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Strany ci osobnosti.
III.

Koncem
oslavovali nerekl
desítileté
jubileum
ústavy.února
Zádný jsme
z oslavovatelu
uprímne,
že
v nekterých vecech jsme základy své ústavy položili
hochu do vzduchu, a že, následkem toho, nekteré veci,
které jsou v ústave. nejsou v živote, a jiné, které mohutne existují v živote, nenalezly ani slova uznání v ústave. A že ovšem, dojde-li ke konfliktu, ústava prohrává a
ustupuje.Bylo by možno, aby oslavovatelé to nevedeli?
Jiste to vedí. Nebo snad jen nechteli pokazit slavnostní
chvíle? Vyhýbají se tomu všichni ve všedních chvíUch.Deset let jsme meli cas, abychom ústavu uvedli
do nejakého pravdivého vztahu k existenci politických stran. Nehnuli jsme ani prstem. Trpíme radeji,
aby strany, tento nejsilnejší fakt v našem politickém žiote, existovaly 'vlastne jen per nefas. a aby ústava,
19noruiíctento nejsiJnejší fakt, pusobila dojmem zasneosti. Vskutku naše ústava snive hledí do anglo-ameriých dálek a každou chvíli zakopne o domácí skutecnost.
oc tato neuprímnost? Bojíme se snad, že strany doy by jen další popud k rozpínavosti, kdyby zákonem
la uznána jeiich existence? To je jeden zpusob uvaž 0í. Sotva kdo se odváží ríci, že jsme jím docílili neco
dstatného. Je však možno uvažovati také iinak: stav,
e kterém strany by byly podrobeny zákonným norám, nemohl by býti horší než dnešní, kdy rostou jako
"ví v lese. Dnes, ponevadž není stanoveno nic, co je
dovoleno,není ani stanoveno nic, co je jim zakázáno.
dý, kdo zná politiku blíže než jen ze ctení poucných
, vi, že politické strany nemají méne moci než úrady;
imisté tvrdí, že jí mají více. Jsou-li však úrady od
vy až k pate sešnerovány predpisy, tento druhý moccinitel,politické strany, žije mezi námi trochu jako
rmen: žádný zákon mu není dán. Dosud není jím nic
dovoleno ani zakázáno, a znamenite bují na tomto
ezí zákonu a ústavy. Jen zákon, který je uzná, muže
ven jejich cinnosti a chuti položit meze. Za deset let
e mohli poznat, že ignorováním fakt nesprovodíme
sveta. Lepší je prímé uznání než ušlechtilá nejasnost,
"nenávzpomínkami na klasické ústavy. Opomenutí
ústavodárcu je tím podivnejší, že celý náš· volební
se zakládá na politických stranách. Což si tehdy nilleumel predstavit, co z toho vyp!yne?
dyž se delala ústava, velmi se dbalo toho, aby poslanemuselprijímat rozkazy od volicu a aby s této straebyl omezován v svobodném užíváni svého rozumu
dku. Uvádely se truchlivé prípady z eizích zemí,
vede závislost poslancova na volicích, a zpravodaj
k citoval krásná slova Burkeho k volicum, která
la být ozdobou kaž.dého poslance: »Jsem povinen
ti vám všechno, venovati vám musím i svuj rozale ne jej obetovati, a proto, když uznal jsem neco
rávné, budu jednati podle svého rozumu a ne podle
co vy mi narizujete.« I jini recnfci videli v tom, že
ec nebude už zástupcem jen jednoho kraje a nemusit vykonávat svému volicstvu drobné služpokrok a »vytržen! z otroctvÍ«. Ze nejaké otroctví,
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casto dosti ponižující, tu bylo za drívejšího volebního
systému, o tom nepochybujeme. Tak tedy ústava dala
poslancum slušnou míru svobody vuci volicum. Ponevadž nikdo tehdy se nezabÝval problémem politických
stran, zapomenula ústava zajistit poslancovu svobodu
také vuci temto. Burke nemluvil nic o tom, je-li poslanec
povinen obetovat svuj rozum strane. Tedy ani náš zpravodaj o tom nemluvil. Možná, že to bylo úmyslné opomenutí našich politických režiséru. Možná, že se jen neodvážili formulovat, co meli na mysli. Dopadlo to tedy
tak, že ústava sice osvobodila poslance od volicu, ale
uvedla je do nové, dríve v takové tuhosti neznámé závislosti na politických stranách.
Nelze ríci, že by byl nikdo nepozoroval, kam veci smerují. Dr. Kramár venoval té partii volebního rádu, která
prinášela zásadu vázaných kandidátních listin, kus své
temperamentní negativnosti:
:ofundamentem naší nové konstituce," pravil tehdy, »jsou
strany a ne svobodní obcané. Taková konstituce je naprosto nemyslitelná a neudrží se, a sice proto, ponevadž
jest proti hlavnímu principu demokratické svobody, totiž
proti svobode individua. To jest socia1isacní princip ... To
je vec, která. nevím, je snad príliš moderní na mou starou
hlavu, to odpírá všemu tomu, v cem jsem vyrostl, tomu, co
bylo mým pojmem o Iloslanci.c

Dr. Kramár mel pravdu, mluvil-li O novosti toho: zvolna se tehdy rodil nový politický rád, kde hlavní a rozhodující úlohu ve státe mely hrát politické strany. Málokdo
si tehdy uvedomoval tento logický dusledek pomerného
volebního rádu. Státoveda dosud otálí se zpracováním
tohoto nového stavu, a vetšina z nás myslí o techto pomerech ponekud zastaralým zpusobem. Nabyli jsme svého politického vzdelání z knih, které byly psány v dobách, kdy nebyla známa funkce stran v dnešní podobe.
Politická veda bude musit teprve registrovat nekterá
moderní fakta.
Iilavní jest ovšem otázka, co tedy máme delat. Jestliže
nekdo praví, že je treba postaviti nejaké barikády proti
zpusobu, jakým politiéké strany zmocnují se verejného
života, a proti násilí a krivdám, které z toho vyplývají,
tedy si zaslouží souhlasu všech kulturních lidí. Jde jen
o to, jaké prostredky zvoliti k tomuto sympatickému cíli.
Každý, kdo má citlivé svedomí pro tyto veci, cítí, že komando stran v nekterých oborech verejného života se
stává se proste už nesnesitelným. Vydrápou-li se redaktori
»Vecera« nebo »Národa« na kozlík vozu naší národní kultury, práskají bicem a porouceÍÍ cehy nebo hot, tedy je to
jiste okolnost, která sama o sobe by dávala právo a
nadšení k menší revoluci. Odpurci vázaných kandidátních listin soudí, že zmena volebního rádu by stacila
k náprave.
Rekl jsem, co mluvilo pro systém vázaných kandldátnich listin v minulosti. Pokud se týká prítomné situace,
nebudu p:-otl snahám oprávcd polemisovatt. Sympatisuji
se vším, co by dovedlo omezit nadvládu stran a nekulturnost, která z toho podle našich cetných zkušenost{
vyplývá. Kdyby to bylo možno zrušením vázaných kandtdátních listin, tedy I tak. Nemohu bohužel snahy opráv-
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cu pokládat za aktuelní. Žádná politická strana nestojí
za nimi uprímne. Myslím, že ani národní demokracie
dnes nikoliv. Je to dosti logické: žádná strana, které
hrozí rozkol (a národní demokracie je dnes v takové situaci), nebude uprímne bojovati o uvolnení volebního rádu. Nejvetší naše strany pak sotva dají k odstranení vázaných listin svolení. Nemají tedy pokusy v tomto smeru
skoro žádnou nadeji na úspech. Nekteré veci si politické
strany již asi nikdy nedají vyrvati.
Kdyby odpurci vázaných listin chteli jíti veci na kloub,
musili by polemisovat už proti pomernému volebnímu
rádu. Nebot je fakt, který nijak nelze vyvrátit, že podle
tohoto rádu volíme strany, nikoliv osoby; je možno, že
sympatie k té ci oné osobe hrají pri naší volbe nejakou
roli, ale prece jen, dokud bude pomerné volební právo
zachováno, volíme strany, ne toho nebo onoho muže. Nemusil by to být špatný princip. Strana je více než osoba.
Záleží jen na tom, jak je tento princip praktikován. Pomerné volební právo dává politickým stranám do rukou
strašnou moc, a budou-li ony od);)orovati - a jiste budou -, snahy našich oprávcu nikdy nedojdou cíle. V tom--ttrb-oji---o-ganis-ovaných teles PlUti neorganisovaným Jedincum tito musejí podlehnout. Tedy toho, kdo pocítá se
skutecnými pomery, boj proti vázaným listinám nebude
tak zajímat, jak by jej mel zajímat podle cisté theorie.
Jest tu ješte jedna okolnost, která brání v bojovném
nadšení: kdyby se i odpurcum vázaných listin podarilo
je porazit a vynutit si právo škrtání nebo neco takového,
verím, že by byli zklamání ve výsledcích. Precenujeme
všichni ponekud volicovu touhu po neodvislosti a jeho
kriticnost. Volání proti vázaným listinám je ciste inteligentské volání. Inteligenti nalézali, nalézají a vždy budou nalézati chlupy v polévce; jejich vzdelání dává jim
schopnost rozlišovati. Ale lze predvídati, že i kdyby
masse volicstva byla dána možnost škrtati a vybírati si
mezi kandidáty, že by ta toho práva nepoužila. Ponevadž
volby jsou vždy rozhodovány davem, nikoliv elitou,
sotva by se na výsledcích neco zmenilo. Boj proti vázaným listinám je podnik málo pocetné elity.
Chceme-li podniknout neco podstatného, meli bychom
místo proti vázaným listinám bojovati proti reversum,
které teprve z poslancu delají otroky strany. A zejména
jedno bychom meli delati: všude, kde mužeme, pomáhati vybudování silného, neodvislého verejného mínenÍ.
Vláda stran je proto tak krutá, že jí necelí dosti silné,
jednotné vere.iné mínenÍ. Tomu by ani politické strany
nemohly úspešne odporovat.
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celou techniku;
dovedou virtuosne
operovat
citáty, dovedou
budit zdání, jakoby svoji akci podnikali jménem celých stran,
dovedou intrikovat,
aby bublina rychle nesplaskla.
Tu se sejdou lidé z »Národní Politiky«,
»fronty«,
»Lidových
Listu«,
listu J. Stríbrného.
Lidé, pro než obsahem politiky jest jen a
jen Beneš a kterí se spojí kde ským, jen když jde proti Bcuešovi. Tito lidé jinak jsou ospalí; ale ocka jim zasvítí, jakmile vznikne »situace«, kde by bylo možno vyrazit proti Bcnešovi. Jinak pro ne svet neexistuje. Nemají nejakého mandátu.
Nezastupují
nikoho, Proto v takové situaci se snaží vší mocí
skrýt se za nekoho, kdo má nejaký mandát politický, Vypadají
velmi morálne. Ale jsou to politictí chudáci. Neco se jim nekdy
stalo a chytli se myšlenky, že to byl Beneš, který jim to zpusobil, Jest pohodlnejší
svésti to na Beneše, než priznat svoji
neschopnost.
Potírajíce
Beneše, žijí z neho. Nedivíme se, že
se tak chytili situace, kde Dr, Kramár to prohrál v útoku proti
K. T.
Benešovi.

Spatné místo ceskoslovenského

rozhlasu.

V casopise
"Radiojournal«
byla otištena
statistika
o tom,
jak je na svete rozšíreno radio. Vede prirozene Amerika, kde
1 1 pnpa a
o ra IOpnstroje
- v USA prípadá'
na 10
na 100 lidí 50 radioprístroju,
Evropský
prumer - 9'18% jest hodne nízký; dokonce nižší, než v Australii 19'19%.
Evropa vykazuje
tato císla: na prvním jest Dánsko 38'57%,
pak prijdou
~výcary
33'78%,
Anglie
30'34%,
Rakousko
27'06%, Nizozemí 25'81%, Nemecko
22'35%, Gdansk 21'25%,
Madarsko
13'83%,
Finsko
13'19%,
Belgie
12'5%,
Norsko 11'78%, Francie
9'76%, ~védsko
9'46%, Ceskoslovensko
8'70%, Lotyšsko 6'82%, Estonsko 6'40%, Irsko 4'41 %, Spanely
3'26%, Polsko 3'21%, Litevsko
2'57%, Italie 1'82%, Rusko
1'27%, Jugoslavie
1'13%, Rumunsko
0'70%, Turecko
0'54%,
Portugaly
0'04%,
Ceskoslovensko
jest tedy v Evrope na 14. míste. Jest pokud jde o Evropu - pod prumerem.
Ackoliv jest Ceskoslovensko zemí prumyslovou,
jest daleko za zememi prumyslovými. Ackoliv Ceskoslovensko
jest zemí vysoké kultury, stojí
- v tomto bode hezky daleko. Není to ostatne poprvé. Také
ve statistice, která srovnává reálnou výši mezd v iednotlivých
státech, stojí Ceskoslovensko
hodne daleko vzadu. - Toto nepríliš hezké místo, které Ceskoslovensko
zaujímá mezi evropskými státy pokud jde o rozhlas, ukazuje, že ti, kterí u nás
hospodarí s rozhlasem,
nehospodarí
práve dobre. V prvé rade
to bylo ministerstvo
pošt, které v pocátcích
rozhlasu u nás
ztežovalo hodne rozvoj rozhlasu a pozdeji zase - výstavbou
stanic - nedovedlo udržeti porádný krok. Jest tu vinnen i náš
radioprumysl,
který delal cenove, výrobne,
organísacne
politiku velmi špatnou, takže na konec náš radioprumysl
lehce byl
vytlacen na prospech prumyslu zahranicního.
I náš parlament
nevenoval
rozhlasu té pozornosti,
jak by bylo potreb!. To vše
dohromady vede k tomu, že pokud jde o rozšírení rozhlasu, neV. G.
máme v Evrope místo, které bychom lehce mohli mít.

Zase situace.
Zase situace; tak s radostí si rekli nekterí z pravice, když
cetli v novinách výrok arbitru ve sporu Kramár-Beneš,
Titb
lidé žijí ze situace. Rozpucí se jako ruže z Jericha. Jest nutno
situace využí,t; jest nutno vyložit Dr. Kramárovi,
že tuze chybil, že pristoupil na rozhodcí soud; že tuze chybil, že byl príliš
»gentlemanem«,
Listy Jirího Stríbrného
i »Lidové Listy« se
peclive starají, aby situace se udržela, aby dr. Kramár se dtil
hodne dotcen, Odpovední politikové
mají starostí nad hlavu;
jest agrární krise, roste nezamestnanost,
hlásí se státní zamestnanci, jest nutno najít peníze pro staropensisty.
Tito lidé z pravice, kterí žijí ze situace, neporadí. Jsou specialisováni
na Beneše. Teprve
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Josef Teichmán:

" Jirí Stríbrný_
IV.

