec, že o delnictvo
jeho nemocenské pojištení pecuje lépe, než o státní a verejné
zamestnance t. zv. lécebný fond. Malický obrázek: pensistce po
uciteli predepsal lékar na lécebný fond státních zamestnancu
karlovarskou vod •. S receptem se šlo do lékárny. Ale vec nebyla tak jednoduchá: v lékárne rekli, že se karlovarská voda
na lécebný fond státních zamestnancu jen tak nevydává; k tomu jest potrebí, aby recept potvrdil okresní lécebný fond, který
je tam a tam. Ta láhev karlovarské vody stojí 4 Kc. A potrebuje-li ji státní zamestnanec, musí mu to potvrditi okresní lécebný fond. Patrne státní zamestnanci nadužívali dobrodiní lécebného fondu, a pili na jeho útraty horkou, nechutnou karlovarskou vodu. Jiný prípad: žena státního zamestnance podrobila se težké operaci v sanatoriu. Výlohy s tím spojené cinily
asi 8000 Kc. Pro malého státního úredníka - a o toho se jednalo - jde tu o malé jmení. Lécebný fond prispel na tuto operaci cástkou 200 Kc. Jiný prípad: narození dítete jest spojeno
- nejde-li o prípad komplikovaný, který vyžaduje vetšího lékarského zákroku - s minimálním nákladem 1000-1500 Kc.
Lécebný fond - predloží-Ii se mu rádný úcet - prispeje úhradou 200-250 Kc. Státním zamestnancum se vede nedobre.
A stonají-li, vede se jim dvojnásob nedobre. Jednak stuiíou,
jednak na svoji nemoc doplácejí, protože lécebný fond státních zamestnancu hradí jen malou cástku lécebných nákladu.
Mnozí státní zamestnanci jsou od té doby, co jest lécebný fond,
prímo poškozeni. Stonal-Ii v dobe, kdy lécebný fond ješte nefungoval, a vyžádala-Ii si choroba vetších nákladu, mel možnost obrátiti se na svuj úrad, aby mu prispel svojí výpomocí.
Záleželo, na úrade; nekterý dal více, nekterý dal méne. AI~
vždy dal více, než dá dnes lécebný fond, který dnes v prípadech, které vyžadují velkých financních nákladu, pobytu v sanatoriu, atd. se sprostí své povinnosti docela malým paušálem.
Nad to úrad má možnost odmítnouti žádost o výpomoc a ríci:
od toho máte lécebný fond. Lécebný fond neprejímá plne lécení státního zamestnance. Jeho péce není stoprocentní. Ale
ona není ani padesátiprocentní. Nutno ríci, že nemocenské pojištení delnické - pres svoje vady - jest u státních zamestnancu predmetem závisti. Je-Ii tedy ve vzduchu snaha reformovat nemocenské pojištení, pak by bylo dobre reformovat nemocenské pOjištení verejných zamestnancu. Za dnešních pomeru mají se veci tak, že státní zamestnanec má býti ukonejšen v domnení, že v jeho nemoci bude o neho postaráno. Ale
pri nemoci pozná, že nesmí príliš mnoho mysliti na lécebný
fond státních zamestnancu, nebo! každý lékar ukládá svým
pacientum, aby se zbytecne nerozcilovali.
V. G
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ucinil zpusobem, jenž ho delá mluvcím všech
ektuelních poctivcu, kterí sebe samy zkoumali
z platonického socialismu.
první, cím kniha de Manova bije do ocí, jest
Vynikla z téže pocátecní mravní nevolnosti,
edomí, jak autor její sám v predmluve výslová: »Kniha nepojednává témer o žádné otázce,
nebyla otázkou mého svedomí.« Nebot i autor,
mešfák, v casném veku se staví po bok delnídu spravedlnosti. Stává se marxistou
z této
feby, a je to styk s delníkem, s clovekem, se
skutecností, jenž otrásá jeho pravoverností
tak
ji rozvrátí a dovrší rozchod s marxismem,
socialismu« vyjádrený.
dno de Manovo je tudíž ve velkém a s vešmou kompetenCÍ i zároven
lidskou empirií
a vyrešený proces onoho svedomitého
inteialisty, jenž si nedovedl bez vnitrníhO' rozvedet otázku; jste socialista?
Zároven
pak
s, vyrešený skutecným a praktickým
socialifem znamená ohromný pokrok socialismu sapravé obrození hnutí, jehož koreny omlazuje,
rohlubuje základy, rozširuje oblast dýchatelhu, a jejž, predevším, zbavuje strnulé histoe. To není revise socialismu, to je jeho regee dobre z ceské praxe kulturní a umelecké,
á dovede být pokrokovost, když príliš zpravelikých rozmerech de Man snímá tuto kletI mu. Prokazuje tomuto na pohled tak moderdlu nesmírnou službu tím, ž e j e m ode r-

i

tohoto postupu je dokumentována
objektivit.)u,
deje. Subtilní schopnost rozlišovaCÍ uchranuje
opacného extrému a vykonává vzácný tvurcí
ové práce, neobycejne ukáznené, rozeznádne tvurce a dílo, rozcházeiíc se s marxiskoJi s Marxem, prerozujíc historickou fossitu, ale neztrácejíc vztahu k obrovské tvurcí
k lidskému ci nadlidskému
výkonu
jedince,
ti e mythem. Ostatne už tím socialismu neco
o obnost vubec, víru v individualitu, osvobohaniekého determinismu. (Které v pra:xi dáv10, již v uctívání vudcu.)
rozvratne. Jeho argumentu proti marxismu
Iž užito proti socialismu vubec. De Man jimi
an proste nahražuje. V tom je kladnost jeho
erá je tak daleko sociální kyselosti, velmi
ro tón mnohého socialistického
spisovatele.
lm nahražl1je socialismu jeho zkornatelé céliv tvurcí cin.
Marxuv historick~r materialism
psy c h 0mot i v c m, príCinné rady ideových katem c lov e k e m. Nelze v krátkosti vycerpati
tost této práce, napechované
do prehuštelee než ctyrech stech pretížených
stránek,
f ký dojem. Vystihnouti ji znamenalo by
vu. Nech! postací, že místo z determinismu
dárství de Man vychází od t e o r i e m 0toletí psychologie tedy nám problém solI!uje do sféry psy c h (; log i c k é. Daleko
než ideologie nadhodnoty pusobí na nás
o e i á I ním é n e cen n o s t i delnické trívánl a ÍItlak s motivem bez rad o s t n é
hologický výklad socialismu ze správne
cel n o s t i lidského myšlení, jenž slouží

i

i za kriterium myšlení Marxova.
Skvele videný motiv
bezradostné
práce vnuká nám vzpomínku na Strindberga,
který na zacátku své dráhy, dotcen sociální bídou, cítí
mravní povinnost, pracovati s delníkem a rukama, ale nemuže se odhodlat aby zanechal své práce duševní, p r 0tož e o n a m u p u s o b í n e v Ý s lov n o u r o z k o Š, a
tak se jí oddává dále, znepokojován
typickým
š pa tn Ý m s ved o m í min
tel e k t u á I a, sociálne uvedomelého.
Docela podobne vyvíjí se u de Mana kritika pomeru,
jejž marxismus má k predstave
rovnosti a k demokracii,
dosazením živého cloveka do logické rovnice, kterou rozmetá a znovu vystaví. Zde zacíná pronikavé psychologické studium sveta proletárova
a jeho prání, která jsou
stvorena,
aby cloveku duševne pracujícímu
delníka co
nejvíce priblížila. Predstava
s p o lec e n s k é h o v z 0r u delníkova odstranuje mnoho rozporu, a vztah trídního
cítení k demokracii, jak je Manem vyjadrován
historicky
a socio,logicky, priclenuje delníka v Ý voj o v e k dejinám
jako jejich pokracovatele.
Touto kapitolou pocíná dušeslovné dílo, jež za prvé navozuje delnické cítení na prímou souvislost s odcírkevn.eným
lidstvím krestanské
humanity: nikoli poprvé, ale nove. Pripomínajíc
Le Bona
odhaluje podstatu es c h a ,t o log i c k é nálady davové,
a jejího významu pro revolucnost. Za druhé skvelou analysou symbolu osvobolZuje nás trídne od rozporu, jež jedinci vubec rozrešil Preud. Z techto príprav pak vyplyne
hluboký výklad socialistické
u top i e a v zápetí, pres
vztah inteligence
a státu funkce socialistického
intelektuála. Zde vrací de Man pomery spolecenských
funkcí do
IZdravé rovnováhy,
která mu dovoluje rešit otázku: proletárská kultura nebo zmešfanštení?
To je pro ctenáre
neodborného,
ale kulturního, jádro knihy snad nejpoutavejšÍ. Zde se ze žáka mení v kompetentního
kritika, a
kontrola, kterou zde muže vykonat, overí mu i ty cásti
knihy, které s po-uhou vírou prumerného
zdravého rozumu smí vzít na vedomÍ. S totuto širokou basí muže se
pak de Man odvážiti krásného
pohledu na socialismus
v case, jehož rysem nejduležitejším
se nám zdá ved 0mír o z m a nit o s t i, která socialismu již v dnešním vývo'ÍÍ dává a tím více v príštím dá tisícerou podobu, nejruznejší, casto protilehlé formy: což ho snad neuchrání
vnitrních rozporu, ale zvýší jeho životnost. Jet, biologicky i sociologicky, život: reakce na prostredí, prizpusobení podmínkám. Do vývoje takto pojatého vejde se zarucene vše cenné, co zachovati z predchozího
sveta je
nezbytno. Vše to je videno se stálÝm zrením dušeslovným
i mravním k živému cloveku, vysvetlujíc a ospravedlnujíc
nejeden jeho spor se starým dogmatem ve prospech cloveki'lv.
Tato rozmanitost
posléze nadmíru štastne navazuje od
zduraznené
národnosti
ke skutecnostem
národních
životu, jež dovede svázati ve velikou, stotvarou
a stobarevnou lidstevnou kytici, neubližujíc jim. I zde je dosazen iracionální život místo formule výhradných
hospodárských
zájmu. Schopnost
vyrovnávati
a rozeznávati
skutecnosti
organické od neorganických
vytvárí tu drahocenné predpoklady
pro prirozený mezinárodní mír."
Je nad síly laikovy a nad kompetence ctenárského
dojmu 'poušteti se do rozboru de Manovy teorie. Tento. dojem však jest, že od Masarykovy
kdysi kritiky marxismu nenaskytlo se nám císti o techto. palcivých otázkách,
jež zvlášte in1elektuálovi byly a jsou palcivými otázkami
svedomí, knihu svežejší, o.svobodivejší a Iidštejší. Zajisté
literatura
sociální, po.kud neuniká neodborníko.vi,
vyka-
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zuje spoustu cenných zlomku, jež svedcí o existenci toho,
co shrnuje de Man. Povetšine však tyto zlomky postrádají vyššfch souvislostí, rády obcházejí dogma anebo je
vyvažují
výkladem
ponekud subjektivním.
Zde je synthesa, jdoucí od korene, a synthesa, k t e rán e v y n ec h á v á. Síla osobnosti, stojící za nf, opatruje jí plnou,
prirozenou
prukaznost.
Chaotický
obraz sveta, vytvorený v posledních jedenácti létech, vybavuje
se tu ze
svého zkreslení. Na rozdíl od kritik negativních
vynorují
se zase verohodné smernice a souvislosti, jež sice praktického a místního politika pripravují o nekolik hesel, ale
dávají mu za to jasnejší vedomí cílu, vzdálenejších,
než
nejbližší volby. Nejen po této stránce má de Man velikou zásluhu mravní. Prenášeje
težište vývoje socialistického do dení duševního a volního, do toho, cemu bych
rekl psychický
»Einstellung«,
klade intelektuálovi
na
bedra zodpovedný
úkol (na nejž intelektuál po desetiletí
cekal!) a priclenuje ho tak, bez újmy a násilí, sociálnímu
zítrku.
Delá z trpeného a nevyhraneného
soubežence
plnoprávného
spolupracovníka,
na druhé strane pak rozširuje socialistický
svet o velikou složku nesmírných
možností, rozširuje mu obzor, privádí mu proudy ozonu
do ovzduší, jež, dle prostredí a okolností, netrpívalo vždy
premírou
dýchatelnosti.
Uvolnuje prístup k socialismu
všem lidem dobré vule, od nynejška jsou z neho vylouceni pouze ti, kdož z neho být vylouceni c h t e j í. A to.
zdá se mi, jsou i jediní, kterí z neho vylucováni býti mají.
Nebot ».... Krestanství,
demokracie
a socialism jsou ...
s historického hlediska jen tri formy téže ideje. Jaký nevycerpatelný
p r a m e n d uch o v n í e n e r g i e otevre
se socialistum,
uvedomujícím
si tuto jednotu ! Jeho cíle
nabudou tak smyslu nejen z národního hospodárství
devatenáctého
století, nýbrž ze d vou
t i s í c i let í I i dn.« Jasnost a vedecký rozum de Manúv,
s k Ý c h dej
školený matenútikou
a prírodními
vedami, zabrání asi
dogmatiktlm,
videti v nem »poetu« ci »mlžného visionáre«, jako v Jauresovi,
o nemž de Man píše: »... mohl
púsobi'ti i na lidi jinak sm~'šlející, protože apeloval na lidské city, které musil i. u nich nalézti. Marxistické dovoláván:í se trí dní c h dog mat naproti tomu staví umelé
prekážky filosofickému názoru, vede k zneuznávání
motivú politických
protivníkú
a mení tak vedome všecku
politiku v pouhou zkoušku moci.«
Odstranování
techto umel1"'ch prekážek zvlášte pronikave provádí de Man v 'kapitole o inteligenci a státu, kde
s pozoruhodným
bystrozrakem
je vyloupnut pojem státu
ze sploštuj'íeí perspektivy
marxistické
jasným rozpoznáním státu (jako živé instituce) od kapitalismu. Dúkaz. že
stát a kapitalismus
jsou dve veci. ruzné i v praxi, rozširuje pohled na sociální skutecnost
o jednu celou sféru.
A práve do této sféry de Man správne zasazuje inteligenta, intelektuála:
»Stát jsou lidé.« Jací lidé, to vyvozuje
de Man v krásných vývodech. jež z inteligence vytvárí
novou, moderní »trídu«, podstatne
odlišnou od »kapitalistu« i »proletáru«.
V rukách této trídy. praví autor. je
de facto stát. Odlišení trídních zájmú a jejich boje od
pojmu státu a jeho funkce je snad nejcennejší sociologický cin této knihy. jejíž motivy jsou tytéž. jaké objevuje
ve funkci intelektuálovc:
motiv t vor b y a motiv s I u žby. Iiistorický
nástin vývoje intelektuálova
mezi kapitálem a proletárem,
dosavadní
tragiku jeho postavení
vystihují vety o »proklaté nenárocnosti
inteligence«: »Sociální vrstva, jeHž práce je tak duležita, a hlavne pro S'Ocialistick,ý rád, jako práce inteligence.
muže této práci
dát plnou hodnotu
jen tehdy. je-li sama proniknuta
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hrd,:\rm
vedomím
své
hodnoty,
to jest, je·li
v tom t o s mys lu trídne uvedomelá...
(Intelektuál)
bude o,všem následkem svého indivlduelnejšího
pracovního pomeru vždy pozadu za delníkem pokud se týce
organisacní
moci:. To mu však nemusí bránit, aby poža·
doval pro s ·é s O c i a 1i s t i c k é s 111 Ý š len í . " st e jn é hod noc e n í jako pro delnický socialism.«
Funkce,
kterou autor ukládá tomuto socialistickému
intelektuálovi
ve státe: oproštení od motivu hrube hmotného ve prospech motivu služby (pro kterou, slovy de
Manovými, »socialistická
spolecnost by mohla zcela dobre postrádat
kavárenské
d,i1etanty, avšak nemohla by
žít bez inženýru, ucencu, vzdelaných
ucitelú a státníku«)
- tato funkce je to, jež do ducha socialismu buduje další
bratrský svet, socialismus ducha. A ona dává rozrešení
onomu nemarxistickému
intelektuálovi,
jenž prese vše na
otázku, je-Ii socialista, odpovídá bez výhrad: jsem.

