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Masarykova osobnost.
II.
Prísného logika musí trochu udivovati, že tento muž,

jenž »ve svém živote nikdy ani na vterinu nebyl
atheistou«, nikdy také nejevil zvláštní úsilí zachytiti
predstavu boha za cíp plášte a ptáti se: kdo jsi a co jsi,
vznešená predstavo? Pozorujeme, že klidne žije u nohou
boha naprosto nevyjasneného. Prijde-li rec na boží podstatu, mluví nezretelne: »vecná síla«, »prítel - kamarád«, nebo: »kdo podle vašeho mínení stvoril tuto kvetinu? Neco musí být.« Nad jeho hlavou vznáší se mlha a
oblak; ale je jisto, že s tohoto oblaku sestupuje na nej
síla a duvera. Náboženství jako historický útvar, nábožtnství jako církev jsou v Masarykovi naprosto oslabeny
racionalismem; ale náboženství jako instinkt je v nem
nevykorenitelné. Svedcí o síle, nikoliv o slabosti tohoto
instinktu, že se obejde i bez urcité· predstavy o bohu.
Slabší víra nekdy potrebuje urcité formulace. Kdo však,
dedictvím po predcích, je víry pln, muže proste veriti
i jen v »neco«. Masaryk soukrome mluvíval i o náboženství bez boha. Buh je záležitost transcendentálrií - ale
z Masarykova náboženství jsou nejakou mocnou silou
transcendentální kroky vylouceny. Víme, jaká je to síla:
racionalismus. Z jeho náboženství plynou všechny dusledky pozemské, avšak žádné metafysické.
Clovek
s metafysickým toužením se z jeho díla nenasytí. Ve
»Svetové revoluci« formuluje svuj definitivní názor na
náboženství:
»Moderní porevolucní clovek lépe si ujasnuje podstatu
náboženství.
Pochopuje
zejména
rozdíl
náboženství
a
mravnosti: nezavrhuje náboženství,
ale rozlišuje v nem a
z neho mravnost a na mravnosti
organisuje
své spolužití,
protože mravnost - láska, sympatie, humanita - nepodléhá skepsi jako transcendentní
ideje theologické.
vývoj
dokazuie, jak hlavní náboženské ideje se menily, jak slábly,
kdežto základy mravnosti,
reální cit cloveka k cloveku,
nedají se žádným rozumem, žádnou skepsí vyvrátit.
Viz
tIume! '" To neznamená, že náboženství
není oprávnené,
žádoucí, nutné; znamená to jen, že moderní clovek chce
náboženství souhlasné s rozumem a náboženství
svobodné a individuální«.

Transcendentní ideje, praví Masaryk, podléhají skepsi,
kdežto mravnost skepsi nepodléhá. Ponevadž však buh
je idea po výtce transcendentnÍ, je patrno, že základy
Masarykova náboženství jsou jinde než ve víre v boha.
Citát, který jsem uvedl, predvádí nám náboženstv{ odbožštené, zbavené transcendentálních prvku a tím i boha, nebot buh, at jest cokoliv, je prvek transcendentální.
Z celého náboženství je tu ponechána jen ethika, ale ani
ta konec koncu nezakládá se na ne·cem specificky náboženském, nýbrž, jako u Kropotkina, na »reálnÍm citu cloveka k cloveku«. Zdá se, že jsou dva typy lidí: jedni,
ztratí-Ii víru v boha, zacnou behat po ctyrech; druzí,
mezi než patrí Masaryk, jsou schopni i potom ujištovat,
fe nikdy, ani na vterinu, nebyli atheisty; objeví v sobe
zákony mravnosti, tak pevné a nemenné jako zákony
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prírodní; nadsvetské zrídlo náboženství v nich možn~
vyschlo, metafysická fontána, která dštila na evrop~ke
lidstvo skoro dva tisíce let, jich neskrápí; ale svetske a
pozemské dusledky náboženství zustávají pro ne pevny
a jasny. O tom, je-li Masaryk svou podstatou filosof, mohou býti pochybnosti; ale nikdo nemuže pochybova!
o tom že jest svou podstatou muž cinu. Má práve takove
nábož~nstvÍ, jakého potrebuje: jeho-dejištem je zeme, nikoli nebesa. U nekterých lidí náboženství vzalo na sebe
formu vytrženého zírání do nebe. Masaryka nikdy nebolel krk od dívání vzhuru. IilavnÍ dusledek jeho náboženství je príkaz drobné a ustavicné práce na tomto
svete. Náboženství mu tak dodává poslední jistotu jeho
cinu. Potreboval náboženské presvedcenosti, aby mohl
jednat, nebo jednal, protože v nem byla náboženská presvedcenost - kdo to rozhodne? Jisto jest jen, že náboženskost byla pruvodcem a oporou jeho cinu. Ríká-li nekterým jejich buh v šeru kaple: Modli se! - k Masarykovi jeho buh mluvil v plném denním svetle takto:
Jednej!
Dovedu si predstavit, že mnoho lidí, jejichž konkrétní
víra by nemela více obsahu než Masarykova, by se dovedlo docela rozejít s náboženstvím. Ale Masarykovo
lpení na náboženství zasluhuje si skoro názvu tvrdošíjnosti. Nekdy se vám zdá: ješte jen toto nebo "ono domyslí a ocitne se vedle nás jako ryba na suchu. Ale zpozorujete, že Masarykuv duch opet se klidne· vrací do
proudu náboženskosti; sít racionalismu nedovede jej vytáhnouti z tohoto proudu. Denis napsal o Masarykovi, že
je v nem spojen realismus s mysticismem; o jeho mys ticismu ucinil pak tuto poznámku: »jest mi nesnesitelný«.
Zde logický Francouz se zarážel nad nezcela logickým
spojením víry a rozumu ve Slovanovi. Jsou. jisté prvky
v Masarykovi, které by bylo možno približne nazvati
mystickými. V drívejších dobách více než nyní. Když
zakládal realistickou stranu, zanášel se nejakou dobu nazvat ji »jednotou ceskobratrskou«. V té chvíli jiste živel
mystický v nem prevládal nad smyslem politickým. Ale
ješte i ve »Sve'tové revoluci« propuká tu a tam onen živel, který Denis nazýval mystickým. Masaryk.licÍ svúj
pobyt v Rusku a praví: mel jsem mnoho štastných náhod za revoluce v Rusku; »být více povercivý než jsem,
upadl bych do chyby Vilémovy, pokládajícího se za
zvláštní nástroj BožÍ«. Neupadl do této povery; charakteristické je, že na to aspon pomyslil, a pomysliv, racionalisticky to vyvrátil. Také v Benešove cinnosti sleduje
Masaryk lehké stopy jakési Prozretelnosti, ac pro nás
ostatní jiste racionalista typu Benešova se zdá býti nejméne vhodným mediem pro styk s nadsvetím. Masaryk
nadhazuje otázku, nevypadá-li jako rízení Prozretelnosti,
že se Benešovi podarilo zorganisovat Maffii pred ocima
policie a štastne se dostat za hranice na falešnÝ pas. Jak
vidím, múj rozum je zcela neupotrebitelnÝ pro takový
myšlenkový pochod, ale v Masarykovi v této chvíli pracuje jiný živel než rozum. Uvádí také, že šel za revoluce
po Kiieve, akule pred ním se zaryla do telegrafní tyce;
»tedy,« praví ve »Svetové revoluci«, »stejná Prozretelnost bdela nade mnou i nad námi obema« (nad ním nad
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Benešem). Snad takovými projevy omluvíme Denise, odvážil-li se mluviti o mysticismu v Masarykove osobnosti. Ale práve tam, kde Masaryk nejvíce a pro raci 0nalisty asi nesnesitelne mluví o Prozretelnosti a jejích
zákrocích, ukazuje, že víra v ni je mu necím jako o sval
více na paži mužove. Jeden starý rytír pravil, že má
dlouhou paži, zvlášte když ji o mec prodlouží. Masaryk
by mohl ríci, že má dosti velkou sílu, zvlášte když ji podepre vírou:
"Proto však,« píše, "že Prozretelnost se o nás a o svet
stará, nevyplývá z toho fatalism necinnosti, nýbrž optimism synergismu, prísné prikázání co nejúsilovnejší práce,
práce pro myšlenku. Jen tak smíme ocekávat ty t. zv.
štastné náhody, tu vnitrtlí logiku života a dejin, a spoléhat
na pomoc BožÍ."

Scéna jest jasná: tu není muž, drcený velikostí božÍ a
. plazící se k uctívání; tu není muž, ovládaný náboženstvÍm; tu jest muž, jenž ovládá své náboženství; tu není
náboženství jako snení a dumánÍ, nýbrž jako životní
elán. Jest to pragmatické náboženství; náboženství jako
doprovod cinu. S hlediska cinu a prakticnosti rozlišuje
Masaryk i mezi konfessemi: katolicism, zdá se mu, nevede nikam; protestantism ho zaujal jako náboženství
zemí pracovitejších, demokratictejších, lépe administrovaných. Masaryk nikdy se nemísil do sporu mezi dogmatikou katolickou a protestantskou : pozoroval pozemské
dusledky obou konfessí, a podle toho pro sebe rozhodl.
Ferd. Peroutka.
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dokonale vyrízen jako je dnes. Byl by rozhodne bulvárnejší, to
jest zajímavejší a tedy také nebezpecnejší i jako clovek odsouzený. Tisk pana Stríbrného dovede prece z mrtvol težit
stejne pohotove jako vytrvale a zajistí-li si tím slávu sám, dovede k ní dopomáhati i mrtvolám.
mz.
Náhražka celního míru.
Celkem málo bylo dosud zdurazneno, že ze ženevské konference o celním prímerí vyšlo neco docela jiného, než celní
prímerí. Podle Briandovy myšlenky melo být celní prímerí na
nekolik let jakýmsi úvodem k evropské celní unii. Šlo predem
o to, aby se zarazily dosavadní závody ve zvyšování cel. Kon'cepce politiku byla nesporne dobrá (vedle Brianda stál za
tímto plánem také Macdonald, nedávaje se rušit mrucením
z konservativního tábora). Ale ukázalo se, že Locarno bylo
prece jen lehcí, než Ženeva. Politikové nepocítali s komplikovanými úcty hospodárských politiku, z nichž vetšina si myslí,
že bez cel by hospodárská politika byla nemožná. Ironie osudu
chtela, že to byl Brianduv krajan, pan Serruys, který v Ženeve
povali!, co hospodárský komitét Spolecnosti Národu podle
Briandovy myšlenky dal dohromady. Ale rozejít se bez výsledku - to bylo príliš povážlivé pro prestyž Spolecnosti Národu. Tak se tedy s vydatnou pomocí francouzskou slepila náhražka, které se oficiálne ríká mezinárodní obchodní konvence. Nezakazuje se už v ní zvyšování cel, ale žádá se zdvorile,
aby se cla zvyšovala jen po predchozím ohlášení a tedy jaksi
méne nápadne .. Místo zákazu zvyšování cel se zakazuje vypovídat obchodní smlouvy. Je to tedy slabá náhražka za celní
_ prímerí a nelze se tuze divit, že se zatím ukázalo jen 11 podpisu na tomto nouzovém aktu. Každý ví, že by Evropa potrebovala mnohem víc, ale nikdo neví, jak se k tomu dostat.
Je pri tom pochybné, promení-li se aspon tech 11 podpisu také
v ratifikace.
K.
Junctim ze všech nejtrapnejší.

Vyrízený Tuka.
Zpusob, jakým bylo zahájeno odvolací prelícení v procesu
proti Tukovi, ukazuje již dnes, že Tuka je vyrízen definitivne.
Stací jen porovnat novinárské referáty o prvním procesu s referáty dnešními, aby bylo jasno, že o Tukove návratu do politiky nemuže býti za žádných okolností ani recí. Jde tu
o vzácný prípad s~utecného vyrízení, jež se projevuje i v tom,
že ani nápovedi o nových obvineních Tuky nevzbudily pozor-'
nost. Kdyby dnes Tukovi bylo dokázáno, že chtel Ludendorffa
jmenovat velitelem rodobrany, neznamenalo by ani to již sensaci, protože se o nem již verí všechno, s jedinou výjimkou, že
totiž byl prítelem Ceskoslovenské republiky. Nikoho proste již
nezajímá, je-li to ci ono, co se o tomto muži vypráví, pravda,
protože nejduležitejší vec, že pracoval proti republice, je obecne považována za zjištenou. Takové presvedcení u nás neco
znamená, protože máme bohužel až príliš mnoho dokladu, jak
nevyríditelní jsou nekterí lidé, o nichž síce nikdo není presvedcen, že jim bylo ublíženo, o nichž se však ví, že ješte mohou
uhližovat jiným. A pak je Tuka ovšem nezábavný zjev. Pokud
se pretvárel a zapíral, užíval svého práva jako obžalovaný, a
jeho komediantství se nepromenilo v tajtrlictví, jež by ho mohlo
ucinit zábavným. Zustal i pred soudem tak trochu profesorem
a pokud jde o dustojnost, predcil v ní bývalého námestka ministerského predsedy pana Stríbrného asi tak jako Oaurisankal' predcí velkostí hromádku šterku. Jeho nekdejší prátelé,
Hlinkovi ludáci, se zatím s panem Stríbrným spojili a snad také
proto traktuje Stríbrného tisk odvolací prelíceni diskretne a
milosrdne. Jaké perspektivy se však otvírají, predstavíme-li si,
že by se Hlinka byl se Stríbrným spojil ješte pred prvním procesem! Zdá se nám, že by Tuka za techto okolností nebyl tak
194

Agrárníci udelali junctim mezi otázkou staropensistu a otázkou cel na dobytek podle váhy. Snad od toho upustí, ale to je
vedlejší. Toto junctim znamená: My vám povolíme prilepšení
staropensistum a vy nám dáte cla na dobytek a sice podle
váhy a podle našich požadovaných sazeb a ne podle kusu.
To znamená, že agrární strana se domnívá, že staropensisté
jsou chudáci, kterí stojí v radách socialistu, a pod jejich ochranou. Nutno dáti za pravd~ hlasu jednoho sociálne demokratického listu (nemeckého), že staropensisté celkem svým sklonem spíše tíhnou ke stranám obcanským, nesocialistickým.
Také nutno ríci, že socialisté nemají ke staropensistllm vztah
agitacní, že jim chtejí prilepšiti z duvodu, kterým se ríká útrpnost a soucit. Vec staropensistu není tedy nejakou vecí, za
kterou by zvlášt stály strany socialistické, je veci obecnou
a možno-li k celé veci neco ríci, pak možno vysloviti pouze
politování, že Národní Shromáždení ujímá se staropensistu teprve nynÍ. Kdyby Národní Shromáždení bylo prodchnuto pocitem úcty stárí, který je v každém normálním cloveku, pak by
bylo hnáno k tomu, aby pro staropensisty už už neco udelalo
a necekalo by až prijdou agrárníci a reknou: Bud staropeltsisti a cla na dobytek anebo nic. Tedy junctim a to junctim
se všech nejméne populární, ponevadž jsou to staropensisté
s celou svojí zbídacelostí, kterí mají popohnat uskutecnení a
splnení agrárních požadavku, aby se cla na dovážený dobytek
vymerovala podle toho kolik dobytek váží a ne podle toho
kolik kusu je v jednom vagonu. Chápali bychom konec koncu
junctim mezi gentským systémem a novelisaCÍ dobytcích cel,
chápali bychom junctim mezi trináctou gáží a dobytcími cly,
ale delati junctiril mezi staropensisty a dobytcími cly, znamená, že republikánská strana pokládá pomoc staropensistum