Jirí

Stríbrný dodnes s láskou vzpomíná na doby bývalých koalicních vlád, v nichž vždycky hrál prední
roli ministra, clena Petky a vudce strany. Jeho vzpomínání se však neobejde bez smutku, kdykoli si vzpomene,

PHtomnosL
že tyto doby jsou pro neho nenávratne ztraceny a že
dnes stojí v cele strany složené z nahodilé vrstvy lidí,
kterí snad dríve nebo pozdeji sami nahlédnou, cem u a
k o m u slouží a vyvodí z toho dusledky. Proto by asi
sotva pripustil názor, že bývalé doby koalicních vlád,
spravovaných heslem: »dohodli jsme se, že se dohodneme«, prinesly socialistickým stranám nekdy víc ztrát než
zisku. Vždyt Stríbrný hned v prvním svém Vystoupení
v parlamente se o této veci ze široka rozhovoril. Dokazoval, jak jeho taktické trvání na systému koalicního
vládnutí bylo správné, když socialisté, resp. strana národních socialistu, která prý ho pro t o ze svého stredu
vyloucila, je dnes, po zkušenostech s cesko-nemeckou
koalicní vládou stran obcanských, opet soucástí koalice,
dokonce takové, v které jsou zastoupeny i nekteré strany nemecké.
Stríbrný - což je zrejmé každému, kdo veci jen trochu zná - pokouší se zde na základe zcela pod r u žn Ýc h okolností vysvetliti h a v n í prícinu svého politického pádu. Tvrzení, že byl ze strany národních socialistu vyloucen jedine proto, že hájil koalicní systém
vládní proti mínení strany, je vecne nesprávný. Stríbrný
prece sám dobre ví, že t o by bylo sotva mohlo zpusobit
onen prevratný proces v myslích príslušníku strany,
kterí by byli dríve pro svého vudce skocili do ohne. Neco
daleko závažnejšího rozhodlo o jeho osudu. Stríbrný, již
podle toho, jak se dnes n u t í chovat k lidem své stranicky, jiste nahlíží, v cem tehdy predevším pod cen i
smýšlení prostÝch príslušníku nár. soc. strany a v cem
zároven pre cen i kouzlo své osobnosti, zvyklé úspechum. Co se pak tÝce systému koalicních vlád, v nichž
Stríbrný rozhodoval, o tom je treba mluvit hlavne se
zretelem ke skutkum techto vlád, nikoliv se zretelem
k jejichpodstate. Pak se také prokáže, zda Stríbrný padl
proto, že hájil koalici socialistu s obcanskými stranami,
nebo zda prícinu jeho pádu je treba hledati v koalicních
methodách,které práve jeho pricinením byly privedeny
až na vrcholný stupen.
Jak už bylo receno, byl Jirí Stríbrný v dobe první vlády ~vehlovy svrchovaným pánem své strany, takže
mohl delat co chtel. Je to zároven doba vzrustu jeho
hm o t n é h o blahobytu a pocátek zakrnení ohledu na
lastní stranu, která prece byla stranou malého cloveka.
První vláda ~vehlova, o níž se s oblibou ríkalo, že to je
láda stabilisacní, mela za úkol vybudovati krome pevného plánu financního i pevný kurs politický, který by
dnou provždy znemožnil revolucní a prevratné snahy.
onecháme stranou úsilí této vlády, pokud smerovala
náprave nejistých financních pomeru, a obrátíme zretel.
n k jejímu postupu politickému, v nemž Stríbrný mel
znacný podíl. A tu hned v samém pocátku uvidíme
o Stríbrného v cele hnutí, které u nás rozvírilo otázvYkonávání rozsudku smrti. Jako zastánce trestu
rti byl Stríbrný neoblomný. Nehledal duvody, odkud
hlavne z ceho lze vyvozovat poválecnou demoralisaci,
rá se jevila predevším ve vzrustajícím poctu zlocinu,
rž jemu a jeho p r a k t i c k é politice stacilo, že veé mínení bylo pro trest smrti, aby se také pron expoal a to až u samého presidenta republiky.
a presidenta byl v té dobe znova podniknut nátlak ze
y vedoucích politiku, že již tehdy Jaroslav Stránský
f ( tom n o s t i napsal slova, která plne charakteri-
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toto 6silí:
»Mezi viidci našich státotvorných stran by bylo možno
lmeDovat dva ne-li tri, kter! by neudrželi vedoucího místa

ve strane nebo kterým by se strana rozlítla jako bolonská
lahvicka, kdyby všichni straníci znali jejich s o u s t a vn o u snahu o presidentovo osamocení a o z mar e n í
j e h o p o I i t i c k é h o v I i V u.«

Dnes, v odstupu doby, vidíme, že i toto Vystoupení
Stríbrného pro vykonávání rozsudku trestu smrti neoylo
nicím jiným, než POlitickou spekulací s rozhorcením veieJllosti proti zlocincúm.
Nemenší roli hrál ~ttíbrný v dobe jednání o zákon na
ochranu republiky. Dúvod k nemu byl dán osudným
atentátem na Dr. Rašína, ale zákon sám, jak byl Petkou
myšlen, znamenal preaevším dalekosáhlé omezení ne~t~rých politických svobod. V samé strane nárOdne-socIalistické hned když vešly v známost nekteré odstavce
chyst~ného zákona, se projevil nepokoj proti tomuto
diktátu Petky. Soudilo se, že tu lze hovoriti o zákonu
výjimecném, který dríve nebo pozdeji mohl by býti namíren i proti stranám socialistickým, kdyby se octly
v oposici. V tomto smyslu byly podány pozmenovací
návrhy Dr. Bartoška a Dr. Vrbenského, které hlavne usilovaly o zmírnení nekterých opatrení, aby zákon v r~kou politické byrokracie se nestal bicem proti nepohoalným stranám. V klubu národne-socialistickém byla pro
tyto pozmenovací návrhy velká vetšina hlasu - ovšem
jen do té doby, než zasáhl Stríbrný.
,
.
Stríbrný, jehož spory se skupinou Vrbenskeho na?'yvaly cím dál tím vetší ostrosti, skoro cekal na okamzlk,
kdy bude moci zlikvidovati poslední zbytky oposice proti
své samovláde ve strane. Skupina Vrbenského byla
Stríbrnému tím víc nebezpecná, že ve strane predstavovala skutecný socialistický smer, který odmítal samovolný cin Petky a neméne ostre Vystupoval i proti vudci
strany, kdykoli nejaké usnesení bylo jím, bez ohledu na
mínení orgánu strany, schváleno a provedeno. ~a tut~
situaci Stríbrný práve cekal. Jeho »ne« bylo zaroven
signálem všem, jimž cinnost techto lidí ve strane neby~a
po chuti, aby proti nim zahájili boj, na jeh,ož výsledku ,z~visela jejich možnost posaditi se na n1lSta rozkolmku,
které tito ve strane, proti nárokum starých stranníku, obsadili. To se také Stríbrnému dokonale podarilo. Vyhlazovací boj proti skupine Vrbenského byl veden obema
krídly strany spolecne, nebot jak stoupenci Stríbrného,
tak i jeho dosavadní tajní neprátelé videli v ton:to
boji svuj vlastní prospech. A to rozhodovalo. Skupma
Vrbenského po prohlášení dra Bartoška ve snemovne
dne 6. brezna 1923 byla ze strany vyloucena - Jirí
Stríbrný mohl v Petce ohlásiti že - »zájem státu« nebyl
ohrožen.
,
Odtud -byl jen krok k zákonu tiskovému, o jehož uzakonení se Stríbrný neméne zasloužil. Ted, když mu již
nic nestálo v ceste, mohl tak uciniti tím snadneji, že
tiskový zákon, tak jak jej vláda upravila, mohl jemu ~amému býti na prospech. PorádnÝ náhubek tisku a zostrené stíhání tiskových deliktu pred kmetskými soudy, bylo
schopno umlceti všechny hlasy, které se netajily míne~
ním o jeho osobních i politických vlastnostech. Jen tuhy
tiskový zákon mohl zabrániti dalšímu rozvlé~ání. ko:
rt1pcních a politických afér v tisku, a proto take Všlchlll
žurnalistictí služebníci éry Jirího Stríbrného s,~ postavili do první rady boje o tento zákon.
V.

Jakého rozhodujícího vlivu se Jirí StríbrnÝ damohi ve
vláde a co jeho osoba znamenala pro koalici sdružených
stran, o tom nejlépe svedcí jeho jmenování námestkem
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býti receno nic o reformátorskÝch cíIech tlusových,
nýbrž jeho svátek byl tam oznacen jen jako památka Velkého Cecha. Konecne, jako náhradu za zrušený svátek
sv. Jana Nepomuckého, si lidovci vymohli zasvecení
svátku slovanských verozvestu Cyrila a Metodeje na
den 5. cervence, 1. j. pred dnem tlusovým.
Mohl-li i pres tento kompromis Stríbrný prohlašovat
svou zásluhu o uzákonení svátku tlusova, který mel býti
- podle ieho vlastních slov - prvním krokem k usku"
tecnení odluky církve od státu, pak byl z této své iluse
vylécen hned pri první oslave svátku tlusova dne 6. cervence 1925. Nebot v tento den, jakmile bylo papežskému
zástupci v Praze známo, že oslav se oficiálne zúcastnil
president republiky a nekterí clenové vlády, demonstrativne opustil Prahu a odjel do Ríma. V koalici byl z toho
rozruch. Nyní i lidovci musili nejak podepríti autoritu papežského nuncia, trebas Srámek se bránil nejakému nepredloženému cinu pravého krídla strany, který, jak vedel, nemohl by se jim v této predvolební dobe vYTl:atit.
Ale to už také Stríbrný se chystal k manévru pro blížící
se volby. Tato skvelá príležitost pohnouti davem nesmela býti ztracena nejakými ohledy na koalicní· spojence. Stríbrného agitacní úsilí, dostati se v cele strany
do popredí hnutí, které v republice vyvolalo chování papežského zástupce, bylo korunováno (Ispechem - ovšem
za cenu ztráty jeho ministerského kresla. Nebot Stríbrný
v prvním rozbehu skoro zapomnel na všechny city, které
dosud koalici držely pohromade, a ve svém tempera'"
mentním postupu proti »ohrožování republikánských svobod« zabehl až tak daleko, že další jeho clenství ve vláde
Demagogické vlastnosti Jirího Stríbrného nemohly
bylo nemožné.
.
býti lépe patrny než v dobe nesnášenlivého pastýrského
To byl jeho velký a nenapravitelný omyl, v nem však
listu slovenských biskupu, který u nás znova rozvíril
musil setrvat, nemela-li celá jeho »protiklerikální« kamotázku rozluky církve od státu. Rozhorcení, které zapan
ješte hanebneji zkrachovat než potom zkrachovala.
vládlo v pokrokové verejnosti, bylo tak velké, že ani
Ostatne
Stríbrný i pomery ve strane byl donucen, aby
vláda, v které byli zastoupeni klerikálové, nemohla pres
ucinil gesto a podal demisi, kterou, jak predpokládal, bune prejíti k dennímu porádku. Jirí Stríbrný, jehož stradou následovat i demise ostatních ministru strany. To se
na mocensky získávala z agitace príslušníku církve
ceskoslovenské, najednou "instinktivne vycítil, že na- však nestalo. Dr. Beneš a Dr. Franke ve vláde zustali,
dešel jeden z tech psychologických okamžiku«, kdy by a tím se Stríbrný okamžite octl nekde docela jinde než
si prál. V praktické politice by to znamenalo jeho dokostrane mohl poskytnouti dostatecnou možnost koristiti
nalou
porážku, ale ve strane, kde Stríbrný byl vedoucím
z tohoto obecného hnutí proti postupu vysoké hierarchie.
Tento psychologický okamžik byl jen zvýšen blížícími se mužem, a kde všichni jeho oddaní prátelé cekali jen na
príležitost, ukázat svému vudci, že na ne muže ve "šem
volbami do parlamentu, na než Stríbrný stranu již ted
všudy spoléhat, tato událost pusobila práve opacným
pripravoval. Proto prvním jeho cinem k zahájení agitace
dojmem. Od toho tu byl Stríbrného tisk, aby verejnosti
byl iniciativní návrh na prohlášení tlusova svátku a zruukázal, že tento nesmiritelný a statecný bojovník proti
šení svátku sv. Jana Nepomuckého.
Po tom všem, co již bylo receno o koalicních l)rt,kti- Rímu radeji obetoval svou kariéru, než aby vešel na nejaký kompromis, který vláda zatím pripravovala.
kách Stríbrného, je jiste podivné, odkud se najednou
Velká schuze v Lucerne dne 24. cervence 1925 znamevzala jeho odvaha proti klerikálum, kterí byli soucástí
nala pro Stríbrného dokonalý triumf nad lidmi ve strane.
"ládní koalice a kdykoli ji mohli rozbíti. Ale vec nebyla
kterí se tešili z tohoto jeho osamocení. Stríbru Ý v p0se
tak nekompromisní, jak by se na první pohled zdálo.
Stríbrný, ješte než se vubec rozhodl predložiti své pod- hrdinného obránce »národní cti a svrchovanosti státu, za
ohromných ovací vylícil všechny okolnosti, které ho prikopné návrhy, musil presne vedet, jak jednání s lidovci
mely k podání demise. A ponevadž chtel býti uprímný,
a s ostatními stranami dopadne. Nebot, jak sám Stríbrný
potom priznal: "Byl jsem pouze námestkem Svehly a priznal i neco z minulosti této koalice, aby své arguproto jsem bral na sebe trochu velkou odpovednost, že menty pro blížící se volební kampan co možná zesnn.
úspech této jeho schuze byl potom tak velký, že ti, kdož
mu zatím, než se vrátí, majoritu rozbiji.« A to byla otázve strane spekulovali na jeho porážku, musili nah!édnuil:i
ka hlavní: nerozbíti vládní vetšinu a prece uskutecniti
marnost svých nadejí. Jirí Stríbrný, hýckaný davem, stál
navrhované zákony. Odtud možno potom jen sledovati
jednání Stríbrného se stranami vládní koalice a jeho v této chvíli na vrcholu své moci. Nebot oddanost jeho
nejbližších prátel a zastancu šla až tak daleko, že osobchlácholení lidovcu, kterí opravdu byli na skoku z vlády.
nost Jirího Stríbrného byla iimi prirovnána k - tlusovl,
Nakonec, když jejich tvrdošíjnost nebylo možno oblomiti
ani poukazy na "princip svrchovanosti státu«, došlo ke . Žižkovi a k tlavlíckovi ...
kompromisu, který dejinný význam tlusuv v zákone zle
Když budeme tuto aféru papežského nuncia pozorovat
okleštil. V duvodové zpráve, na nátlak lidovcd, nesmelo
s hlediska politického a pátrat po VÝsledku boje, který