Alfred

F1~chs:

Kneží a laici, církev a strana.
P. Mansvet Ston z rádu Kapucínu napsal do »Rozmachu« clánek proti knežím v politice vubec. Obsahem clánku jest, že knežskou úcastí politika utrpela a náboženství
nezískalo. Autor by radeji videl lmežstvo v rftdikálním
kulturním boji. Musím ríci, že s P. Mansvetem
Stanem
ve všem nesouhlasím. Jeho generalisace
není spravedlivá
a nemyslím, že by bylo dobre vyvolat kulturní boj. Než
to jest vecí diskuse jiné.
Zminuji-li se o nynejší diskusi, jest to proto, že jsem
já vlastne byl první, který ji vyvolal svým clánkem
v "Prítomno,sti«:
»Kneží a laici, církev a strana«. Nešlo
mi tehdy o to, aby kneží nedelali politiku vúbcc, nýbrž
o to, aby byly odstraneny
urcité methody. Jaké? Ty, jež
jsem zakusil na vlastním tele. S P. Stonem alespon diskutovali, ackoli v techto diskusích je hodne denunciacnÍch
apelu na jeho predstavené,
a ješte více je denullciacních
clopisú. jež zústávají v redakcních šuplících. Se mnou se
nediskutovalo
vubec, protože se domnívali, že se mnoll
budou hotovi jinak. Nejdríve
se mne snažili clenullcovat, a když denunciacc
ncbyJy vyslechnuty,
bylo mi
vzato alespon forllm v »LidovJ"'ch Listech«. nebot pomsta, jak známo, náleží riospodinu.
Pres to jsem toho názoru, že P. Ston zbytecne generalisuje. Vzpomenou-Ii
si ,ctenári na múj clánek, vzpomenou si také, že jsem uvedl ve svém clánku schv<"tlne kne7,e vyššího duševního typu :1 formátu, kterí se ucili delat
politiku od Ríma a dovedou se dívat na život s jelio vysoké observatore.
abych je odlišil od polovzdelaných kaplanu, kterí se nicím neliší od ostatní politické polointeiigence. Nešlo o to, abych bil past~'re a rozprchla se
stáda, nýbrž o to, abych rozlišil mezi pastýri dobr~rmi a
(nebo hlišpatnými. Ostatne jaká pastorace 11 politich'cli
spodárských)
pl'{)fesionált1, u nichž je kncžsh'
šat naprosto náhodný?
Ve všech státe'Ch se ukazuje. že je'!
poslání kleru kurátního, jenž má péci o duše bezprostredne na starosti, naprosto jiné. než postavení kneží, kterí
jsou profesory,
kanovníky
atd .. kterí jsou zkrátka již
svým postavením urceni k tomu, aby delali službu v ge·
nerálnÍm štábu. Nac se ostatne príti o veci, které byly
rozhodnuty autoritou biskupskou?
Ve spolecném pastýr·
ském Jiste ceskoslovenských
biskuptl o Katolické Akci ze
dne 15. ledna 1928 se praví:

dkerá cinnost Katolické Akce, kdekoli a kdykoli se
VlIje, \ymyká se z oblasti zájmu národnostních, lJolib a stranických. To vyplývá lo~ickou nutností z pojatolické Akce. která jest laickou pomocí \' dudlOvní
e a má tudíž všímati si jen jejích zájmll, zaucujíc
životu podle víry. Tím ovšem není receno, a
tf Otec to výslovne prohlásil, že by katolíci meli JJato nedbati a nevšímati si státní a národní politiky, nepolitika. o"'ádaná stranami církvi neprátelskými. vniká
I do svatyne církve (manželství, škola, výchova lderu,
vání církevních hodnostárll.
církevní jmení atd.).
to zpusobil v minulém i v našem století nacionalismus
nemalé škody. takže právem slove »velikým kacír19. vcku« a býval ve všech dobách církevních dejin
v ech rozkoltl a kacírstvÍ. A co se týce politik:\'
ných stran. jest v naší dobe stálých sociálních pomnoho sporných otázek. které hývají projednávány
stanoviska trídních nebo stranických zájmu a proto
podnet k prudkým a neprátelským rozporum. Církterá pecuje o vše c k y duše vykoupené drahou
Kristovou, nesmí na sebe uvalovati vý'tku nebo dou jakéhokoliv p o I i ti c k é h o stranictví, nebot v taprípade by všecka pusobnost jejích kneží u politiprotivníktl byla nemožná. Proto nesmí býti cdpr'duchovní správce predsedou politických
neho ná,
Ich sdruženÍ. Budou-Ii katolíci rádne vychováváni,
u \' dobe voleb. kdy se duchove .rozdelují, chtejí-Ii
clrkví, nebo proti ní, sami snadno rozpoznají prítele
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kuriálními preláty. mezi reholními predstavenými.
Jsou
mezi nimi lidé vzácné moudrosti politické. jemného vzdelání a úžasného
psycholo~ického
hmatu. Poznal jsem
však také lidi, kterí nedovedou hrát jinou roli, než roli
jednookých
mezi slepJ'rmi, jací existovali
patrnc již ve
stredoveku.
Ve stredovekých
kazatelských
príruckúcli casto se vypravuje
výstražný'
príklad o reholním
predstaveném.
který v Iloviciáte dával pozor, kter~r novic je chytrJ", aby
jej vyloucil, takže zustal po všecky veky v kláštere bez
konkurence.
Chteli bychom politiky, kterí dovedou pochopit široké duchovní perspektiv:{, jejichž skvelým príkladem jest nynejší pa-pež, a žádn~r tenor ani denunciace
mile nedonutí, abych se sklonil pred methodami. jež snižují schválne úroven katolického života, protože se takto
pohodlneji vládne. (fakt, že z "Lidových Listu« postupnc
vystoupili
nebo byli vystoupeni
Bittnar, DUtych, Bela
Dlouhá. dr. Dostál, a srovnání
hlavního orgánu strany
dejme tomu s olomouckým
"Našincem«
jest dosti poucné.) A není charakteristické
jenom to, kdo vystupuje a
kclo nevstupuje. ale i kdo vstoupil treba po urcitých konfessních obtížích. I o této veci bude treba zvláštního císla
slíbet1ého cyklu.