Ptítomnost,
za vec, za kterou se mají staveti jen strany socialistické,
které
uskutecnení toho požadavku musí vykupovat koncesemi a~rarníkum na poli dobytcích cel. Bylo kdysi velmi nepopulární,
když byla zavedena pivní dávka, aby byly sanovány
ucitelské
finance, ale agrární strana jde ješte dále. Bude pomoženo start'pensistum, ale jen tehdy budou-li cla na dobytek podle jejich
prání. Politika musí pocítati i s junctim, treba že to není prostredek obratné taktiky, ale spíše methoda hrubého politického
lltkupu: Já dám, ty dáš; junctim nutno bráti jak methodu, tak
politickou taktiku; ale s junctim mezi staropensisty
a dobytcími cly lze se velmi težko smirovat. Lze se s tím smírit jedine
u vedomí, že republikánská strana ve svém sociálním cítení je
K. T.
hodne nízko.
Bankovní luse v Ceskoslovensku.
Puse trí bank vzbudila právem hodne pozornosti, nejen u nás,
za hranicemi. Vytvorení nové velkobanky
na míste trí
ale
stredních je ovšem událost, která se dotkne mnoha zájmu a
která vzbudí ruzné dohady o budoucím vývoji. Vedle úcelu
oficiálne nebo poloohciálne oznámených
se hledají hned ješte
nejaké další. Vedle uznaného zhospodárnení
a zjednodušení
i ozdravení cs, bankovnictví se hledá za fusí na pr. boj proti
21vnostenské bance, Takové domnenky jsou ovšem nasnade a
nejsou žádnou naší specialitou; podobných dohadu se objevilo
také pri nedávné fusi Deutsche Bank a Discontogesellschaft
až'
dost, byt tam byly trochu vetšího dosahu - týkaly se vetšinou zahranicních bank mimo Nemecko. V našem prípade jsou
dohady o boji proti Živnostenské
bance aspon pro nejbližší
leta jiste prehnané; nový bankovní útvar bude mít sám dosti
jiných starostí, zejména mu pujde o náležitý soulad všech prevzatých složek, Síla nové velkobanky
nedosahuje' síly Živnostenské banky, která zustává stále vedoucí; je ovšem jisté, že
I na postup Živnobanky bude mít vznik nového útvaru jistý
vliv. Povaha cinnosti Živnobanky
a její úctyhodné
tradice
se však do znacné míry liší od povahy
nového
útvaru,
a zdá se, že nová velkobanka bude hledat hlavne své poslání
ve styku zdejšího hospodárství
se zahranicím.
Významnou novinkou, která bude asi ceskoslovenský
hospodárský
život více zajímat, než t. zv. boj s Živnobankou,
je jiná vec. Na
nové bance bude mít silnou úcast stát, který bude mít ovšem
také úmerný vliv na vedení její politiky. To je okolnost, která
po známých zkušenostech se státními zásahy do soukromého
hospodárství budí jisté pochybnosti,
ac je pravda, že dosavadni menší státní úcast na Anglobance celkem se osvedcila.
Možná, že práve v tomto oboru se vetší státní úcast dobre
uplatní, možná také, že bude vadit. Odpoved
na tuto velmi
dQlditou otázku prinese snad již pomerne nedaleká budoucK.
nost.
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Nic se nestalo?
Prípad Jarmily Novotné a kapelníka
Zemlinského
je tedy
Hkvldován. Generální intendant berlínské Státní opery Tiedjen
rozhodl se po krátkém vyšetrování
nevyvozovati
ani pro sl.
c,votnou ani pro p. Zemlinského z celé veci dusledku a obecné
ocekávání, že po šovinistickém výpadu v Praze bude následovat stejne šovinistický výpad v Berlíne, se nesplnilo. Radujme se z toho jako z vítezství rozumu nad terorismem
nadvlastencu. ale nezapomenme, že tohoto úspechu bylo dosaženo
jen v Berlíne. V Praze to rozum prohrál, a jeví-li se dnes
S mnoha stran snaha prohlašovat, že se nic nestalo, nutno proti
tomu náležite zduraznit, že se toho stalo dost. Nedelní Národnl
Hsty, jichž výtecný pan !)ilhan celou vec spískal, jsou rozhodne mezi temi, kterí ríkají, že se nestalo nic. Otiskují zprávu
o rozumném rozhodnutí pana Tiedjena bez poznámky.
Jak by
také jínak? Poušteti se do nového štvaní znamenalo
by jen

chtit se znovu zesmešnovat
a konstatování,
že berlínský rozum
zvítezil nad hloupostí Národ. listu, prenechává
jejich redakce
jiným listum. Budiž to tedy konstatováno.
Svým dnešním mlcením, jež tak výmluvne kontrastuje
s jejich drívejším válecným
pokrikem, dokazují, že si jsou vedomi toho, že dnes, kdy jim
bylo srozumitelne
naznaceno,
že i v Berlíne jsou informováni
o jejich bezvýznamnosti,
není vhodno opatrovat
si další zdaní
významu za cenu stále vetší smešnosti. Po válecném nástupu
vlastencu
z Ltitzowovy
ulice následuje
tichý rozchod. Boju
nebylo, protože neprítel poznal, že kanon, jenž na nej byl namíren, je nabit naslepo. Obrátil se tedy k Národním
listum
zády a i ony, jichž chápavost je mnohdy znacne oslabená, pochopily, že se z toho vítezství
nedá udelat. Videly sice neprítelova záda, ale cítily príliš zretelne, že to nenl strach, co
z nich k nim mluví, nýbrž pohrdání. Lekce, jež jim byla udelena, mela by však zajímat i naši verejnost a náš ostatní tisk,
jenž sice tentokrát
neztratil
rozum, ale jehož cást prece jen
projevovala
strach z toho, že by se svým stanoviskem
mohla
zustat pozadu za vlastenectvím
Národních listu a pobourit proti
sobe ulici. Ve jménu pravdy a spravedlnosti,
'jež nejsou na
prvním míste mezi milácky ulice, je obcas nutno se proti ulici
postavit. Tisk, jenž k tomu nemá odvahu, není vudcem národa,
n)-°brž otrokem
ulice, nepatrného
anonymního
hloucku, jenž
velkým revem dovede nahradit
malou pocetnost.
Tuto ulici
má také Berlín a také intendant Tiedjen byl jí terorisováno Že
pred ní neustoupil a že vážný nemecký tisk jeho stanovisko
schvaluje, ano, predem k rozvážnosti
radil, je stejne potešitelné
jako je hodno politování, že v Praze Národní divadlo ustoupilo
teroru pana Šilhana a že se v pražském
tisku rázné protesty
ozvaly liž po predchozí
nejistote a kolísání. Zábavné ostatne
je, že nejrázneji
pro testoval
proti šovinismu Národních
listu
tisk pana Stríbrného.
Souvisí to ovšem s tím, že mezi radikálne bulvární a národne demokratickou
stranou jsou v prítomné dobe boje, ale ukazuje to také, jak má pan Stríbrný
ulici v hrsti. Je si tak vedom své bulvární autority, že si už
dokonce troufá zastávat
obcas neco nepopulárního.
Zavdecil
se tím každému, kdo má smysl pro humor: pan Stríbrný jako
obhájce spravedlivé
veci to by bylo neco pro Šejdrem,
kdyby podniky pana Stríbrného
nebyly práve jedinou vecí, již
mz.
tam musí brát vážne.
Moc svetská
Pred

imunitním

výborem

byla

a církevní.
projednávána

vec

ludového

faráre-pos\jl.nce
Orebace-Orlova,
který na jedné volební schuzi
prohlásil, že nedá nikomu rozhrešení,
kdo by nevolil ludovou
stranu. Poslanecká
snemovna
byla požádána státním zastupitelstvím za vydání poslance Orebace-Orlova
k trestnímu
stíhání a imunitní výbor ho vydal. Máme dojem, že svetská spravedlnost, predstavovaná
státním nádvladním
jednala tu lépe,
než moc církevní. Moc svetská tu napravuje neco, co již dávno
mela napraviti moc církevní. Knez je, nebo aspon má býti prostredníkem
mezi clovekem
verícím a mezi Bohem. Ludácký
farár ale dívá se v prvé rade na to, jak kdo volil. Chceme
ríci, že božská spravedlnost,
by se nedlvala jen na to, volil-li
nekdo socialisty, nebo agrárníky,
lidovce nebo ludovce. Svetská moc a spravedlnost
cítí, že je neco v neporádku,
když katolický
knez odpírá rozhrešení
cloveku,
který
šel
se socialisty;
ale neslyšeli jsme, že by moc církevní povolala
k zodpovednosti
ludáckého faráre Orebace Orlova. Pravda je,
že katolická církev ucí, že knez, byt i byl ve stavu smrtelného
hríchu, udílí právoplatne
svátosti. Chápeme proc církev trvá na
tomto tvrzení. Církevní moc žádá, aby verící verili v úcinnost
náboženských
úkonu; chápeme že církevní moc chce, aby verící verili, že když se vyzpovídají,
že jim bude odpušteno, at
již se zpovídal verící knezi hodnému nebo nehodnému, nebot
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verící nemuže prece videt do duše svého faráre. Ale zde byl
fakt, že ludácký farár odpíral lidem, kterí volili se socialisty
rozhrešení. Ludácký farár odpíral tem, kterí nevolili s ludáky,
pro st r e dni c tví mezi kajícím se hríšníkem a pánem Bohem. Státní návladnictví videlo v tom porušení nekterých
paragrafu a požádalo poslaneckou snemovnu, aby Grebace
Orlova vydala, aby svetská spravedlnost mohla si s Grebacem
Orlovem pohovorit, ale neslyšeli jsme, že by moc církevní
rekla Grebacovi Orlovi: Jednal si nesprávne! V dobe, kdy náš
katolicismus chce býti mluvcím celého krestanstva proti sovetskému Rusku, vidíme, že náš katolicismus je' velmi laxní, když
farár a knez z p o I i ti c k ý c h duvodu jednal nesprávne. Tam
kde svetská justice má vetší smysl pro spravedlnost než politický katolicismus pro morálku a spravedlnost, tam je to zlé
s mravním základem katolicismu at ,již v jeho cele stojí monsignore Srámek nebo páter Hlinka.
V. G.