ministerského predsedy na pocátku roku 1925, když Ant.
Svehla onemocnel. Tehdy opravdu nebylo, aspon v koalicním slova smyslu, lepšího muže, jenž by nahradil
Antonína Svehlu. Politické a hospodárské pomery skoro
vyžadovaly, aby ted, místo obratného vyjednavace a
diplomata, stanul v cele vládní koalice muž, který by byl
nejméne zatížen stranickými ohledy a predsudky. Zejména težká hospodárská krise nutila vládu k opatrením,
které by zadržely vlnu odporu nejširších mass, jeJich~
protidrahotní i politické demonstrace ve všech cástech
republiky zle otrásaly jednotou vládní koalice. Stríbrný
mel býti jakousi zárukou, že vláda bez težkostí prejde
pres tyto doby, o nichž si nikdo netroufal ríci, jak dopadnou.
Patrí k vlastnostem Jirího Stríbrného, že ani na chvíli
neváhal uvázati se v tuto roli záchrance. Mohl to udelat
hlavne proto, že si byl jist chováním vlastní strany. Totéž platilo i o druhé socialistické strane, a že podpora
ostatních stran v koalici zastoupených bude mu k disposici, rozumelo se samo sebou. Bez techto predpokladu
by nebylo bývalo možné jeho autokratické Vystoupení
proti demonstrantum v osudný den 10. února 1925, kdy
se v Praze strílelo. Ovoce tohoto cinu Jirího Stríbrného
uzrálo mnohem dríve než sám cekal. Již za rok na to,
v cervnu roku 1926, kdy socialisté byli vypuzeni z koalice pro nesouhlas s agrárními cly, jsou jejich protidrahotní
demonstrace v pražských ulicích potírány stejným zpusobem, jaký zavedl Stríbrný.
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Stríbrný rozvíril, uvidíme, že se vlastne docela nic nestalo a že Stríbrný sám nejméne myslil na nejaké konecné zúctování s Rímem. Již skutecnost, jak se ph tom
chovala vláda, resp. ministerský predseda Svehla, ukazuje, že ve vláde brzo nabylo vrchu presvcd(:eni, že ze
Stríbrného predvolebních kozacin netreba vyvozovat dusledky. Proto také dva ministri nár. soc. strany setrvali
ve vláde, a vláda pokracovala ve vyjednávání s Rímem,
bez ohledu na hrozby Stríbrného, o nichž dobre vedela,
jak je prijímat.
Ostatne otázka blížících se voleb byla i pro Jirího Stríbrného otázkou hlavní. Volby mely ukázat, jak smýšlí
verejnost o výsledcích šestileté vlády koalice, a že toto
smýšlení není jí príznivé, o tom predevším svedcilo šikování se volicstva kolem nove vzniklé strany, již vyvolalo k životu spontánní· hnutí verejnosti, zejména inteligence, proti nedemokratické a korupcní správe státních
vecí. Že volby prinesou koalici citelnou poni;~ku, to hlo
tedy zjevné; pocítalo se s ní, ale prece jen ne do té míry
že by tato porážka mohla navždycky ohroziti koalicní
sourucenství dosavadních stran. Aby se tak nestalo a zejménaaby Národní strana práce vyšla z voleb na prázdno,k tomu bylo treba jen málo, totiž: »rozdeliti pražskou
velkožupuna dve cásti. Kdo s tímto nápadem v koalici
první prišel, urcite se neví, ale jisté je, že StríbrnÝ, resp.
jeho tisk se z tohoto dumyslného výmyslu náramne radoval.A skutecne. Malé strany byly touto volební geometriípoškozeny, koalice formálne vyhrála, ale fakticky
své dosavadní posice neudržela.
J. Ed. Srom

(Moskva):

Zatežká vací z]{oušl{a soyets]{é

revoluce.
v.
Tato likvidace je naprosto nutna, má-li komunistická
strana a vláda aspon z cásti splniti vuci kolchozum své
sliby.Povíme hned proc.
Jak již bylo dríve ukázá:no, ko.Jchozní hnutí ·obsáhlo
dnestakové massivy pudy i venkovského obyvatelstva,
Je žádná moc na svete není již tak mohutná,
aby jim
v krátké lhute dvou mesícu opatrila vše, co velkohospodárství pro své jarní a letní práce potrebuje.
kdyby
dnesMorgan dal sovetum 100 milionu dolaru úveru na
eset let, nevyrobí Ford a nedovezou parníky a dráhy
a všechny ty cetné kolchozy ono množství traktoru a
ých stroju, kterého je zapotrebí k zorání a osetí 40
ilionu hektaru kolektivisované
plochy zemedelské.
oju pak je nutne zapotrebí, nebot nekteré kolchozy
orí nyní celky až po 100.000 ba i 200.000 hektaru. Obelávati takové celky drevenými pluhy je asi sotva
žno, zvlášte když organisacní perioda kolchozu, lonpodzim a letošní zima, byla dobou velkého recneni
povídání,nikoliv však alespon zorání budoucích jarin.
oju a traktoru je nutne treba, ale stroju a traktoru
S to nebude. Proto je naprosto nevyhnutelno
opatriti
on nejaký surogát, aby široké massy sovetského roltva, jež tak vehementne se do 'hnutí pustily, necítily
hned na pocátku prvního roku ve všem oklamány a
dstaly zde státi jen s temi svými zdecimovanými
dy dobytka a se stroji, složenými kdesi na spolecnou
iJ11adu,
vetšinou však ménecennými. Vzíti se dá neco
jen u dvou vrstev obyvatelstva: ve mestech li nepd a drobnejších individuálních podnikatelu, na ves-
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nici jedine u kulaku. Dáno bylo tedy heslo »likvidace kulaku«, k nemuž se z taktických ohiedu pripojuje jakési
nevinné rcení »jako samostatné trídy«. Tím má býti naznaceno, že zde není míneno individuální znicení sovetského obcana-paria, nýbrž pouze odnetí jemu možností,
aby se dále uplatnoval jako príslušník jisté trídy a aby
tímto postupem tato trída vubec zmizela, tak jako svého
casu zmizela trída rekneme aristokratická a meštanská.
Ale sovetská periferie se velmi špatne vyzná v takových
jemnostech výrazových. Rekne-Ii se .likvidace kulaka,
likvidace trídního neprítele, znamená to pouze a jedine
llvyhubit«, a to i jednotlivce, 'nebot práve z nich se
každá trída skládá.
Prišlápnouti porádne kulaka navrhovali již pred tremi lety trockisté. Chteli již tenkráte získati prostredky
pro rychlejší i'11dustrialisaci tím, že mela býti vypsána
nucená obilní pujcka a umístena 'ýhradne mezi kulakY,
její výnos mel býti vyvezen do ciziny a za valutu koupeny stroje pro sovetské továrny. Tenkráte vedení strany ·se Stalinem v cele tento návrh odmítlo, že prý kulad daleko nejsou tak hospodársky silni, jak oposice se
domnívá, výnos pujcky byl by prý nepatrný a vesnice
by se nadarmo bourila. Nyní, po dvou letech, kdy kulak
byl stále víc a vÍCe bit, kdy fakticky zchudl, se prý situace úplne zmenila. Ve státních sýpkách je totiž dost
obilí, kulak prý vyrostl, trídní boj je nerozlucnou soucástí marxistické theorie - tedy hurá na neprHele. Toto
všechno uvádel nyní ve své argumentaci Stalin a pri
tom smerem k pravým úchylkárU:m ješte pronesl: "Proc
pak se naši pravicáctí soudruzi bojí zkriviti vlásek kulakovi? Vždy! když mužeme posílati do polární Sibire
a jinam tisíce nepmanu, príslušníki'1 trídy nám neprátelské, proc bychom totéž nemohli ciniti i vuci kulakum, kterí jsou nám stejne, ne-li více neprátelští?« Komunista Larin, autor nepretržitého pracovního týdne,
sice prohlásil, že kulaku je dnes v SSSR kolem peti milionu lidí a že pet milionu lidí fysicky ·odstraniti není
možno, ale kdo jest si jasne vedom, cím je dnes v komunistické strane a v pomeru k sovetské vláde Josif Visarionovic Stalin, ten pochopí, že zmínená slova Stalinova, pronesená již v dubnu 1929, jsou již dnes doprovázena príslušnými skutky. Zmínil-li se Stalin v 'téže
souvislosti o Turuchanském a Narymském kraji, které
. leží hezky vysoko nad polárním kruhem a které on
nota bene zná z vlastní trpké zkušenosti, pak mužeme
býti jisti, že již dnes celé proudy trídních neprátel sovetských z kategorie kulaku tam nedobrovolne putují.
Rec, v níž zmínený passus Stalinuv je obsažen, byla vydána v techto dnech ve zvláštním samostatném otisku
nákladem 130.000 exempláru, po 7 kopejkách kus. Mimo
to otištena byla ve ctrnáctideníku »Bolševik«, jenž se
tiskne nákladem 130.000 exempláru. Muže se nekdo domnívati, že se nerozšírí po celém SSSR jako záplava,
že ji nebudou císti ti, kdož maií dnes v rukou mocenské prostredky a monopol na vedení trídního boje?
Jiste že nikoliv. Kulaci budou niceni, hubeni, likvidováni v plném smyslu techto slov, pet milionu lidí je dnes
od<;otlzeno k postupnému a rychlému zániku, prý jako
trída...
I
'
Již nyní vidíme konkrétní príklady této Ji,kvidace na
všech stranách. Kulakum se PTOistea jednoduše všechno
odebírá. Všechno do poslední nitky. Je narízeno dekretem, že konfiskovanÝ majetek má býti dáván k disposici
spolecným fondum kolchozu. Ale ponevadž erár je erár,
a sovetský erár chce na této transakci neco vYdelati

i
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pro sebe, byli prtpo>jen k dekretu: dodatek, že cást kulakova dluhu na daních, pQ.kutách a podobne, má býti ze
zabaveného majetku odevzdána státní pokladne. Prakticky to znamená, že stát z likvidace kulaki'l sebere hez·
ký kapitál, :ponevadž pokuty kulaku obnášejí ohromné
sumy a byly za nejruznejší preCiny skutecné i domnelé
schválne hodne vysoko uloženy, jen aby kulak byl co
nejvíce postižen, i když se tehdy ješte o jeho likvidaci
nejednalo. Erár dostane nyní z techto pokut lví podíl,
kolohozy jen cást, po prípade si majetek kulaku ješte budou musiti na úver koupiti.
Tím vším se ·odvrátí na cas 'Plozornost od toho faktic~
kého nedostatku moderních hospodárských stroju, který
bude letos katastrofálnÍ. Tímto bezohlednÝm vyvlastnením kulaku zrídí se jakýsi: vecný a inventární fond, z nehož muže býti- dáno kolchozum leccos do vínku. Stát pfi!
tom popraví si trochu své finance. rozumí se jen pro letošek. Prece však vyjde pri tom zatím z nejhorší bryndy,
kolchozy dnstanou kost, na níž budou moci celé jaro, ba
ješte j za sklizne, hledati sto'PY masa.
Likvi-dace kulaku je poslední novinka ze sovetského
Ruska. Nemectí sektanti, ta,kto jj'ž svetští príslušníci, ji
predvídali a proto hledeli se jí vyhnouti prestehováním,
trebas do Kanady nebo i do horoucích pekel. Sovetská
vláda se tomu bránila, kazilo to její vnejší prestiže a dovoma odjezd pouze nepa trné cásti, když již nemohla déle
vzdorovati zahrani-cní kampani, provádené nemeckým
tiskem v první rade. Nyní jsou na ráne príslušníci naši,
ceskoslovenští. Mnozí »kulaky« odjakživa byli, dobre
hospodarili, z mnohých pak nadelald jsme kulaku my sami, naše ceskoslovenská vláda a sice tím, že jsme Hm v
hladových létech 1922 a 1923 pomohli a po dohode se sovetskou vládou poskytli jim bezúrocnou pujcku ve výši
15 mmonu Kc a ve ,forme hospodárských stroju. Kdo
však má nyní nejcuké lepší zemedelské pomucky a zejména stroje, ten je kulak, zvlášte byl-Li po tech sedm
let., co stroje má, trochu priCinHvÝm. Naši krajané pricinlivými byli, stroje meli, jsou tedy vetšinou v kategúrii
kulaku. Dnes by rádi tyto stroje daleko -odhodili, fakticky
je také o(}dhazují,bez ohledu na to, jsou-li zaplaceny nebo
ne. jen aby nebyLi považovánu za kulaky. Nebot kula k,
krome konfiskace veškerého majetku, je také zbaven
práva vstoupiti do kolchozu. Chápete, obcané cesko~lovenští, co to znamená? To znamená naprosté vytrhnutí
korenu celé velké rodiny z její dosavadní živné pudy,
bez možností jakéhokoliv presazení do pudy geograficky
blízké. To znamená proletarisaci a pauperisaci až do poslední koš,He, to je to stále opakované »vytrhávání samých korenu kapitalismu«, pred nímž dnes v SSSR není
nikdo jist.
Že na tom, 00 zde lícíme, není nic pribarveno, ukáže
nám ok'onkrétní prípad likvidace kulaku v okrese Krivoj
Rog na jižní Ukrajine. Také tam cetli poslední· rec Stalin-ovu a zapamatovali si, tuto její cást: »Nyní provádí se
likvidace kulaku samými bednackoserednackÝmi massami, ,které daly se do služeb všeobecné kollektiVlisace.«
Sovetsiký Z;prav-odaj lící dolem této reci! takto: »Kriv:>rožské organi'Sace nedaly se do cekání na spedální Í'nstrukce shora, nýbrž provedli likvidaci kulaku samy a to
behem nekoldika dnÍ«. Udeláno to bylo tímt'O,zpusobem:
Zacalo se sp'orádáním
spolecných schuzí v,esnických
bednaku a aktivních proletáru z prumyslové pánve krivorožské, na ni·chž pod vedením jakéhosi odborového sekretáre Chovanského, byl vysvetlován pravý smysl reCÍ'
soudruha Stailin.a. Do scMú byli voláni i srednaci, .dále
vesnické ženy a zemedelští delníci. Na nich bylo pak hla150

