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Strany ci osobnosti.
I. ,

N aše.mínení ~ ~. St.ríbrném. ~ j:ho politické sk?Pin~ ao Jeho novmach Je dostatecne charakterisovano za
lobami pro urážku na cti, které na nás tento slovutný
koncern podal, podává a ješte bohdá podá. Ale snažime
se videt veci tak jak jsou a musíme konstatovat fakt, že
tento p. Stríbrný ovládá v poslední dobe valnou cást
naší politiky a dává jí themata. Je to fakt pro nás vše
hny sice znacne zahanbující, ale prece jen je to fakt.
an Stríbrný nedávno dokonale poplašil národne sociál-

ní stranu výmyslem, že nekdo z balkonu »Ceského Slo
va« plivl na demonstrující studenty; národne sociální
trana. aby ovládla situaci, vytvorenou rychle zpopula

risovan~Tmvýmyslem, svolala k porade výkonný vy bor
spolecnou schuzi poslaneckého a senátorského klubu'
ri téže príležitosti udával p. Stríbrný, posadiv se n~
zuzdného ore demagogie, tempo i všem ostatním stra-

Dám. V debate o tla::lgu P. Stríbrný zase hrál roli ne
tricne vynikající; po nejakou dobu ovládal novinár
ou debatu o této veci. a strany, které nemají dosti
vný charakter. na pr. národní demokracie, dostaly se
d jeho komando. Není pochyby, že národní demokra

na to doplatí jako doplatila na fašisty; vubec ta
trana nyní se stává prímo neprirozene altruistickou'

dávno ješte delala, co mohla, aby ze svých prísluš~
fku nadelala fašisty; co to znamená ukázalo se když. ~ "

Jste zacali kandidovat samostatne. Nyní prokazuje
tutéž službu p. Stríbrnému; peclive zpracovává své
prívržence takovým zpusobem, aby pri príštích vol·

bách, mohl~ ~ez rozpaku volit Ligu. Tohle P. Stríbrný,
ktery nema spatný nos, postrehl, a pobývá nyní za úce.

m chytání duší už více pred branami rlárodní demo
acie než pred branami národních socialistu. Dobre
lá. Nikde jinde nenajde tak neopatrné strážce a tak
chopné stratégy.

o lední kámen, který p. Stríbrný hodil do vody ve
ého mínení, je thema: vázané ci volné volební li-
y. Ovšem že se zase na vode delaií kruhy. Ty stra
které si nejsou dosti jj.sty,jakou pritažlivost muže
he 10 boje proti vázaným listinám, jsou ponekud

movány a vymýšlejí pod tímto tlakem ruzné ná·
y na zmenu volebního rádu. Povstali také zástup

mtelektuálního svcta a vedeni tak úctyhodnými
lako je Alois Jirásek a Petr Bezruc. vydali bo-

é provoláni proti vázaným listinám.

této cásti našeho volebního rádu, která je už tak

O sJ)~rná, co volební rád trvá, je možno uvažovati
m zpusobem: s ohledem na Jirího Stríbrného, který

el Dynf tlmto thematem, nebo bez ohledu na neho.

o~vlslostj s p. Stríbrným budeme s thematem brzy
OVI: P. Strfbrný sám nemá k otázce vázaných nebo

Iných ~andidátních listin žádného osobního pomeru:
mu. to Jedno; pro ncho je to politický obchod a ve
a l~ko cokoliv jmého; on je jeden z tech lidí, kterí
6zllJf své mfnení na ulici jako peneženku; nikd~' ne-

vedí dnes. co zítra najdou. Kdyby r. 1926, když ješte
jezdil na Podkarpatskou Rus na hony, mu tam byla ci
kánka prorokovala, že v ceské politice povede jednou
boj proti vázaným listinám, velkomožný pán by se
bo1Jatýrsl(y zasmál. Byl tehdy totiž ješte jedním z hlav
ních sloupu toho systému. který se zakládá na vázaných
listinách, a polemisovat proti nim bylo by ho práve tak
m{jjo napadlo jako potemisovat proti tomu, že ceskoslo
venským státním drahám jsou dodávány pražce. Když
pak na neho prišly doby n~štestí. P. Stríbrný. který ne
má vubec žádný pomer k pravde, nikdy netrpel obtí
žemi svedomí, šlo-li o volbu pr-ostredku. Sedal si be7.
rozpaku ná každého kone, o nemž se mu zdálo, že po
beží. I30j proti vázaným listinám, nouze hudebníku.
ceskoslovenská církev, reparacní problém, organisace
domovníku, sportovní stadion - každého thematu chápe
se se stejnou chtivostí a ocekáváním. Je-li potreba, aby
mluvil proti tomu. co sám osm let jako odpovedný vud
ce delat - proc by tak neucinil? Necetl mnoho knih, ale
jiste cetl nejakou, ve které stálo, žepamef lidu je
krátká, a zapamatoval si to. Ve veci agitace zasloužil by
si jednu z prvních známek; ve veci politické morálky
nemohl by si spravedlive cinit nárok ani na cenu pro
útechu.