NÁRODNí

HOSPODÁR

fltele«.

vlec než kdy jindy zdurazJ1uje nutnost »Katolic. to jest laického apoštolátu tam, kam nemtlže
oto jest treba, aby ani kneží nedelali dojem za·
traníku, a zejména záleží na tom, jak si pocíé politické p r a x i. Vše záleží na osobním
methode. na pastoracní moudrosti. Stojan, abych
m jedno jméno, jiste CÍrkvi svou politickou
udil ani jedinou duši.
raJisoval jsem a negeneralisuji. .Jde o prípady illf. Jak tyto individuální prípady
vypadají,
zacyklu cl,ínku. jež budou portréty. Proti jakým
je uutno Vystupovat, co jest obskurantism
a
acie. o které již vedel Bismarck, to ukazuje
nejší diskuse. Pro mentalitu nekterých
diskut charakteristické to, že nedovedou odpovídat
podezíráním. hledáním zákulisních vlivu, útoky
Dei, provokujícími poznámkami
atd. (Pokud se
kého ex offo obhájce, nevíme, v kterém starém
novin hycholll musili tentokrát listovat. abychom
gin:i\ jeho obrany.) Otázka jest postavena
nane. Nejde o to, aby kneží šli z politiky vubec.
mand:it a politická cinnost není' to,též. I v zevatá Stolice knežím zakazuje prijímat manávaií kncžÍ dnchovnÍmi rádci {)rganisacL)
, kterí kneží mají jít z politiky a z kterých pomf t. Jde také o otázku, které okolnosti jsou
prekážku rozvití Katolické Akce. Nehlásám
passivitu katoliku. ani kneží vubec. To by
tradicím CÍrkve. Kdo si zvykl vésti duše,
patným politikem ve vyšším smyslu. Ale
. opravdu duše. Jsou však nekteré veci velmi
vni, jež jsou práve výsledky politiky nekte, Stacilo by poukázat na žurnalistiku.
Jinak
že jsem pazllal práve v knežských
kruzích,
dobre, skvelé politické osobnosti, zejména
lm klerclI1. mezi biskupy lIašimi i cizími. mezi

L11Ianuel

Šlechta:

Národohospodár
se dívá na válku.
,
Usilí

po racionalisaci
technicko-hospodárského
život:1
stalo se heslem doby a ovšem i posl[lním moderního inžen~Ta. ,\ zatím co na jedné strane se mikrometrickou
methodou
merí pohyby a pracovní
cas a
sporí se v sekundách,
gramech a v halérích - na druhé stranc se vyh:lzují dny a roky, tuny a miliony. prolože v lidské mysli stále straší možnost príští války,
Penny wise pouncl fool! Práce všech. kterí tvorí
prímo národohospodárské
hodnoty, jest m;1rnou prací,
budou-Ii války. Podobá se práci vezne, jak jej lící 00stojevsk)'. a jenž byl odsouzen každ}' vecer práci celodenní znicit a ph'ití ráno 7.acít zno\'l1. Nechut. zoufalství a hluboké duševní krise, které vedle hospodárské
hídy jsou pClvodním znakem každé
poválecné
dobv.
jsou jen prím~'m dl'1sledkem nicivé válecné akce. jíž lidstvo zneuctívá
práci
generací.
nashrom;\ždenou
po
dlouhtl desítiletí.
Co j.;;ou platny snahy po I.hospodárnení. vyloucení ztrát. když krakatit
války \' nekolika
mesících nebo rocích znicí 'vše'
,
SvetOV;L válka, v níž 9 desetin civilisovaného
lidstva
po ..j.]~ roku nicilo statÍ<:y hospodárské.
marilo životy
'1 vyrábelo
pro mír neužitecné
vcci - znamenala
pro
národní
hospodárství
svetové. obzvlášte
evropské.
lakové ztráty, že jejich císla proste ohromují.
vedomme si nekolik císel.
25 milionLl zdravých mužLl stálo prúmerne po 3 roky
ve zbrani, bez hospodársky
užitecné práce. Bylo živeno
a zbrojeno. Jest to asi tak. jakoby všichni muži Ceskoslovenské republiky, ud veku 20 let do šedesáti, byli ve
zbrani ,as I8 let' Republika by se tedy promenila ve vojenský tábor po osmnáct let! Preclválecné
národní
bohatství Francie
a Italie dohromady
by nestacilo
živit
tuto armádu'
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Válka prímO' stála $ 80' miliard, tedy 2650 miliard cs.
karun. Porovnejme tatO' císla. Tutéž hodnotu mají veškeré železnicní trati sveta; jí rovná se národní majetek SpojenéhO' království britského s Irskem, t. j. daky,
dapravní prastredky, ladstvo, továrny, daly, zkrátka
vše. Státní 'výdaje anglické za posledních 225 let, od
revoluce r. 1688 cinily pauze 53 miliard dolan"1, tedy
60ro. Prímé náklady na válku ciní as asminásabné národní jmení Ceskaslavenska!
80 mili;lrd dalarll bylo válkau snedenO', aniž byla vy-

Racionalisace, jíž prave v posledních letech dostává
se ethickéha podkladu (laboretism), nesmí proto zustat
navadobým smerem jen technicka-hospodárského
myšlení, nýbrž musí' se jí dastat i charakteru hnutí, které
válku považuje Z'l. zneuctení lidské práce.

kanána nejaká kladná, pasitivní práce, byly promeneny
v CO2 - nebO' cO' vše tvorí dým a kaur, byly z nich
vyrabeny pušky a dela, které dnes mají cenu materiálu; v nich jsau též peníze, jež Evrop:t si musila vypújciti ad Spajených státú a neutrálú, aby nahradila
úbytek výrabní síly. A múžete si lehce vypocítati, jak
dlouhO' a jak .intensivne musí EvrO'pa pracovati, ;aby
tento úbytek nahradila. Kdyby samotné Ceskoslovensko z cistéhO' výdelku svéhO' národníhO' dúchodu mela
tuto cást prímých nákladú m válku _ ušetriti, musilO'
by pracovati 400 X intensivneji!
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RUlnunský

Weininger: "Der Jude bedeutet Moglich·
keik Rumunsko, to znamená možnost.

Rasa

na

1.
k r i ž a vat k á c h.

Pricházeli
rímští vojáci, lidé hledající zlato, o jehož
množství v neznámých horách se vyprávely povesti, dabrodruzi, kolonisátori, 'putující dO' vzdálené
Avšak ztráty válkau byly ješte vetší. Z 25 milianú
zeme, a jejíž úrodnosti dávno slýchali, setlláci, pro než
mužú ve zbrani bylo zabito asi 10 milionú. Vezmeme
nebyla púdy v Italii, usazovali Se ve staré Dacii, v krásv úvahu, že titO' muži byli v prúmerném veku 30' let a
né zemi hor a rek a rovin, prinášejíce s sebau své patedy, že mohli žíti dalších 25 let. Lidský produktivní
trL'lrchální zvyky a archaistickou víru, do zeme položivot je v hospodárském živote rentau. Pocítáme-li jevzdelaných a dávnO' tu usedl,)Tch Thrakú. Potom byl
nom s rentou $ 50'0 dolarú rocne, t. j. Kc 16.500"-,
'východ ríše rímské raztrhán v kusy vpády barbaru.
ztrácí národní hospodárství $ S miliard rocne prací
Slované nechali tu stopy, které nemely vyhynouti: ve
techtO' mužu. V 55· roce techto mužú, tedy rekneme
zvycích, v jazyce, v názvech míst a pozdeji v církevv roce 1940, by tatO' ztráta cinila 200 milliard dolaru.
ním ritu i písme.
Neprímá ztráta hospodá~ských vstat~ú odhaduj~ se
Ucený a neúnavný profesor Jorga venoval studiu
(Praf. E. L. Bogart) ve valce svetove na 70 mlhard
techto vlivú mnoho let práce, studiu života techto sedolarú.
~dlákú,
jejichž stát rostl od dalejšího Dunaje, a kterí
Dospíváme tím tedy k úhrnné cifre 350 miliard
pod návalem Asiatú si udrželi své ramánské rysy, dodolarú. Tolik stála lidskou civilisaci válka svetová. ,Ti- dnes žijící s houževmtou láskau ke své púde, v neprenak zobrazena znamená ta, že každý clen lidské spalectržité kontinuite
svéhO' selského
patriarchalismu.
V nádherném hrabe v Arges (ardžeš) leží uprastred
nosti dostal by $ 220 j,-lka vklad dO'své sporitelny, kdyby národa'vé bez ctyr a púlleté války sebrali mezi sebau
perel a purpuru jejich první vládce, Valach Basarab,
350' miliard dolaru a bez strelby a bez zabíjení je razjehož slavný vnuk Mircea (mirca) nesl pyšne ve svém
delili. Nekolik dolaru k tomu, a mohl mít každ~', i ten
znaku dvajitéha byzantskéhO' arla.
nejpaslednejší ubohý krO'vák v Jižní Africe, svoji
Rasa, ležící na hhvních cestách kultury, kudy šel
Fardku!
smer Vlojenských 'i abchO'dních výprav všech národu,
Lidstva odjakživa davedlo v »pravidelných « periocitlivá ke každému vlivu a 'všechen tento prínos v sobe
dách nicit výsledky své práce. Za posledních 230' let,
stravující, vždy schapná se prizpLlsobovati novým a
když vypocítáváme jen hlavní války, vydalo se prímo
novým okolnastem, kotlíl<, v nemž se stavovaJa duše zána války pasud 10 miliard dalarú (na pr. válka a dedipadu a východu.
ctví rakouské stála prímO' $ 2S0 milionú, francouzské
A nim u s
a c i.
války napoleonské 6 miliard, burská válka 1'5 mili.-!
Cára, která oddeluje Evrapu od Asie, beží pres Hu:trdy).
Válka svetová ukázala, že lze v krátkém case zniciti
munska. Nejvýchodnejší stát západní a románské kultury, ale t:tké už celé malebné kouzla východu, které
nahospodarené jmení nekolika generací. Za 4Jh roku
spotrebovah asmkrát tolik, cO' všechny války za po- divák na cestách ješte zpavzdálí nazývá nádhernou
pestrostí zvyku a pavah, ale pozdeji, když se ocitl
sledních 230' let v celém svete. Není-li lidská mysl ješte
uprostred, nekdy i docela nelichotive. Setkáte se tu s ratak rozumná, že. nedavede, budujíc mír, nemysliti na
dou zjevu silne se lišících od západních názorll i s raválku, mela by míti na pameti tato císla - nehledíc
k znicením
zdraví a existencí mnaha clenLl lidské
dau chorob verejnéhO' života, jichž se u nás demokraspolecností.
" . cie vyvaravává a které by v našem prostredí byly težko
Všechny snahy po racionalisaci budou marné a ve myslitelny.
A prece byste težce ukrivdili mladému 'národu a
své podstate kanec kancú nesmyslné, jestliže nepocl'lrí
mladšímu státu, kdybyste se dali strhnauti k povrchse zracionalisavat lidské hlavy tak, aby ve válce 'vídely
nímu adsauzení. Sotva padesátiletá moderní kultura
nejvetší zlocin, kterého je spolecnast schapna. Prirozeme nebyla dosud s ta vytvoriti positivní tradici polizene - neznamená ta být pacifistou za každou cenu.
tickou, vybudovati pevnou basi hospadárského života,
Je povinností každéhO' bránit se, je-li napaden - ale
teprve rozširujíc své školství a bojujíc s prekvapive
je také jehO' pavinnastí ucinit vše, až dO' kra.jnasti, aby
i prípadne nutné obrane zabránil.
silným poctem analfabetú.
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PHtomnCSL
a se rozplývati chválou a prekypovati v suh, jako je ZV) kem Rumunu, nadšene nacioch, kdykoli mluví o své zemi. Není však ani
• ati Rumunsko již temným Orientem. Tento
pf e vúšni"v)'mzápasem proti Orientu, kter~'
ém 7evnejšku i v duších.

Cikánka v pestrých šatech a s uhlove cernýma ocima
a cernými vlasy, na širokém, plochém koši laciné kvety, všech svítících barev, z nichž vám za nekolik haléru sest3.'ví s velikým vkusem kyticku.
Z á p a s s v Ý c hod e m.
Ve všech spolecnostech uslyšíte co nejdríve plodné
thema: zacne se hubovati na obec bukureštskou. Položka tato nebyla ješte nikdy vycerpána.
Nedostatecná výstavba mesta, špatná úprava ulic,
chaos dopravní v úzkých trídách, špatná dlažba, bídné
cištení mesta, staletý prach nebo bláta k utonutí, churavející kanalisace, malá verejná bezpecnost, nevyrešená otázka chudinská i nemocnicní mizerie, sociální
péce ješte nenarozená. Vecný bakšiš, bez nehož neprimejete nikoho, ahy konal svou povinnost, neporádek a
nekázen, levantinská nesolidnost malých obchodníku,
úrednictvo despotické a nikoliv nepodplatné, dokonce
i justice, která neodpírá'vá svodum hmotných statku.
Pri poslední zmene vlády vystacila tato themata a
ztajené skandály ve správe novinám hojnou látkou na
celé dva mesíce. A nová vláda vede proti tomuto shrému systému heroický zápas, proti temto atavistickým
zbytkttm Východu v duších, v nichž zllstával po staletí
minulosti.