sováno o likvidact kulaiku a upozornováno, že strední rol·
ník má býti pri tom šetren, nebot patrne byla chut jí-ti
j na wlníky strední. Schuze jednomyslne se usnášely, aby
kul'aik byl likvudován a všechny prostredky výrobní byly
jemu odebrány. Byly vytVloreny skupiny aktivních úcast·
níku LikVli'<1ace,
které ve stan'Ovenou hodinu pricházely do
kulackých usedlostí a prohlašovaly: "Na základe rozhodnutí našich schuzí prohlašujeme, že jsme vytvorily zemedelský kolektiv. Rozhodly jsme se také, že budeme Iikvi·
dovati vaše kulacké hospodárství, že vezmeme do našeho spolecného fondu mláticky, žací stroje, kone, krávy a
tak dále«.O odebraném majetku byly sepisovány protokoly, pro fond kolchozu byla iOdebírána i puda. Soucasne
s temito pociny pokracovalo se ve schuzování a agitaci
pro kolchoz. Kdežto pred zacátkem likvidace kulaku
bylo zap'sáno jen asi 12 procent usedlostí do ko.1'chozu,
nastal behem likvidace, když se videlo jak se to delá, takový shon a chvat, že za dva dny kolektivisacní akce
bylo zapsáno. ji:ž 64 procent rolnictva dotycných vesnic
a okresu. Všechna konfiskovaná korist snášena byla do
jediného skladu. Akce byla provedena tak rychle, že kulak nemohl zachrániti vubec nic. Vliv tohoto pocinu projevi'! se ii na delnících krivo.rožských železných dolu,
kterí ž'ijí na vesnici a tam mají také pudu. kterou obdelávají jako vedlejší zamestnání a stávají se drobnými kulaky. Horem pádem vzdávali se této vudy a prohlašovali, že nyní již doopravdy trvale precházejí výhradne
na prumyslovou práci. Ve zpráve o celém to;nto pocí·
nání nakonec se praví: »Nyní kulaci, hospodársky naprO'stO'znicení, dali se verejne do protisovetské agitace,
konají tajná shromáždeni, na než zV'ou zejména ženy
stredních rolníku a domlouvají jim, aby pusobily na své
muže ve smyslu odmítnutÍ' vstupu do kO'lchozu. V mnohých vesnicích kulaci otevrene prohlašovaH: Vy jste nám
všechno vzali, ale my se pasta ráme, abyste našehO' ma·
jetku nemohli užívati. Chámum svuj majetek, težce vydobytý, nikdy dobrovolne nedáme«.
A pak je velký poplach v kruzích komunistických
i vládních, když na vesnici dejí se dnes každodenne násilnosti, když bují žhárství, pomstychtivost i vraždení.
Msty kulaku nesou za sebou vlnu nových represí, pre·
cetné rozsudky smrti, . nO'vá krveprolití, nové úžasy. Je
zaiisté velmi rozbourena vesnice v tom státe, v níž do
zasedání místnfho sovetu prijde starý otec se synem, oba
s puškami v rukou, syn zacne stríleti po shromáždených
clenech sovetu a otec mu pri tom nabíjí a podává nabitou
,pušku, vystrílenou bere mu z rukou a znova nabíií. Nazveme-li souhrn takoVÝch a podabných zjevu obcanskou
válkau en miniature, pak nejsme asi daleko 'Od pravdy.
Ano, je to obcanská válka s tím pouze rozdílem, že proti
organisované moci státní vystupují zde p·ouze jednotlivé,
do z'oufalství dohnané osobnosti, jejichž casto jedinou vinou le to, že jsou od prírody Hna:!<založeni, než komunistictí nadšenci, že nemají v sobe toho ducha socialistiokého kolek,tivismu, který vládnoucí trída od nich žádá
a kterí arganicky 'lsou nezpusobni, aby jej vubec kdy
meli.
Za techtO' težkých, pre·težkých okolností rodí se tedy
v sovetském svazu nová forma: hospodarení na !pude
a forma organisace 'zemedelské práce vítbec. Není divu,
že produkcní efekt této nové formy bude v prvním roce
jeHho obrovskéhO' rozmachu as'Í mnohem menší, než se
domnívaií ti, kdož tuto formu propagují. rozširují a vnucují. Ale soucasne musíme ríci: Nyní, v tomto a príštím
hospodárském roce, kdy pomery na vesnici jsou na ostrí
nože, mUiSÍ se nejakým zpusobem projeviti, jaká je vlast-
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ne duše sovetského venkova. Silou okolností jsou dnes
kých mest, nebo zvlášt dobre vedené a bývalými majiteli
sovetští mužíci ve velké své vetšine hnáni do neznámých
moderne zarízené, nebyly ant po revoluci rozdeleny meJim dosud výrobních Ipomeru, do nového, jim dosud ci- zi mužíky, nýbrž ponechány v celku k ruzným úcelum,
zího zpusobu života. Nebot kolektivisace nenese s sebou
na prvním míste jako VZlOrypro své zaostalé o®olí. Celpouze spolecné hospodarení na pude, nýbrž i sespoleceukem pracovaly ŠiPatne, nebót spravovány byly nedbale,
štení celé rady jiných projevu a forem života. Jí mení
postupne upadaly a jen v posledních letech zacaly se z
úpadku zvedati, když všeobecne zacala éra šetrení a prese v základe život rodinný, jí mení se pomer muže k žene, pOmer rodiny k detem, zpusob bydlení, styk mezi ob- I>ta10dosavadní nekontrolované subvencionování.
cany. Vnáší se cosi re~ulovane- kasárenského do celého
S prechodem k rychlé industrialisaci státu a se sesíleživota, vnáší se sespolecenštení intimnejších deju a jevu
nÍ'm trídního boje na venkove a -tudíž i nesnadným získáv živote jednotlivce, život delá se jakýmsi polním tažením
váním obilí pro zásobovací úcely velkomest a prumysloVÝch stredisek, prikrocila soveská vláda k organisaci noza skývou chleba, za prostÝm odevem, za chatrným bytem, za trošku primi,tivního, polokulturního osobního števého typu sovchozu, k tak zvaným »obiIním továrnám«.
stí. Není možno, aby taková zmena byla provádena a Mely to býti velkostatky pokud možno obrovské, zrizoprovedena pouze absolutním násilím, pouze holí, krví a vané výhradne na pozemcích, jež dosud ležely ladem a
železem. Kdyby se to !provádelo jen temi prostredky, ni- sloužily bud jako pastviny, nebo prosté stepi, na nÍ<Chž
by se pestovalo zejména obilí, prímo v režii stá,tní. Na
kdy nemúže zde býti výsledkem trvalý úspech. Dovolínich mel býti zamestnán sovetský !proletariát venkovský,
li však jistá obrovská skup,ina lidí, celé velké národy,
mely býti vybudovány podle nejnovejších :nethod hospoaby podobná radikální premena veškerého jejich života
dárskÝch a pokud možno úplne mechanisovány. Jejich
byla s nimi provádena ft ta longue, pak musí to býti také
jakýmsi dukazem, že s touto premenou vetšina z nich výtežek obilní pripadá prímo stáním orgánum pro zásobování obilím, jím má býti umožneno nahromadení zásob,
souhlasí, že ji chce, že si ji prejí, nebo že je tak slabá,
že se již opríti nedovede. Z obou techto eventualit, mel • kterými bylo by možno manévrova'ti na celostá,tní'.11trhu
obilím, snižovati ceny obilní nejen administrativním tlaby vnejší svet vyvodit:i patricné dusledky. Nyní, v techto
kem, nýbrž i cestou ciste soukromohospodárskou, aspon
težkých procesích kolektivisacních se tedy ukáže, zda
vláda sovetská a její ideolog, strana komunistická, má do té doby, než sespolecenštená produkce obilní poskytne státu tolik, že se bez pomoci indi,yiduálních hospodáru
opravdu tak silné nosné plochy mezi vetšinou sovetských
bude moci obejíti.
národu, jak sama o sobe to tvrdí. Nyní se musí projeviti,
Sovetská vláda, dríve než se dala do tohoto pocínáuf,
zda všechno to trináctileté snažení nebylo pouhou fikcí
pozvala si odbornrka mechanisovaného obdelávání pildy,
boje o socialismus. zda "tento rád spolecenský je vskutku
provedi,telnýv tech obrysech, a temi methodami, jak je Americana Campbella, aby se vyslovil o perspektivách
tohoto pocínání na pudách, které sovetská vláda k tomu
vYtÝciHa nacrtli jeho nejvetší ideologové. pocínajíc utoúcelu vybrala. Ca:npbelI pobyl v SSSR nekolik nedel,
pisty a koncíc Marxem a Leninem. Zatežkávací zkouška
prostudoval plány i pozemky, jež byly dány »Zerno-trurevoluce je na denním porádku v tomto roce. je dokonce
stu« k disposici - tak totiž byl nazván vedoucí orgán
již v proudu a pretežké boje o to, aby dopadla dobre,
noVÝch sovchozu - a celou myšlenku schválil, ba byl jí
budou ješte podniknuty.
prímo nadšen. Uvidel totiž, že jeho podnik v Spojených
Boje tyto budnu tak težké. tak odlišné ode všech dosaStátech,
dosud nejvetší na svete, velikosti asi 90.000
vadních boju, jimiž ruská revoluce již prošla, že vtírave
nadbíhá nám otázka: Není vlastní sovetská revoluce ve
akru, bude jedine v SSSR moci býti predstižen plochami,
noVÝch velkostatku, z nichž mnohé budou míti 100.000 až
svém nejskrytejším a nejúplnejším smyslu teprve v po200.000 hektaru.
cátku?
V hospodárském roce 1927/1928 zapocato bylo s praVI.
cí v tomto smyslu. Vymezeny byly stepní pozemky v celé
rade autonomních republik, prirozene mnohem více v méTato studie by nebyla plne objektivní, kdybycho~ se
ne osídlené cásti SSSR, než na príklad na Ukrajine, v
nezmínili o 'tom, že sovetská vláda muže zaznamenati
v celé nynejší težké situaci také nekteré úspechy. Za Belorusi, na Krymu. Nejvetší pocet nových -továren obilních nachází se v Povolží, na Sibiri, v Kazakstanu (stredspech vskutku znacný považujeme jak myšlenku samu,
tak i prakti,cké provedení politiky tak zvaných ,so;vet- ní AsIe), na severním Kavkaze, mnohem ridší a menší
celky jsou v ostatních cá ..•tech SSSR. Za prebytky výských velkostatku. cili »sovchozu«.
Rozdíl mezi sovchozem a kolchozem spocívá nikoliv v vozní a zásoby valut byly zakoupeny 'ihned složité stroje
hospodárské, Hsíce traktoru a s'ta combiners-stroju, ktepodstate veci samé, nýbrž spíš~ v organisacní a adminiré jsou zarízeny tak, že samy obilí kosí a ihned je mlátí
strativníforme techto zemedelskÝch velkopodniku. Kdeži cistí. Práce na techto sovchozech zapocala s velkým
to v kolchozech pracuje rada rolníku z povolání, kterí se
z ruzných duvodu spojili k obdelávání pudy jil1 indivi... enthusiasmem, nebot obrovské a okolí ohromující pocíduálnedosud pridelené, aby spojenými silami lépe mohli nání, at je to v cemkoli:v, ruskou duši vždycky láká a vyvolává v ní vskutlku nevídanou výkonnost.
težitiz predností, jež skýtá i v zemedelství velkovýroba,
Vzorem všem temto sovchozum, jichž letos bylo již
jsou naproti tomu sovchozy typickými velkostatky, praujícímipomoci nájemné síly. s tím pouze rozdílem, že asi 45, každý ve výmere od 25.000 do 180.000 hektaru,
»Gigant«, nacházející se
ajitelemtohoto velkostatku není jednotlivec, nýbrž stát byl znamenitÝ,severokavkazský
m. Jinak receno kolchozy i sovchozy jsou vlastne obo- v Sálském okruhu, poblíže toho místa, kde vybral si v r.
velkostatky, z nichž první jsou obdelávány v režii ur- 1922 pudu pro svou zemedelskou koncesi nemecký Krupp.
):Gigant« mel 1929 oseto pšenicí celkem 64.000 hektaru
'tého kolektivu rolníku, kdežto druhé prímo v režii
a to na pude, která od veku ležela nedotcena. Veškery
rovského kollektivu státního.
práce byly konány stroji, veJikostatek nemá anIÍ jednoho
Myšlenka sovchozu není nová, mnohé z nich existují
kone, nebo jiný tažný dobytek. Na nem bylo zame,stnáno
k dlouho, jako revoluce sama. Cetné velkostatky, hlav7.000 delníku, v 13 brigádách pracovaly tam tisíce strobýValé zkušební stanice a objekty, ležící poblíž vel151
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ju. Jak orání, tak osev, tak také sklizen' byly provedeny
,presne podle programu, veškero obiH bylo na príklad
sklizeno za devet dní. Pracovalo se -ovšem ve trech smenách, dnem i nocí, za svetla obrovských vojenských reflektoru, delníci sami souhlasiJ!i se zvÝšením pracovní
doby z osmi na deset i dvanáct hodin. »Gigant« dal sovetské vláde víc než pul milionu metrických centu prvo.trídní pšenice, pri cemž výrobní její cena cinila 5.10 ruble
za metrický cent. což je pouze asi 60 procent maximální
ceny za pšenici, kterou musí stát platiti rolníkum a asi
petkrát :néne, než ciní cena pšenice na soukromém trhu.
Sovchozy daly letos státu pres 2 mil. q obilí, které vesmes bylo zarazeno do reservního fondu státního, rádne
vycisteno a moreno, aby na jare sloužHo vÝhradne jako
secí materiál. Již toto množství s,tátu velmi pomohlo a
ílSpech tento hlavne do<:lalchuti, aby se do kollektivního
hospodarení obyvatelstvo i stát co nejagilnejd hnaly. Že
ovšem Wavní prícinou úspechu na této fronte hyl jednak
znacný kapitál ~nves'ticní ve forme odpocaté pudy a
prvotrídních ame:rickÝch ,stroju, jednak veliký enthusiasmus vYbraného delnictva, který vecne nepotrvá a
v kolchozech sotva bude k disposici, nebere se zatím prí.
liš v úvahu; vidí se jen ten celkový vÝnos a láce obilní
prcdUlkce. Ostatne
vÝnos na jednotku plochy není velk~'r,nebot na príklad pro naše pomery je 9 q na hektar
množstvím prímo žebrácky malým, kdežto v SSSR je
to skoro kolosální úspech.
Veškera práce na »Gigantu« byla filmována a film tak·
to získaný je nyní používán k propagaci kolektivní myšlenky v zemedelství. Je velmi dobre delán a pusobí velmi mohutným dojmem. Z vlastní zkušenosti mužeme ríci,
_že není nikde prehnán, veci v nem predvádené odpovídají i pri svém tendencnÍ':n serazení holé skutecna.sti. Nenl možno prejíti tento film s lhostejností, skýtá tolik
mohutných dojmu, kolik jich poskytovala sama práce
tomu obrovskému seskupení lidí, ponejprv pracujících
úplne novými methodami, pomoCÍ dokonalých pomucek,
v novém prostredí a pri tom názorne' vidících den ze
dne klíciti a zráti plody jich práce, plody daleko vetší a
výmluvnejší, než jaké videli dosud u sebe na vesnici.
Rozumí se, že i zde nastoupí pozdeji rada obtíží. Enthusiasmus vyprchá, stroje se obnosí, puda dosud panenská prestane dávati své plodné štávy bez poskytování minerálních a jiných náhrad, zkrátka práce stane
se obtížnejší a méne lákavou, zvlášte když její výnos
sebe vetší nedá jednotlivci nejakou podstatnou osobní
výhodu a delníci stále zustanou prostými nádeníky,
traktoristy, nanejvýš dohližiteli, štastnejší a ohebnejší
pak správci jednotlivých úseku.
V kolchozech ovšem težká situace nastoupí daleko
dríve, totiž již pri jejich organisacních pocátcích. V nej.
lepyším prípade muže se zde projeviti 'Pochod opácný,
nez u sovchozu, nebot kolchozy z pocátecních obtíží
mohou se zvedati, budou-li míti dobré organisátory a
za cleny místo lidí - dokonalé andele; sovchozy, jimž
do vínku bylo v prvních dnech nasypáno tak štedre
státem, budou spíše nakloneny k postupu dolu, po prí·
pade budou zápasiti s nesnázemi stále se zvetšujícími.
V každém prípade celá revoluce v sovetském zemedelství, jak se dnes zacíná v obrovském rozsahu provádeti
je nejvetším otresem v dejinách ruského obyvatelstva'
jaký dejiny Ruska vubec znaH.
'
Opravdová zatežkávaCÍ zkouška sovetskéhorevolucního režimu, a to ve všech jeho projevech, letos nastává ...
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Karel Pospíšil:

Zellledelství

a jel10 krisc.