Pokud se tedy P. StríbI"ného týká, není v ieho horlení
proti vázan)'rm listinám žádná vážnost ani snaha za'.
chytit se aspon cípu pravdy. Je mu to jen prostredek
jako každý jiný. Ale toto thema žije už dávno svým
vlastním životem, nezávisle na tom. jak si s ním p. Strí
brný pohrává; existovalo už v dobách, kdy to p. Strí
brnému bylo krajne nepríjemné a kdy jeho moc spocí
vala práve na vázan)'rch listinách. Tedy p. Stríbrný ani
zde, jako jinde, nic nevynalezl. Našel na ulici heslo a tof
vše. Ale muži, vedení Aloisem Jiráskem a Petrem Bez
rucem, zasluhuj( vážné odpovedi. Bude nejlépe zacít ji
pohledem do minulosti, do dob, kdy náš volební rád
vznikal. Oslavujeme práve desáté výrocí tohoto rádu.
ponevadž jsme národ, který rád oslavuje. Ale zdá se.
že. oslavuiíce, nemužeme se dohodnout. zda oslavujeme
dobrou ci špatnou vec.

Volební rád - jako každá instituce - jiste nese na
sobe stopy doby svého vzniku. Budeme se musit po
radit, zda to, co tehdy bylo úcelné. je také ješte dnes
úcelné. Jaká to byla doba pred deseti lety? Máme ješte
všichni v pameti zmatek onech casu. Dnes vidíme jas
ne, že tehdy šlo v podstate stále o jednu velkou vec:

? ~rganisaci nového státu. Nekterí volali, že jde ze
Jmena o pokrok, a jejich žízen v té veCi byla neuhasí
telná. Ale i pokrok potrebuje pod sebou pevné základy.
V bažine ani neHepší chodec mnoho toho neujde. Válka
zanechala mysli ve stavu rozjitreném; stavy a trídy za
caly mezi sebou krutý zápas o místo na slunci; lid rád
propujcoval svuj sluch tem, kterí nejhlasiteii umeli kri
cet. Byla to vratká puda. Myslíme, že odpovední lidé
tehdy kladli nutnost organisace národa a pevných zá
kladu státu nad všechny jiné veci, a myslíme dnes že
meli pravdu. Nedá se mnoho podniknout, nemá~e-Ii
pevnou pudu pod nohama.' Odpovední vudcove tehdy
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Úctujme tedy.

V poslední dobe se nápadne množí prípady, v nichž lidé, jimž
se vysokých funkcí ve státní správe nedostalo nebo kterí jich
již pozbyli, dokazují neschopnost jejich držitelu príliš vyso
kými úcty za telefon a pomalu také za plyn a elektrické svetlo.
Dockáme se tímto zpusobem snad dob, kdy v našem vnitro
politickém živote bude hrát povážlive velkou úlohu mesícní
úcet za prádlo a kdy se lidé, starostliví o blaho státu, budou
ptát u pekaru, kolik housek dodávají našim státníkum. Také
úcty obuvnických a krejcovských mistru by s tohoto hlediska

Bolesti generace.