O r i e n tma 1e b n )'.
plné shonu a divného kriku, bizarních tváosti venkovských kroju, doteravých a neodpoulicníchproclavaclt všeho, co byste nikdy na
upili ve strakaté smesi.
je nádherný chaos, jezdí se smerem vpravo
podivnékáry a ruzné 'vozy, seno, polena dríví,
a, bí\hví co vše. Jízdní dráha sotva stací
ti, venkovský forman 'vyložil furu bukových
way ceká, krik a hádky, po dvaceti minutách,
dríví odklidilo, jede se dále, bud až ke konec" nebo alespon až k další fure bukových poídka je znacná, protože se topí drívím.
dráha, uzoucké vozíky, natrískané lidstvem,
po kolejích, dve vychrtlé a hladem chcíp,'ljící
sotva se udrží na nohou, vozka do nich mlátí
bicem a bez ustání. Na konci trati se vytece s nich pot a kourí se z nich, zapráhnou se
trany a zacne se bít opet. Stejne se darí koníZ á pad.
i tU. Zeptáte-li se VOZky, »birž;1ra«, proc to
Parížanku proslavil francouzský román jako typ doví vám: kone se musí tlouct, aby beželi.
brodružné,
rafinované ženy, žijící lásce a dychtení mu• rámus a ldíik, kupci a prodavaci, hádky a
Hl. Skutecná Parížanka, drobná a domácká, praktická
ozy venkovanu se ráno sjíždejí se zbožím.
• dráha za nimi rincí, pruvodcí láterí, ale ~ plná šetrnosti, je trochu v rozpacích pro toto nezasloužené renomé a nestací se mu bránit.
za vozem, nelze se vyhnout, tedy se ceká. Lidé
Zatím moderní a mondénní Rumunka, veliká a štído úradu, tax:.Imetr také spechá a právem silhlá, dokonalé posta'vy, cernovlasá a velikých a temných
djíždí po chodníku. Jedna fura se rozsypala,
ocí, s dokonalou tvárí a bezvadne nalícená, typ beauté
cí láterí, všichni tlací rukama vuz stranou,
ážník cosi apaticky zapisuje, ale dále se vec di1.bolique, nenašla ješte svého autora, jehož si zasloupri tomto zápisu doposud vždycky zt'tst'11o. žila. Ani moderní spolecnost ne: literatura je v romantickém zajetí venkova a folkloru.
'm jste v centru.
Moderní spolecnost je vysoký, úzký a omezen~' kruh
C a pit a I a.
obchodních vyvolenct't, politických velicin a bohatých
odnících se prodá'vají kvetiny, tkanice do bot,
lidí. Rumunsko je zemí nejbohatších a nejchudších a
vanilka a korení, ovoce, kartácky na zuby,
v Bukurešti žije více milionártl než v hlavních mestech
rožni, limonád~ v putynkách, umelé kvety,
strední Evropy.
ešných perel, jakási hnedá brecka, »hraga«,
Spolecnosti jsou dve: rumunská a židovská. Jsou oJ
'jí vozkové k osvežení, losy, pohlednice, hracsebe prísne oddeleny. Vlastenecký Rumun pokládá Z·'l
dá to soucasne jako dobrocinný bazar, stre!sVou povinnost býti radikálním antisemitou. Ješte pred
ark, cesta k matejské pouti.
rokem zpustošili rumunští studenti ve Velkém Varažstredem ulice rítí horda výrostkt't a špi- díne chrám a spálili náboženské knihy, zatím co policie
d"'vcat v sukních až na dlažbu, se strašliv)'l1l
necinne prihlížela a vláda anonymne poskytla svttj panehož jde hriiza. Nic se nestalo, vyšly jen ve- tronát. Naproti tomu zachovávají si židé co nejchhdré se prodávají s kolektivním pokrikem. To
nejší distanci ke všemu, co se státu týce, co nejironiconorní I ,\devérnl! Adevérul' « znamená
tejší kritiku pomertl, v presvedcení. že všechno nejhorší. co je možno, muže existovat práve jen zde.
chlapík. oživl)' asijský typ z etnologického
Rumunská spolecnost mluví mezi sebou francouz""cí na mne neúnavne »Raváši, raváši!., t3sky stejne jako svou recí. Je silne nacionalistická, plná
za šaty a vnucuje arch cervene tištených verromantického sentimentalismu
pro všechny projevy
lidová poesie jsou básnicky, které se zapérustikální kultury, kterou milují v ornamentech i zarízení bvttl. V architekture bude tato záliba v selském
ec roku do kobližek a které vám zjeví váš
í"'tím roce.
1. lidoVém stylu užitá na šestipatrové
domy pLlsobiti
u .tají v chumlu a cekají cikánky, »kivuca",
jako nepríjemný omyl úsilí býti svérázným a nacionáli na dlouhých holích a škopky na barvu,
ním stt'tj co stLlj. 1\,lluvil jsem s bukureštským architektem, kter)' svaloval vinu na mestský stavební úrad,
ám, když je toho treba, nastehují s tlupou
u, a v príznivém prípade vám jej po týdnu
neústupne úzkostlivý o to, aby mesto neztratilo pripuzdají. natren)' bud do bela, do ružowl, nebo
štením moderního stylu svt'tj »nacionální charakter".
~elenl·.Remeslné práce vykonávají vetšinou
IZdyž mu po dvakráte zamítli puristickou
fassádu,
nezbylo mu než staveti ctyrpatrovou garáž v rusttkáJy

185

ním slohu. s románskými
okny, širokou nmsou
cnívající strechou nad zápražím. Klub za Starou
není specificky
lokální sentimentalitou
našich
kých pánLL a jinde jím stunou t'tké.
V š ude

st e j n é

a prePrahu
staric-

k ni h y.

Židovsló
spolecnost
mluví mezi sebou nemecky
rt
ft!ancouzsky.
Je úplne evropsky
orientdvána.
moderních názon"t. vj"borne informovaná,
inteligentní
a umenímilovná.
Kulturní
tradice rumunských
domu je prekvapive
široká, v jejich knihovnách
najdete klasickou litera~U:-ll
stejne jako moderní román. romanopisce
anglické jako
.'lmerické.
Je tu stejne v móde .Galsworthy,
:\ndré
Maurois budí slzv nadšení .i dojetí sv)'m románem harmonického
manŽelství
a politIckého
vzestupu
Benjamina Disraeliho,
a jsou hltáni Dreiser,
Lewis,
Dos
Passos,
T-fergesheimer,
Sinclair
stejne jako v ostatní
Evrope a se stejne zlomysln)rm
uspokojením,
že tatu
zpupná a zboh'ltlicky
nadutá
Amerika
pres všechno
zlato a rozkvet má i svou hlubokou bídu,
Mezi moderní
francouzskou
literaturou
Ilašel jsem.
na nekolika místech. kollekci Grasset-i\ventinum,
n::trížsk~r nakladatelský
podnik Dra. Storcha Marien·-l. 7.~
autora Turbiny byl sice všeobecne pokládán
"onen váš
slavný Tchapek-H .. U. R«. kniha však byla ctena a
pujcován'l
jako bizarní a originelnÍ.
Je to poucením,
že duležitejším
úspechem,
nežli dobytím
Paríže,
je
vzbuzení zájmu o naši knihu u kultivovan)'ch
ctenáHl
cestou pres Paríž všude tam na svete, kde francouzská
kultura žije jako nezbytná soucást celého života.
Srovnáte-li
vell<orysSr spolecenskS' život bukureštskS'
s naším, jehož touha po 'velkomestskosti
zltstává stále
ješte snem. rozpacitým,
bez tradice,
provincionáln ílll,
kter)' ze sv)'ch malomestských
pocátku stále ješte nese
v sobe vzpomínku
m. dedeckovy trepky a babiccin cepec, zttstane vám lehce melancholická
vzpol11!l1b. na
ono dokonale a prudce žijící mesto východní Evr()I1\',
kde všechny ženy jsou krásné.

i

R o m a n a ma r e.
Velké 1~Llmunsko je trikrát tak veliké jako CSH .. tvl:á
jenom o tretinu více obyvatel. A má dokonce jenpolovinu našich železnic. Bukureš[
pri svém obrc)vském
plošném rozsahu má asi o sto tisíc obyvatel méne než
Praha.
Prerušíte-Ii
jízdu do Bukurešti
již tesne pred cílem.
ve stanici Cflmpina (kimpina),
podniknete
hodinovou
projí ždku kocárem po krajine. která v sobe nese jeden
z nejdi'tležitejších
prírodních
produktu
zeme: naTtu.
Podivn.'· kraj,
mírne
zvlnenS',
nekonecná
naftuvá
pole. lesy vrtacích veží nepravidelne
cnejících k obloze.
na tricet kilometrt't dlouh)'mi potrubími
svádí ;:;e nafta
do raffinerií,
nádrže.
které pojmou krychlov~' obsah
dvou tisíc vagontl, továrny, serie kotlu, v nichž se z,,hrívá m.fta na postupne vyšší a vyšší teplotu, pri cemž
postupne
se odlucují její složky. nejprve syrov)' benzin. pak petrolej. motorový- olej až zbSrvá mazla".", cern)' massut, kteréž dlouhé nákladní vlaky s kotlovit.vmi
vagony rozvážejí
jednotvárnou
rovinou.
Nekonecné
karpatské
lesy s nádhernÝmi
horami a
t.ežko prístupnými,
skoro neobydlenými
údolími ;~aop;ltrují Rumunsko
nevycerpateln)rmi
ásobami
dríví, které spolu s obitím z širokých. úl11,Vných rovin Bessarahie a :\ Ioldavska t\'orí nejcltlležitejší
predmety v."vozu.
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'YI \' sami dovážíme
k nám z Rumunska
rocne za -1-80
milióni't korun. v\'Vážejíce do Rumunska
za 835 milionu. Náš obchocln í styk se zemí je prece jen znacne
brzden obavou pred povolováníin
vetších úveru, takže
pres to, že s Rumunskem
prímo hranicíme,
stojíme
v dovozu až na p;'ttém míste, po Nemecku. Rakousku.
Polsku a Anglii. Co se tj'-ce penežité v)'še no1.šeho vzájemného obchodování.
stojíme až na osmém míste, je·
šte po Belgii, uhrách a Francii.