Zemedelská krise dosud stojí v popredí politické situace a jiste ješte
nejakou dobu bude státi. Zaujali
jsme k ní ke konci minulého roku
stanovisko redakcními clánky. Otiskujeme dnes referát, který melo té
VeCI V brnenském Rotary klubu p.
Pospíšil, a príšte otiskneme hlas hospodyne z úrednických kruhu o ze·
medelské
správnou
orientaci vkrisi.
této Pokládáme
veci ze. neobycejne
duležitou politicky, a necháme proto
o ní diskutovat.
Význam
bývá ostatními
st~;; má
~ýr~~Í~i
ve státezemedelství
prezÍrán. Spokojený
zemedelec
dojista
týž význam pro stát, jako spokojený živnostník a prumyslník, a ochrana zemedelské výroby byla vždy zásadou obezretných státníku.
Nemecko se stalo silným celní ochranou zemedelství
a práve v posledních dnech rozhodlo se pro zvýšení c-Ja
a pro rozhodnou úpravu zemedelské výroby. Jako doklad, jak pohlíží zástupce prumyslu v Nemecku na
zemedelské podnikání, uvádím zde slova prumyslníka
Kruppa, který jako zástupce jednoho z nejvetších
koncernu, v roce 1927 na valné schuzi jemu podrízených podniku prohlásil:
,Státních podpurných opatreni hospodársko-politických musí býti co nejúcinneji použito predevším a co
nejvydatneji ku povznesení výroby zemedelské Základem našeho národního bospodárství je ješte dnes a za
všech dob puda. V žádném jiném oboru nelze docíliti
tak dalekosáhlých výsledku, jako úcinnou podporou
této výroby.
Za svetové války utrpelo zemedelství tak, že bylo
treba celého desítiletí, by docíleno bylo opet predválecných sklizní, ale intensitu výroby snaží se témer
všechny státy vystupnovati, by po zajištení nové orientace politické staly se neodvislými a sobestacnými
hospodársky. Za predválecné obchodní vztahy a odbytište hledaly se cesty a oblasti nové, úprava obchodních styku nových státu musela býti vybudována, byt
to z pocátku v obchodních smlouvách stálo i obeti.
O.dbyt prebytku
intensivnÍ výroby zemedelské a
zvlášte pšenice, kukurice americké a cukru trtinového
pusobí drtive na ceny svetové. Tak vidíme, že cetné
evropské státy, dríve na dovoz cukru odkázané, budují nyní vlastní prumysl cukrovarnický, což dokonce
ciní i Anglie z nasnade ležících duvodu, ac vyrábí ve
svých koloniích dostatek cukru trtinového.
Vedle dovozu cukru, jehož jsme v létech posledních
až dve tretiny vyváželi, chrání se jisté státy ochrannými cly proti dovozu našeho jecmene, který byl naším specielním artiklem vývozním, jakož i proti dovozu sladu, mléka a podobne.
malé Rakousko ucinilo ve smeru tom velké pokroky, osamostatnivši se témer zcela ve výrobe mléka
a cukru. Svou produkci zemedelskou zvýšilo vubec
tak, že zvlášte jižní Morava, jako cást zásobovací oblasti bývalého hlavního mesta Vídne, musela výrobu
svou podstatne zmeniti.
Nadvýrobou trtinového cukru a uvedenými snahami
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ruzných státu povstala chronická krise cukrovarnická
rohku zcela dle výše cla. 100%ní úcinek cla se dostaa k ní pridružila se krise zemedelské výroby vubec. vuje zrídka. Celní ochranou zvýší se tedy konsum
Snahy po hospodárské neodvislosti daly tyto krise i výroba domácích výrobku, a zemedelec má spíše
predvídati, a že tísen ta není ješte krutejší, máme co možnost novými investicemi, nepracuje-li se ztrátou,
dekovati hospodársky rozvrácenému Rusku, s jehož zavésti prípadnou zmenu produkce a standardisací privýrobkyse dosud na evropských trzích trvale nesetká- zpusobiti se poptávce. Bez stabilní celní ochrany neváme,ac se muže opet státi obávaným konkurentem.
muže zemedelec využíti výhodné konjunktury laciK vážnému poškození evropské výroby cukru a ze- ných krmiv, ani cilejší casové poptávky u dobytka jamedelsképrodukce stacila by i sama kubánská a ame- tecného, nebot každá zmena ve výrobe zemedelské vyrická soutež,kdyby státy evropské nepomýšlely na zá- žaduje delší doby, nežli se dojdc k výsledku.
V Ý k y v y cen u hlavních trí obilnin, pšenice, žita
chranu výroby, která v dobách kritických jest a zustane základem státní existence. Na ceny našich ze- a jecmene, obnášely behem posledních šesti let u jimedelskýchvýrobku mají však též nemalý vliv sou- stého vetšího zemedelského podniku 45%, u cukrovky
sední a blízké státy na východe a jihovýchode, na- 36%, kdežto v Ý k y v y s k I i z n e obilné 25% a repné
mnozes extensivní výrobou, s jejichž výrobky náš ze- 18%. Možno-li v tomto prípade mluviti o relativní stamedelecbez celní ochrany nemuže konkurovati.
bilite s k I i z n e, vyjádrcnou prumerne u obilí a repy
Katastrofální (asi 25%) pokles cen obilí po lonské 20% výkyvu, nelze dojista s prumerným výkyvem cen
sklizní privodil situaci v našem zemedelství, jíž není o 40% o stabilite mluviti vubec, nýbrž o extrémním
pametníka, nebot nebylo kupcu, kterí by se odhodlali rozvratu trhu se všemi jeho katastrofálními dusledky,
K posouzení kalkulacní situace v této neustálé zmepri klesajících cenách nakupovati, a ac na pr. znamenal jecmen po týdny na brnenské burse Kc 130'- až ne hlavních cinitelu, prírody a ceny, v oblasti ne vždy
140'-, nebylo možno, zvlášte pro malorolnické zboží, klimaticky odbytove výhodne ležící, netreba dalších
najíti kupce.
argumentu. Dobré nervy v tomto zápolení jsou nepoJe samozrejmé, že se zemedelec snažil po žních cást slední složkou, s níž treba pocítati,
Ceskoslovenskojest jedním z posledních státu evropsklizne odprodati, aby dostál svým platebním povinnostem,a situace jeho byla tím trapnejší, že poklesla ských, které pred zavedením jisté mezistátní úmluvy,
i cenamléka. Lze si domysliti, jaký vliv má tato tísen zvané »celní prímerí(, pristupuje k celní úprave zena statisíce drobných zemedelcu, kterí založili svou, na medelské výroby. Z ostatních provedly neb zavádejí
strádání odkázanou existenci na prídelech z pozem- následující ochranu zemedelské výroby:
t a I i e zavedla 23. kvetna 1929 clo na obilí od
kovéreformy, jejíž národohospodárský význam stává
Kc 71'50 do Kc 91'-, vedle toho zvýšila v témže pose touto krisí problematickým.
Nepochybuji, že v této tísni švechny složky národa meru clo na mlýnské výrobky a upravila semílání tak
najdou cestu k jejúnu rešení, nebot jsou na sebe na-. zv. jednomleté mouky.
vzájemodkázány a politická neb stavovská zaujatost
F ran c i e zvýšila clo z Kc 46'- na Kc 66'- na 1 q
musí zde ustoupiti nutné potrebe. Zemedelec a zeme- obilí.
delskýdelník mají stejné právo na ochranu jako delNem e c k o. V léte minulého roku zavedlo clo
ník prumyslový neb kterákoliv jiná výrobní kategorie
u pšenice
Kc 52'- (6'50 m)
obcanská.
u žita . . . ..
»48'(6'- m)
Obava, jako by zaveqením ochranných cel zdražily
u ovsa . , . . . »48'(6'- m)
se potraviny delníku prumyslovému, nesdílím zcela,
Mimo
toho
predepsalo
nucené
mletí
vlastní
pšenice od
nebotverejnost dospela již k presvedcení, že zdražo1.
srpna
clo
30.
listopadu
40%
a
od
1.
prosince
do 30.
vání potravin v mestech nesouvisí s cenou požadovacervenec
nejméne
30%.
nou za výrobek zemedelcem, ale na nesprávné distriNyní opet s platností od 20. ledna t. r. zvýšilo cla
bucizboží. V mestech se zpravidla neví niceho o tom,
u pšenice na. . . . . . Kc 76'- a
že pokleslacena mléka na venkove na Kc 1'- neb na
u žita . . , . . . . . .:ti 72'Kc 1'20za 1 litr, a neví se též, že cena žita poklesla
o Kc40'- až Kc 50'- a že pomerne by mela býti sní- Dále dala vláda k disposici velké financní prostredky,
ženai cena chleba. Nynejší cena bílého peciva v me- jirniž vcas nutné potreby se mají vykoupiti ony zásoby,
sttch odpovídá, jak bylo na to v jistém odborném li- které by jinak pusobily drtive na stávající ceny clem
ste poukázáno, cene pšenice asi Kc 320'-, ac ve sku- zajištené. Pro sklizen 1930-1931 je k tomuto úcelu urtecnostije práve polovicní. K této skutecnosti není tre- ceno 60 milionu Kc.
ba dalšího komentáre, a jest to jen jeden príklad
V R a k o u s k u se pripravuje rovnež úprava cel.
z mnohajiných. Kdyby zemedelec jen malou cást této Jen uskutecnení se zdrželo nastalými politickými podiferencezískal na cene svého výrobku, bylo by mu mery. Nyní je v platnosti clo 2 S s vývozním listem
pomoženo,a tradicní meziobchod by mohl býti ješte .0 stejné výši.
spokojen.
P o I s k o má dosud u pšenice a žita clo 11 zlotých,
Ceskoslovenskoneobejde se bez celní ochrany zeme- t. j, Kc 42'- a zavedlo tuto sazbu též u jecmene a ovsa.
Vedle toho zavedeny byly vývozní premie s platdelskévýroby, zavádejí-li veškeré okolní státy cla.
Úcinkycla jeví se ve zvýšené cene domácího výrob- ností od 1. dubna 1930 znející na 6 zlotých -(cirka
ku. Toto zvýšení nemusí však za všech okolností na- Kc 29'-) na žito a pšenici, 4 zloté (ca Kc 15'-) na
stati,pakli se zjednoduší distribuce neb uplatní-li kon- oves a 9 zlotých (ca Kc 34'20) na mouku, kroupy a slad.
Tyto vývozní premie jsou približne stejného význasumvcas svuj vliv pri nastalých výkyvech cen. Celní
ochrana zvyšuje však vlastní produkci, což opet pu- mu jako naše vývozní listy, toliko s tím rozdílem, že
sobína snížení dovozu a na snížení ceny domácí.
v Polsku jimi muže býti placena dan.
. A m e r i k a. Zákonem o výpomoci farmárum, za
Na tvorení ceny mají však vliv ješte ruzní jiní cinitelé,a není vždy správné, posuzuje-li konsum cenu vý- úcelem regulování cen obilních stojí vláde k dispo-
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sici obnos 500 milionu dolaru, cili približne 16 miliard Kc.
Š v ý car y, které kryjí 80 % ní potrebu obilí z ciziny,
mají monopol obilní a zajištenou základní cenu pšenice 38 franku, t. j. Kc 266'-.
•
V Ces k o s loven s k u máme následující cla:
na pšenici
Kc 30'na žito
» 38'na jecmen
» 34'na oves .
» 36'na kukurici
»

6'-

V dobe predválecné byl u nás v konsumu chléb
z 80% žitné mouky a 20% pšenicné mouky. Dnes je tomu opacne. Jako duvod se uvádí lehcí zpracování mouky pšenicné, zákaz o ztížení nocní práce v pekárnách,
vyšší zisky mezi prodeje a zmena chuti obyvatelstva,
které vyžaduje jemnejšího zboží.
Pri zavádení celní ochrany proti dovozu ze státu sousedních je záhodno uvedomiti si u techto dosavadní bilanci dovozu a vývozu.
Madarsko:
Dovoz k nám milionu Kc 848
vývoz milionu.
.»
1468
Aktivum milionu.
. Kc 620
J u g o s a v e:
Dovoz
451
vývoz
947
Aktivum
496
Rumunsko:
Dov~
~7
Vývoz
870
Aktivum
333
Rakousko:
1442
Dovoz
vývoz
3122
Aktivum
1680
Toliko u Nemecka a Polska máme obchodní bilanci
pasivní a jeví se tato u Nem e c k a v následujících
císlicích:
.7408
Dovoz
5668
vývoz
1740
Pasivum
Polsko:
1263
Dovoz
Vývoz
850
Pasivum
413
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Z následujících císlic možno vycísti, z jakých položek se dovoz zemedelských produktu skládá:
(I)
tJ
(I)
o~
P
;:l
o
p:::
.S337
o 480
'O
p..
1
24
260
11723
739
92
320
128
218
510
60
0'2
124
~Z
;:l
0'3
18
o360'4
105
35
116
409
86
10
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44
91
90'4
28
43
202
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Pri zavádení cel na dovoz cizích výrobku mela by
se vzíti též v úvahu úprava procenta vymílání a event.
snížení tarifu u vlastních zemedelských produktu.
Rovnež vyžaduje úpravy dan obratová, která tím
více zatežuje konsum, cím složitejší je' distribuce.
Na konec dlužno uvésti, že dobre upravené družstevnictví tvorí podklad pro cílevedomou distribuci,
k cemuž se druŽÍ spolehlivá statistika potreby lokální
a státní.
Zemedelský podnik je souhrn cetných cinitelu, na
než nemá zemedelec vždy sám vlivu a v dobe krise je
odkázán na nezbytnou pomoc státní a ostatních tríd
výrobních, které by ve vlastním zájmu mely k brzkému odstranení krise prispeti.
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Otto Rádi:

Plul{ovník Svec ve filmu.
Ii e r o i s m v e v e c e r n í c h t o a let á c h.
Ke ctvrtecní p r e m i ére P I u k o v n í k a Š v e c e
sešli se zástupci generálního štábu ve stejnokrojích, streleckých jednot ve stejnokrojích, prišel i autor ve stejnokroji, nehlede k mnoha jinÝm. Odborného tisku bylo zváno co nejméne, aby se dalo na jevo, že tento film chce
býti prijímán vyvolenými, a nikoli nepríjemne kritisován,
že se jedná o vec ideového souhlasu a ne snad techni~
ckého odstupu.
Tento film, který na úspech tolik pocítá, se ho urcite
docká, nejen u svého prvého publika, které melo bezplatné vstupenky a dostavilo se v predepsaných slavnostních
úborech i uniformách. O b e cen s t v o prevážne starší
generace skládající se vetšinou z úredníkú a dústojníku
dostalo tu príležitost projeviti svou prekvapivou, bojovne
mladou jarost. Titíž, kterí jako kádr abonentú divadelních
obvykle zachovávají na svých kreslech mírne nic neríkavou lenivost, tleskali s bourlivou ve rvou i docela bezvýznamným titulkúm.
Demokracie totiž poprává místa vetšinou jen neefektnímu a šedivému hrdinství, zatím co publikum miluje
nade vše tleskati chlapáckvm kouskúm reprodukovaným
s náležitým pathosem. Taková válecná historie dúkladne
nás oslavující je pochopitelnou potrebou pro p. Darbujana, který sám je nucen žíti jen docela každodenním ne·
heroismem. Vítezství nejakého aktivního rozpoctu nemúže uspokojiti jeho žízen: k tomu se hodí v první rade
kousky válecné.
Pro neho nemá místa otázka, existoval-li vúbec nejaky
plukovník Švec nebo byla-li jeho osoba pro lel!.'ie výzramna ci bezvÝznamna. Pro neho má takový »Plukovník Švec«, závažný význam ku prisycení jeho nedostatecne vyživovaného sebevedomí osobního, které chce
býti uspokojeno ve forme sebevedomí národního.
VÝznam dejin neslJocívá v jejich vernosti. a ti, kdož
vynalezli moderní obiektivní historism, založili sice úctyhodnou vedu pro sebe, zabili však soucasne deielJis pro
všechny ostatní. Co znamená jakkoliv nresvedcivý dúkaz, že neiaké Rukonisy jsou falešné. když chceme at se
deje co chce veriti svému vnitrnímu tušenÍ, že se tenkrát
tam nekde orece jen neco strašne slavného a strašne ve·
likého musilo dít.