chodní indické spolecnO'sti«, která se zatím utvorila,
dovoleno tehdejším bengálsk)"'m místodržícím obchodovati v Bengále a obchod její rok od roku utešene
vzrustal. Anglicané brzy toužili míti na podporu svého
obchodu v Indii nejaké op ev n e n é místo. A skutecne se jim !roku 1639 podarilo koupit cást území, na
nemž dnes stojí Madrás. Vystaveli si tam pevnou tvrz
a uvnitr opevnení nesmel se usaditi žádn)' domorodec.
Ale záhy vznikla velká osada domorodcu pod hradbami. Po nejakém case Anglicané pozorovali, že by
bylo výhodné pro jejich obchod, kdyby se domorodetlln
dostalo nejakých práv v obci a kdyby meli dokonce za··
stoupení v obecní správe. Domorodí kupci byli celkem
pokojní obcané a nenávideli domácích rozbroju. Kraj
vllkolní trpíval velmi mnoho tím, že byL pustošen brzy
hordami bojovných Maráthu, brzy vojskem mOhamedánského místodržícího
a predstavitelé
•Východo'indické! spolecnosti« musili jim posílati dary, aby udrželi
pokoj. Indictí vladari nemilovali vetšinou evr?p~ktch
obchodníku, ale trpeli je, protože pO'trebovalI JeJKh
L
daní. a chteli dostávat jejich dary.
Zejména O'bchod v Bengále se •Východoindické spo],ecnO'sti« vyplácel. Spolecnost vystavela si tam více
V. Lesný:
skladišt a vyvážela do Evropy zejména jemné zboží
klenotnické, tkaniny, korení a obilí. Dovoz do Indie
byl nepatrný, ponevadž strední pocetná vrstva obyvaI.
telstva byla chuda a indická šlechta si libovala jen ve
špercích a drahém kamení.
Dne dání
25· »Všeindického
prosince minulého
roku vkongresu«
predvecer volali
zasenárodního
Na pocátku 18. století byli Anglicané již pány maúcastníci, vítajíce presidenta kongresu Javáharlála (cti
lého území u Kalkuty, které jim prodal anglický místoDžav.)·
ehru v Lahaur (angl. Lahore) revolucní výkrát za pocátecní znacný dar a rocní dan. Ackoliv ceny·
kriky »At žije revoluce«, »Zdar revoluci«, »Pryc s imdováženéhO' zboží do Evropy nebyly pomerne vysoké,
perialismem«, »Zdar mahátmovi Gándhímu«, a bezpoprece se zámorský obchad velmi vyplácel a spolecnost
cetný dav táhl za této nálady okázale hlavními ulicemi
bohatla. Spolecnost mela tehdy již i znacnO'u vojenskou
mesta, dávaje se poradateli 'steží ovládat.
pohotovost.
.
Ale Anglicané by byli dlouhO' zllstali v Indii jen
Dva dni pred tím byl ucinen nedaleko Delhi útok na
zvláštní vtak místokrálúv.
kupci, kdyby se »Východoindická spolecnost« l.ebyla
pustila do baju s ÍJndickj"mi vladari a kdyby tyto boje
A v polovici brezna tohoto roku nastupuje Gándhí
nebyla vybojovala vítezne, takže se z obycejných kupcu
pochod obcanské neposlušnosti.
Již to ukazuje, že Indie je dnes znova ve varu, a že s malými právy nebo vubec bez práv vyvinula znacná
politická moc.
aspon v cásti jejího obyvatelstva je revolucní nálada.
Druhým mezníkem ve vývoji anglického panství
Za vudce indického odboje je vyhlašován a Indy také
uznáván mahátmá Gándhí. A evropské listy, které o Inv Indii je odboj sipáhíu (angl. sepoys) raku 1857.
Indavé považovali evropské panství za tak cizí svému
dii ješte pred deseti lety málo mluvily, všímají si dnes
saciálnímu ústrojí, že se s ním nemohli smírit, meli je
se zvýšenou pozorností tohoto indického hnutí za svoza mnohem cizejší než na pr. nadvládu mohamedánbodu a to právem.
skou. Damarodí vladari pak se obávali vzrltstu angliAby se snáze porozumelo nynejšímu stavu národní
cké moci. Pocit politicH nesamostatnosti nepadal v r.
politiky indické, naznacil bych strucne, jak se panství
r857 tolik na váhu jakO' ve dnech našich, silnejší byly
anglické v Indii vyvíjelo.
motiiVY náboženské. Mnoho Indu se totiž domnívalo,
Anglicané prišli do Indie jako kupci a zustali tam
že není jim jen vnucována cizí vláda, nýbrž i cizí nájako dobyvatel'é. Anglicané ovšem nebyli první evropboženství, jak toho zakus,ili za nekterých mohameskou mocí, která
pocátkem
novoveku obchodovala
dánských vladarll. Neprazretelné ciny a nepromyšlené
s Indií. Byli to nejprve Portugalci, kterí zase, dríve
než ovládli zámorský obchod s Indií, musili znicit ob- výroky nekterých Anglicanu tyto obavy jen podporovaLy. Tak dal na príklad anglick)"' správce okresu vtechod arabský. Arabové byli podporováni Turky, kterí
sati po zpusobe starých nápisu na sloup u bran svého
byli tehdy pány cest do Indie. Proto byla v Portugalmesta krestanský otcenáš, jiný chtel šíriti krestanství
sku taková radost z nové cesty na východ, kterou
mezi vojskem. Mohamedánské obyvatelstva - z 320
ukázal VasCO' da Gama. Byli to také Portugalci,. kterí
milionu lidí je dnes v Indii 70 milionu mahamedánCl
si pocátkem 16. století zrídili v Indii první operné ob- nebylo spakojeno také proto, že ztratilo své vudcí
chodní body. Hollandané, kterí rovnež obchodovali na
postavení. Nespokojenost mezi lidem byla ješte umele
východe, provádeli jen meziobchod mezi Persií, Indií
a východní Asií, platíce zboží kraje jednO'hO' zbO'žím živena a byla prirozene také zanášena do rad domoradého vládního vojska , které melo tehdy, jen malý
kraje druhého. Mnohem pozdeji než Portugalci objevují' se v Indii Francouzi.
pocet ang]ických dustojníku.
A Itak by byla vzpoura propukla, i kdyby domorodí
První anglické tržište bylo založeno v Súráte kolem
vojáci tak zvaní sipáhíové nedostali nových Enfitldoroku 1615 severne od Bomhaye; roku r633 bylo .vý-
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vých rucnic a hlavne patrOn do nich, s nimiž se zdrámnoho pad ,vlivem spisu Tolstého. Jak sám vyznava,
klanil se kdysj dokonce ke krestanství, ale ,prece zustal
hali zacházet, abávajíce se poskvrnení a ztráty své
veren hinduismu, který prý mu nebrání být vy.znavacem
kasty.
Anglicanúm se podarila s nadlidskou námahou po- náboženskéha elekticismu. Nezavrhuje uctívání model,
vstání sipáhíll potlaciti. Zajímavé je, že v této trpké
ale v}dí v nich pouze symboly. Sociálne verí v dobro
kast, ,aekoliv bojuje po celý svuj život horlive za
chvíli pro anglickou vládu v Indi,i indické státy domoodstranení nelidského predsudku, že styk s nejnižšími
rodé stály pri Anglii, aspOll z velké cásti.
vrstvami indického obyvatelstva poskvrnuje vyšší vrstAle Anglie dobre cítila, že se proti ní vzbouril n árod a nikoli jen posádky a že je patrebí nejak upravy. Nemá rád evrapské civilic;ace, velebí staré zlaté
vit pomer národa k nejvyšší moci. Proto byla správa
casy, kdy v Inditi nebylo západního vlivu. Neverí ve
Indie, která do ud byla v rukou» Východoindické spostroje ani ve stavbu továren v Indii, ackoliv vymoželecnosti" pod dozorem státu - ovšem nebyla to snad
ností moderní techniky pro sebe užívá, když vidí toho
Indie celá, nýbrž jenam znacná její cást - zákonem
nutnost. Jeho hospodárský obzor je nepochybne úzký.
z 2. srpna 1857 prenesena na korunu. Generální guNení ani politikem velkého stylu, ale uchvacuje svou
verner byl prohlášen místokrálem a 'byl nyní adpoveprostotou a uprímností. Je nenárocný, asketický a clo
den státnímu tajemníku pro Indii. Systém vlády se
krajnosti sebeobetavý. Toto sebeobetování osvedcil necelkem proti drívejšku nezmenil. Úrednická autakrajenom v Africe, nýbrž i ve svém boji v Indii. Myšlencie vládla v Indii dále v duchu slO'v lorda Macaulaye
ka trpného odporu se v Indii, jejíž duše je ostatne
askesi a sebeobetování již od staletí naklonena, pred
z roku 1836, »že Indie nemúže mít svobodné vlády, ale
deseti lety j,en proto tak ujala, že Gándhí politickou její
že muže mít to, cO'je svobodné vláde nejbližší, totiž
pevný a nestrann)T despatismus« až do roku 1920, dO' stránku podložil nábožensky a sociálne. A na jeho návod se »Všeindický národní kangres«, konaný roku
kteréžto doby probíhá indická politika až na nekolik
otresu, celkem klidne.
1920 v Kalkute, usnesl na tom, 1. aby se Indové vzdali
všech cestných úradu, 2. aby se neúcastnili státníci1
Raku 1919 dala Anglie Indii tak zvané MontaguChelsmfordovy reformy, povOllljíc tak stále hlasitejporad a vzdali se všech funkcí ve státní správe, 3. aby
šímu volání Indie po svabode. Ale reformy tyto daly
neposílali dítek do škO'I, které jsou podporoyán" nebo
]ndii jen jakýsi druh velmi omezené samosprávy a nekontrolovány vládou, a zakládali školy národní, 4. aby
uspokojily indického obyvatelstva. Nesouhlasil ,s nimi
bajkotovali britské soudy a urovnávali své spory domorodými právníky bez soudu, 5. aby nenabízeli nijazejména tak zvaný» Všeindický nárO'dní kongres«, národní to shromáždení, které od roku 1885 zasedá kažkých služeb pro armádu, 6. aby se nezúcastnili ani
dorocne o vánocích (letos byl dán návrh, aby zasedání
aktivním ani pasivním ;právem volebním do snemu
tehdy zrízených, 7. aby hojkotovali cizí zboží a užívali
se dálo v nejaký teplejší mesíc) vždy v jiném indickém
domácích výrobku.
meste, rokujíc o duležitých otázkách národních a dávaGándhí hned s pocátku svého boje r. 1920 zduraznil,
jíc zároven smernice indické národní politice na príže hnutí musí býti nenásilné. Za dan)Tch pomeru neští rak. Nejspíše bychom je mO'hli srovnat s naší Nábylo tomu ani jinak možno, ale stálé zduraznovánÍ,
rodní radou. Trebas kongres, zejména v posledních
aby se neužívala násilí an:i myšlením ani slovem ani
desíti letech, kritisuje velmi ostre zpusob angloindické
skutkem, mela tlumit násilí již v zárodku. Gándhí tehdy
vlády, poprává mu vláda velké volnosti v jeho rokataké stále zduraznoval duchovní stránku hnutí. Chteje,
vánÍ. ,Vedle »Vš1eindickéha národníhO' kO'ngresu« je
aby Ind neužíval násilí, nutil ho tím, aby bdel nad sev Indii ješte »Maslimská liga«, která byla zalO'žena
bou a avládal se. Jako náš Hus stále nabádal držet se
pazdeji, až v roce 1906. S pocátku obe tytO' instituce
pracovaly oddelene, hlavne proto, že »Moslimská liga«
pravdy, ríkaje" že il v po.litice jen pravda' vítezí.
Bojkot cizíhO' zboží mel hýti doplnen úsilím o. domácí
byla znacne pod vlivem panislámských ideí, ale 'roku
výrobu. A tak Gándhí do.porucoval podparovati prú1916 se na kongresu v Lakhnau (angl. Lucknow) podarilo obe strany sblíŽit. Zástupci obou vyznání promysl tkalcovský a nabádal každého jednotlivce k sobestatecnosti. Nejnižší vrstvy obyvatelstva snažil se zíhlásili za cíl politiky národní Indie s v á rád ž, to jest,
skat tím, že se staralO' jejich sociální pozdvižení, ktejak ta tehdy bylo definovánO', autonomii. Bylo také
rážto snaha mu zase odcizila cást arthodaxních Indu.
vysláno poselství do Anglie k delnické strane, aby byla
A tak nenávist k anglické vláde slila na cas Indii
získána pro tenta cíl, což se poselství celkem podarilo.
v jeden šik, ale budiž zdurazneno, že ta byl negativní
Gándhí byl až do kvetna 1920 pro spolupráci s anprvek, který tu jednotil. A jaka letos ,tak i raku 1920
glickou vládou, ale toho roku zmenil své smÝšlení, neposílá Gándhí pred zahájením boje místakráli dopis,
bot prST se presvedcil, že angloindická vláda nechrání
ohlašuje mu boj indického ohyvatelstva pod jeho vededostatecne indického lidu proti zvuli byrokratismu, že
ním a v jeha myšlence, Jaka dnes tak i pred desíti lety
anglická politika zahrani.cní je zahrocena protimohamedánsky a že prý ztratil úplne víru v dobrou vt'Ui spocívala nesmírná tíha odpovednosti na jeho ramenou. Gándhí sliboval, že anglické panství v Indii bude
vlády. A v osobe Gánd3í, který dotud byl v politice
brzo u konce, zúcastní-li se trpnéha odporu celá Ind~e,
jen málo znám, ztelesnuje se najednou odpor indického
nebot prý Anglie nebude moci ohromnou Indii spravaobyvatelstva proti anglické vláde.
vat bez její spolupráce. Ale tento konec se nedostavaPonevadž Gándhí jako mladý právník prodelal javal, nebot se nedostavil jeho predpaklad.
Vud(wvé
kýsi druh trpného odporu pred tím v Jižní Africe, bohnutí se prepocítali v lidské mažnosti.
juje za práva potlacovaných IndLl, a ponevadž v tomto
A tu Gándhí povolil sV)Tmnedockavým stoupencum
boji zvítezil, domníval se, že se zpúsob takovéha boje
a svolil, aby v jeho jméne byla zahájena obcanská neosvedcí ,též v Indi.i. Jaka clovek je Gándhí zajímavO'u
poslušnast, revoluce to bez násilí. Obcan jedná tak, jako
'rozpoltenou osobností. Je odkojen reformními mystiky
kdyby vlády a jejích zákonu nebyla. Neplatí daní, neindickými, ale vyznává osvícený hinduismus, k nemuž
dbá predpisu a zákonu1 ale také se nevzpouzí, když je
ho zavedlo jeho evropské vzdelánÍ. Jednu dO'bu byl
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zatýkán, naopalJ vítá zatcení. Vláda prece nebude
moci uveznit celý tristamilionový
národ! Ale vláda
také nemohla trpet rozvrat. Váhala a jen nerada dala
Gándhího zatknout jako strujce neposlušnosti zákonu
a bur;ice 10. brezna 1Q22.
Ale je nutno zdura'zniti, že již na pocátku hnutí nebyl program Gándhího nenásilné neúcasti uznáván celou politickou Indií za jedine správný prostredek k dosažení svobody. A záhy se »Všeindický národní kongres« rozestupuje na dve skupiny: na ty, kterí jsou
pro zmenu programu, a na ty, kterí jsou proti zmene.
Proto byl roku 1Q23 svolán mimorádný kongres do
Delhi, který po dlouhém rokování zmenil smernici politiky v ten smysl, že dovolil kongresistum úcastnit se
správy státní. Za to se zejména primlouvala nove založená strana svárádžistu, která vystoupila s programem aktivní politiky.
Boj nenásiLné neúcasti se oslabil a ztrácel plldu. A
cím více úspechu mela aktivistická politika svárádžistu, tím více upadal vli.v Gándhího. A když se Gándhímu po pttLdruhém roce otevrely brány vezení, našel
pomery znacne zmeneny.
A prec mel tento politický boi Gándhího, i když nehledíme k jeho stránce hospodárské a sociální, pro Indii velký význam: prispel velice k probuzení Indie a
ukázal, jaká síla by se mohla tajit v jednote Indie, ne··
bot dotud si Indie, od nepameti roztríštená na malé
správní jednotky, této síly nebyla vedoma. Národní vedomí pocalo vnikat i mezi venkovský lid, který si dosud, jsa tížen starostmi o denní obživu, politiky velmi
málo všímal. Ale nutno priznat, že n e j š i r š í vrstvy
tato vlna ješte nezasáhla.
Linie národní politiky indické po roce 1923 není
prímocará. Sen Gándhího o hindu-moslimské jednote
se rozplynul. Bojkot cizího zboží nebyl úcinný a domácí
výroba byla malá. Pokud se Gándhího týce, zdálo se
jednu dobu, že vllbec odejde z politického života. Za cíl
politiky národní Indie byl prohlašován svárádž »samostatnost«, ale nepredstavovala si tuto samostatnost Indie vždy stejne, nekterí s~ ji predstavovali uvnitr britské ríše, jiní mimo ni.
Nejdttležitejší
událostí
posledních let bylo vyslání anglické parlamentní komise se sirem Johnem
Simonem v ce1e (odtud se tato komise zve »Simonovou
komisí «), aby studovala, jak se zmínené MontaguChelmsfordovy
reformy osvedcily. Hlavním .rysem
techto reforem bylo, že Indové dostali pro nekteré resorty (na pr. zdravotnictví nebo školství) své ministry,
kterí však nemají velké moci. Ostatne mohou zustat ministry, i když ztratí duveru svého volicstva. Rušive na správu Indie pusobí zajisté i to, že vedle místokrále v Indii má Indie ješte druhou hlavu v Londýne,
totiž státního sekretáre FO Indii. A jako jsou dve hlavy, jsou i dva zájmy: prospech Indie a prospech Anglie. Indie dále je ohromná zeme s rozlicne utvárenou
pLldou a s obyvatelstvem podivne rozvrstveným na radu
kast. A co prospívá jednomu kraji, muže škodit a casto
také škodí kraji, druhému. Jsou v ní dve velké církve:
sntišeliví hindové a bigotní mohamedáni se zcela odlišným svetovým názorem. Není v ní jednoho národaJ
nýbrž mnoho skupin, z nichž jedna druhé je nejen cizí,
nýbrž casto i neprátelská.
Ale je ješte další nemalá obtíž v Indii. Je to problém
indických domorodých státu, nebot to, co zveme Indií,
není správne jedním telesem, nýbrž na jedné strane je
tak zvaná britská Indie se svými zákonodárnými sbo198

ry provinciálními a ústredním parlamentem v Delhi a
místokrálem jakožto zástupcem koruny, na druhé strane pak je 561 státu s ruzne odstupnovanými právy a výsadami jednotlivých vladaru. Tyto domorodé státy zabírají asi ~<q všeho obyvatelstva. Jestli.že za lorda Curzona (byl místokrálem od roku 189Q-J905) a ješte za
lorda Readinga (minuléhO' místokrále 1921-1926) bylo
snahou angloindické vlády práva indických knížat omezovat, od nastoupení nynejšího místokrále lorda Irwina se politika tato znacne zmenila ve prospech indických rádžu. Je zajímavé a pro pomer nynejší angloindické ústrední vlády ke knížatum jiste príznacné, že
knížatum ochotne bylo vyhoveno, když žádala, aby vedle Simonovy komise byla ustanovena ješte tak zvaná
Butlierova komise, která by presne vyšetri~a jejich pomer a právní postavení v Indii. Jinou otázkou ovšem
je, zda se tento smer vládní politiky nestaví proti
volání obyvatelstva britské Indie po samostatnosti a
proti snaze poddaných techto domorodých státu odstraniti despotismus knížat.
Indická knížata, kterým by nepochybne každá zmena
nynejšího stavu prinesla jen zkrácení dosavadních výsad, verejne sice tvrdí, že nechtejí být na prekážku
príští samostatnosti Indie, ale prohlašují, že nikdo jim
nemuže upírat právo; aby podle vlastní vule upravili
svuj pomer k budoucímu útvaru Indie, až ona dejinná
doba nastane. Zdá se, že si vetšina knížat predstavuje
tento útvar jako federovanou Indii, kterou by spojovala v poslední rade osoba anglickeho krále-císare,
a v jejímž rámci by velké domorodé státy (jsou totiž
vedle státu velkých i státy malé s malým poctem obyvatelstva a s malými právy) mely úplnou autonomii,
takže by jejich postavení bylo koordinováno s vládou
britské Indie.
A nad celou Indií se vznáší rozpor nejvetší: na jedné strane je to konservativní,
neprístupná Indie, se
svou ~;entální psychou, žijící v názorech toho kterého
kraje po tisíciletí, sobestacná, nic nevyhledávající, ano
zmen a cizáctví nenávidící, na druhé strane je to typ
moderního Inda, studujícího a studovaného, kterého si
vynutily pomery, ale práve proto rozpolteného, jenž rád
dává •••
v leccems na sebe pusobít západem, ale zase rád
zírá k starým zvykum za sebe.
A je to hlavne: tento typ chytrého a nadaného Inda,
který delá índickou politíku.
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Bankovní souboj.