Debatuje se casto o tom, je-li poválecná generace lepší než
pred válecná. Starí pravidelne vytýkají, že dnešní mládež není
jako ta stará a ješte starší, co mazávala rakouské orlícky na
poštovníc schránkách. Také dostává mladší generace na
srozumenou, že politicky žije v pomerech daleko príznivejších.
Což jest pravda. Ale jiný jest sociální rámec, v kterém žila
tato mládež, která za války opouštela universitu nebo tech
niku. Velmi špatnou politiku vuci této generaci delal stát, zá
konodárné sbory. Všechny chyby bytové a státne zamestna
necké politiky odnesla tato mládež na svých zádech. Prosin
cový zákon odnesli v prvé rade tito lidé; nedostávali príspe
vek ani na ženu, ani na deti. A tak v jedné a téže kancelári
sedel starší úredník, který "bral« na ženu i na det~ a úredník
mladý, který »nebral« nic takového. Také bytovou krisi od
stonala nejvíce tato mládež. Málokdy si mohla sama neco po
stavit; nedostával se ani ten základ, s kterým bylo možno sta
veti se státní podporou. Nezbylo nic jiného, než bud odsunovati
ženitbu nebo se tlacit v podnájmu, nebo posléze platit drahý a
malý byt v novém dome. A tak tato mládež, která byla vy
datne poucována o bytové kulture, bydlela krajne špatne. Vel
ká cást techto mladých lidí se hodne utloukala hledáním
vedlejšího výdelku. Snad jednou parlament se rozkývá k to
mu, aby jednou rešil státne zamestnanecký problém slušne.
Prozatím se slibuje náprava systemisace, trinácté služné. Ale
než se neco udelá, budou to v prvé rade mladí lidé, kterí na to
doplatí. Tem, kterí prijdou pozdeji, povede se už lépe. Ty
experimenty odnesla v prvé rade dnešní úrednická mládež.
Snad se rekne, že nekterí z techto mlaaých se dostali hodne
vysoko, pres s~oje mládí. Ale starí byli v celku této výhody
úcastni daleko více než mladí; už i proto, že ti starí mohli vy
stupovat jako »starí stoupenci strany«,\coŽ mnoho platilo v do
be, kdy vládl politický klíc.

"Existuje jedna závažná otázka, které se vyhýbáme: so
ciální, hospodárská otázka mladých lidí, která spocívá v tom,
že mladí lidé živorí v dobe, kdy nejvíce rostou, v dobe, kdy
se vyvíjí. Rešíme 1. zv. sociální otázku studentskou, a stu~
dentstvo si v tomto smeru toho vymohlo hodne, i když ne
všechno. Ale jest také sociální, hospodárský problém mladých
právníku, lékaru, inženýru, atd. ve službe verejné, ci v služ
bách soukromých, nebo posléze v povolání samostatném. Tato
otázka mládeže není jen otázkou jedincu; jest to konec konl;~
i otázkou verejnou. Jest na pr. pozoruhodné, jak fašistick{l
Italie dovedla se oprít o mladé lidi. V Nemecku a jinde pl)Jná
hají této mladé generaci systematicky. U nás parlament vy
hýbá se problémum zásadním a jest rád, má-li od nekrcrl'
veci na rok pokoj. V techto sociálních bolestech mládeže jest
i mnoho vysvetlení jejího duševního rustu. K. [

trpeli strachem pred demagogií; bourlivost jejich pod
vudcÍl kazila jim spánek. Stopy tohoto strachu v dema
gogii nese také náš volebuí rád. Kritikové vázaných
listin dnes tvrdí, že tímto systémem je znemožnována
volba lepších lidí. fakt je, že vázané kandidátní listiny
byly do našeho volebního rádu pojaty také zejména
z toho duvodu, aby bylo znemožneno odstranení lepších
a odpo\'edných lidí. Byly myšleny jako ochrana vudcu
pred demagogy. Tak má, bohužel, každá vec dve
stránky.

Pred desíti lety lid, který válecnými a revolucními
prevraty navykl 'fantastictejším perspektivám, než ja
kým dnes holduje, nevedel dobre, co je možno a
co není možno. V tomto staVl! mysli nejradeji naslou
chal tem, kterí byli ochotni nejvíce slibovat. Musi'la pre
Ht Jeta zkušeností, aby se l1a!lcil kriticnosti. Pomery s'~
nove porádaly, a každý stav zápasil o podíl na moci a
blahobytu. Je v POV8ze všech st2.VU, že by chtely nej
rade.ii pro sebe všechno Zl pro jiné nic. Všechny st~vy
dávaly se tedy rády v onech neuro\'naných dobách pod
necovat dem2ilrogy, kterí mluvili: toto všechno tobe
dám. " Nahore sedeli vLldcové, kterí tato stavovs'ká
forti~simll museli nejak smírit ve státní harmonii. Nelze
poprít. že byli pri této práci krtlte ohrožováni dema
gOI!;V vlastních ~tran. V nekter~Tch stranách to bylo
lepší, v nekterých horší. Nejhorší posici meli ovšem
vudcové tech stran, které verily, že se mohou samy a
bez kompromisu ujmout moci. Každý kompromis. který
vudcové techto stran udelali s ji'l1ými, by! jejich pri
vrženci obracen se strany na stranu jako falešný. peníz,
a ozývalo se podráždené lmucenÍ. Není náhodou, že
autorem návrhu na zavedení vázaných volebních listin
byl sociální demokrat a práve z roku 1919. Tehdy byla
v sociální demokracii situace taková, že kdyby volic
stvu bylo dáno právo škrtání, byli by sociálne demokra
tictí volici odstranili své odpovedné a positivní vudce
snad do jednoho a poslali místo nich do parlamentu
hlasatele obcanské války. Sociálne demokratictí vudco
vé byli by tenkráte zcela urcite potrestáni za to, že ne
provádejí politiku demagogickou, nýbrž takovou, která
se snáší se státními zájmy. Levice mela tehdy vetšinu,
a je fakt, že státotvomí vudcové byli ve volbách r. 1920
sociálne demokratickému volicstvu vedením strany spíše
vl1uceni než jím zvoleni. V oné dobe demagogie bylo by
zejména delnické volicstvo nemilosrdne smetlo ty své
vudce, kterí delali politiku s ohledem na rozpocet, a
vúdcové patrne ucinili dobre, že se spoléhali více na
vázané listiny než na soudnost svého volicstva. Volic
opravdu není vždy ·ztelesnení svrchovaného rozumu.
Den voleb, pri nichž by bylo možno v kandidátnÍch listi
nách škrtat, byl by pro vudce socialistické pravice byl
nocí bartolomeiskou. Na tom ovšem nemely zájem asi
ostatní strany. Bvlo v zájmu státu, aby vudcové ne
musili delat jen pO])lt1árnÍ politiku. a tvúrcové volebního
rádu si rekli, že by nebylo spravedlivo, aby za to byli
vvdáni nebezpecí vyhlazenÍ. Sociálne demokratický rec
ník v debate o volebním rádu vyznal tehdy otevrene:
"Mw;ímc umožniti, aby se kandidáti zvolení odpoutali
do jisté míry od volice, aby se odpoutali zejména od
zpusobu agitace volební«.