Ti, kterým tolik na tom záleželo bojovati proti t. zv.
osvobozenecké legende, sklidili neúspech ne snad proto
že tato legenda jim odporovala svou reálnou pravdivostí,
nýbrž proto že bojovati proti legendám je vecí vždycky
predem ztracenou. Proto také nás nenapadá útociti proti
leg e n d e o h rdi n n é m ceš s tví a s t a tec n é v ojá c k o s tiP I u k o v n í k a Š v e c e.
Pri jme s e X e n o f o n.
Tato legenda hledá jen autora.
N e mám e v á lec n é hor orná n u, ani dramatu,
ani filmu, nemáme zkrátka válecné literatury, ani kdybyste se chteli vraceti o nekolik století. Ani onen bizarní
podnik v dejinách strategie i cestování, verneovský návrat celé armády pres pul zemekoule cestou docela prav-'
de nepodobnou, výprava nazývaná ceskou anabasí, nedostala dosud vstupenky do umení.
Lid o v á a k a len d á r o v á p o v í d k a z ní však
žije na sto procent, tak jako prajzská vojna bývala kdysi
nejpatetictejším válecným efektem našich povídkáru až
pres zacátek století. Tento nezájem literatury o fakt jedinecný psychologicky i sociologicky, byl zavinen nepatrnou okolností: oné výpravy se neúcastnil jedinÝ básník.
Naše legionárská literatura je totiž z nejvetší cásti psána
autory druhého a ctvrtého rádu. Psychologicky se spokojuješablonami figurek a vojenských typu. Sociálne neproniká nikdy až k onomu palcivému bodu v nemž se
stýká protiklad jednotlivce a celku, v nemž zápasí
a splývá. Po stránce umelecky strukturní jsou to
kroniky, pouhé snušky fakt bez umení románové stavby
a sevrenosti. Stylisticky ona známá dikce, smes patosu
a abstraktní dutosti nebo nedisciplinovaný reportážní feietonism,který jadrnost lidových úsloví a všednost svého obsahu vydává za plnokrevnou realitu. Po stránce
ideovéje tu tolik vlastenecké dobré vule sDojeno s tolika
traonou bídou a strohou vojanskostí myšlení, která má
zálibu vždycky všechny myšlenkové rozpory na konec
odvésti na chudou otázku discipliny a anarchie, poslušnosti a revoluce, sokolství a bolševictvÍ.
Ut e š e n é cte n í cili

Prít

e I D O m o v i n y.

Mluví-Ii Medek v textu filmu o plukovníku Švecovi
o R u s k u, ríká výhradne:
.Svatá Rus, bicovaná ....

«

Jeho dívka M a r i e I van o v n a, která se prestrojila
za ceskoslovenského legionáre a táhne s vojskem, dívka,
O níž sice autor mylne tvrdí, že pochází s Ukrajiny,
zatím co urcite víme, že pochází z tIollywoodu, ríká:
•Chci míti sen, jak táhnete na Moskvu ", Budete dobývati mesta za mestem ... zvony budou zníti .. ,_

Na Medkovy legionáre
ulicích:
.Sláva b o h a t Ý r
boditelé . , .«

ft

volají zástupové

v ruských

m, af žijí Cechoslováci, naši osvo-

Porádají-li caristictí dustojníci ples, ríkají o cs. vojsku
bezvýhradne:
.Co se nám muže stát, vždyf jsou tu Cechoslováci..,

Vozy železnicní skví se slavnými citáty, vyzdullenými
božími bojovníky, všemi za jednoho a hyn se ukáže kdo
z nás. Vojáci provolávají:
" , , abychom soudili ty, kterí nás tri sta let la!árovali
vešeli .,.«

Ci

Lidé v ulicích mest je vítají, nalévají jim ze samov.lru,
ruské šlechticny kypící i zestárlé se do nich zamilovávají,
silná statistka si utírá slzu, na cestu padá plno ){víti
hudba v orchestru hraje Slovanské tance.
Šfastné spojení zásadní politické mlhavosti Kramárovy se stylem Šolcových kalendáru.

CI

tI a, w e I c h e L u s t S o I dat

z u s e i n.

V poslední dobe dosáhla velikého úspechu l~c1liakniha,
která ríká, že býti vojákem znamená utrpení, strádání,
snášení urážek, bolest, hruzu z umírání a stesk mladých
lidí z bezúcelnosti toho všeho.
Med k o v i voj á c i jsou naproti tomu k pomilování,
jako vystríhání z ucebnice. Miluji své f I i n t y, dávají jim
jména svých devcat, objímají je a jásají vesele: »Kluci,
ted jsme zase vojíni«. Takový pan Kodl, když se na neho
nedostane flinta, si alespon brousí šavli o kolej.
Jestliže se u techto ideálních vojáku prece jen objeví
jednou únava, je to pro Medka proste rozkol, neuisciplinovanost, rozleptávání ducha armády, zrada. Vyskytne
se tu scéna, kde vojáci znervosnelí stálÝmi poplachy a
prepady, se vylekávají všeho, a podesí se i rendlíku,
který spadne na zemi. Tato situace není pro Medka nicím
tragickým, nýbrž spíše trestuhodným.
Ideální Medkovi vojáci jsou prirozene vojansky ješitní,
milují údiv v ocích dam, a Medek je zrejme uspokojen,
když taková knežna Sumerovskaja umí polichotit oficíi"
skému sex appealu a ríci znalecky:
"Jak jste mocní a silní, vy certi, až k zbláznenU"
"Musíš mne také strašne mít r:1d ... !«

Protože ofiCÍrská poesie má nade vše zálibu ve šmoku,
je docela prirozené, že se nad padlými na bojišti musí
objeviti citát: »Že mi tu mrtvi ležíme, jakož zákony I,ázaly nám« a to, citát tištený švabachem s ohledem na
to, že je to citát starorecký.
O »c a s k é m h u mor u«.
Martyška dostane »hobla«.
Pan Kodl mu strcí špickou nahoru kost pod zadnici.
»Nezapomínej na bolšany!«
»To zas na nás ty cervený drbani šijou pyte1!«
»Dou se vycpat, vejbore!«
>>Vidíš,starý mezku, já ti ríkal, že prijdeš vo kejh1k.(
Mezi vojáky se objeví dívka. Detail: veliká tvár prosfácka z profilu, kterému tece z nosu, což je úmYShle
podtrženo svetlem reflektoru. »Utri si radst nos«. Autor projevuje chvályhodný svuj interes o fysio!ogické
projevy armády.
Ruská
otázka
vyrešena
.
S o vet š t í komisari jsou prirozene žid.k, dávaií najevo prirozene svou perfidnost a ošemetno:::t, na stole
v komisariáte leží prirozene umrlcí lebka, jejich podniky
se prirozene nedarí, jsou poráženi, mají nezdar pri proslovech, schlíple odcházejí, všichni jsou nil~etli se vzdáti.
Na tomto míste hraje orchestr Smetanovu >>Vltavu«.
Car i s t i c k é Rusko je prirozene prohnilé, má bezpocetné štáby neschopných generálu, tone v plesích, radovánkách a zábavách s krásnými ženami a banketech. Starosta mesta Kazane ve zlatém retezu uprostred n:lJh('rn~
aristokratické spolecnosti prirozene klekne na zem i na
obe kolena a spíná ruce pred Plukovníkem Švecem. Ten
mu prirozene vmetne do tváre historickou pravdu:
"Umírali za Vás naši vojáci a vy se bavíte, to je to vaše
nicevolc

My jsme prirozene
pro Rusko s lov a n s k é, které
s jásotem a hlaholem zvonu, má privítati ceskoslovenskou víteznou armádu, která je osvobodila ode jha. Jakého? Težko ríci. Která je osvobodila od Ruska.
Nebof my jsme pro Rusy, chceme Rusko, o vše m R us k o ces k o s loven
s k é, a top o k u d m o ž n o s ok o I s k y u ved o mel é a j a k s e pat r í u k á z n e n é.
A n tip

a t i e k p u vod

n o sti.

Režisér Inneman, nepodal tu špatný film. Filmová technika je velice vhodná pro podobnou reportáž, pokud se
z ní ovšem nestává
pouhá r e por táž n í rek o nstr u k c e, která si nesmí odepríti kašírované
malické
modely mesta s bachratými
vížkami, které mají vypadati
co nejpapíroveji
a která si nedává záležeti na hodne divadelním usporádání
"prirozených«
skupin vojáku pred
vlakem na permském nádraží.
Nesmíme býti ani tak nárocní a požadovati od ceského
filmu hned neco nového nebo alespon ponekud se lišícího
od americké fabrikace. Prece jen se nám však nezdá naprosto nezbytným,
aby nám v podobném filmu už bylo
ukazováno po ctvrté nebo po sedmé všechno to, co jsme
už tolikrát videli. Myslím, že by s trochou obratnosti
v montáži a s malickou retuší v detailech uniforem bylo
možno celého tohoto Plukovníka
Svece s e s t a v i t i
z v ý s tri ž k u j i n Ý c h u ž d á v noh ran Ý chf i 1-

mu.
Našly by se vojenské transporty,
odposlouchané
telefonické rozhovory,
obsazované
pancérové
vlaky, odhazované pušky vojáku, stovky bitev v ulicích, oknech domu, na železnicních
náspech, na mostech. Bezpoctu dustojnických
plesu, dívek ve vojenských
uniformách, zástupu mávajících v ulicích, kolon vojáku pochodujících na
rozsypaném
kvítí, zákopu, plných tekoucího bláta, diskutuiících
vojáku na. prycnách,
proslovu
pred šikem,
radfcích se dustojníku i strílejících se nepochopených
ctižádostivcu.
Tenhleten celý "PlukovnfkSvec«
je svedomite slenen
ze situacních, obrazových
i fotografických
nápadu z tretí
a páté ruky, není tu jediné ryzí, jediné puvodní scény,
všechno je tu odvozené, odkoukané, všechno je šablona
a klišé.
Ú cet r e ž i s é r u v.
Pri ceském filmu musíme však již být vdecni za to,
že tu není hrubých naivností, na které nás dosud vždy
otužoval. R e ž i s é r ln n e ma n jiste není duch ani geniálne prubojný, ani novotárský
tvurcí. Zná však své remeslo a ví, jak docíliti úcinu radou jezdeckých siluet na
nízkém zasneženém
obzoru, nauW se užívati fotografovaného detailu stroje tisknoucího
vyhlášky,
jedoucí lokomotivy, nebo strílejícího kulometu. Umí predstavit kazanský chaos pri vpádu bolševiku z velice presvedcivých mihajících se výseku svetla a tmy, a konecne má
ke své chvále jednu docela neceskou dobrou vlastnost,
smysl pro tempo.
Pri tom nedovedl se však vyhnouti tomu, aby tri veliké bit e v n í s c é n y, které se ve filmu vyskytují, nevybavil s docela stejnou neodlišeností
všecky ze stejných spojených ústrižku téhož náspu, téhož mostu, téhož
zákopu, téhož kulometu za stromem. Práve v techto bitevních scénách ackoliv jsou ve filmu nejlepší, je videti
Innemanftv nedostatek
smyslu pro výstavbu,
pro celkovou strukturu
díla, nebo scény. Tyto bitvy prosté na
stisknutí knoflíku spustí svuj lomoz, beží v jednom tempu pet minut, nacež stejne náhle utnou.

Nejvetší bolestí filmu a prohrou jeho reZlsera je n ed o s t a tec n á v nit r n í v Ý s t a'y b 'a celého filmu,
rozplizlá, rozlézající
se, nesevrená,
bez pevné kostry,
pouhá kronika a volne slepený sled scén, bez ústredí a
bez jádra. Neomlouvá jej ne z k u š e n o s t a ne obr a tn o s t I i b ret i s t o v a, ponevadž bylo jeho povinností
režisérskou,
i když byl námet nezmenitne
dán, vybrati
si ke spolupráci na scenariu cloveka s alespon trochou
filmového citu, s filmovýma ocima, filmovou prozíravostí, na míste Medkova hovorného kronikárství.
Prí

pad

z n e u z n a n é h o.

Nevím, kdo zastává názor, že Plukovník Svec je dr amat i c k o u o s o b n o stí a typ i c kým
h rdi n o u.
Zdá se mi, že by málo z tohoto presvedcení
zbylo, kdyby se mu vzalo v I a s ten e c k é p o z a d í s i t II a cní,
zajišfující mu úspech u našeho publika.
Predstavte
si na vlas stejný osud dustojníka nemecké
armády
Ob e r s t a S c h u s t e r a, který houževnate
hlásá své "durchhalten«,
který není uprostred unavených
a vycerpaných
svých lidí nositelem žádné jiné ideje,
nežli setrvacnosti
v odporu, je ctižádostivý,
a zastrelí se
když narazí u vojska na nepochopení.
Nevím, komu by
se toto drama zdálo sympatickÝm
projevem príkladného
národního hrdiny.
S vetší dávkou umení, nežli tématu poskytl Medek,
bylo by lze udelati z tohoto námetu d r a mam a n i a k a
s nedostatkem
sociálního cítení, který ztroskotává
svou
zaslepenou setrvacností
a hyne sebevraždou
v affektu
neuspokojené
ješitnosti
býti
uzná.vaným
vudcem.
Medek nám v tomto filmu ukazuje svého plukovnlka
Svece. jako mladého muže hodne sen t i m e n tál n í h o,
a také se znacným n e d o s ta t k e m s mys 1u pro r ea 1i t u, jestliže ho nechává ríkati vojákovi, postrelenému od bolševiku na rozvedce:
"Vidíš chlapce, tolik jsi jim duveroval!«
Ukazuje nám ho jako teskného mil e n cen a d f o t 0g r a f i í, casto se dívajícího pred sebe do neurcita, sklánejícího težkomyslne
hlavu do dlaní.
Jako dek I a m á to r a vojenských
sentencí:
"Je treba bojovat, ne radit a usnášet se.«
"Chci zachránit nejen naše vojsko, ale i cest.«
»Nemohu prežít hanby stihnuvší naše vojsko ... demagogie . '. nejcennejší cest ... «
O han b e voj s k a je v této situaci možno težko mluvit, jedná-li se o pochopitelnou
únavu, vycerpanost,
nechuf k dalšímu prolévání krve. Také jeho pojem vojenské cti je hlaholnou frásí, bylo-Ii úkolem proste odvésti
své vojsko domu a byla-li vojenská intervence
v cizím
státe porušením
pravidel mezinárodního
práva.
Film o Svecovi není tragedií cti, za jakou se vydává.
Je dr a mat e m z n e u z n a n é h o cti ž á d o s t i v c e.
Medkuv Svec praví:
"Velitel, jemuž vojáci neverl, není velitelem.«
Není mu možno žít dále, když už velitelem není. Svec
v okamžiku )cdy narazí na neduveru vojáku se zastrel!.
S hlediska praktického ani ideového není jeho smrt nutným východiskem;
je bezúcelná.
Svec n e n í n o s i t e1e m vel i k é i dej e, není myšlenkovým
hrdinou, který
by narazil na nepochopení
silnejšího celku a nemel jiné
volby, nežli smrt.