N aditel
zacátku nebylo nic než ljJan Winternitz. Totiž reCeské komercní banky, Ten jako reditel nej.
menší ze stredních bank videl celou 'Problematiku tohoto bankovního typu a 'premýšlelo náprave. Chtel dát
dohromady 'Prago, .Prumyslovku a Komercní banku.
Tedy vytvorit velkobanku ceskou s mírným židovským
prínosem. Proti tomu však svome se postavili oba
druzí ljJartnéri: Prago
Prumyslovka. Prago v tom nevidela štestí pro sebe, fusionuje-li se s druhou ceskou
bankou, která má skoro všude na techže místech filiálky, jako ona. lndusbanka, ackoli na valné hromade
pan vrchní reditel Novotný to energicky popíral, sice
j~dnala 'S Prago
Komercní, oficielne', ci neoficielne, jak

i

i

Prítomnost,
komu libo, o fusi, ale 'Pri tom již predem to delala tak,
aby k fusi nedošlo. Nebot si rekla, že již tech fusí má
dost, že je cas. aby rostla do hloubky a ne extensivne
a v tom mela pravdu. Živnobanka vidouc toto hemžení,
nabídla 'PI"Ý se, že by vzala k sobe Prago, ale to jen
tak, doopravdy to nemyslila,
chtela jen, jak se ríká,
ukázat dobrou vuli.
Když pak to· jednání o fusi bylo rozproudené,
nemohlo
se prestat na mrtvém bode, už proto, že se o nem mnoho mluvilo. A tak se prišlo organicky na Anglo. Anglobanka má ctižádostivého presidenta
a mimo to ve .výkonném výboru »malého Nél'Poleona«, pana Dr. U:iw~nsteina, generálního reditele
Škodových
závodu.
(Pan
Dr. U:iw.enstein zasedá soucasne i v Živno, to ale neznamená, že sedí na dvou židlích. Naopak, on sedí pevne na své,) Anglobance výborne pasovaly Prago i Komercní. A i mrtvý bod v jednání s Indus se jí výborne
hodil. Cekala na nej jen. Vedela, že prijde její chvíle.
Prago se jí zamlouvala proto, že má dobrý bežný obchod v ceských krajinách, kde se dosud Anglo nemohla
uchytit, Komercní 'Pak proto, že má nekolik velice dobrých filiálek v nemeckých
místech. V Anglo docela
dobre pracuje spolu ceský, nemecký i anglický element,
i rekli si tedy, že toho tam muže být ješte víc. Jestliže
pak pri jednání' o fusi Prago, Indus, Komercní byl hnacím pérem Winternitz,pak
pri jednání o fusi s Anglo
byl tímto duležitým cinitelem dle jednech Sonntag, dle
druhých Li:iw'enstein, dle jiných opet oba dva dohromady. Pan Winternitz ustoupil, resp. byl ustoupen do ,pozadí. Kdyby byl býval hned na pocátku
vzal do kalkulu
'Anglo místo Indus, byla by situace jeho jiná. Proc tak
necinil, je záhadou. Nekterí tvrdí, že se mu nazpátek do
Anglobanky nechtelo. Tedy affekt? Z ní nekdy vyšel a
krome toho se s panem red. Wengráfem
prý nemeli
príliš rádi. A pana reditele Wengráfa
má zase rád pan
LoW'enstein,
Pan Lowtenstein není zvyklý být nekde v podnájmu.
A nerad slouží jen za reklamu, ci ozdobný štít nebo za
neco, na cem vydelává 'Predevším druhý. Pan LOwenstein - již jeho otec byl pokrten a jeho matka byla
krestanka - je)l.-práve tak geniální, ne-li ješte chytrejší
než pan Dr. Preis. Výhoda jeho je, že je mladšÍ. On je
dohromady Preis 'c( Belohríbek. Je politik, je diplomat,
má kulturní zájmy, má vysoké styky, je méne náladový
než "první vicepresident Živno«, a dovede pri tom výtecne provádet financní operu ve velkém stylu v západnickém duchu a reci. (Pan Belohríbek
je neméne houževnatý a má svou hlavní školu z Moravské
Ostravy.)
Pan f're:s záhy poznal cenu pana L6w(eI)steina. Aby ho
ukoval k svému dvoru, vzal ho do Živno. Pan L6wenstein šel, ale samostatnost si zachoval. Kdyby byl menšfm pánem, kdyby na 'Príklad jmenoval se inženýr Tecka. pan Preis by ho pro jeho samostatnost
dávno poslal rekomando domu, projeviv 'pred tím na valné hromade uprímné politování nad jeho odchodem.
Ale pro
velké lidi 1Jlatí jiné res;ule než pro ty ostatní. A tak
Lnwenstein zustal v Živno a cím více se mu darila Škodovka. cím více rostla, dík leho štastné ruce, ve svetoví' podnik. tím více si pan Preis vážil pana L6w'enteina a pan Lo\*nstein, rozumí se, iako vzdelaný clovek. že opetoval roztomilosti panu Preisovi.
Pan L6wenstein .rozumí dobe. Vida, že Živno dosáhla již zenitu, rekl si patrne, že ~e cas, aby tu vytvoril
její protiposici. Ví, že ta druhá ceská velkobanka
nebude hned tak brzy Živno, že 'je k tomu zapotrebí mno-

ho let a štastného výberu vudcích osob, ale je optimista
a verí, že to pujde. Oznámí svuj úmysl Dru Preisovi,
který lSi potrpí na to, aby byl první informován,
a pan
Dr. Prieis mu poklepe prátelsky
na rameno a gratuluje
mu k myšlence. Pan Preis je prý štasten, že tu konecne
se splnil sen jeho života, že nekoho' bude mít, 's kým
bude moci se utkat a závodit. Vždyt na to' marne ceká
nekolik let. Jen silní skeptikové
neverí podobnému ujištení. Pan L6Wlenstein, maje tedy požehnání páne PreP-.
sovo, pustí 'se porádne do práce a novou banku dá dohromady. A protože je prítelem spíše vetších než menších reserv, ten .prínos do Anglo napred porádne oreže,
zainteresuje
na nové banc'e stát novými akciemi a tím,
že týž prevezme
nostroposice
Prago a Komercní - a
vložením bezúrocného
vkladu.
Na celém jeho aranžování
tkví však jedna vada. Jak
se možno, že dríve než celá vec byla hotova,
vyšla
z >iniCiativy blízké Anglobance
v Prager
Tagblattu
a
Národních Listech Zlpráva o fusi, jako o veci perfektní?
Když Unionka v loni jednala s Bankovní Jednotou, nevedel o tom nikdo. 'A do novin prišla teprve zpráva až
když bylo všechno ujednáno.
I
Predcasná
zpráva o fusi Anglo, Prago, Komercní pusobila na akcionáre
a vkladatele
jako bomba. Nastalo
zneklidnení
a znervosnení.
Predcasná
zpráva dala príležitost tajným odpurcum fuse, aby Vystoupili na jevište,
byt v zakuklení a v nepodepsaných
cláncích. Odpurci
a'Pelovali v Národních Listech - rozumí se samo sebou
- na národní cit, na mravnost,
ukazovali, že je neprípustné, aby se stát zúcastnil
na obchodních, bankách.
Pan Dr. rlodác protestovaI.
rlackenkreuzlerovské
noviny IS chutí citovaly ceské hlasy a hackenkreuzlerovské
penežní ústavy odvádely si vklady z KomercnÍ. Nastal
klid, až když byla dohoda úplne hotova. Je pravda, že
stát zásadne se nemá í,castnit na obchodních bankách,
je ipravda, že v daném prípade stát k tomu úcelu použil jisté cásti z preplatkového
fondu, ale pravda také
je, že odpurci této transakce
mlceli a naopak vymohli
si, že z tohmo fondu se svého casu pomohlo cukrovarnickému prumyslu.
Chtel-li stát pomoci Prago a vkladatelum
Komercní,
musel svými prostredky
intervenovati,
o forme lze diskutovati, možná ale dost, že jiná forma byla by dražší.
V každém prípade možno se k fusi postaviti
kladne,
nebot predstavuje
pokrok v organisaci
našeho penežniství, zvlášte, podarí-li
se jí opatriti si trvalé levné
zahranicní peníze, a bude-li chtít být predevším bankou
obchodní a nikoli holdingovou
spolecností. rloldingovou
spolecností muže si dovolit být u nás jediná Živno.
Souboj je skoncen. L6wenstein
ho vyhrál, dostal jen
nekolik malých »šrámu«. Souboj pokracuje.
Z.

lnž.
v

Karel Al1drlík:

RešenÍ zemedelské a cukrovarnické
krise v malém.
Není

tajemstvím,
že vlastní
podnbkání
cukrovarnické, jak se jeví v dividendách,
jest dosud r~ntabilní.
Krise
cukrovarnického
prumyslu
nepostihuje
spekulacního
kapitálu,
ale vážne ohrožuje
koreny našeho hospodárského
prumyslu
- naše reparství.
Prícinu toho a príciny, proc naše cukrovarnictví
nemuže,
nebo snad nechce vrátiti
se k svému pt':tvodnímu po199