V turistickém
ohledu jsou naše styky na bodu mrazu. a prece nezapomeneme
jich nikdo, kdo shlédl jednou velehory Predealského
sedla. štavnatou
zeleií. 01tellské nížiny. plné zahrad. smutnou step Dohruelžskotl
s fi"l.lovou barVou "baraganu',
kvetoucí ho bodlácÍ, di·
vokou skalní
romantiku
dunajských
Železn)-ch Vrat
u Turnu Severin a do kilometrO\'é
šíre se rozlévající
jeho liman, (erné More, s obrovsk)rm
prístavem Constanckj'rm a nádhernými
píscitými
plážemi u M'amaia,
hluboké more. tmavé i v plné záplave slunecní. nezapomene nádher.v prí rodních kont173.sttl této krásné zeme.
Pres

karpatská

sedla

Když jste projeli cásti úrodného,
kvetoucího
Sedmi·
hradska,
mestem
Brašovem,
vine se železnice dlou,
hými oblouky a zatáckami
núdherným
údolím stále
výše a výše. Po hodine dostihne skoro kilometr dlouhým tunelem nejvyššího
bodu. predealskéhl)
sedla.
Prerušte
zde jízdu. Predeal a 1311štei'í,obe H' v)'ši lisÍce metru, uprostred
výše velehor, divoko.~t lestt jen
úzce proražená
turistickou
cestou. siln,)' horský vzduch
výborných klimatických
míst. nádh.:rné )Yl110rama skal,
prtthledy
daleko doltt do nížiny, místo, které tvorilo
kdysi hranici habsburské
monarchie
a staréh;) t-tllmunska. Klid, ticho. velikost prírody.
nekde nahore zpí\'á
pták a vzduch voní smolou a svežestí lestl.
Zde nahore je v hotelech
proste turistick~r, vil je
málo, a omeZ1ljí se na nejnutnejší.
Zajed'te () st:lnici
dále a ocitnete se uprostred
nejvetšího
luksll :'l nejn,nn·
clénnejší nádhery.
Sinaia. Letní residence krúlova. dva úmky,
Pe'es a
Pelisor. které Rumun; prohl.1.šují za nejkrásnejší
zámky sveta, vlastne dve musea. preplnená
nepopsateln~"n
bohatstvím
umeleckÝch sbírek. drevorezhv
sten, ~:tlerie obrazu, obsahují'cí díla nejslavnejších
mistrtt školy
italské, francouzské,
vlámské, holandsk~.
mez; nimi i
H.embrandta,
i španelské,
zahrady,
parky a teras,y.
7 vencí vystavel si Hohen7.0l1ern Carol f, tyt.:) ómk)
vídeií.sk),n1 ,'lrchitektem
\' nemeckém stylll ze zdiva Pl'tlkládanému moren5'mi trámy. plného nepravidelných
v~'hežku, vedlejších
krídel. vížek. arkýr{í. vysok)'ch strm)"rch strech s nalepenS'mi vyk~'ri. které ve vá. hudi
vzpomínku na šv~-carské hotely.
Doprostred
di voké. nádherné
prí ro(l)". skryly V ze,
leni lestt. jsou tu nastaveny
nejbdlatšÍ
hotely. vily a
paláce rumunské
penežní elity. v tomto
klimatickém
míste evropského
šiku schúzejí se \' zimní i letní ,czone nejelegantnejší
vrstvy celé zeme. Jazz band, moderní tance. tenniso\'á
hrište. osvetlené k,"l.Sino a zimní
..porty.
Potom sjíždí vlak skalnat)'m
údolím karnenité rícky
Prahova,
aby po trech hodinách zastavil na n:odernÍm
peronu velikého ústredního
nádraží Bukmeštl.

PNtomnost..,

dobytých nedobytných.
o .dobyté nedobytné« cili o vyloupeni pokladk všeuním zprávám dmního tisku. V kaž, ách se mužete skoro kdykoliv. docíst prosté
tom, že .dosud neznámí pachatelé vnikli do
finn)" .'. Y. a vylámavše hasákem nedobytdnu. odcizili tolik a tolik Kc-. Tech zpráv je
- nejde-Ii zrovm o milionovou kori t lupicu
nevzbudí zájmu ani redaktora. ba ani ctenáre.
však ríci. že pocet techto vloupání do poldamerou, která vzbuzuje zájem kruhu, jež se
'ho úradu musí temito zjevy zab)'vat. Roku
v policejním obvodu pražském provedeno
ni do pokladen. Roku 1928 bylo techto prí4. Od I. ledna tohoto roku až do konce únottkov)'chto vlounání už 21. Príciny vzn'istu
'rninilního odvetví jsou rLlzné. Nehledíme-li
cinám spolecným i jiným oborum lidské zlozustiv;', jako nejmarkantnejší okolnost neoceI hkost pro\'edení. Za dnešních pomerll patrí
I kOY'II·.írllpokladen k nejlukrativnejším madeliktull1. I)uvodem toho je malé nedorozzi llJ;imi obchodnlky se zameiluje pojem
do r II t pnkbdn" s pokladnou n e dob y ttrí

dornú pokladna je tak ríkajíc železná bedn:l
i .ttnami. ,\lezi stenami je jemn)' popel. Potn~ YI)dil'tepla. lIorí-li " místnosti, kde je
á pokladna, chrání popel papírový' obsah posl'tkníll1. Tomuto úcelu ohnivzdorné poznal'né míry skutecne vyhovují. Pri obro\'ru pražské citadely roku 1926 propadla se taindomú pokladna stropem, jenž pod ní propadla dlI pi·íze1l1í.kde ZlIril ohelÍ. v naskládaéro di·Ílí. Tn'alo dosti dlouho. než se hasirtlll oherl kolem pokladny utlumit alespolí na
I dokud I'Ojáci asistencní roty neobtocili pozy a nel'yt[dlli ji z horící budovy. To bylo
hé hodiny ranní. Ilokladna pak ležela opodál
dov). hlíd;'lI1astr,lží. Teprve odpoledne tak
hladla. že ji ámecníci mohli otevl-ít. lJkázalv
h pokladny. knihy a papírové peníze zllstaly
kdy se zacaly ohnivzdorné pokladny vyrábet,
ni. tr<ljel11
z!ndcjú paklíc. I)roti paklíci byly
zámky. Zlané obecné mlu ,'e po ,oelkém ,o~_
I zdorn)"Chpokladen »wertheímské". Soutu zámku. jež sloužila za podklad dalšímu
ani hezpecnostních zámkll, se skutecne
Okolno.t ta "šak mela za následek, že ohniadn)'. chránené proti tehdejší zlodejské
rtheimsk~'111
zámkem, dostaly povest poklaIrh ohsah nejen proti ohni. ale i proti z!o10

dnl'~ už dámo neplatí. I)aklíc je dnes pro
rojem pmli'adného v)"znamu. Jeto proste
tat st: do blízkosti pokladny: ()tevrít c1odwrt' od kanceláre a podobne. ~a ohnin dobytn()u dnes chodí lupic jinak.
tarium l·adm·ého kasare se skládá s hal kousku hadru, rukavic, !<"lpesnísvítilny,
ntu a - bohužel skoro ve všech prípanabitéhu hrowningu.

Hasák je speciální nástroj, a je citelnou mezerou
v zákone. že jeho výroba ci držení není trestné. Hasák
je možno popsat snad takto: predstavte si silné, ocelové
nužky velkého rozmeru (asi jako nužky krejcovské).
Nužky ty jsou otevreny asi t'lk daleko. jak držíte-li od
sebe ukazovácek a strední prst. pri cemž jsou ostatní
prsty ruky sevrené. Podobenství o ukazovácku a stredním prstu je oprávnené i tak dalece, že nože techto nu. žek nebývají stejne dlouhé. Tyto nužky jsou v otevrené
poloze ustáleny, to jest, nemají kloubu. Rukojetí tyto
nužky nemají. Místo otvoru pro prsty, jaké mají nužky, procházejí celisti hasáku do válcovitého kusu železa. Na tento válec se nasadí vla.stní rukojet hasáku, totiž obycejná železná roura. Rozkládací zarízení se ustálilo proto, aby délka hasáku, který lupíci nosí v kapse
kabátu, neprozrazovala majitele.
Lupic má pri dobývání ohnivzdorné pokladny dvojí
možnost: budto dobývat nicením zámku, nebo prímo
stenou. V obou príp'ldech navrtá stenu pokladny vrtackou. Do vyvrtané dírky ve stene zaklesne jednu z celiostí hasáku. Dlouhá rukojet ciní z h3.sáku páku nerovnoramennou, o velkém rCYLc1ílu
mezi stranou hybnou a
stranDU pllsobící. Stena pokladny je proste trhána.
Jde-li lupic na pokladnu »pres zámky", vyláme takto
železnou stenu kolem zámku a zámek sám pak rozebere
pomocí klíštek a šroubováku. Pak je pokladna otevrena. Výhoda tohoto systému spocívá pro lupice v tom,
že si mMe pohodlne vybrat, co z pokladny chce, protože ji otevre bez klícu sice, ale stejne úplne, jako jí otvírá ma jite!. R ísiko zlodejovo zase je v tom, že snad narazí na zámek, který nezná, nebo že je tech zámku
mnoho a že na y š e c k y nes t ac í cas. O významu
c a s u pri dobj'"vání (a tím i ochrane pokladen) zde
bude ješte rec.
Jinak tedy jde k.asar (odborný V)TaZ pro pokladnicní
lupice) na pokladnu stenou. Bud bocní ci zadní. Práce
je stejná: vrtacka. malý otvor, hasák. Pri dob~rvání stenou musí ovšem vyríznout alespon tri steny obdélníku.
kter~r chce mí t otevrený. Pak se stena už dá ohnout.
Nejde-li () pokladnu príliš velikou. rozhodne se nekdy
kasar jít na pokladnu zadní stenou. V tomto prípade
si obstará, - obycejne na míste samém. -- písek nebo
balíky látky. a prevrátí kasu, pri cemž látkami ci pískem tlumí náraz a tím i hluk.
Nutno vedet. že kasar nechodí nikdy na lup na zdar
hLth. Kasar si ohhlédne velmi peclive místo, prístup,
možnost úteku a p"dobné dúl6ité okolnosti, než se d;l
na lov. Obhlídky se konají pod záminkami, jež nevzbuZlIjí podezrení: na pošty chodí kupovat mámky cí podánt peníze (kasari neb~'vají nikdy bez penez], uo tc'váren chodí žádat I) prilCi ci ptát. se na príbuzné, kterí
zde jsou pr}- zamestnáni. nebo chodí nabízet zboží jako
podomní obchodníci. V mnoha prípadech se spolcují se
zamestnanci závodu.
Když kasar natrhne stenu ollnivzdorné pokladny.
,-,"valí se na nej obhk popele. Popel je nesmírne jemn~
a je ho nesmírne mnoho. Je to malú ukázka toho. co
strašilo mysli našich dec1eckLl. když sopka Krakatan
roztrhla ostrov ~\1artinique: sopecný' pepel se držel léta
ve vzduchu, a i u nás jsme meli hrozné eervánky. Popel pokladny se nedrží ve vzduchu leta, ale trvá to dobré pul hodinky až hodinu. než se us,adí a než je "zduch
kolem pokladn,l' zase dýchatelný. Proti prvnímu návalu
popele, jenž je velice dusiv)!. má kasar pres 110S a ústa
\I\'úzall~" hadr. IJr,'tce kasarova je iysicky velmi \Iam(l187

havá, a dobyvatel používá prestávky, zatím co se sráží
popel, k tomu, aby se posilnil. Až je z kanceláre potom
~místo cinu', nalézá se obycejne umaštený papír, slupky od salámu a podobné p0'zustatky.
Kasar obycejne nepracuje sám. Mívá spolecníka,
jenž mu pri práci svítí a jenž za neho dává p0'zor.
Krome toho ovšem má hlídace i venku, na dvore, na
ulici.
N a konto »lukrativnosti {( prichází, jak již receno,
v prvé rade struktura nedobytných, které - proti svému vlastnímu poslání - mají sloužiti nejen proti živlu
dravému, ale i bravérriu. Železné steny ohnivzdorné
pokladny mívají tlouštku prumerne trí milimetru. To
je ovšem pro prumerného kasare urážkou. Trímilimetrovým plechem se dostane za pul hodiny. Celkem tedy
trvá vybrání ohnivzdorné asi puldruhé až dve hodiny.
Vcetne cekací doby a presnídávky. Dve hodiny ne n í
m noh O c a s u.
P o k I a dny

n e dob y t n

é.