PNtomnosL
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Autor úzkostlive dbá toho, aby jeho hrdina od pocátku
až do konce nevyslovil jedinou myšlenku. Voják nemá
premýšlet.
Vyzdobil však své scenario dojemne barvotiskovými
perlickami, na vlas podobnými onem obrázkum které
pribalovali kupci ke kolínské cikorce a Vydrove zdravé
káve. Poslechnete si záver:
Plukovník sedí za stolem.
Zrejme premýšll.
Ríká sluhovi hlubokomyslne:
»Já už nebudu: mít hlad ... «
»Ano, spat, spat ... «
Jeho myšlenky;
objeví se jako rekrut.
Loucí se u plotu s matickou.
Objeví se jako svalnatý cvicitel.
V tricku a modrých šponovkách,
které tolik milovával,
houpe se na bradlech.
Není však sám: vzadu stojí smavá skupina sokolských
devcic.
Zrejme se ona s podlouhlým
oblicejem,
která nejsouc
krásna, je jiste uprímná, zadlvala pflliš hlub oko do jeho
verných kukadel.
Její srdécko se tajne chvL
Nemýlili jsme se, ona mu kyne bílým šáteckem na nádraží.
Také on jí mává z vlaku, ale civil mu tolik neslušl, jaku
ruská uniforma.
Hle, již ho tu v ní opet vidíte.
Probuh, co však má v úmyslu ... ? atd.

Je to jen chabá transkripce obsahu onech obrázku.
Nakonec se dovíme jako závažnou sentenci:
»TakovÍ jsme my Cechové, nic nedokážeme na sto
procent!"
Medek prolomil toto národní zakletí. Napsal nevybíravý Volksspiel na dve ste procent s plnou trefou do
cerného.
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Dr. Frant. Slabihoudek:

Zázraky v Gallspacllu.
Lidé vyhlásili boj 'Vede. Desítky tisícu putují do
Gallspachu poklol1it se Mistru Zeileisovi, aby okráli
a ozdravili v jeho divotvorném prostredí. Je jejich
vudcem,s nímž volají: Pryc s rékarskou vedou, jež ve
skutecnosti není než koncesovanou živností. Azdán!ive skromný nápis na zdi zámku Zeileisova s pohrdáním
ironisuje každého žáka Aeskulapova: Nejsem ani doktor ani profesor! Je více, volá dav, uzdravuje lidi. jimž
remeslná veda nepomohla, ciní zázraky. Obetoval se
pro Jl{~::;. studuje ve dne i v noci a verí v Boha. Procestoval celý orient a precetl všechny knihy psané od dob
Paracelsa až po naši dobu. Je pilným žákem manželu
Curieových, D'Arsonvala, Marconiho a Hertze. Spojil
jejich vedu rozumu se svatou jnspirací' Galena a kouzelného ~1esnera. Je náš clovek, volají kreštanští sociálové a rozbíjejí každé úsilí vedy, snažící se predvolati mystického Mistra pred soudní tribunál.
Kdo je to tudíž zázracný Zeileis, ptá se vedecký

skeptik, jemuž logika vedy selhala c:I.sto ve výpoctech.
Není ono neprátelství vedy vuci nemu opravdu jen
z konkurencní závisti? Vzpomenme si vrátného Leetlwenhoeka, který první uvidel mikroby a urazil svými
objevy ucené pány" Královské anglické spolecnosti, na
hysterického Mecnikova,
kter~' nikdy nemyslel vedecky, jna Schrota a sedláka Priesnitze, bez jehož nácinku se porádný lékar neobejde. A co knez SpaI1anzani! Chinin dostala lékarská veda od amerických J ndiánu, opium a jiná narkotika
z východu, digitalis
z lektvaru birminghamské
korenárky a ephedrin již
pred 5.000 roky užívali Cínané proti asthmatu. Cteme-li
\Vellsovo »Manželství", najdeme: Školený badatel je
nejnesmyslnejší postava uprostred nesmyslností soucasného intelektuálního života. Co by byl Newton a
Galilei bez náhody aneb Pastem, Ehrlich a Bruce?
Není Zeileis stejne tak náhodn)'m objevitelem jako
všichni predchozí geniové vedy? Mistr ozbrojený Geislerovou rourkou,· na níž dávno se zájmem se dívali
kvartáni nekolika generací, diagnostikuje
ve spojení
s vysokofrekventním aparátem všechny choroby behem
nekolika vterin a za pouhé tri šilinky. Lécí všechny
choroby ·maJými dávkami elektrických jisker vyskakujících z kartáce nahitého radiem a v dr\1hém sezení pak
malými dosami X-paprsku nízkého napjetí.
Rt"lzné
zbarvení Geislerovy trubice udává místo. zmenené sub·
stance, sídla <:horoby a lécebná metoda spocívá v podporování ohnovy a výmeny látek v bunkách mesenchymu. ·Nemoc není nic jiného než snížená schopnost základních bunek zv. mesenchymální, které podporují
vlastní bunky pracovní zv. parenchymální ve svých
funkcích. Máte žlucové kaménky, tot' choroba mesenchymu jater, máte syfilis, tuberkulosu plic, hrtanu aneb
nádor nadledvinek. Vše to jest následkem choroby bunek základní tkáne, nikoliv spirochaeta aneb bacil,
k vuli nemuž Koch ztrávil celý život v laboratori.
Mistr Zeileis si nedá mnoho práce s diagnosou. Ani
svlékat se mnoho nemusíte. Máte-li bolesti na prSOI1,
trpíte tuberkulosou, nespíte-li celé noci, objeví·· prekrvený mozek, bolí vás žaludek, trpíte vredem (nejste-li náhodou dobre vykrmen) aneb katarhem žaludku. Velice snadno pozná i rakovinu delohy, jícnu, sarkom celisti a zánet sítnice ve vašem oku. To vše mu
ukáže jeho trubicka, bez níž by byl nemožný jako Loefler bez mikroskopll. Konec koncu by vás nemusil ani
vyšetrovat. Lécení pro všechny nemoce je stejné, jen
doba se snad ruzní. A tu dík:poctivosti Mistra nezáleží
na kabáte jako u remeslných vyznavacu vedy. Stací jen
když zaplatí se 11vchodu vstupenka. Universální terapie pomáhá. Tuberkulosní, syfilitici, rheumatici vrací
se zlepšeni a vyhojeni do té doby, než budou potrebovat .skutecného lékare. Predpokládá se, že s nimi nenaloží dle rady B. Shawa: Prijde-Ii k vám do domu
lékar, zacházejte s ním jako s popravcím.
Poválecné Lomdy! Odložené berle hysteriku a paretiku. Nový typ akhymistick)'ch produkcí a hledáni
elixíru života. Tlusté knihy scholastikt"l, dlouhý vous
prorokt"t a zápach ozonu neznámé podstaty elektrického
proudu. Šarlatánství, vedecká nepoctivost a zchytralost
fakiru. Renaisance mythu! Dukaz pro B. Shawa: N ebude-li tolik hlupákll na svete, nebude i tolik šarlatánt"l.
Jakou jste mel kontrolu, ptal 'se prof. Gotlieb Arrowsmitha v románe Sinclaira Lewise. Jakou máte kontrolu, ptáme se my Mistra Zeileise. Odpoved bude jasná: Nevidíte moji klientelu, 150.000 lidí za rok 1929 a
z tech skoro všichni uzdraveni. Ale jakou máte kontro-
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lu, ptáme se znovu, vyšetroval je nekdo po lécení, máte
poctivé statistiky a', hlavne diagnosy? Víte, kolik jste
jich zabil, tím, že jste je odvrátil od skutecné lékarské
pomoci, kolik jich je dále nemocno po vašem vylécení?
A {co hlavní, až kam jdou hranice vašeho myšlení, kde
zacíná fantasie a mystická ješitnost rostoucí z hlouposti
.lidí a ze chtivosti parasitu.
Mistr Zeileis predstavuje veliký pomník lidské hl'ouposti. Byl by býval i dobrým zámecníkem, kdyby býval
zustal u svého puvodního remesla. Osud mu však prinesl trpký úkol. Dokazovat, že primitivní mythus žije
v ohromných masách, ve všech spolecenských vrstvách
bez rozdílu školského vzdelání a majetkových pomeru.
Dokázal, jak hroznou muže být vírala jak sladkou. Jak
nespolehlivý je sentiment, .nemá-li mechanismus mozku
správne rozdelen. UkázaJ:, že clovek myslí pouze technicky a že pokroku není. Že clovek sám sobe je nejvetším neprítelem. Zná dobre parní stroj a jeho slože.,.'1Í..
zná sílu vody a ohne, nikoliv své telo, duši a Isám sebe.
Ví dobre, že stroj se musí šetrit, zná formulky pro
ekonomické využívání energie stroju. Sám sebe nešetrí, o sobe nepremýšlí, spoléhá se na zázraky. Kdo
dvacet let pil nemírne pivo, chce za pet minut se vylécit ze zvetšení jater. Kdo celý život nevidel slunce a
nedýchal cerstvého vzduchu, samozrejme, že musí hledat zázracného lékare, který by jeho ochablé funkce a
orgány uvedl do porádku. Mistr Zeileis je stéblem, jehož se chytají tonoucí. Mezi nimi je mnoho blaseovaných, uštvaných meštáku, trpících chorobami mysli.
Tem Mistr pomllže, mají svou kratochvíli a pohodlné
lécení bez premýšlení a kooperacCl s lékarem. Jen málo
je tech, kterí jdou ze zoufalství nad svým osudem. To
jsou Iti, jimž lékarská veda zatím pomoci nemuže.
lékari sami ma jí znacný pod.íl na lidské hlouposti
a poctu davu, putujících do zázracného zámku v Gal1spachu. Mistr Zeileis vyvstává 'jako mluvcí tech, kterí
byli zrazeni a jako propagátor tech že metod, na kteréž
(a jsou to casto nesmysly) mají oprávnení jen školeni
lékari. Dovolává se teorie, Reizkoerpertherapie,
která
doposud ovládá myšlení oficielní mediciny. Bylo by
težko zjistit, kolik milionu injekcí bylo zbytecne vstriknuto do tela, nemocných ve forme rumých solí, sloucenin stríbrnatých, arsenových a bílkovinných látek. Rovnež vždy se nemluví, kolik nezdarených aneb málo zdarených POkUStla neoverených statistik bylo dostatecným
doporucením pro remeslné lecení. První a hlavní zásada žáku Aeskulapových, získat si duveru, není nic
jiného než zbytek spánku chrámových a kouzelnÝ trik,
v nemž i kouzelník sám sebe napaluje. Zduraznujeme,
ano, získat si duveru svou otevreností, poctivostí a
vcasným »Nescio«, které je symb,)lem pravého vedce
a myslícího cloveka a které delí každého vedeckého lékare od lidí rádu Zeileisova. 'V tom spocívá rozdíl mezi
vševedoucím Athenanem a Sokratem, mythem a vedou.
Kolik lékaru nemá remeslných vlastností? A konec
koncu kolik fakultních škol se venuje poctive výchove
lékaru. a nesedí na trune kožené vedy se svatozárí proroka? Nemá pravdu Wells ve svých slovech: Zorganisování vedeckého pokroku, budování placených míst
a propujcování hodností privábilo na pole vedy práve
onen druh lidí, jenž jest nejméne nadán a který není
s to, aby pripustil svoje vlastní nedostatky nebo prednosti cloveka duševne schopnejšího.
Druhá zásada mediciny, Primum non nocere, rovnež
jest 'obsažena v ucení Mistra Zeileise. Nikomu neškodí,
nikomu také neprospívá. Tím škodí. StejnÝm zpusobem
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polovina oficielní lékarské terapie je na škodu nemocným, zejména dostanou-li se do rukou lékaru-tovaryšI!.
Dokazují to celé vagony aspirinu, syrupu, narkatik,
jimiž kazí se tela nemocných i zdravých, jelikož získat
si duveru a laciný efekt je tak dulež.ité, 'že deje se tak
na úcet ztráty zdraví nemooného. Dokazuje to i špatnft
výchova lidí od doby, kdy .'clovek nemá ani víru ani
rozumu. Od casného detství, od saisony cerného kašle,
spalnicek až po rozedmu plic ve starém veku jest clovek krmen ruznÝmi syrupy menících se více než moda
ženských obleku. Technika vítezí nad poctivým svedomím cloveka. Dríve se posuzovala kultura národa dle
spotreby mýdla, dnes dle poctu tun prášku a syrupu.
Príštipkování
a ne veda! Kouzelnictví v moderním
rouše. A proto nedivme se Mistru Zeileisovi a jeho nemocným. Delá totéž, imituje vedu, nemá však koncesi.
Nejhorším lékarem je ten, který verí vede po zpusobu
církevním. Lékar bez skepse moderního cloveka. Rovnež i ten, který neprohlédne, že i »Primum non nocere«
škodí, treba v ipredepsání neškodného syrupu. Škoda
ta spocívá predevším ve špatné výchove cloveka. Zeileis
koná dobrý skutek svým vlivem na nemocné, lékare a
vedu. Všichni!v nem uvidí svou vlastní podobu a své
metody. Až vystrízliví, vrátí se všichni ku tvorivé skutecnosti. Nemocní ku lékarum a lékari ku SV)Tmnemocným. Oba 'naucí se myslet vedecky a poctive. V té dobe
bude mít i diplom svuj patricný význam a lidé nepokažené své zdraví nezdravým myšlením. Similia similibus, rekl by jiste Bernard Shaw lékari v rozpacích nad
zázraky v Gallspachu.
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Dr. Jar. Hulka (New York):

Lékarská organisace v Ámerice.
I.