PrítomnOSL
slání" totiž sloužiti v prvé rade našemu zemedelství, se kda staral, ca tomu reknou okolní zemedeb. Není
nehodlám rozvi.novati v tomto clánku. Touta krátkou tudíž divu, že v takových místech a potom tam, kde
úvahou míním vylíciti dnešní stav nejmladšího našeho vzdálenost velkotovárny jest prícinou zdlouhavé a nezemedelského prumyslu, totiž stav atázky malých hos- rentabilní dopravy, pocínají se repari zajímati o otázku haspodárskéha cukrovaru, který by vyrešil jednopodárských cukrovaru.
Mezi odborníky není již sporu O tom, že pres krisi duchým zpusobem všechny tyto problémy. To tedy
ba i zánik velkých cukrovaru budou se budovati malé není rozkouskavání našeho národního prumysiu,
závody, malé hospodárské cukrovary, jejichž jediné nýbrž hledání cesty zemedelcu, jakým zpusobem pruposlání jest: !Sloužiti jen a jen zemedelství. Trebas mysl zemedelství )priblížiti, když je prumysl v tomto
v casopisech uverejnují se noticky O' tom, kolik náš úsilí zrazuje.
nejmenší cukrovar v Krumsíne prodelal a jak je
S otázkou hospodárských cukrovaru tesne souvisí
v úpadku, prece myšlenka hospodárských cukrovaru
také 'rešení krise našeho prumyslu ,cukrovarnického
se tím nedá potlaciti, protože pravda jest jiná, než by a krise našehO' reparstvL Není-li naše cukrovarnictví
se neinformovaným podle onech noticek zdálo.
v stavu rešiti krisi jinak nežli pohodlným zpusobem
Cukrovar v Krumsíne dokoncil svoji druhou kam- kartelu, ti j. tak, aby konsumenti ve zvýšené cene cukru
pan s výsledkem nad ocekávání príznivým. Schopnost zaplatili cukrovarníkum možnost prodeje našeho levživota této nové zemedelské industrie jest dokázána ného cukru za hranice, musí konecne jednou repari
a dnes už velmi ubylo hlasu tvrdících, že není možno chopiti se svépomoci a rešiti krisi sami.
cukrovarnický prumysl tak tesne sblížiti, se zemedelDosavadní rešení krise není dále myslitelné. Jest
stvím, jako se to práve deje v Krumsíne ,a že by to treba zvÝšiti konsum cukru, aby podloudnictvím sasnad byl ideál v praxi neproveditelný. Jest treba pro- charinu konsum cukru netrpel, jest treba snížiti cenu
mluviti s haspodári, kterí jsou prímo zúcastneni na cukru a dan alespon v tom pomeru, v jakém by kontomto podniku a uslyšíme zkušené repare, kterí snad sum stoupal. Jest treba zameziti dary cizine ve forme
jediní v republice jsou s výsledkem své práce podvýrobní ceny cukru a zameziti, abychom naším
v cizine levným cukrem konservované ovoce odebírali
spokojeni.
Drívejší námaha, spajená s ,dopravou repy a rízktl zpet a zase draze platili.
odpadla. Dnes nemusí hO'spodári cekati v ranní mlze,
Plány hospodárského cukrovaru jsou také v techto
až se vrata cukrovaru mi.!ostive otevrou, vždyt mo- smerech pozoruhodné a je škoda, že snahy tahoto nohou do svého cukrovaru dopravovati repu, kdy chtejí, vého prumyslu jsou brzdeny velkým vlivem velkoprlllépe receno, kdy jim to zemedelské podzimní práce myslnického kapitálu, ba ubíjeny tak, že se nemohou
práve dovolí. Tato okolnost byla a jest velkozávody odvážiti svá rešení ani uverejniti, aby nebyly zaskovelmi podcenována, ale jak je duležitá, muže správne ceny ve1koprumyslem, který v nich vidí neprítele svých
posouditi jen ten, jehož se prímo datýká.
pahodlných zámeru.
Z krmiva, se kterým se repar vrací, netece voda.
V každém prípade zasluhuje hospodárský cukrovar,
Nejsou "to vodnaté rízky, ale cenné krmivo, které ne- uskutecnující ideál spolupráce zemedelce s prllmyslem,
prochází bez dobrého úcinku zažívaCÍm ústrojím zví- podobne jako hospodárský lihovar, sympatie a morat a jehož úcinek hospodár ve své stáji poznává. rální podpory; a to tím spíše, že se nedožaduje fiJiný cenný odpadek cukrovaru - melasa, nestává se nancní podpory, bez níž by se hospodárské lihovarnictví neobešlo.
spekulacním artiklem vývozním, nýbrž patrí reparum
- prvovýrobcum.
Již tyto namátkou nadhozené okolnosti, samy b.
staciLy, aby repar - hospodár mohl býti spokojen.
A
L:
É
B A
Ale jde také o rentabilitu I v té otázce jsou zúcast·
'Sl
není spokojeni. Zpenežili svoji repu ve svém závode
lépe, než ostatní repari ve velkocukrovaru a jejich
maly cukrovar pres všechna proroctví, že kampan N. Melniková-Papoušková:
první bude poslední, financne se upevnuje a pripraKomunistovo zklamání z Ruska.
vuje se na kampan tretí. Tesná spalupráce prumyslu
se zemedelstvím se osvedcuje.
sikniha.
pred Panaita
mesícemIstratiho
vyšla francouzsky
~K novémutrísvazková
plameni ".
Otázka ~alých hospodárských cukrovaru nesmí se
(Vers lautre flamme. Paríž, nakl. Rieder)." Vypráví se
posuzovati z hlediska velkokapitálu, nýbrž jen ze stanoviska zemedelství. Není úmyslem nového zemedel- v ní podrobne, poctive a naprosto dokumentárne o príského prumyslu konkurovati s velkoindustrií a jest cinách, pro které autor se zrekl oficiállního bolševictví,
smešné, když vudcí hlavy našeho cukrovarnictví po- a také o tom, co všechno videl a studoval po 16 mevažují propagaci hospodársk)"ch cukrO'varu za roz- sícu v SSSR. že o ní nemluví bolševici, je zcela pochokouskování našeho cukrovarnictví na tisíce malých pitelné, nebot spolu s memoáry Trockého je nejkrukrcálku. To svedcí c naprostém nepochopení našeho tejší ranou zasazenou utopiím a potemkinským vesnizemedelství a O' tom, že naši cukrovarníci o problému cím, které se staví už 12 let v Rusku; mnohem více
spolupráce se zemedelstvím nepremÝšlejí, nebo ani ne- prekvapuje, že jí tak mála užívají socialisté, kterým
chtejí premýšleti. Jim v prvé rade imponuje tesná dává da rukau ohromnou zbran, neatvírajíc pri tom
spolupráce s cizozemským kapitálem a naši zemedelci posic pravým a tím méne reakcním živlum. Z desítek
jsou jim bližší teprve tehdy, když pocínají s nimi vy- knih, které píší cestovatelé po Rusku v ruzných jazyjednáva~'i, aby schválili nabízenou cenu repy.
cích a které se delí na apologie a naprasté zavrhování,
Všude tam, kde se zdá, že výnos velkocukrovaru
pri cemž to i ono bývá apriarní, kniha Panaita Istratinení náležitý, anebo že vadí plánumcukerního kon- ho je naprosto seriosnlí a·objektivní. Velmi duležité je
cernu do budoucna, proste se cukrovar zavre, aniž by také to, že pri psaní knihy mel na zreteli témer napro1
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Prítomnost,
stou nevedomost Evropanu o skutecných existencnich
podmínkách v Rusku, a také jiné merítko a jiné pojmy, kterými se rídí ve všech prípadech života.
»Kdybych byl opustil Rusko za šest nedel, jako všichni delegáti, kterí prijeli k desátému výrocí revoluce,
byl bych napsalo tom dithyrambické clánky«. (Sv. 1.,
str. 3), priznává sám Istrati. Se své strany dodáme, že
vetšina delegátu nejen neznala Ruska, ale ani si neprála ho znát, spokojujíc se tím, že bud mluvili neb::>
referovali oficiálne, kdežto autor zajímající nás knihy
veril, studoval a venoval se cele revoluci a proletariátu. Charakteristické je napríkl'ad to, že po rozhodnutí, zustat v SSSR, privezl tam svou ženu, vstoupil
do sovetské služby a jel delat bolševickou propagandu
do Recka. Když vešel dOlvšedního života, nemajícího
nic spolecného se slavnostními demonstracemi, mohl
teprve spatrit to, co ostatní prohlížejí. A pres trpké
a težké zklamání neodvrátil se od revoluce, ani od delníku, ale od komunistu, od strany, která vládne a je
tudíž odpovedna za všechny zlociny. Podle jeho názoru ruská revoluce musí zustat symbolem a bojovným
heslem pro evropského delníka, ale tomu .se práve
musí ríci celá pravda o tom, že se nepodarila a že vše,
CO se nyní deje, nachází se na opacném konci od revoluce a socialismu. »Komunisté vedome zrídili u 8ebe
nespravedlnost. Rozvrátili široké kruhy, zvlášte chudé,
aby tak zísl{;ai!ivetšinu a meli možnost vládnout. To,
jak rozvracejí, je nelidské: chcete-li jíst, byt žebrácky,
musíte se držet »linie«; je treba denuncovat soudruha
a bratra, který to odmítá. Takovým zpusobem dospelo
Rusko k hnusnosti, jaké ješte svet neznal:' jedna polovina trídy je vržena proti druhé polovine téže trídy;
ta, která jí .a nadává, se kompromituje, ta, co hladoví
a zatíná zuby, se demoralisuje. Ješte více zabila (t. j.
strana) budoucnost, nebO't kádry komsomolu a komunistické mládeže jsou naprosto prohnilé«. (Sv. r,
str. 53).
Pro nás má kniha P. Istratiho dvojnásobný zájem:
predne jako obraz obrácení uprímného prívržence bolševismu v jeho vedomého a zarputilého neprítere, zadruhé jakO'propracované a dokumenty doložené zobrazení života všech vrstev sovetské spolecnosti, zvlášte
však delníku, jak mestských, tak vesnických.
Jsme nuceni konstatovat, že v pová1ecném údobí
znacná cást inteligence, zvlášte té, která patrí k spisovatelskému cechu, upadla do zbožnování a vlivu ruského bolševismu. Príciny tohoto zjevu jsou zrejmé silná pacifistická nálada, vzbuzená hruzami války,
težká materiální posice stredních a spodních sociálních
v stev, úplná neznalost komunistické prakse a evropské
kriterillm, neslucitelné s rusk)'m stavem vecí. Všechno
to lze najít u P. Istratiho, dva poslední hody odhaluje
sám zvlášte podrobne, snaže se, tim zastavit nebo alespon primet k premýšlení ty, kdo šli s ním jednou cestou. Predpokládaje zcela rozumne, že se mu budou
delat námitky stran toho --'- jak to prijde, že jako
prívrženec bolševismu nevedel, co se deje v Rusku, odpovídá, že nejen v Evrope, ale i v SSSR nemají pojmu
o tom, co se deje, nebot v opacném prípade nemohli
by to dopustit. Pokud jde o neslucitelnost evropsk}Tch
pojmu se sovetskou skutecností, pr6'jévuje se to na samotném P. Istratim, který napríklad protestuje proti
stádnému životu, nedostatku osobních umývadel, pokoju, kdežto taková stádnost je do' jisté míry ideálem
bolševického programu. Spolecná umývadla nejsou
prec nic proti spolecné výchove detí, kterou prevezme
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stát, pri cemž rodice sotva budou znát, které z chovancu je jejich odnoží. A prec o tom se nemluvilo jen
v zápa:lu válecného komunismu, ale opakuje se to i
nyní v souvislosti s rozmanitými novými utopiemi,
vyhozenými znovu na svetla boží. V dalších cástech
ciní podobná srovnání vedomeji; tak popisuje v posledním svazku príbytek, stravu a vubec zpusob života ruského delnického komunisty a nekomunisty,
pjše: »Obycejne nemá nic, než hadry, které nosí; nekdy má ješte! uzlík, velmi zrídka bednu nebo kufr.
Kdyby mu nekdo' rek!, že v kapitalistických státech
má vetšina delníkll malický byt, patrící jen jim a jejich
rodine, sem tam nejaký ten nábytek, postel s prosteradly, stul, židle nekdy skrín a velmi casto velociped,
nemluvíc ani o bytech kvalifikovan)Tch delníku v rltzných státech, neuveril by tomu. Oficiální noviny
a recníci (a jiných vubec není) presvedcují je, že jejich bratrí za hranicemi jsou v horších pomerech,
než~oni:;i koncem koncu tento názor, který jedine má
právo na existenci, se prij.ímá. Ruský proletariát je
takový v plném slova smyslu. Ten skutecne nemá nic
než ruce, jestliže 'ho ovšem sovetská organisace práce
neucinila invalidou« (Sv. III, str. 73). Mužeme se své
strany dodat, že také evropský delník, který nevidel na
vlastní oci sovetského života, steží uverí popsanému
obrazu, nebO't tytéž oficiální orgány v jiných jazycích
tvrdí, že v SSSR je ráj pro pracující. Mimodek si
vzpomínám na jeden fakt, který má urcitý vztah k
dané otázce. Za zájezdu jednoho vynikajícího komunisty, redaktora nekolika revu!í a kritika, ukázali mu
ceští komunisté jako neco 'pra nás charakteristického
vagonovou kolonii, vydellávající, abych Itak rekla, na
chudobe. Všechno to silne pripomíná remeslo jedné
z osob Langrovy hry )}Velbloud uchem jehly«. V
SSSR delá se to práve naopak, to jest, všechny stinné
stránky života se pricinlive maskují a pro demonstraci cizincum existují dakonce speciální ukázkové
instituce. V témže svazku P.; lstrati vypráví, jak ~O
desátém výrocí revoluce delegáti (nutno rozumet
evropské delegáty ruzných komunistických organisací)
vidí s výše svých autocaru dlouhé rady cekajících lidí.
Pruvodce jim oznamuje, že všichni, kterí zde stojí,
prejí si upsat plljcku. Ve skutecnosti tito neštastníci
cekali po celé hodiny na možnost koupit si nejnutnejší
životní potreby«. (Sv. III, str. 19).
To bylo prede dvema roky, za tu dobu se metody nezmenily, zhoršilo se jen materiáilní postavení. Na VI.
sjezdu Komunistické Internacionály
v Moskve roku
1928 prohlásil Varga, že je to rok bez krise a pri tom
víme, že nedostatek stále roste. ))Už pres rok a patrne
dlouho bude hlad v oboru požívatin, obili, másla a
rostlinných tukll, caje, papíru', textilií, kuže, železa,
olova, stavebního materiálu. Drahota stále roste, živit
se je velmi težké i za velké peníze« (Sv. II, str. 40).
Pri tom se ovšem stáJle píše a mluví o industrialisaci
a' o dosažení pred válecné úrovne, ac pri sestavování
statistických tabulek se zapomíná na princip, ve skutecnosti absolutní indllstrialisace musí rllsti rychleji
než populace, .nebot jinak vzniká nikoli pokrok, nýbrž
krok zpet. Tyto.a podobné úvahy a \pozorování nemohly ovšem upevni~ jeho víru v samospasitelnost komumsmu.
Krome toho P. Istratiho jako socialistu uráželo nerovné postavení predstavitelu jednotlivých tríd a hierarchie, která existuje v samotné strane. »V principu
všichni obyvatelé SSSR, kterí žijí z vlastní práce a
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nevykoristují cizí práce, jsou volici a volitelní a mají
svobodu slova shromáždení. Ve skutecnosti na 150 milionu Rusu i obcanu jiné národnosti ve svazu jen jedna
osoba požívá všech práv a na ostatních leží všechny
povinnosti. Tento výjimecný a plnoprávný obcan je
generální' tajemník komunistické strany. (Sv. IIL,
str.223). Pri tom jsou zapomenuty takové podrobnosti, jako je dedicné bezpráví - bývalí kneží, jejich
deti, stejne jako deti bývalých bohatých lidí jsou zbaveny všech práv, ba i vstuPUjdo školy. Do roku 1925
byli všichni ucitelé jako buržoasní element zbaveni
všech práv. Nesmí se zapomínat také na to, že mesto
volí jedn.oho zástupce na 25.000 a vesnice na 125.000.
»V žádné zemi sveta a to jen konstatování fakta, vláda si nedovoluje manipulovat massami, aniž se stará
o to, aby jim dala alespon pro forma nejaké vysvetlení. Jak se muže pozvednout rozumová a politická
úroven této masy pri takovém režimu? (Sv. lIL,
str. 278). I když vezmeme sovetskou statistiku, pa~
skutecne vzniká dosti temný obraz stavu mass. V samotné Moskve je 6. I procenta negramotných ve veku
od 16 do 34 .let, v moskevské gubernii 10 procent, ve
vzdálenejších guberniích tato norma dosahuje 40 procent. Podle údaju roku: 1929 v celé masse je 60 procent
veš~erého obyvatelstva negramotných; krome toho
nutno k této cifre ješte pridat znacné množství tech,
kteríi za rok gramotnost zapomenuli a jsou s to jen
se podepsat. »Vecernaja Moskva« udává jiné zajímavé
císlice: v Moskve pripadá na 10.000 obyvatelu 1-5
školy, 0.8 klubu, 0.3 knihovny, 0.1 divadla, 0.2 kinematografu, 1.6 kostelu a 4' podniky prodávající alkoholické nápoje.
Avšak poslední rozhodnou ránu\ zasadila nikoli
statistika, ale spousta událostí a zvlášte jeden fakt,
který Istrati popisuje pod názvem »Proces s Rusakovem c. Pro ~sovetské obcany a pro ty, kdo si privykli
vývoji událostí, je vec prostá - bývalý politický emigrant vra~í se do Ruska s rodinou, ale brzy se presvedcí, že ani on, 'ani jeho práce není zde potrebná a
rozhoduje se žít mimo politiku a zabývat se jen vydeláváním vezdejšího chleba. Na neštestí je »odpovedným
nájemcem. ve!lkéhobytu, ve kterém však jeho mnohoclenná rodina zaujímá jen 4 ,pokoje. Byt chce dostat
komunistka, rytír rádu rudého praporu', procež vniká
do bytu, zbije tam dceru~emigranta, ale sama ciní udání soudu pro násilí. Emigranta vylUlCujíz odborového
svazu, vyhánejí z práce, zbavují bytu a odsuzují
k trem mesícum žaláre. Pres všechno pricinování P.
Istratiho, který znal osobne obžalovaného a který za
neho intervenoval až u Kalinina, neprátelská klika nabývá vrchu. To je u.rážk~:nejen cloveka, ale i samotného pojmu spravedlnosti. Autora to privedlo k presvedcení o falešnosti samotného principu komunismu
a k tomu, Ze mu vyhlásil válku. »V každé buržoasní
zemi není ten, kdo snaží se vydelávat svuj chléb pod
podmínkou, že ho nechají na pokoji, žádná »aféra •.
Ale ve »vlasti:proletariátu. je to už velká aféra. Predne v Rusku pokoj pro nikoho neexistuje, ani pro hyrokraty, kterí ve dne v noci táží se sebe samých, zda
se »drží linie« a i neodchýlili se od ní ani na milimetr
v ospalosti nebo pri smrkání. A co se týká chleba, o ten
tu práve jde.• (Sv. 1., str. 213.) Nechci z toho vyvozovati své osobní závery a proto uvedu ješte jeden citát, kterým P. Istrati témer koncí historii neštastného
Rusakova, jehož pravé jméno je ruský obyvatel: »Ted
vubec nejde o socialismus, ale o teror, který zachází
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s lidským životem Ijako s materiálem sociální války,
kterého užívají k vítezství nové a príšerné kastv.
blouznící o fordismu, amerikanismu, vonavkách Cotyho, parížských toaletách, kruté kasty, bojovné a dychtící
komandovat, hotové zarýt prsty do hrdla trebas Cínana, který se provinil práním osvobodit se od koncese.
pocházející z dob carismu .a zustávající hanbou, kterou
se revo~ucionári nemají špinit.~ (Sv. 1., str. 276.)
Dríve, než prejdeme k obrazu, který podává Istrati
o živote delníku a kterého jsme se již z cásti dotkli
v první polovine této úvahy, nebude nemístné upozornit na jednu vlastnost autora, která jej od základu odlišuje od jiných cizincu, kterí popsali sovetské Rusko.
Jde o to, že svým bystrým zrakem dovedl odlišit a pak
i definovat dva, casto se prolínající prvky - sovetský
a ruský. Nekdy se taková zámena deje schválne, pri
cemž se v takových prípadech vyzdvihuje casto tak
zvané »dedictví minulosti., nekdy se odehrává nevedomky nebo z nedostatku znalosti Ruska, s címž se
setkáváme zvlášte u cizincu. »Velmi duležité je«, píše
všímavý a zkušeností poucený Istrati, dovést ;roz.lrišovat v sovetském Rusku to, co je skutecne sovetského
a to, co je jen ruské, nepripisovat novému režimu staré
charakteristiky a vice versa .• (Sv. IIL, str. '17.) Pak
uvádí nekoNk príkladu z ruzných oboru. Na prvém
míste pripomíná historii tramvajových motoru, zhotovených v jedné sovetské továrne a rovnajících se cenou
predválecným: pri bližším ,prozkoumání se ukáže, že
v této továrne se motory jen montují a jejich soucásti
byly zakoupeny již pred válkou v Ncmecku. Dále ukazuje na musea, jež ibyla svého casu pýchou sovetské
vlády, ale Cézannové, Matissové, Van Goghové bvli
zakoupeni velkokapit.alisty v cele se Scukinem. Mohli
bychom výcet takovSrch institucí znacne zvetšit, pri
cemž mnoho by se mohlo komentovat dvojakým chováním bolševiku. Napríklad byla pred nekolika l~ty
usporádána v Moskevském historickém museu pricinením jeho pracovníku (všichni specialisté jsou predválecní ucenci) bohatá výstava ruské ikony, pri cemž
exponáty byly vzaty z téhož musea a soukromých sbírek. Výstava mela ohromný úspech, ukazovala se jí,
abych tak rekla, míra jzájmu a péce úradu o umení,
vychloubali se jí i za hranicemi a vyvezli ji pozdeji do
Nemecka a Ameriky. Ale z nenadání bylo všechno pojednou zavreno a dokonce katalogy vzaty z prodeje;;
do novin proskocilo jen nekolik rádek, že výstava byla
zavrena pro svuj škodlivý v:l,ivna massy, ve kterých
vzbuzovala náboženské city. Takové historky osvetlují
snad nejlépe dvojakost nynejšího života a o jejich falešném chápání mluví práve P. Istrati. Úspechy revoluce stejne jako dedictví minulosti nutno pozorne rozebírat a odvažovat, dríve než se na. nich bude stavet
nadšení a zavrhování. »Jestliže minulost skutecne zanechala urcité stopy, které je težko vyhladit, existují
prece takové, které by nemusily být ve dvanáctém roce
revoluce.« (Sv. lIL, str. 20.)
Znacná cást všech neštestí, která doléhají na delníky
a ze kterých se skládá!jejich život, pokládá se zpravidla
za následek starého režimu, allepredne za dvanáct let,
jak již receno, mohlo by být alespon neco odstraneno,
a za druhé lpred.pokládáme, že »ruská komunistická
strana podnikla sociální revoluci, aby stanovila typ
produkce .a zpusob života podohný tem, které existují
i v nejpokrokovejších buržoasních zemích. Jde o to,
ab)'lbylo odstraneno vykoristování cloveka, aby se odstranily všechny výsady, aby sé došlo blíže k reální
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rovnosti tím, že se výrobní prostredky uciní spolecnými, odstraní se osobní zisk a stanoví rozdelení hodnot v pomeru k potrebám clenu spolecnosti.« (Sv. 11.,
str. 31.) Taková tiráda je však sotva slucitelná s tvedeckým socialismem«, ,pripomíná spíše vznešené ideje
St. Simona, Fourriera a Louise Blanca. Pro nás je
velmi cenná, nebot ukazuje, s jakým kriteriem pristupoval k životu delníka P. Istrati.
Abychom pochopili skutecnou hodnotu mzdy delníka a tudíž jeho skutecné {postavení, nutno znát, jak
žije, cjak jí a obléká se. Neco jsme o tom rekli již výše.
Pohlédneme zbežne, co praví náš autor témer v celých
dvou velkých svazcích, hlavne druhém a tretím. Istrati
shromažduje peclive materiál od ~roku 1925 do roku
1929, to jest po skoncení válecného komunismu, a od
doby, kdy lze na revoluci již požadovat reá'lné výsledky. Bytová otázka, jak známo, je v Rusku krajne zostrena pro témer úplný ~nedostatek staveb, takže ani
úredne predepsaná kub.atura se nedodržuje;' proto ca.sto se ríká, že má prostoru rakve - trí loktu. Jako
vždy nejchudší vrstvy jsoU!pri tom v nejhorším postavení, o tom se mluví i v oficiálních -orgánech. Vezmeme
namátkou nekolik citátu z tech, které naplnují celé
stránky rozebírané knihy. Pravda ze 26. brezna 1925:
V továrne K. Marxe ve Vjaznicích nemá ani jedna ze
150 rodin predepsanou: normu, casto dve tri rodiny po
8 a 9 lidech bydl,í v jednom pokoji. Deti jsou bez dozoru, hromady lidí, špína, štenice ...
Puch, otravující
vzduch.- (Sv. III., str. 38.) Vestnik Truda, c. 10. Z r.
1926: )30.000 delníkuiv Doneckém revíru zustane roku
1927 bez strechy; v naftových podnicích v Baku nemá
40 procent delníku kde bydlit, v Grozném 25 procent;
príbytky jsou všude nemožné, rozbité, nezdravé a to
stejne v Kuznecku, jako v Moskevském rajonu.« '(Sv.
II!., str. 46.) Pravda Molodeži z 5. ledna 1926:
tV "Stalinu Doneckém :má. ~ 2.500 horníku jen IS0
byty; jsou nacpáni do nocleháren; tri noCl!ežníci spí
strídave na jedné slamené matraci,;' odpuzující špína. t
Krasnaja Gazeta z. 22. brezna 1929: Ve Leningrade má
ze 45.260 stavebních delníku jen 1245 príbytek;: staví
se byty pro 4000 delníku a 40.000 je bez prístreší. <
(Sv. II!., ~str. SI.) Pokud jde o bytovou otázku vesnického delníka, vypadá to ješte hure už proto, že }wgienické pomery na vesnici už ,pred válkou byly ješte
horší než ve mestech al od té doby se tam nic nezme.
nilo. Ani o tak elementárních vecech jako je vlastní
postel,
prádlo a na
umývadlo
reci;
ideállidé
se nežili
redukuje
zatím:jen
možnost není
spát ani
a naJ
to, aby
jedné místnosti s dobytkem. »Neexistuje zákon, zakazující delníku dobre žít«, ale jsou zrejme neodstranitelné zákony, které mu prekážejí, aby tak cinil, stejné jako dobre se oblékat a jíst.
To ovšem závisí znacnou :merou na 'mzde. Trud
Z 14. brezna 1929 píše, že tkolektivní smlouvy existují
sedm let na papíre, nelze se domoci toho, aby se plni. (Sv. III., str. 91.) Percentuálne bylo v roce 1<)26
dosaženo prumerne jen 89 procent,'predválecné mzdy,
která se už tehdy pokládala za žebráckou, alle nu'tno
prec vzít v úvahu, oc za tu dobu vzrostla drahota. Na
vesnici je mnohem težší vypocítávat mzduJ;' rekneme,
ie za buržousta se pokládá ten, kdo najímá pracovní
sílu více než 50 pracovních~dní v roce a vydelá: na ro-dinu (nikoli na osobu) prumerne 1-400 rublu rocne:
serednakem je ten, kdo najímá více než 20 pracovních
dní v roce a!lvydelává 800 rublu. Co lze na druhé strane dostat za tyto peníze? Vehni málo. Soukromý ob-