Málo naplat. P o k I a dny
s k u tec n e n e d obyt n é ne e x i s tu j í. Nelze sestavit ci sestrojit pokladny, které by nemohl otevrít nepovoktnÝ. Co clovek zbudoval, muže clovek znicit, a zákony fysikální
i chemické pusobí a platí v prostredí nelegálním zrovna
tak, jak ~v mezích trestního zákoníku ({.-Ochrana
pokladen bez soucinnosti lidské bdelosti je prakticky neproveditelná. Dobytí pokladny lupicem je podmíneno
casem, který má k disposici. Je podmíneno možností
pracovat nepozorovane. Prakticky nedobytná je tedy
pokladna zarízená tak, že její neoprávnené otevrení vyžaduje víc casu, než ho má lupic k disposici, a opatrená
tak, že znemož11uje nepozorovanou práci lupicovu.
Cas, který je lupici k disposici, je interval mezi poslední a následující prítomností lidí stojících na strane majitele. Tedy vlastník, personál závodu, hlídac, policista
a vubec clovek, jehož príchod je pravdepodobný. Nepozorovane pr,acovat znamená pracovat za minima hluku a svetla. Za takového minima, aby nebyla vzbuzena
pozornost lidí.
Ke kapitole casu patrí vlastní obrana moderních nedobytných pokladen. Prumerný kasar pracuje hasákem.
JVlá-li hasák zachytit, potrebuje za první stenou pokladny volné místo, kde by se mohl zaklesnout hrot
nože hasáku. Do popele ohnivzdorných pokladen se
hrot hasáku dostane snadno.
Jde tedy pri moderní
stavbe pokladen o to, dát za železnou stenu materiál,
jenž by neposkytoval hasáku opory.
Moderní pokladna má taktéž dvojité železné steny.
Prostor mezi nimi je však vyplnen železobetonem.
Zámky tohoto druhu pokladny jsou umísteny až za železobetonem, tp.kže zámky nelze z vencí rozebrat. Každý z nás již videl - obycejne v bankách - klíce nesmírne dlouhé. To jsou klíce od pokladen s protežovan5'111zámkem. Protekce tato je v pravém slova smyslu
»na beton«. tato krása mh ovšem svou vadu: pokladna arrnoYaná železobetonem má velice tlusté steny. Pri stejn)'ch
zevních rozmerech má tedy moderní železobetonová pokladna mnohem menší užitný prostor. Z toho plyne, že'
moderní pokladny musí pri stejných prostorových požadavcích být vetší, než dosawl.dní. S pokrokem doby
souvisí však i soustava staveb domit Zkrátka: moderní pokladny jsou velice težké. Je treba pocítat s jejich
vahou pri konstrukci místnosti. Penežní náklad na mo-
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derní pokladnu není však zdaleka tak vysok~', aby byl
prekážkou koupe.
Krome železobetonových pokl:lden jsou doporucovány ke koupi také pokladny se zevní deskou z kaleného
kovu. Tento kov odolává skutecnc vrtacce. Ne sice tak
dokonale jako beton, ale merou celkem .dostactrjící.
Tam však, kde má lupic c a s, má také možnost místo,
kde chce nasadit vrtacku, rozehrát, címž kov pozbývá
zvýšené resistence.
Opatrení zde uvedená obsahují celkem všechno, co
muže pro svoji pokladnu ucinit závod menší až strední
velikosti: dobrou pokLadnu, skutecne nedobytnou a clenství v dob r é a vel k é hlídací spolecnosti. Není
míneno jako paušální obvinování, ale je pravda, že hlídaci domácí ve vetšine prípadu selhávají. Vysvetlení
je v tom, že každý takový hlídac má ješte jiné, hlavní zamestnání, pro které se nemuže ve dne porádne
vyspat. Krome toho selhává takový hlí dac nejcast~ji
v dobe, kdy ho nejvíc treba, totiž od soboty v poh~dne
do pondelí ráno. V tu dobu má lupic nejvíc c a s u
k práci, a nebezpecí, že bude vyrušen, je pro neho
nejmenší. Další záwidou diletantského cechu hlídacského bývá vysoký odvodní rocník. Hlídaci bývají ve
veku, kdy bojechtivost je už vlastností výjimecnou.
A kasari jsou vždycky ozbrojeni. Skoro u každé vyloupené pokladny najde detektiv na stole ci na židli
vedle pokladny v prachu tam usazené otisky browningu. Lupic pracuje doslova se zbraní pri ruce.
Strucne receno: prakticky dokonale chránená je
pokl,'ldna, která odolá dobrému kasari alespon šest hodin a která je kontrolována zdatn}'mi, obrazy i útoku
schopnými hlídkami alespon každé ctyri hodiny.
Na rozhraní stredních a velkých bezpecnostních opatrení je prosté a pri tom úcinné zarízení, kterým nekteré yelké firmy chrání hotové peníze v pokladne
uložené: vnitrek tresoru pokladny, kde jsou uloženy
bankovky, je obložen vrstvami dvojitého skla. Prostor
mezi skly je vyplnen tekutým anilinovým barvivem.
Prorazí-li kasar stenu tresoru, rozbije tím i skla a ani!in vytece: cástecne na ruce kasarovy, ale vetšinou na
bankovky. Takto znehodnocené bankovky nejsou kasarovi nic platné a žádný lupic je nevezme, protože se
nebude kompromitovat tím, že nosí pri sobe corpora
delicti. Firma sama dostane od státní bankv za nevelký
doplatek za poškozené státovky bezvadné. Anilinov~
ochrana má ovšem t'lké své vady. Jsou známy prípady. kde kasari z rozhorcení nad marnou prací odnesli
prece znehodnocené státovky a znicili je, takže okradená firma utrpela prece plnou škodu.
J a k sec

h l' á n í ba n k y.

Pro obchodní podniky platí jako nejlepší pravidlo
ochrany proti lupicLlm: nenech~lvcjte v pokladnách pres
noc peníze. Dávejte peníze do banky!
Peníze jsou tedy v b'lnkách, a na bankách je, aby se
chránily. V podstate jsou predpisy pro banku stejné
jako pro l-aždou jinou pokladnu: spolehlivá pokladna,
bedlivé hlídání. Tedy: nenechávat lupici cas a neposkytovat nerušenost.
Množství penez \' bankách hotove chovan5'ch zvvšuje ovšem hranici risika, které je kasar ochoten I;a
sebe vzít. Je treba pocítat s tím, že lupici budou
ochotni investowlt do podniku peníze (získávání spojenci'l), ba i životy. Ovšem v prvé rade životy hlídacll
a policistLl.

je snahou utajit lupicum v prvé rade vubec
kde pokladna je. v Praze je príklad takového
i. Jedna ze soukromých bank má hlavní po(ovšem že železobetonovou s kombinovanými
he lov~m kotoucem a podobnými atr:lkcemi)
anou \' šachte, která jde od krovu až do sklepu.
p do šachty je jen z místnosti, kde je pokladna·
. V noci ovšem jsou tyto dvere - železné s žeonovou v~'plní -, peclive uzamceny. Nicméne
te tí, kdyby lupic tyto dvere otevre!. Pokladnu
nenajd,,:.Pokladna je nekde mezi podkrovím a
m. Kde je, lo vedí jen dva reditelé, kterí delali
í pokladní uzáverku, kterí zavreli pancérové
hty a uvedli pak v pohyb elektromotor, ·jenž
je .a spouští kasu. Je možno, že se lupici dokde pokladna v tu a tu noc je. Bourají, reknešachty v druhém poschodí. Nevadí, pan šéf a
ionári i komitenti mohou klidne spát. Nebot
Yiku,kdy kasari probourají poslední vrstvu
rotrhnou jeden z nescetných drátu, jimiž je vnihty obetkán. Protržení drátu, jímž prochází
rick~'proud, má už od dob Galvaniho urcité
. K'lsar uslyší najednou bzucení jakoby zdviadna majestátne a nezadržitelne klesá do hlubudou kasari slyšet jakoby šplouchání. To
y hj m;unení, ale skutecné šplouchání. Znepohlavní pokladna totiž se ve sklepe ponorí do
naplneného vodou. Je tam tolik vody, že je jí
nad vrch pokladny. Pokladm sama si z lázdelá, protože je vodotesná.
y možno porušit ci pokazit elektromotor zdvitom prípade nabude automaticky pokladna
a ponorí se do vodní ríše bez motoru také.
totiž hlavne pro vytahování pokladny. Hiodou je také zároven opatrením proti požáru.
icu, poverený ovšem }'lzykem svatojánským,
tví, jak dostat kasu do vody i bez probounelt!.

I

i

zajištení pokladny je sice nákladné, ale neJfí. Kasar je konecne také clovek.
o tatní zpusoby zajištování pokladen JSOu
'ctefí a pocházejí vetšinou z Ameriky, totiž
•ch státi't.K nov)'m zpusobum patrí: ve zdivu
mí tnosti je soustava dráttl, jimiž prochází
okého napetí. Prívodu proudu je nekolik,
rum není mOžno proud vypnout, než se dají
í zdí. Zdi pokladny jsou naplneny omamným
plynem. Tento zpusob je v Nemecku na
:vodeIn~'chodboru, protože takov~'1Tli plyny
otráven mechanik, povolaný k otevrení pojíž klíc se majiteli .ztratil. V Nemecku se
• pokladny nevyrábejí.
pecnostní opatrení se kombinují s ap1ráty,
aticky chrání druh)'m zpusobem: rušením
H. Celá pokladní místnost je takrka vydlážckými kontakty, které jsou ukryty pod kolinoleem. Ve dne jsou zvonky vypnuty.
se rozléhá každý krok ucinený v pokladní
tuctem zvonku na všech okolních strážnicích
a v úradovne nejbližší hlíd1cí spolecnosti.
o h)"vají pokladny obetkány pres noc sítí
koro neviditeln)'ch. Tyto dráty spojují
baterii s žárovkami na kontrolní desce
ud žárovky svítí, jsou dráty v porádku,
Protrhne-li kasar nekterý z drátu tím, že

prikrocí k pokladne, shasne žárovka a mech;michm
zarízením se rozezvucí poplašné zvonky.
V pražských b1nkách je hlídací služba organisována
tak, že jedna ze strážnic je v místnosti bezprostredne
pod sálem pokladen. Tím je dána záruka, že nikdo
nepujde na pokladnu podlahou. Druhá strážnice je nad
pokladnami. Pokladny samy jsou obycejne v sálech ve
stredu budovy.
tam jsou ovšem hlídky strídané tak.
aby nebyla výmluva 111 neodolatelnou ospalost.
V pokladních sálech, kde jsou jednotlivé pokladny.
bývají rozestavena velká zrcadla, jež poskytují hlídaci,
jenž tudy jde, na první pohled perspektivu na všechny
steny pokladny. Rozbít zrcadlo neposkytuje kasari sice
obtíží, ale upozorní také ihned hlídku, že neco není
v porádku.
Opatrení zde mcrtnutá jsou vecí soukromou každého
majitele pokladny. Policie sama zarizuje ochranu pokladen mnohem velkoryseji. O tom bude rec ve zvláštní
kapitole.
Soukromá opatrení, jak se vystupnovala hlavne ve
Spojených státech, mají však jednu zásadní stránku.
která je mimodek vyslovena v nápisech vyvešených
v chicagských bankách: »Pozor! Phtíme odmenu: za
bankovního lupice zastreleného in flagranti deset tisíc
dolaru. Za lupice za živa zatceného ani cent.«
Je vecí teoretikt"l najít pro to vysvetlení. Skutecnost
však ukazuje, že úbytek v poctu pokladen vyloupených
hasákem znamená prírustek v poctu bank vyloupených revolverem. Bank, vyloupených se zbraní v ruce
za bílého dne. A vražd bankovních poslu.
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Teichman:

Dustojnictvo .jalro stav.
II.
Jiná vec je casté prekládání s jednoho místa na druhé.
Ti,· kdož rozhodují o tom, zda má být dustojník preložen k jinému pluku nebo k jiné službe, mají pro taková
opatrení jiste hodne duvodu, zpravidla služebních, ale
je jisto, že to casté a nekdy i ok1mžité prekládání dustojníku pusobí mnoho obtíží, hlavne rodinných. Jde-li
o ditstojníka svobodného, je situace mnohem snažšÍ než
u dtlstojníka ženatého, otce detí, které v míste, kde dosud sloužil, navštevují
nejakou strední školu a pod.
Je-li v blízkosti nového pusobište podobný ústav, pak
je vyhráno, ale mnohem horší je rozhodování. co s detmi, když takové možnosti není. To platí zejména o Slovensku a Podk:upatské Rusi. Deti takového dustojníka
hývají zpravidla ponechány v míste, nejcasteji u cizích
lidí, což znamená jednak zvýšení nákladu, jednak citelné porušení rodinného klidu dustojníkovy domácnosti,
nehlede k celé rade zjevit, jež takové odloucení detí od
rodictl vyvolá.
Nebo se stane, že dustojník je náhle preložen do jiné
posádky, kde, pres všechnu moc zákona, nemllže dostati vhodného bytu. Takových prípadu, že dustojník je
nucen žíti odloucene od své rodiny, je velmi mnoho,
protože v dnešní bytové krisi je nekdy zhola nemožné
dostati byt, kterÝ by odpovíd11 príjmltm vojenského gíÍžisty.
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J{eklo by se, že toto vše musí vždycky ustoupiti zájmum vojenské služby, jež se nemllže podríditi osobnímu pohodlí dllstnjníka, o nehož se pri preložení jedná. Ta je pravda, ale pri tom nelze zapomínat, že správn.\' a úceln~' v,Ý'kon vojenské služby závisí hlavne na
spokojenosti lidí, kterí ji provádejí. O tom, zda je nebo
bude opatrením s\,ého nadrízeného velitelství dustojník
spokojen cili nic, hy se prece také melo trochu uvažovat. Platí-li na vojne jen rozk,'lz, dobrá, tedy rozkaz,
ale jak\' je v tom rozdíl. m~-li jej vyplnit clovek, kter~'
svou povinnost plní s láskou a porozumcním, nebo ten,
kter~- ji vykonáv3 ,::iste mechanick)', jen proto, že to je
jeho chleba a že -- musí) Nekolikeré preložení mllže
í:ptlsobit, že i jinak dobrý dllstojník ztrat; zájeU1 o své
povolání, nebOl nic tak rušive nepllsobí na náladu. jako
stálé prizpllsobování se pomedllTI, které jsou II kažidé
posádce jiné. 1'akov)' dtlstojník potom nikde nezvyknf'.
nesnaží se o to, stáv;l se neMltkEvÝm sarnotárem, jehož
rozmary a nechut k všemu. co považuje za prícinu své
nespokojenosti. odnáší zpravidla jeho nejbližší okolí podrízení.
A takov~' dll,>tojník se státu nejen prodraží, nýbrž
ohrožuje i už tak malou Irlsku k vojenské služhe.

*

Sedet \' kancelári nebo behat na cvicišti - to je
vclk~ rozdíl. Dllstojník služeb proto dobre ví, že jeho
druh, dustojník zbraní, je na tom vždy hLlr již proto,
že v kancelári, at v jakékoh, není prece jen tolik té
zatrolené vojny, jako v kasárnách. V kancelári je možno službu všeli jak rozdelit a ulehcit. za to v kasárnách
beží život bez prestání jakO' film a zde také každ)' pokus k »ulehcení« je vykládán se zretel,em ke kval:ifika'cní listine, v kteí-é, mimochodem receno, se l~ikdy
nežertuje.
Vojenské kvalifikacní listiny! V žádném oboru lidské práce se kva1lifikace nezkoum;l a nemerí tak lékárnicky jako na vojne. Delej co ,chceš - nakonec z toho
vypadne »velmi dobrá« nebo »dobr;Í,«, protože »v)'tecná« je risikem jak pro dt'istojníka, kterýTí byl obdaren,
tak i pro predstaveného, jenž kvalifik,ovaL Má-Iii dustojník »výtecnou« a chce-j i si ji udržet i do príští
kvalifikace, to aJby se samou cinností roztrhal. »Výtecná« to za,vazuje a nutí pracavat
tehdy, kdy by si mohl
dáti, tak ríkajÍc, nÚ'hy na trnož'. Zejména je-li to clovek
jen trochu ctižádostivý,
Ale i ti dllstojníci, kterí se ve své kvai'ifikacní listine
teší jen »velmi dabré« nebo »dobré«, nesmejí' s klidem
zažívat, protože kvalifikacní listina, jako prílaha k návrhu na pÚ'výšenÍ a, pod .. davede nekdy zpusÚ'bit tolik
zlého rozcarování, jakÚ' nic jiného. Docela jinak vedené kvalifikacní listiny také zpusobily, že dnes již nevidíme tolik dustojníku civet v kavárnách nebÚ' pramenovat na kÚ'rsech, ja-k to dríve byl!<)pravidlem. Krome
toho prakse zavedla ,celou radu zvláštních kursll a škol,
v nichž posluchaci, nevyjímaje ani plukovníky a generály, musí sv lIj prospech' ve zkouškách náležite
osvedciti, není-l,i jim lhostejný osud, který by je stihl,
kdyby se jejich schopnasti k té neb oné službe ukázaly
nedostatecnými. StPicí, když se uvede jen pocet služebních predpisu pro každÚ'u z:brai'í, službu nebo útvar,
aby tu byla aspon približná predstava o tam, co dnes
každý dustojník bez výjimky musí avládat. Zejména
u de10strdectva nebo u správní služby.
A ted neco, o cem se u nás, aspo!n oficiálne, nerado
hovorí, totiž: proc, jaký úcel byl sledován zákonem.
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ktedm se príslušníkum aktivní vojenské služby odnímá právo volehní. Povšechne vzato uvidíme, že se tak
sta~o hlavne za tím úcelem, aby se armáda »odp<Ylitisovala« nebo jinak: »aby byla vynata z víru pol,itick)'ch
bojú a trenic«. Budiž. ale pri tom se naskýtá otázka,
co se tímto opatrení'!Tl! prakticky dokázalo. Zdá se, že
snad jen to. že vOojenský gážista, ztrativ volební právo.
hyl vyškrtnut z p.rogramu a mocenských úvah politick~'ch stran, jímž je jeho osud ted dvojnásob lhostejn)
než kdy predtím. Toho tedy bylo dosaženo neobycejne
rychle, ale zda se \,-ojensk), gážista tak dalece »odpolitisoval«, že hy již ztrativ i všechen zájem o výV0'ja
stav našeho palitického života, je, myslím, zatím pochybné. S tOohoto hlediska posuzováno se také ukáže,
ž,e zákon. kter~' oc1l1alaktivním príslušníkum vojenské
c.lužhy základní obcanská pr;wa, by], krokem nazpet.
Tímto ve svých clllsledcích nedomyšlen'ý'm a jen mocensky provedeným odpolitisováním
vojensk)'ch gážistLl, byla snad nejméne zabezpecena demokracie, jak se
to u nás s· Ú'Mibou ríká. Opak bude pravdou, uváží·
me-li. že dnešní armáda není bezduchym automatem.
kter~' by na povel udelal vše, co by se od neho žádalo.
n),brž ž,e se sklúdá z jednotlivcll, kterí jsouce zbaveni
volebního práva, nebyli zbaveni schopnosti uvažovat
co je dobré a co niko~i. S tímto faktem je treba vždycky
pocítat. kdykoli by se zéLclouvažovat o pomoci vojska
v té neb oné otázce, která by se politikLl'111nejednou
vymlda z rukou. Spoléhat se ne na lidi. kterí za všech
okolností si zachovají svúj vlastní úsudek o vecech.
i když z rozhociování o nich byli a pri'01-i vy]'ouceni.
nýbrž na jednotlivou massu ovládanou rozkazem, který
musí b),t vyplncn, nemusi~o by se vyplatit práve tem.
kterí ani po zkušenostech z poslední války. zejména
z historie našehD odbÚ'je, jsÚ'u opet nakloneni považovat vojáka za bezdllch~, nástroj vládní po1'itiky.
S hlediska opravdové demokracie musilo by se jeviti
toto odpoliÍtisování vojenských gážisttl ješte v trapnejším svetle. kdyby se pri tom myslilo jen na politiku
jako na »umení použíti. theoretick~'Ch poznatku O' státu
a právu státním v praksi« a ne na po'litikarení v nejhrubším slova smyslu, které se \1 nás tak zhusta zamenuje s pojmem politiky vlrbec. Zac hy se potom musil
vojenský gážista považ,ovat, kdyhy mu byl:a samým
státem, jemuž výhradne slouží, odp,írána možnost a
schopnost k cinnosti. kt~rou nelze upríti žádnému dospelému obcanu republti'ky, pokud tento nebyl rozsud·
kem rádného soudu tétO' možnosti zbaven? Ale práve
proto, že politikou se u nás zpravidla rozumí jen od·
porná tahanice mezi stranami, zatím Co veci opravdu
státní bývají ponechány na pospas náhode, musi,! být
voják odstaven z tohÚ'to politického života, aby v prí·
pade nebezpecí, jako nejaká zázracná deus ex machim
zabrá:nil katastrofe.
Ale takový predpoklad, jak již bylo receno, se nekdy
muže ukázat jako skrz naskrz pochybný. Prípady, že
vojsko ucinilo pravý opak tohO!, co Se na nem v politických otázkách požadavalo, jsou, zejména po válce,
dosti casté (Špan,elsko, Italie, Polsko) . Nebot všude,
kde príslušníci vojska by1i vyradeni z politického života státu a odkázáni jen na zájem jejich služby, setká·
váme se s urcitým napetím mezi vládnoucí trídou a
vojskem;; které, jsouc ve svém celku živlem velmi konservativním, nakloneným k individual.istickému nazí·
ránÍ na vše, 'co se ve státe deje, casto se nespokoju~
s hubenými výsledky demokra'Cie tam, kde by - jak
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ti - mel platiti rozkaz a nikoli stálé
ké po:;ice vládních stran ve státe.
áhám ríci. že práve se stanoviska
defadení príslušnÍl tI vojska z politického
státi:' prede vší rn \'elkým nebezpecím
li samu. protože je-.1i lato duležitá a proejší :;lnžka obcanll y politick)'rch vecech
a. nakonec ztratí· všechen
zájem
na
v cem sama nemá podílu a proti cemu
dohc jiste postaví.
Prípad
Gajdllv
mohl hy tu b),ti príkladem.
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rudéln vojenství.
I.

porádku, že se dnes v prvé rade snažímé
t dobrého vojáka a schopného ni'žšího veo pozornosti venujeme disciplinám, které
ždé branné stavby a vojenské vedecké
t
u nás pracuje na vytvorení j e dno tš k o I y podle f ran c o u z s k é voj e n, ale málo kde se docítáme. co je to jedkola a co je vojenská doktrina. Nejsme
e tar~rch armádách neb~'vá slušným slíbež n Ý c II výrazu, která vývojem pozmenila nebo se stala bezvýznamnou
ují. Jen tam, kde je mnoho mládí a málo
á e od plic a bez obalu.
armáde, práve když prodelávala své detské
tlže \' roce 1920, vzplanula divoká debata
rofesionálnícli revolucionáru o tom, co sluší
em "doktrina« a co znamenají slova »jedsporu zasáhl také b~rvalý vrchní velitel
b valý carsk~r plukovník generálního štáU "O vojenské doktríne
budoucna«. Vae 1917 skvclé lotyšské strelecké brigáde.
že ruskou válecnou školu navštevoval
ho spis ~lel1izvlášt peclivý. Psala ho
n etrná, ale uprimná, nekompromisní,
n dlouhé hádání s protivníky, specialisty
n také se samorostlými revolucními gemoderní válce necichli, a se sovetským
vubec.
pokojencem již v carské armáde. To cájeho okamžit~' prechod k bolševikum.
rálního štábu mel príležitost nahlédého ústrojí carského vojenství a poznat
hlodaly a bujely. Proto ten nevraživ~r,
když v mladé revolucní armáde setkia »romantismem«, které pokládá za
jejich opak: carskou nemyslivou
zaeni ~!ovanem. To cítíme v té nelítostzbervé vášni. .Je Lotyš. Je to príslušník
národa, kter~' má smysl pro šedou úcelt i nedosta·tek.
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právne tvrdí, že dnešní voj e n s k á
la ze staré boj o v é i n str u k c e
j n s k ý c h rád U. Od té doby, kdy
d ypravují se do války mobilisovaní
tatky, stala se vojenská doktrina nalos tát ním.
vojenskou doktrinu jako na II k LI