James
nuléhoR.ussel
století,Lowel,
napsalamerický
kdysi:

básník
a essaista z mi»K cemu je nám treba
Al1adinovy lampy, když si mužeme vystaveti palác z patentních pnulek.«
Této poucky drželo se i nekolik našich krajanu a ti
jsou dnes ceskoamerickÝmi milionár~. Sotva kde jinde
byli by mohli svého jmení tímto zpusobeTll nabýti, nebot v žádné jiné zemi není šarla'tánství tak rozšíreno,
jako v Americe.
Pravda, není ho prost žádný stát. Na evropském kontinentu je nejvíce rozšíreno v Nemecku, které pri své
všeobecné prísnosti a sporádanosti bylo vždy velice liberální v otázkách lékarské praxe. Rusko má své fel·
cary, jejichž existence je zduvodnena pe dostatkem lékaru na venkove. V Anglii se uplatnili homeopati a
abramsisté, ac celkem v malém poctu v pomeru k Americe. Francie je plna lékarskÝch specialit, z nichž se
vetšina neliší od amerických patentních medicin. Rozdíl
je jen v tom, že jejich reklame se ochotne propujctijí lékarské žurnály, které si nekladou za úkol oddelitú plevel od zrna.
Práve rozmach americkÝch lékarskÝch kultu, sekt a
šarlatánství vedl americké lékare k tomu, že se prísne
oddelili od tech príživníku medicinské vedy. Jsou organisováni v American Medical Association, jejíž úkoly

lTftomnost..,
jsou mnohostranné
a rozsáhlé. Není to jen hájení stavovských zájmu, ale i zlepšení lékarské výchovy, prohloubení lékarské
vedy, reorganisace
universit
a nemocnic, zdravotnická
výchova publika, reforma zákonu
o lékarské praxi. dozor nad stavovskou
etikou a j.
American Medical Association vede seznam všech lékarských škol a universit nejen v Americe, ale ve všech
státech sveta. V seznamu tomto jsou dokonalé informace
o stavu a požadavcích
techto škol, jak v ohledu predbežného studia, tak po stránce
praktického
vÝcviku.
Jen lékari, kterí byli promováni
na školách schválených, mohou se státi cleny Associace. K tomu ješte musí
l~e prokázati
nemocnicním
výcvikem
{sekundárst""ím)
v nemocnici, taktéž schválené a požadavkum
Associace
vyhovující. Nový clen musí se predem ucházeti o pripuštení do krajinského
lékarského
spolku v míste, kde
je usazen. K tomu potrebuje
doporucení
dvou clenu,
kterí ho delší dobu znají. Skrze svoji krajinskou organisaci stává se clenem lékarské
organisace
svého státu
a také clenem American Medical Association.
Vznik této lékarské organisace spadá již do roku 1847,
ale teprve po roce 1901, kdy se dostaly k veslu reformacní živly, nastalo cistení ve vlastní dome. Pocátek
byl ucinen dozorem nad lékarskou výchovou.
Od roku
1765 až do 1913 bylo ve Spojených
státech v cinnosti
335 lékarských škol, a vedle toho asi 118 ruznÝch pochybných ústavu zabývajících
se taktéž výrobou
doktoru. Lékarská organisace
nemela prirozene
žádné výkonné moci, aby .zavírala ústavy nevyhovující.
Vyslala
však své inspektory,
aby jednotlivé školy studovali
a
klasifikovali. Rozvrhla je na tri trídy, A, B a C. Duvody
pro tuto klasifikaci byly publikovány
a ucineny prístupny studentum i nemocnicím,
které mely mladé lékare
prijímati. Výsledek byl, že ze 160 škol, otevrených
v r.
1904, zustalo jich v roce 1916 jen 95, a v roce 1920 jen
88. Skoly musely budto zlepšiti svoji úroven, nebo zaniknouti pro nedostatek
studentu. V roce 1928 zbývá již
jen 74 škol, z nichž 72 mají klasifikaci A a dve B. Sest
jiných škol, které až dosud mely klasifikaci C, bylo vubec škrtnuto ze seznamu, a prohlášeno
o nich, že nezasluhují jména lékarské školy.
Prvotrídní
lékarská
škola musí míti 'ctyrleté
celodenní vyucování,
trvající 10 mcsícu v roce. Smí pripoušteti studenty, kterí vyšli školu strední a absolvovali
aspon dve leta predbežného
medicinského
studia na universitní koleji. V tomto studiu jsou obsaženy
dve moderní reci, fysika, chemie, biologie, po prípade latina,
nebyla-li absolvována
již na škole strední. První dve leta
vlastního medicinského
studia jsou venována
predmetum teoretickÝm, - anatomii, fysiologii, histologii, farmakologii, hygiene, po prípade i pathologii a bakteriologii. Další dve leta jsou venována predmetum
klinickým.
Návšteva prednášek,
laboratorí
i klinických
kursu je
povinná a kontrolovaná.
Zkoušky jsou povinné a konecne
koncem k.aždého pololetí. Nevyhoví-li
student v nekterém predmetu, muže nedostatek
nahraditi v príštím pololetí, zpravidla však musí opustiti školu a hledati nekterou, která by ho prijala s dosaženou kvalifikací. Skoly
prijímají kolem 40-100
studentu
do prvního
rocníku,
a mnohé maií zaveden relativní princip klasifikace, t. j.
releguií v prvních dvou letech deset až dvacet procent
studentu s nejnižším prospechem.
Doktorát z lékarské školy není podmínen
podáním
vedecké práce a neopravnuje
k provozování
lékarské
praxe. Je treba

se ješte podrobiti

státn! zkoušce.

Z~ouš-

ky tyto jsou písemné, jen v nekolika státech též praktické, a v požadavcích,
kladených ruznými státy panuje
velký nepomer. 'Mnoho státu má dosud dve nebo tri
zkušební komise, »aIIopatickou«,
eklektickou
a homeopatickou, iinde táž komise zkouší i graduanty
ze škol
osteopatických,
cheiropraktických
nebo optometrických,
majíc pro ne zvláštní požadavky.
Státy zde zrejme pokulhá vají daleko za lékarskou organisací
a jejími zásadami. Aby byla zlepšena úroven státních zkoušek, organisovala
American Medical Association
zvláštní zkušební komisi a hledí docíliti, aby zkoušky pred ní složené byly uznávány jednotlivými
státy. Postup je zdlouhavý, nebo! návrh musí projíti zákonodárnými
sbory 48
státu. Od roku 1915, kdy tyto zkoušky byly zahájeny,
až do dnešní doby, je uznání prosazeno u 42 státu. Uvážíme-li, že se jedná o zkoušky pred soukromou
komisí
a dále, že jejich theoretickou
cást uznává i Velká Britanie, je to úspech jiste znacný. Dekují za nej své promyšlenosti
a organisaci,
která by mohla býti vzorem
každé evropské universite. Zkouška se skládá ze trí oddílu, a je rozdelena na 19 predmetu. První dva oddíly
jsou písemné, tretí oddíl je ústní a praktický.
První díl
se skládá po prvních dvou létech medicinského
studia,
druhý díl po doktorátu,
tretí díl po nemocnicní praksi.
Pri písemných
zkouškách je vyloucen osobní faktor t. j. známost, resp. osobní dojem kandidáta
na zkoušejícího tím, že zkoušený je znám zkoušejícímu pouze pod
radovým
císlem. Pri zkouškách
ústních a praktických
je téhož docíleno tím, že jednotlivé predmety
jsou rozdeleny na radu pododboru, z nichž každý je zkoušen jiným examinátorem,
klasifikován
v procentech
a secítán pak do konecné známky.
Tím odpadá
propadání
studentu, protože neodpoví na profesorské
»konícky« a
procházení
kandidátu,
kterí se specialisují
zase jen na
znalost takových
"konícku«. Celková známka z každého oddílu musí obnášeti 75%6 pri cemž nesmí prospech
klesnouti pod 65% z více než dvou predmetu.
Dnešní medicinské
studium v Americe nekoncí však
doktorátem.
Je zase zásluhou lékarské organisace, že se
stalo zásadou, doplnovati
je jednoletou
až dvouletou
nemocnictní
pra:x,í, ac toho státy povetšine
nevyžadují.
Amerika mela v roce 1928 6582 nemocnice a lékarská
organisace
je ocenuje a klasifikuje podobne jako lékarské školy. Pouze 624 z nich jsou dnes zarazeny do první
trídy a uznány za vhodny pro nemJcnicní
výcvik mladých lékaru po promoci. V techto prvotrídních
nemocnicích lze umístiti rocne 5409 sekundáru;
je to o málo
více, než je pocet graduantu
z prvotrídních
lékarskÝch
škol. Sekundárství
(jnternship)
v techto nemocnicích
je
bezplatné a trvá rok, 18 mesícu, až dve léta. Podmínkou je, aby každý lékar pobyl urcitý pocet mesícu na
všech duležitých klinických oddeleních a dostal zde od
svých predstavených
nejen praktický výcvik, ale i theoretické prohloubení
v pravidelných
konferencích.
Takovéto sekundárství
prodelává
95% graduantu.
Tak je
nominální ctyrleté
lékarské
studium prodlouženo
léty
sekundárskÝmi
na pet až šest, a se zapocítáním
universitního studia predpravného
vlastne na sedm až osm let.
Tento systém medicinského
studia vychovává
Americe lékare po stránce technické vyspelejšího
a lépe pro
praksi
pripraveného
než systém
náš, a s výjimkou
Svédska predcí po této stránce
kteroukoli
evropskou
zemi. Pres to však zustává za Evropou
v pruprave
k vedeckému
myšlení. Evropské universitní stolice medicinskÝch fakult vyžadují od studentu zpravidla ovlád-
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nutí vedeckých disciplin, kdežto pravidlem amerických
škol je požadavek ovládnutí ucebnic. Evropské lékarské fakulty - s výjimkou Anglie ~ jsou vždy ústavy
výzkumnýmiJ a zároven ucebnými, kdežto americká lékarská škola je v první rade ústavem ucebným a v omezeném po-ctu prípadu také výzkumným. Dlužno však
uvésti, že rok od roku pocet výzkumných ústavu pti
amerických lékarských školách stoupá a že v tomto
ohledu Amerika Evropu rychle dohání.
Velkou výhodou amerického vzdelání lékarského je
príležitost a úprava studia specialit. Specialisace není
zákonem ani lékarskou organisací nikterak omezena,
jak je tomu ostatne i ve vetšine evropských státu. Kompetence je zde vlastne urcována jedine konkurencí, ale
tato je dnes v americkém lékarstvu tak veliká, že zrídka
se kdo venuje specialite bez predpravného vÝcviku na
nekterém ucelišti. American Medical Association ujala
se kontroly i v tomto ohledu. Doznává velikým a prvotrídním nemocnicím právo, zrizovati pro jednotlivé odbory speciální sekundárství. Místa tato, taktéž bezplatná, jsou obsazována lékari', kterí si již odbyli sekundárství všeobecné a po prípade pobyli již nekolik let ve
všeobecné praxi. Speciální sekundári jsou ustanovováni
na rok, v oborech chirurgických až na dve léta, a musí
dostati od lékarského sboru nemocnice prístup a v.ýcvik
v každém odvetví' svého odboru.
Zvláštní kursy pro lékare, kterí chtej{ prohloubiti své
vzdelání po dokrotátu jsou pri všech vetších universitách. Dve americké školy jsou však venovány výhradne
vzdelání lékaru ve specialitách. Jest to New York PostGraduate Medical School a New York PolycHnic. Školy
tyto prijímají jen lékare z prvotrídních medicinských
škol, po odbytí všeobecného sekundárství, a mají organisovány semináre pro jednotlivé obory, trvající pet až
dvanáct mesícu. V seminárích prednáší se dukladná
theorie jednotlivých predmetu, a je poskytnut praktický
výcvik v jejich pathologii, diagnostice, klinice, therapii,
chirurgii a tak dále. Matrikulanti jsou 'zamestnáni od
rána do vecera, studium je ucleneno, výcvik je soustavný a mnohostranný.
Semináre jsou omezeny na
malé, šesti až osmiclenné skupiny, na každé dva matrikulanty pripadá v praktických predmetech jeden instruktor. Po této stránce jsou zmínené školy uniky v lékarské výchove, a New York Post-Graduate Medical
School má studenty z celé kulturní sféry Spojených stá.
tu, t. j. z Kanady, Jižní Ameriky, Australie, Cíny a Japonska.

Masarykovy

oddíly

zaridte ve všech soukromých, školních, spolkových a
verejných knihovnách a doplnte je v roce 1930,v jubilejním roce Masarykove, jeho spisy a knihami o jeho
živote a práci. Poznání Masarykových myšlenek a naplnení našeho života jejich duchem je nejvhodnejší
a trvalá jeho oslava. Seznam zdarma v nakladatelství
»Cin4:,Praha 11., Karlovo nám. 27 a u každého knihkupce.
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Pan ]. Kopecký, Praha. Podezríváte nás snad z neceho?
Mužeme Vám to velmi proste vysvetlit: nemyslíme. že by
presne 7. breznem koncily oslavy Masarykovy, a doufáme,
že verejnost bude mít chut aspon mesíc se jím zabývat.
V príštím císle pocneme uverejnovat vetší studii o Masa·
rykovi. Že jsme ji neprinesli hned k 7. breznu. melo ten dl1·
vod, že se nám nechtelo rozmnožovat spousty zbytecne potí·
šteného papíru v ten den. Rádi bychom, aby náš clánek
o Masarykovi byl cten, a víme, že kolem 7. brezna bylo
clánku tolik, že je ctenári nemohli zmoci a odkládali ne·
ctené. To je tedy celý ten duvod. '

-----------------------.
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Martin R.azus: »$vetye. S umeleckou úpravou ak. mal!ara
M. Galandu. V tomto 4s,vazkOlVomrománe máme film sloven.
života od prevratu.
Prvý diel zacíná sa v októbrových a novembrových dnoch
roku 1918. teda v dnoch revolucných, ked slovenský l'ud shad.
zoval jarmo a vítal svobodu. Druhý diel vyjadruje prífaž!ivú
a tvorivú silu dolín slovenských. Z más ludu vystupuje tu ako
oentrálna osoba filozof a ucenec, ktnrý zavrhol všetku prehna.
nosf svetovej kultúry, ako ju poznal v europských vel'mestách
a vrátil sa k robustnému, ale telesne f duševne zachovalému
sedliactvu. Ctyri díly brož. za Kc 159.-, váz. Kc 210,.-, v kuži
425.- Kc. Nákladem L. Mazáce v Prahe.
Lidu Merlinová:
Vy1lnanci lásky. Románnvé vyllccnf lásky
le~bické. Vyšlo u A. Krále v Praze-Smíchove C. 14 za Kc 15.-.
Dr. J. Doležal: »80 let T. G. Masaryka«. Ve spise s tlmto
n:ízvem se podrobne vypisuje osmdesát roku života T. G. Masaryka. Autor již pred deseti lety byl prvním, kdož se pokusil
ve dvoudllné publikaci »Masarykova cesta životem" vypsat!
sedmdesát let Masarykova života od kolébky až k úradu pre.
sidenta, a to na podklade vlastnfch studií a nových pramenu.
Za deset dalších let Dr. Doležal svá studia rozšíril i prohloubil a vydává vytežky v nové zhuštené práci, tentobáte ve
sbírce »Knih pro každého«. Rozsah 12~ tiskového archu. Bro.
žované za Kc 7.50, v úplné plátené vazbe za Kc 11.50. Kdo
predplatí celý rocník .Knih pro každého« (5 svazku), má knihu
brožovanou za Kc 5.~. vázanou za Kc 9.-. Státní nakladatelství, Praha II.• Ostrovnf uk
Pameti generála A. A. Brusilova. Jedna z nejvýznacnejších
postav svetové války pronáší o nf svuj soud. Brusilov má cest.
né místo v dejinách naší národnf revoluce. Chápal naše hnutf,
sympatisoval s ním a pomáhal mu, kde mohl. Jeho slavná, ví·
tezná ofensiva z cervna, cervence a srpna roku 1916 vzbudila
nové nadeje v srdcích všech Cechu a Slováku. Bitva zborovská, pro další vývoj našeho odboje tak významná, byla SGU·
cástí ofensivy Brusilovem na cervenec 1917 pripravnvané. Ce.
skoslovenská brigáda byla do. ní jeho osobním rozkazem zarazena. Ctenári pameti vudcu našeho. osvobozeni naleznou
v této knize významný a duležitý dnplnek. Pameti preložil vy.
slanec Prokop Maxa. Vydal »Orbis« a »Cine (Praha XII.).
Brož. Kc 50.-, váz. Kc 62.-.
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