chod, který by souteží' snižoval ceny, je zakázán; nedávno byla i soukromá prakse lékarská zarazena do
stejné kategorie a prísne zakázána, což je šílenstvím
nejen vuci lékarum, :ale obyvatelstvu. t Vysoké ceny,
asi trikrát vyšší než v západní Evrope byly by ješte jen
polovicním zlem, kdyby byly reálné; ve skutecnosti po
nekolik let hlad po zboží v SSSR je tak veliký, výroba
tak malá vuci poptávce, že onen neveliký pocet tovaru,
který se dává na! trh, prechází z rukou do rukou a dosahuje! neslýchaných cen.« (Sv. III., str. 152.) Aby se
paralysovala spekulace, byla založena družstva; prede
dvema roky cinil clenský podíl 5 rublu, pak vzrosl na
15 a v posledním roce na 60 rublu, pri cemž dve procenta podílu na zisku byla odstranena. Za to clen má
právo koupit si za mesíc I s~anecka, dva balícky makaronu, tri metry kalika, pul litru oleje a ony náhodné
predmety, které družstvo dostane. Pri tom družstva
stále trpí deficity, tak roku 1927 moskevská družstva
mela 234.000 rublu ztráty.
Zde je ten zhutnený obraz, který jsme mohli vyvodit
z knihy P. Istratiho. Pro neho samotného je to mnohem strašnejší už; proto, že skládat pomalu, ale neomylne ze spousty drobných faktu, míjejících pred ocima. Je pochopitelné, že jako nepredpojatý a poctivý
clovek musil s hruzou ustoupit od takového režimu.
V revoluci nejsou strašné obeti, ale bezúcelnost. Mnoho se muže snést\p.ocasne ve jménu lepšího v budoucnosti, když ta však nejen nesvitá, ale stává se stále nepochopitelnejší a temnejší, pak zacínají vznikati pochyby o úcelnosti východiska. V našem prípade ti, kdo
nemají zájem na prodlužování ruského chaosu, dospeli
ke stejným názorum jako Panait lstrati.
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Demarche rektoru.
Panhnevav
rozpoctový
se na

generální
zpravodaj dr.
Hnídek,
postavbu universitních
budov,
prehlédl
v zápalu pro svoji vec, že nelze z oken parlamentu videt ty školské paláce, jež jsou prý z oken parlamentu
videt a proti kterým si vypujcil výrok pana presidenta
(pred pujckou se žádný výrok neubrání). Tím snáze
prehlédl v drobné sazbe rozpoctu nekteré císelné chyby
i malickost, že v rozpoctu lékarské fakulty figurují dva
universÚní ústavy z jiné fakulty. Nesmí být tedy znovu
pohneván, že jeho interpretace nebyla prijata všude s tou
modrookou duverivostí, s jakou zdvihli ruce páni
poslanci. Jiný na jeho míste byl by také opatrnejší.
Jemu
totiž možno pripomenout duverné detaily ze
školského rozpoctu; treba ten, že nejdražší posluchac
ze svetských škol, na nemž je verejný zájem zatím
nejvíc interesován, medik, stojí ze státních penez
5.150 Kc, ale posluchac na zemedelské škole v Brne
13.600 Kc, címž predstihl i theologa za 12.800 Kc.
Motivy živelného projevu p. dr. Hnídka nebudou
zcela jasny, i když si pripomeneme nekteré shody, jako
že rozpoctová debata pripadla do doby, kdy se medikové chopili vedení ve studentském hnutí, že práve prišlo jednání o volbe nového predsedy ústredního studentského svazu po tragické smrti dosavadního predsedy, organisovaného u strany agrární, a že pan zpra203
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vodaj se postavil velmi lacinou argumentací o vybavení lékarské fakulty a umírání lidí ocividne na stranu
mediku. Soudím, že to nebyl nejlepší postup postavit
se proti jedné cásti vysokého školství, i když je vysvetlitelný neinformovaností. Nebot ješte se ví, co psával
do »Venkova« po prevratu prof. Srdínko a rozpoctová
rec z r. 1930 nevystele tohle rozpetí vlídným zapomcuutím.
Nedávné studentské hnutí, když z neho vyprchaly
vnešené momenty cizorodé, prineslo dobrý zisk; obrátilo pozornost k vecem na akademické pude, které byly
vzdáleny z aktuelního zájmu verejných potreb, a které
mimofakultne uvádely jen dobré maminky, když nešlo
nejlépe rigorosum. Je vlastne s podivem, kterak ceské
vysoké školy dosud stály stranou praktického života,
na rozdíl od ciziny, a jak umele se vytvárela hradba
mezi tak recenými teoretiky a praktiky. Je možno konstatovat, že ted to padá, a to ne snad povlovným poznáním, nýbrž z kriticky utvorené situace i na strane
onech praktiku. Soucasne se vyhrotila situace na vysokých školách, které proste dále nemohou vystacit látáním provisorií, že došlo ke konferenci obou pražských
rektoru se všemi dekany fakult a jejich stavebními referenty. Po úrade pak rektori zakrocili u ministerského.
predsedy a kompetentních ministru a predložili jim
svuj konkrétní výstavební plán. Konecne prof. dr. V.
Vojtech vydal statisticky bohate vypravený spis »Karlova universita a naše vysoké školy za prvých deset let
cSR«, kde je sebrán všestranný materiál k veci. Jakmile pak ministr školství dr. Dérer ohlásil vuli a snahu otázku vysokých škol radikálne rešit, byla na demarchi rektoru vytvorena základna k o n k I' é t n í c h
návrhu.
Situace není príliš lehká ani jednoduchá. Dosavadní
program totiž napravoval jen nejkriklavejší nedostatky, ale neprinášel trvalých opatrení. To na jedné strane. a druhé dosavadní postup byl takového rázu, že
chtíc nechtíc exponoval proti sobe jednotlivé školy a
tím rušil nezbytnou jednotu v plánech. Dosud totiž
dalo se jednomu to, co se druhému vzalo, nebo také
obrácene, což už není totéž, že se jednomu vzalo a dalo
druhému. Tak zvýšení dotací pro university cinilo asi
8 %, pro techniky asi 130 %, universitám se vzalo 930 tisíc, technikám pridalo asi 600 tisíc korun. Tohle zajisté
není nejlepší plán na organickou výstavbu, ale vhodný
potud, že se vyvolala mezi nimi alespon nervosní nálada. Je treba si všimnout, že paralelne s tímto postupem se dály trvalé pokusy o podlomení vysokoškolské autonomie ve prospech administrativní správy a
o podlomení autority vysokoškolských representantu.
To je zajisté shoda dost nápadná, zvlášte, je-li zasazena do rámce politické representace v ministerském
ústredí.
Systém je však dvousecný. školský rozpocet totiž
celkove snížil náklad na veškeré vysoké školy (necítajíc položky na ochranu památek a musejnidví, které
jsou dotovány prabídne, a dosud bez památkového zákona, snad proto, aby se mohlo provést zatím to, co
pri zákonu už nepujde), ale ostatním položkám pridal,
dokonce procentne víc, než stoupl rozpocet celkový. Tu
ovšem nezbylo nic již jiného, než že se sešli rektori
obou vysokých škol pražských a zaujali jednotnou
frontu. Ne bojovnou, ale obrannou, ne expansivní, ale
intensivní. Jaké povahy je demarche rektoru, ukáže
financní situace novostavby pro fakultu filosofickou.
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Tato budova, která je architektonicky stejne krásná
jako úcelná, neprekrocila se vším vnitrním zarízením
preliminovanou cástku, nebot nejde o luxus, ale úcelnost. Pri tom celý náklad na ní není nicím jiným, než
kapiialisovaným nájemným, které školská správa platila v soukromých, neúcelných domech. Ješte dnes však
stát platí za university rocne 1,490.451 Kc a za techniky 2,861.954 Kc nájemného. Je vecí odborníku, aby
posoudili a rozhodli, co je lepší z obou nákladu, stavet
ci platit stoupající nájemné.'
.
Pri dosavadním postupu byla by stavba vysokých
škol hotova behem 30-40 let. Ministr školství ukázal
na nemožnost této perspektivy a rektorská konference
dala k jeho tvrzení jiste celou serii dokladu. Byly-li by
stavby hotovy do té doby, nebyla by hotova výstavba
škol. To znací, že do 40 let byly by napraveny jen
dnešní nedostatky, ale nebyly by splneny potreby již
dnešní, tím méne zítrejší. A tak po té dobe situace by
se zase opakovala. Proto ministr limitoval výstavbu na
zkrácenou dobu a rektorská porada doporucila na základe svého materiálu, vyucovacích a vedeckých zkušeností termín 10-15 let. Význam tohoto doporucení
nabývá zvláštní váhy tím, že není pouhým memorandem, nýbrž že dává zcela urcité záruky. Prof. dr. G.
Friedrich v »Lidových novinách« cítá potrebu celkového nákladu okolo 900 milionu korun. To je sice znacná cástka, ale nezbytná. Je vecí hospodáru, aby nalezli
lepší úhradu, nechtejí-li pristoupit na návrh konference, aby cástka byla opatrena dlouhodobou pujckou.
Zdá se však, že je to nejlepší možnost, a již sám fakt,
že ji uvádí prof. Friedrich, jehož organisacn'ím dílem
je práve budova filosofická, to podporuje. Nejvetší
klad této akce spocívá v programu celku a v uvážených etapách.
Teprve takovým plánovitým a energickým rešením
lze ocekávati, že naše vysoké školství bude opatreno
úcelne. Ve výstavbe a vnitrní organisaci jsou podmínky vední a praktická konkurence. škola vybavená sice
historickými právy, ale nevybavená prostredky, nemuže nejen svému úkolu dostát, ale muže prímo ohrozit p o lov z del á ním, k jehož blízkosti je nucena,
nemá-li kde, cím a kým pracovat. Když je tedy treba
stanovisko k vysokým školám uvést výrokem pana
presidenta, tedy tímto: »Vysoké školy nemohou a nesmejí se vzdát vedecké presnosti a odbornid.ví, popularisace vedy nesmí vést k spovrchnení, vzdelaneckému
labužnidví a nebezpecné polovzdelanosti.« Zase tedy:
kde, cím, kým.
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Dr. Jar. Hulka '(New Y ork) :

Lékarská organisace v Americe.
III.
Každé jmenování a postup lékare ve sboru kterékoli
nemocnice je zanešeno v osobním rejstríku,' který pro
150.000 amerických lékaru je veden v kancelárích American Medical Association v Chicagu. Jsou v nem i iiné
záznamy. O škole, kde lékar studoval, o jeho sekundárství, Ó' místech, kde praktikoval, ,o clenství v lékarských
spolecnostech, o jeho vedeckých publikacích, ucitelské
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cinnosti, studijních cestách a pod. Dostanou se tam bezpecne i zprávy o jeho neúspešných prípadech, majících
pro nej nepríznivou soudní dohru nebo o prípadných
šarlatánských podnicích. Záznamy tyto js-ou tajné, jen
hlavní kvalifikacní data jsou publikována v adresári,
každá dve-tri léta znovu redigO'vaném. Prišly lékarské
organisaci velmi' casto vhod, když se jednalo o -odhalení
kvalifikace nekterých lékaru, kterí se dali zlákati k soudnímu svedectví ve prospech patentních lékarských humbugu.
Ústrední kancelár American Medical Association
v Chicagu nevidí svúj úkol jen v autoritativním postavení v medicinskÝchpomerech Spojených státu. Poskytuje lékarstvu také cenných služeb.