o stá t n í voj e 11 s k é h o t o vos t i. Prohlašuje
velmi
století je také úpadkem ruské vojenské nauky, která tyla
naukou výlucne vojenskou. Tento omyl v minulosti zavinil, že státy nikdy nevedely, jak jsou vojensky silné, odliadlljíce stá t ním
o c poctem vojáku. Proto pro ne
byly války takovou živelní pohromou jako povodne a zcmetresenÍ.
Neštestím staré ruské armády bylo, že v 19. století
bojovala jen se slabými, vetšinou necivilisovanými
protivníky, hlavne v Asii, kde vítezila hrubou presilou. 19.
století je také úpadkem ruské vojenské nauky, která tyla
jcn z autoru západu. Po neštastné
válce s Japonskem
pocalo se v l<usku hlasite volat po vojenské doktrine. Na
to car vzkázal armáde, že jí dá doktrínu sám, a ponevadž
na slib zapomnel, šla ruská armáda do svetové války "podle starého zvyku v neporádku«. Teprve po svetové válce v rud é armáde oživly tradicní prezurivé spory o doktrínu, které bezplodne umlkly v J'oOce1920, když diskutující vojenští literá ti dokázali si vzájemne
odbornou negramotnost.
Pro Vacetise vojenskou doktrinu založil Suvorov slovy: "Palby vynucují vítezství«.
To bylo proroctví
p aI e b n é d o k t r in y moderní a povel k vývoji strelecké
techniky. Úkolem j e dno t 11 é š k o I y je uskutecnování
jednotné doktriny v armáde (takticky a organisacne)
a
v obyvatelstvu
vubec tvorení jednotného názoru na vojenství a obranu státu. Ruská armáda šla do svetové války s nemoderní doktrinou bez jednotné školy.
Napoleon a Suvorov budovali své úspechy na delostrelecké palbe a tak se stali zakladateli moderní p a I e b n é
d o k t r n y, která žádá stálé zdokonalo'vání
a rozmnožování palebných
zbraní. Pred svetovou
válkou Rusku
chybely prostredky,
aby si dostatek techto zbraní opatrilo. Proto hledelo s í I u p a I b y nahradit r í t í c s e
I i d S ko u ID a s s o u. To neznamená, že by v ruské armáde pale~má doktrina neexistovala.
Byla však prijímána
jako doplnek dok t r in y chladné zbrane, jejíž t a k t ik a platila v ruských radách až do svetové války. Vacetis
uvádí nekolík bodákových
íltoku, které sám videl, podnikané na velkou vzdálenost
bez palebné podpory delostrelectva
a 'pechotn,ých zbraní. D o k ,t r i n ach I a d n é
zbrane a její taktika stavely na morální síle massy t í hn o u c í a u tom a t i c k y v pre d. Zde prevaha jedince
nic neznamenala.
Vacetis se táže, zda je dnes bodáku odzvoneno, a hned tvrdí, že nikoli. Bodák v moderním boji
má význam jen pmti demoralisovanému
a desorganisovanému nepríteli, který postrádal
naší palbou delostreleckou a pechotnou. I Vacetisovi bodák zustal symbolem
cinu.
Ale doktrine palby hrozí konkurent. Plyny, o s lep itelnými
paprsky
a otrávenými
strelami
vstupujeme
do epochy z b ran í c h m i c k ý c h a tím
také na práh c h e ID i c k é d O k t r i TI y, která slibuje
prevahu tomu, kdo bude mít vetší výrobní možnosti jedu.
Chemická zbran je levnejšÍ, Proto muže vyrovnat
rozdíly v silách hospodárských
a lidských. Škoda, že auto. rova vznetlivost
a úryvkovHost
nedaly mu možnost
o chemické do~trine jako doktríne bud o 11 c n a více po-
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vedet.
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Vacetisova
definice strategie je mlhavá. Podle našich
predstav
je str a t e g e n a u k o u o bez pec n o s t i
stá t u. Pokládejme
za správnou
Vacetisovou
definici
vojenské
doktriny
jako
nauky
o vojenské
h o t o vos t i stá t u.

i

191

PNtomnosL
Antor žádá, aby vojenská doktrina naznacovala státu,
jak má vhodnou z a hra nic n í p o I i ti k o u vytváret
pro strategii príznivé podmínky. Zahranicní politika muže
a nekdy i musí vytvorit príznivé podmínky pro doktrinu,
ale jen tehdy když to vyhovuje všeobecné strategické
koncepci, která dnes je v podstate str a t e g i c k o u
sp o I up r a c í v mocenských blocích zájmových. Strategie musí diktovat doktrinu nejen se zrením na vlastní
fondy materiální a morální, nýbrž také se zrením na fondy, doktrinu a strategii sp oj e n c u. Doktrina muže pouze poukazovat na slabiny vojenské hotovosti, a bude již
vecí stretegie, jak nedostatku odpomuže.
V této kapitole Vacetis ulevuje svým starostem o budoucnost sovestského státu. Kloudná doktrina (rozumej:
strategie) má žádat spojenectví, které by státu poskytlo
nejen prírustek sil, nýbrž i žádoucí týl, prostredky technické a suroviny. To prý plettí v ješte vetší míre pro stát
docasne o s I a b e n ý, který prožívá revoluci než pro
státy politicky a hospodársky pevné. Ponevadž revoluce
podle Vacetise o s I a b u j e, potrebuje stát, který ji prožívá zvlášt s i ln é h o sp oj e n c e. Povolaní cinitelé nesmí dopustit, aby se revolucní stát ocitl tak opušteným
jako Francie v roce 1789 a Rusko v roce 1917. Dobrá zahranicní politika dovede prý z bývalého neprítele ucinit
znamenitého spojence bud širokou agitací v sousedních
státech, ovlivnováním jejich mass, spoluprací s urcitými
jejich trídami nebo hospodárskými výhodami a zárukami.
Zkušenosti ukázaly, že ve všemohoucnosti agitace je
mnoho moderní povery. Spolupráce s »urcitými trídami"
dala revoluCním politikum víc neprátel než prátel, a ty
»hospodárské výhody«? Nejsou jen krvavou daní a draze
placeným spojenectvím?
»P o n e vad ž h o s .o o d á r s k ý .o rve k j e .o á t e r í
m ode r n í str a t e g i e, m u s í z a hra nic ní .o 01 i·
t i k a h 1 e dat s .o oj e n c e h o s .o o d á r s k y n e j s i lnej š í ho «. Neuvažoval Vacetis a tom, že hospodársky
velmi:isilný spojenec podobá se spíše .o á n u než mourenrnu? Není v nabídce spojenectví, kterou ciní slabý silnému, jistá ztráta samostatnosti a va s a 1 s tví?
V jiné souvislosti dobre podtrhuje Vacetis význam zahranicní politiky pro strategii, které hrozí konstrukce
operací na v nit r n í c hli n i í c h 1. j. válka na nek.:>lik
front. Není to pekným vysvedcením pro stratega, že se
svou neopatrností dostal se státem do bloku státu, které
budou jednou odrezány od ostatního sveta t. j. str a t eg i c k y o b k U c e n y. Tu hloupost provedIo ve svetové
válce Bulharsko a Turecko. Strategickým obklícením je
situace, ve které se octl Napoleon v letech 1814/5, a Nemecko s Rakouskem ve válce svetové. Vacetis zde vzpomíná znamenitého strategického postrehu Fridricha Velikého, který, když mu hrozilo pri vše c h j e h o v íte z s ,t víc h strategické obklícení sjednal s jedním ze
svých neprátel (s Ruskem) výhodné spojenectví a tím
vojenské obklícení politicky prolomil.

*

Tak jako zjednodušuje psychologii válecnou, tak schematisuje Vacetis také politické pozadí vojenské psychologie ve státe. Dá se prý cekat, že dnešním velkým armádám technika poskytne rovnocennou výzbroj, jejíž nejúcelnejší použití na bojišti má umožnit taktika. Pri: téže
v,ýzbroji, téže taktice a týchž silách ocekává na obou
stranách totéž d u šev n í o pot r e b e n Í bojujících. Vacetis zapomíná na m e nt a I i t u národní, na s mys I a
význam války, které by musily být na obou stranách tytéž, a že je tu nezbytna také táž m r a v n Í p oh n u t k a.
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Ten, kdo prý má mohutnejší zbrane, ten také morálne
více vysílí svého protivníka. Ale psychicky zdolán bude
pri téže mohutnosti a síle zbraní jen ten, pro nehož zápas
je zápasem méne mravným a méne existencním. Psycha
je veci promenlivou, ale mohutnost zbraní hodnotou stáIon. Proto Vacetis žádá, aby se zvyšovala hlavne mohut·
nost delostrelectva, a nedelaly se pokusy nahradit palbu
nadšením a zpevem internacionály. Volá vášnive: »Státy,
které chtejí mít dobrou armádu, musí se držet zdravé reality, zbraní bojem vyzkoušených a ne budovat na fanta·
siích, které zplodily hlavy boje neznalé«. Maje zajišteny
prostredky k s niž e n í psychy protivníka v prevaze mohutnosti zbraní vlastních, žádá pak o z výš e n í vlastní
vojenské psychy.
.
.
PSY c h i c 'k o u j a k o s' t voj á k a predpisuje doktrí·
na a její taktika. Z toho vyplývá souvislost mezi doktrinou a v nit r n í p o I i t i k o u, která je p o v n n a podle
Vacetise pestovat v obcanstvu vojenského ducha. Vacetis
žádá, aby doktrina zde vláde d k t o val a. Jinými slovy,
aby m i:I i ,t a r i s o val a verejné mínenÍ.
Príslušníci státu musí být tak prodchnuti s e b e ob et o v á ním jako príslušníci armády duchem žel e z n é
p o v in n o s t i. Tu Vacetis necituje nejakého vYnikají·
cího revolucionáre, nýbrž arciknížete Jana: »Jako svF
rací kaozajka neuzdraví blázna, tak se také nedá získal
duše pouhým pusobením na telo«. Vojín a dustojník musí
být posveceni a sbratreni vel i kým cíl e m války, její
ušlechtilou myšlenkou. Jinými slavy: myšlenka, pro jejíž
hájení nebo šírení buduje se armáda a zacíná se válka,
musí být posvátným a nedotknutelným statkem vše c h
ob c a n 11.
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o volnomyšlenl(árstvÍ.
Pane

redaktore,

k tomu volnomyšlenkárství.
Pred lety (dávno už nevím, kdy
a kde) jsem cetla projev jednoho neštastného
otce - volnomyšlenkáre.
Bylo to pred vánocemi,
a on chudák prišel do
strašných
rozpaku a rozporu, jak by to mel udelat, 'aby se vlk
nažral a koza zustala celá. Ten vlk - to bylo jeho volnomyšlenkárské
svedomí, a ta koza byl jeho otcovský cit. Rád
by byl - jako každý jiný porádný táta - svého kluka podaroval, ale svedomí strašilo a harašilo zle. Jak to asi na konec
dopadlo, jsem se ovšem nikdy I\edozvedela,
ale toho kluka mi
bylo hrozne líto!
Od té doby nezbavila
jsem se už nikdy takového divného
mínení, že clovek myslí volne jen pokud se nestane otrokem
nejaké organisace,
která ho nutí myslit podle jejího komanda.
že po prípade žádný jiný clovek nemusí být takovým otrokem
c i z í h o myšlení jako práve »volnomyšlenkár«,
a že organi·
sovaný
»volnomyšlenkár"
anebo »volný myslitel« jsou dve
nejen docela rozdílné, ale dokonce dve protichudné
veci.
Od té doby také isem si neprestala
pochvalovat:
zaplat pán·
buh, že jsem nemela tatínka
volnomyšlenkáre,
který místo
vánocního podarování by mi byl do hlavy vtloukal rozumársk~
ucené formulky, že je to všecko jen samá hloupost, že je »den
jako den« a pod. Díky tomu, že jsem nebyla okradena o celou
tu poesii detství, nemám ješte ani dnes v srdci vyprahlou 5a.
haru a nebudu ji mít do smrti. A volne jsem se naucila myslil
sama od sebe - tak volne, že by skoro neškodilo, kdyby te
\'olnosti bylo trochu min.
Aru,

Rtlžicková.