Aby se dost::llo praktikovi spolehlivéhO' vodítka v lécbe, vydává pro nej ústrední lékarská organisace dve
prírucky. Je ,to »Iiandbook of Therapy« a »Technic of
Medicati'Ún«. Kdo techto prírucek v praxi užívá, presvedcí se brzy o jejich prednostech. Neobsahují rady
z ucebnic, špatne a neúplne opsané, ani zastaraiJé hlouposti z knihy do knihy prenášené. Omezují se na pokyny Vyzkoušene auto'ry, a kde jich není, radeji mlcí.
Na obranu proti šarlatánství všeho druhu organisovala American Medical AssociaUon jiný odbor, "B ur e a u 'Of I n ves t i g a t i o n«. Šarlatánství je nemilosrdne 'odhalováno, dokumenty proti pachatelum sbírány'
a úrady na ne upozO'rnovány. TotO' bureau koná. proti
nim i pr,opagandu tiskem a prednáškami, k nimž dodává
lékarum látku a pomucky. Musí být stáJe ve styku
Je to na prvním míste objektivní informace o nových
s právníky a soudy, nebo! žaloby proti takovéto cinlecivech, vydávaná každofO'cne v kni'ze »New and Nonnosti jsou na denním porádku. Lec za dobu své existenofficial Remedies«, která je redigována zvláštním sboce t:- asi 25 let - neprohrálo bureau ani jeden proces.
rem, zvaným »C o u n c r Ion
P h arm a c y a TI d
PrO' služby farmaceutické rade a pro Bureau of InC h e m i str y«. Chemická a farmaceutická tovární PfO'vestigation vydržuje American Medical Association v edukce ve Spojených státech je obrovská, rozmnožená
d e c k O'u ,Ia bor a to r, kd~ se konají rozbory a konješte dovozem ze všech koutu sveta a kdyby mela být
troly léciv vyrábených továrnami seriosními i podvodlékari jediným vodítkem reklama producentu, byl by
níky. V tétO' cinnosti podporuje ji i nekolik laboratorí
brzy ztracen. Za zarazení do zmíneného seznamu neuni'versitních. Výsledky prací techto laboratorí, záznaplatí továrna žádného poplatku, ac tO' pro ni znamená
my a soudních procesech jakož i propaganda proti' šarvelký úspech a skutecné uvedení produktu mezt lékare.
latánství jsou uverejnovány ve zvláštní hlídce Journal of
Výrobek musí' však odpovídati urcitÝm požadavkum:
the American Medical Assodation a pO' case shrnovány
Jeho presné a úplné složení musí býti v seznamu publido svazku »Nostrums aud Quackery«.
kováno, jakož i methoda, kterou se dá lécivo chemicky
Nad reklamou v lékarskÝch cas'Úpisech, vydávaných
zjistiti a analysO'vatí. Lék nesmí býti inserován v laiccentrální organisací nebo spolecnostmi jednotlivých stákých casopisech a nesmí ani textem na ,obálce ani jmétu dozírá »M e d i t a!1 A d v e r t i s ing B u r e a u«. Lénem naznacovati publiku, k jakým úcelum si ho má kuci'Va, která nejsou uvedena v »New and Nonofficial Repovati. Tak na príklad prostredky, jmenované pneumomedies« nesmí byt i v techto casopisech inserována.
balsám, sklero-syrup, gonosan, nebo angínol nebyly by
Kontrola 'týká se i reklamy lékarských knih, publikací,
považovány za ethické, pokud by podržely tato jména.
Název preparátu musí oznacovati jehO' chemické slože.1Í. prístroju, zarízení a tak dále. Tak je lékarum zajjš!o-vá!1a spolehlivost nákupních pramenu.
Ke jménu léciva nesmí býti privešováno ani jméno léKu podpore vedy je organisován výbor pro výZkum
kare, jenž je jeho puvodcem, nebo! American Medical
Association netrpí takovýto zpusob osobní lékarské rev lécbe (T her a p e u t i c R e s e a r c h Cam m tklamy. Výjimkou ve dvou posledne uvedených pravidt e e) a 'Výbor prO' všeobecný výzkum vedecký (C () mlech ciní jen sera, vakciny a antitoXi'ny; které jsou 'Ostat- mittee
on Scientific
Research).
Výbory
dávaií 'stipendia a odmeny za vedecke práce.
ne užívány vždy jen lékari. Složky jedovaté musí býti
na léku uvedeny plným jménem a udáno jejich množPro organisacnÍ veci vydává American Medical Assoství. Na obalech, cirkulárích a v inserci v lékarských
ciation mesícní »Bulletin«. Praktikum je urcen »J o u rcasopisech nesmí býti uvedena žádná nepravdivá nebO' n a I o f t h e A m e r i c a n Med i c a I A s s o c i anezarucená tvrzení O' úcincích výr'Úbe nebO' puvodu
lt i 00 n«, týdeník, vy c h á z e j í c í z 98.000 výt i:sléku. Do seznamu nejsou zarazeny ani takové prostred"cí c h a obsahuiící roc-ne pres 4.000 stran. Pro odborky, jejichž složení je nevedecké, jejichž podávání je zbyníky vychází pécí Associace rada mesÍcníku: Pro vnitrtecné, nebo které nemaií žádné výhody pred preparáty
ní lékarství: pro detské lékarství; chirurgii; neurologii
oficinálními.V seznamu jsou uvedeny i p'reparáty, které
a psychiatrii; dermatologii a syfilidologiu;: otolaryngobyly farmakologickou radou odmítnuty" s udání'm dulogii; ophthalmologii. Aby byl získán' seznam lékar·
vodu. Tak se stalO' na príklad svetoznámému aspirinu,
ských 'prací celého sveta, sestavuje American MedicaJ
protože je inserován v laických casopisech, ac ta není
Association asi z 1000 lékarských casopisu - ,>Qu a rnic jiného než oficinální acetylo-salicylová
kyselina.
it e r ly C u m u I a t i vel n d e x Med c u s«. Vychází
Ichtyol byl odmítnut, protože výrobce uží'vá nepravdiho ctyri svazky do roka a je to vedle katalogu vojenské
vých tvrzení o lécebných úcincích. Salvarsan musel
správy lékarské nejúplne'jší soupis lébrské
liter~tUlY.
zmeniti jménO'na »Arsphenamin«, aby bylo naznaceno
Seznam ceských lékarských prací je tam úplnejŠí, než
ožení, atd.
'
IV kterékoli ceské universitní knihovne nebo publikaci.
Pro výchovu a informaci laiku ve vecech zdravotni·
Velký rozmach fysikální therapie a velká výroba elek_ckých a lékarských vydává lékarská organisace casotrických, tepelných, mechanickÝch a ji'ných lécebných
pis »li y g i e a« a jehO' redakce stará se i o rozhlasové
prístrOju, spojená taktéž s nezrízenou reklamou produprogramy.
centu a prodáváním k domácí lécbe, vedla American
Medical Association ke zrízení obdobné komise, zvané
! So c i a I s a c med i c n y není v programu Ame:tCouncil
on Physical
Therapy«,
která stanorican Medical AssociaHon. Jeta ve shode s 'krajne ilnví vedecké zásady a oprávnení techtO' method.
dívidualistickým a 'kapitalistilckým rádem amerického
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živO'ta. Saciální zretele mediciny jsa u abstarávány spolecnastmi soukramými a ty pracují celkem ve shade
s lékarskau organisací. Státy vyžadují pauze PO'jišteni
úrazavé. jehož náklady nese zamestnavatel a platí je
pajištavacím spalecnastem, v nichž má valnau va1bu.
PaškazenÝ má pak v·a1nau volbu lékare, a pojištovna
musí mu platit hanarár stanovený prO' všeabecnau
speciáIní praxi místní nebO' krajinskau lékarskou organisací. Ordinace prO' pojištavací spalecnosti za snížené
honoráre se lékarskými sdruženímr netrpí. Nekladau se
však námitky prati tomu, aby lékar pracaval pro pajištavnu za stálý plat. Zákany -o úrazO'vém pojištení nedavolují zamestnavateli nutiti delníka k lécbe u lékare,
placenéhO' poiištavnau. delník však musí míti písemné
svalení zamestnavatelavo k lécení u lé'kare své valby.
Tím se jaksi vyhO'vuje zájmum pajištoven r paškozených. Prípady sparné vyrizují zvláštní soudy.
, P 'O'ji š t e n í n e m o 'c e n s k é je úplne v 'rukách
sO'ulkromých. Zákanem není k nemu žádný zamestnanec
nucen. V pas lední dabe však pocínají je velké výrabní
spalecnasti vyžadavati ,O'dsvých delníku. Pajištení starobní a pensijní je úplne saukromau záležitastí namnaze
I u verejných úradu.
, O c hor O'bys o c i á I n i - tuberkulosu, pohlavní,
duševní nemoci a detskau úmrtnost pecují jednak saukramé spalecnosti s advetvími v jednotlivých státech a
mestech, jednak státní zdravatní depa:rtmenty. Deje se
tak zdravatnickou výchavau, zakládáním dispensáru a
adborných ústavu a zákanadárstvím. Trebaže tyto snahy nevychází prímo z lékarských arganisací, nacházeií
v nich prece hlavní aparu. Dozar nad nemacemi nakažlivými je sveren úplne zdravatnickým úradum, jejichž
šéfové jsau voleni pri politických volbách mest kraju a
státu prímým hlasováním. Zákon vyžaduje O'bycejne,
aby kandidát byl lékarem, jindy vYžaduje, aby mel
vzdelání verejne zdravotnické, casto vša1k ie takovým
úradem PO'veren i laik-palitik.
!Pri rozšírenosti amerického šarlatánství a vzhledem
ke škadám zdravotnickým a hospodárským, které jsau
Hm natropeny. je podivno. že nevznikla ješte v Ameri'ce
laická spolecnast, která by si obrala za úkal bajovati
prati tomutO' zlu. Baj, vedený American Medical Association je príliš chápán americkau verejnastí jakO' zápas
kankurencní mez~ ruznými názory nebO' »škalami« medicins'kÝmi. Nepranikne také ,dasti dO' verejnasti, nebO't
je O'meze,nna adbO'rné lékarské casapisy. A prece vÝchuva lidu v tamtO' ahledu byla by základním kamenem
k reforme jak prax.f, tak zákonadárstvím. Zdá se však,
že šarlatánství je v Americe tak vžité a americkým
obyvatelem dO'té míry prijaté, že pamery prO' vybud'avání takavé ar~ani:sace nejsau ješte naprO'stO' zralé.
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nákladné výmene kol. Vymenit jen zadní kola Stunové
»Pragy«, litá, nekolik centu težká, (mrtvá váha!) za kola
as 8krát lehcí na pneumatikách stojí okrauhle 12.000 Kc.
Pružnasti pne u mat i k, d u t Ý c h a p I n Ý c h (nových!) gum mají se k sabe jakO' 100:60:15. Navé vozy
s plnými obrucemi se samozrejme už nevyrábejí: pneumatiky šetrí vuz, konstrukci jeho, pohonné látky, silnice,
dlažby. Nicméne chudší povozníci, kterí skoupili stará
nákladní auta, dobravalne nevymení kola a budau rušit
bezpecnost budav i klid obyvatelstva tak dlouhO', dakud
rachotiny se jim nerozpadnou úplne. Tím spíše, že státní
správa vojenská a paštovnÍ i Pražská obec sama tohO'
nešetrí, prédcházejíc špatným príkladem. Pryžavé aráfovánÍ vydrží ca 1~ raku, ale v zájmu zdravé, promyšlené ekonomiky by byla lhutu prO' adstranení plných
obrucí jen zkrátit.
Trebas azývají se nepretržité stížnosti prati autum
s plnými gumami, trebas každý den nekolikrát je dopravní úrad palicejníha reditelství bombardaván urgencemi zákazu rychlé jízdy nákladních vozu, nerýsuje se
na abzoru ani príprava k takovému zákazu, který nestací vydávat pro jednotlivé ulice. Na zákon budeme
patrne cekat, až plné obruce dokonají své zkázonosné
dílo a zmizí samy sebou se sveta. Citu haspodárnosti by
neadporovalo,
kdyby podle potreby poskytovaly se
i príspevky z verejných penez na akamžité odstranení
tehoto zla. Padobne už kolik let se tešíme na nový stavební rád, na silnicní zákon. Snaha vybavit tako,vé narmy co nejúplneji oddaluje jejich vydání. Mezitím život
plyne v stálém vývaji; probehlo nejprudší abdabí stavebního ruchu, jsme uprostred intensivnÍ dopravní a silnicní politiky. Je jisto, že zrovna v takavé rušné periode
práve bychom nejvíc potrebovali hatový predpis a zákon, odpovídající a neprekážející všestrannému pakraku
a rychlému tempu pasledních let. Parád je tu víc brzdných sil, než hybných, porád si dost neuvedomujeme
vzrustající náradahospodárské ztráty i nebezpecí v pradlení.
Úcinek plných abrucí je v každém smeru neblahý. Zelezné abruce nákladních aut byly již pred desetiletím adstraneny, úcinek plných gum však blíží se cO'dO'zhoubnasti úcinku železnÝch obrucí, caž ze sravnání abau materiálu na prvý pohled sotva by kdO' rekl. Chci ukázat na
škady vznikající náradnímu majetku pusabením plných
abrucí jednak ve mestech, zejména v Praze, a za druhé
na venkavské silnice a vubec na pavrch vozavky.
I.

Nad I a ž b e mest jsau úcinky plných abrucí nemapadnejší. Smysly naše zde vnímají nebezpecné jejich
stránky ješte jinak, než je mažna davadit teoretickými
úvahami. Mestské príbytky a abytné damy, zvlášt ve
vyšších patrech, nahražujÍ jemné seismagrafické príIng. Robert Štech:
straje, takže otresy mužeme merit a razlišavat i co dO'
intensity.
Praha sama má bídné dlažby, jsau harší než kde jinde,
ne
mluve a_vecném razkopání a prapadlinách jejich. NiZatímabruce
CO'jinde
v Evrape
(Nemecka,
zakázány,
u nás
barbarskyFrancie)
veselejsau
si plné
rádí
kde také nedavalují si v takavé míre luxus, aby teprve
vozidla ujíždela a srovnávala nejharší neravnasti mizerstále nerušene, a my se kajíme pauhau nadejí v príští
autamabilavý zákan. S tím však nelze v brzku pacítat.
ne pravedené dlažby. Ta je kapitala prO' sebe, pražská
Spatreba pryžavých abrucí sice klesá rak ad raku a je specialita, žel dO'nebe valající, - hanba hlavního mesta
cástecne nahražavána dutými, »vzduchakamaravými«,
republiky. Ani zapadlá mestecka, zejména v nemeckém
pružnejšími obrucemi, približne stejne drahými jakO' území, nekolaudovala. by, neprevzala a neplatila takavých dlažeb. Caž nikdy se neprarazí tatO' nehaspadárpneumatiky, pakud se majitelé aut neadhodlají k dasti

O zákaz plných obrucí.
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ství, treba vpuštením zdravé konkurence mimopražských dlaždicu I
Ponevadž ani pri nejlepší vuli zatím není možno pocítat se solidní, rádne a odborne provádenou dlažbou
v Praze, musíme volat po u r y c h len é m z á k a z u
p I n Ý c h obr ucí n á k I. a u t a p o bez o d k I a dném zmenšení
jejich
dovolené
rychlosti.
Dnes beztrestne se rítí taková auta po hrbolaté dlažbe,
s ohlušujícím hrmotem se predjíždejí a závodí v rychlosti. Nejsou to jen slabé nervy nebohých lidí, vycerpávaných prudkým tempem velkomestského prostredí, které
jsou takto nemilosrdne týrány. Je tu i vážné nebezpecí
pro lidské životy a majetek obcanu. Príliš rychle zapomínáme na všechna ta neštestí z posledních let. Ci potrebujete, vy liknaví a neverící, hrozné katastrofy ft. la
Poríc? Nestací vám živé svedectví ustrašených obyvatelu, nemajících pevnou pudu pod nohama? Chcete sami
okusit pocitu, jaké se zmocnují živých tvoru pri zemetresení? Museli byste nejaký cas bydlet v nekteré živejší
ctvrti, v takové Podbabské, Dejvické a j. tríde. V nových stavbách bude to ve všech cástech Prahy stejné,
nejsou dost bezpecne opatreny proti takovým a neustálým otresum. Podlahy se chvejí s celým domem od základu, okna rincí, kuchynské náciní, talíre, sklenice poskakují, nábytek a lustry se tresou. Ráno se zdešene probouzíte, za dne pri vetším zadunení cekáte, kde co praskne a se zrítí, zatím co z trhlinek ve strope sype se
drobný písek a prášek. Domy i z venku vykazují viditelné trhliny. Kdo si troufá ríci, že to všecko budovám a
obyvatelstvu neškodí!
Po zmírnení trýzne lidí a škod, zpusobovaných nákladními auty, zejména u historicky ci architektonicky
památných budov, volal již v lednu 1919 na slovo vzatý
statik stavebních konstrukcí, prednosta Výzkumného
I1stavu pri ceském technickém ucení, prof. ing. F. Klokner. Jednalo se tehdy ješte též o železné obruce. Spatroval prícinu zrícení domu Klubalova a domu v Celetné
ulici, obkladních desek v Belského tríde a u paláce "Koruny", rímsy u Myslíku a všech podobných stavebních
nehod v tom, že nebezpecnému, témer labilnímu stavu
konstrukcí a staveb stacil poslední mimovolný popud,
aby nastalo porušení rovnováhy sil. "Je jisto - píše
v »Techn. Obzoru« - že popudem tím byl náhodný vetotres jakožto poslední vinník katastrofy. Vytrvalým
chvením se vazba uvolnuje, v oslabených místech tvorí
e vlasové trhlinky, zvolna se rozširují, až se stanou
patrnými«.
Tabulky, vyskytující se v nekterých postranních ulicfch, nevyhovují svým textem: "Jízda težkými náklad.
auty zakázána«.Neboi i n e j tež š í nákI. auto s pne umat i k a m i klidne by mohlo jezdit takovou ulicí, zatím
co nejlehcí motorový ci obycejný vuz na p I n Ý c h
obr ucí c h pri r y c h I é j í z d e i p ráz d n Ý zpusouje popsané zjevy.
Dlužno tedy v ý s lov n e z a k á z atp I n é obr ue a hlavne\ což je možno provést i hne d, o m eI ft jej i c hry c h los t pod I e j a k o s t i d I a žby, n e j výš n a 8 a ž 10 km/hod. R y c h los t
let a d y ne bez pec nej š í cin i tel než li n ák I a d v tun á c h. Kola prázdného, klusem jedoucího
uhelneho vozu, také již pusobí jako mocné údery kladiv,
ucharu, které svými opakovanými rázy privozují, udruií, po pr. zhoršují nebezpecí, když ne vždy katastrof,
on nehod anebo nákladných oprav. A ovšem žádouc-
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no je opravení nejhorších úseku dlažeb ve frekventovanejších pražských ulicích. Není treba ukazovat na jednotlivá místa a ctvrti, i neodborník jich vidí plno, "kamkoli oko pohlédne«.
11.
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Všimneme si nyní všeobecne ú cin k u k o I n a s ln i cní p o v r c h, a ovšem též významu rovného povrchu
pro dopravu. Jsou to veci zdánlive zanedbatelné, prehlížené, opomíjené. Takovými "malickostmi« práve se ráda
zabývá moderní veda, mezinárodní technická práce vubec a vedecké silnicní a dopravní výzkumnictví zvlášte.
Vedle soustavnejšího scítání dopravy zkoumají se zpusoby namáhání a opotrebování vozovek, zjišiují se a
znenáhla vylucují všechny druhy ztrát. (Na príklad n o rm a I i s a c í nejvýhodnejšího prícného profilu pro všechny betonové vozovky v Americe usporilo se pres 300 mil.
Kc rocne.) Je to jakási mikroskopie technicko-hospodárská; denním a rocním skládáním, integrací všech tech
drobných cástic, úcinku a sil docházíme však k ohromným, velmi makroskopickým cifrám. NázornÝ príklad
ukázal C. tI. B r e s s e y již pred 7 lety pro jednu ze silnic v okolí Londýna, 29krát lomenou a dlouhou 12.8 km
pri vzdušné cáre pouze 8 km. (Scítáním dopravy bylo
zjišteno denne 1565 t cili za rok 571.225 t, z cehož 93%
pripadlo na automobilní dopravu. Pri délce 12.8 km znací
to 7,311.680 tkm, z nichž 3/8 t. j. 2,741.760 tkm je zpusobeno jen vetší délkou silnice). Pri prumerném nákladu za
1 tkm 8 pencí (5,44 Kc) ztrácí se rocne 57.122 liber (na
9,5 mil. Kc) národního jmení, necítaje v to ztrátu casu,
opotrebování vozu v tolika zatáckách a náklad na udržování trati zbytecne delší o 4,8 km. Našemu hospodárství
vznikají neutešeným stavem silnic stejné ztráty relativne k naší doprave a jsou ješte zvyšovány o vyvezené
naše peníze za vetší spotrebu gum, pneumatik a pod.
Mohl bych zde jen opakovat údaje svého clánku v "Silnicním Obzoru« z r. 1926. Dosud se všeobecne neuznává
význam investic na silnicní úpravy. Rádným udržováním
vozovek zmenšují se udržovací výlohy na vozidla i celková dopravní vydání a zároven pocet nehod a neštestí
vznikajících dopravou. V sousedním Sasku státní správa
silnic dobre nasadila páku šetrnosti kalkulujíc, že na
vhodne upravené silnici jsou udržovací a provozní náklady o 20'o/clmenší, a hodlala - budou-li tamní silnice
znovuzrízeny do roku 1931 - docílit úsporu na dopravních výdajích 42 mil. marek, které tím zustanou zachovány pro celkové hospodárství, nepocítajíc v to úsporu
casu o 25'o/cla zvetšení nosnosti vozidel asi o 20%. Dosud zbývá prekonávat mínení, jako by silnice zpusobovaly jen výlohy; jsou naopak duležitou soucástí státního
telesa, podporují výrobu a vytvárejí pro národní hospodárství nezmerné hodnoty.
Úcinky kol opotrebovávají vozovku jednak podle stupne nerovnosti, drsnosti, tvrdosti a fysikálních vlastností
jejího p o v r c h u, jednak podle druhu, teploty a zatížení
obr u c i. Zvlášte škodlivé jsou okamžité síly pri zmenách rychlostí a úcinky brzdeni. Následkem toho, že ve
skutecnosti zatížení kol se nerozkládá rovnomerne po
stycné ploše a že i tato na nerovném povrchu vozovky
je jiná, mnohem menší, než je všeobecne predpokládáno,
zvetšuje se již merný s t a t i c k Ý tlak mnohonásobne (na
pL 13.6krát). Obruc nestýká se s vozovkou v celé své
šírce, ani po obvodu kola ve stycné délce obecne udávané. Váha, která má se roznášet na pr. na 100 cm2, rozdelena je casto zhuštene na približne týž pocet mm2 a to
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ne rovnomerne, nýbrž podle prostorových ploch, blízkých eliptickému paraboloidu.
Nejvetší takto vznikající specifické napetí z vet š u j e
s e z a jí z d y ú cin k e m d y n a m i c kým. Na pr. pro
nákl. auto 9tunové, u nehož "/3 prenáší zadní náprava,
vychází v klidném tlaku 50 kg na 1 cm", což vlivem nárazu za jízdy· muže. v jednotlivých okamžicích stoupnout
treba na 2000 kg/cm2• Pri rychlejší jízde jsou tlaky na
mm" znacne promenlivé; preskakují z hodnot nejmenších
snadno k tlakum 50krát vetším, než v klidu. Ruzné krajní
pevnosti našich hornin kolísají od 100 do 3000 kg/cm'
v tlaku. Dovolená napetí však udávají ruzní autori pro
silnicní praxi menší, tak pro cedic 96, pro žulu 88, pro
vápenec 64 kg/cm2• Z císel je videt, .že .kolo, poskakující
po vÝcnelcích nerovné vozovky a špatné dlažby. rriuže
prímo drtit jednotlivá zrna šterku a cástice kamene.
V stejném pomeru nárazy zvetšují také tangenciální namáhání vozovky (na smyk a na obrus), zejména u adhesních hnacích kol; i zd~ jsou prekracována normální prípustná napetí.
Plné gumy, stlacené vahou vozu, pusobí sice mnohem
prízniveji nežli železné obruce, ale zcela obdobne. Podle
Oetlinga ztrácí se jejich pružný úcinek, opotrebují-li se
pod 3.5 cm; pak vuz úcinkuje jako pri železných obrucích. Merné tlaky pryžových obrucí rozdelují se podle
sploštelejší prostorové plochy a jsou asi o 50% menší.
Pri elipsoidu byly by shora uvedené úcinky zmírneny
v pomeru 4:3. Za to koefficient tre n í je zde vetší.
Naproti tomu pne u mat i k y pusobí na vozovku
plnou eliptickou tlacnou plochou, která je vždycky vetší,
než u plných obrucí. Napetí jsou tu podstatne menší a
rozdelena témer rovnomerne po stycné ploše. Neprestupují ani pri nárazech prípustných mezí. Rovnež na
obrus nejsou tak zhoubné jako plné gumy. Dvojitá kola
pak zmenšují namáhání tím bezpecneji, takže· nárazy
prakticky jsou mizivé. O d s s á v á ním namáhají sice
silnicní povrch víc než plné obruce, ale tento úcinek neprichází v úvahu pri rychlém zdokonalování a rozmnožování moderních, neprašných vozovek. Souvislý jejich
povrch, dobre spojený, umele ztmelený, rovný, hladký,
kompaktní a zpevnený je hlavní podmínkou príznivého,
minimálního namáhání a opotrebování vozovek i vozidel. Cím horší je povrch silnice, tím nepríznivejší jsou
všechny uvedené úcinky a rapidne vzrustají s vetší rychlostí.
Železné obruce pusobí nejhure, na štestí jezdí tyto vozy vetšinou krokem (4 km/hod.). Plné gumy pri stejné
váze vozu a pri stejné rychlosti jízdy úcinkují sice prízniveji (4:3); ponevadž však tato nákl. auta jsou mnohem težší, než obycejné vozy se zvírecími potahy, a ponevadž jezdí mnohem rychleji, j s o u n e j vet š í m
škudcem
vozovek.
Koncím dutklivou výzvou: Zadržte rádení nákladních vozidel s plnými obrucemi! A omezte rychlou jejich
jízdu v obecném zájmu, pro klid obyvatelstva, pro zvýšení bezpecnosti budov a trvanlivosti našich silnicních
úprav!

OTÁZKY

ODPOVEDI

Co jest to muž.
Pane doktore R. K.,
cetl jste v mém clánku o Masarykovi, že to byl muž, a
cetl jste také mou chválu tohoto pojmu. Ptáte se, jaký prý
jest to program »býti mužem« a co tím pravíme urcitého,
pravíme-li slovo >muž<. Shledáváte, že jsem toto slovo nedosti presne definoval. Vážený pane doktore, zdá se mi, že
už y tom je kousek naší ceské intelektuální bídy, cítíte-li
potrebu, aby slovo muž bylo blíže definováno. Zdá se mi to
tak zbytecné, jako definovat blíže slovo ces t n o s t nebo
ver n o s t. Obávám se, že jen vyschnutí mužných instinktu
muže vyvolat touhu po presnejších definicích slavného pojmu mužnosti (možná, že u vás ten pojem ješte není slavný,
ale mel by být); ale chcete-li budu Vám citovati Kiplingovu
básen »J estliže«, ve které ideál mužnosti podle mého názoru
nejlépe jest vyjádren. Odpustte, pr·ekládám-li doslova; nechtel bych pro hledání rýmu nekde potlacit myšlenku:
Jestliže umíš zachovat si rozvahu, když všichni kolem tebe
ji ztrácejí a haní tebe, že ty ji ztrácíš;
umíš-li verit sobe, když všichni o tobe pochybují,
ale dovedeš-li jim dovolit, aby pochybovali;
umíš-li cekat a neunavit se cekáním;
nebo jsi-li obelháván, sám nelži;
jsi-li nenáviden, sám bud bez nenávisti,
a prece nevypadej príliš dobrácky ani nemluv premoudrele;
umíš-li snít - a neudelat sny svým pánem;
umíš-li myslit - a neudelat myšlenky svým cílem;
umíš-li se setkat s Vítezstvím a Porážkou
a jednat s temito dvema podvodníky stejne;
dovedeš-li snésti, když pravdu, kterou jsi vyslovil,
nicemové prekrucují, aby z ní udelali past pro hlupáky,
nebo dovedeš-li se dívati, kterak se hroutí veci, pro než jsi
a pak se sehnout a budovat je znovu;
obetoval život,
umíš-li udelat jednu hromadu ze všech svých zisku
a riskovat ji na jeden ráz,
a prohraješ-li, zacít zase od zacátku
a nikdy ani slovem nevzdechnouti o své ztrá.te;
dovedeš-li donutiti své srdce a nervy a šlachy,
aby ti sloužily ješte dlouho po tom, když jsou zmoženy,
a tak vydržet, když už v tobe není nic jiného
než Vule, která k nim praví: vydržet!
umíš-li mluvit s davem a zachovat si své cnosti,
nebo chodit s králi - a neztrácet styk s obycejným lidem;
jestliže te nemohou ranit ani neprátelé ani milující prátelé,
jestliže všichni s tebou pocítají, ale nikdo príliš;
jestliže dovedeš naplnit minutu
šedesáti vterinami, které stojí za to tvá bude zeme a všechno, co jest na ní,
a - co více jest - budeš mužem, muj synu.
Odpustte, vážený pane doktore, jestliže tímto ponekud
dlouhým citátem debatu koncím. Jediné, co bych mohl ješte
dodati podle své chuti, by bylo toto: Wenn ihr's nicht fi.ihlt,
ihr werdets nicht erjagen.
V úcte veškeré
F. Peroutka.
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