-fp-
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J. Ed. Šrom (Moskva):

Zatežlrávací z]rouška sovets]ré
revoluce.

I.
""Jí sme zde, v sovetském Rusku, na pocátku roku 19.10
d od narození Kristova a uprostred trináctého roku od
povstání, organisovaného nebožtíkem Leninem, zmítáni
v celé záplave hesel: Petiletý plán socialistické v;'stav
by, pravé úchylky mezi komunisty, hnutí racionalisacnÍ
v prumyslu, autokritika, socialistické závodení, hnutí k~
lektivisacní na vesnici, zostrený trídní boj, likvidace za
možnejšího rolnictva jako samostatné trídy, vytrhá
vání samých korenu kapitalismu, rok velikého prelomu,
zrychlené tempo industrialisacní, traktorisace a 1l1otQri
sace, dohoniti a predbehnouti kapitalistické hospodár
ství atd. atd. Všechna tato hesla jsou uvádena s vykric

níky, to s jedním, ono s tremi, a u všech je patrna sl~aha
figurovati s vykricníky aspon peti, to je státi v popreclí
zájmu. Tichou ozvenou techto hrmotných hesel kdesi
mezi ctyrma ocima muže a ženy, otce a syna, matky a
dcery, v malém pokojíku velkomestského cinžáku i v za
cazené iizbe vesnické jest pak otázka, ciste ruského slo
žení: Certi vedí, co se to s námi' deje, nic nedostaneš
ke koupi, chléb je mizerný, mouku jsme nevideli od vý
rocí revoluce, máslo, mléko, vejce, mas,o nedostaneš ani
pod rukou, prídely nestojí za rec, ryby jsou poloshnilé,
v obchode ti dají co sami chtejí, což pujdu do toho kol
chozu se svými hezkými kravkami' a koníkem, když ten
lump Lajkin tam prinese jen své hadry, ctyri hladové
krky a vychrtlou kozu, od plevele zanerádené pole, ne,
není možno vydržeti to tempo pracovní, když mám ob
sluhovati osm garnitur místo drívejších peti, ten život
tak dále nemuže jíti, cos~ se stane, každý den máš v no
vinách nejmín pet zastrelení, na Sibir je cesta dlouhá,
nepmany je sázená, víte, že v tomto roce bude zboreno
asi ctyricet chrámu?

Již z této uhlokresby, jedním tahem vedené, je patrna
iistá chaoticnost celkové situace, v níž pouze sovetský
~ komunistický nadšenec muže videti plnení plánovitých
smernic, které na svých rušných za~edáních vypraco
val hlavní štáb strany, její Ústrední výbor, mající dnes
již jen jednu uznanou, autoritativní hlavu, padesátiletého
Stalina.

Celý sovetský velestát je dnes ve skutecném prelo
mu, trináctý rok jeho trvání a druhý rok provádení peti
letého plánu socialistické výstavby prináší mu plnými
nárucemi nové a nové úkoly, zvetšené obtíže,. násilné
iich prekonávání, sem tam záblesk drobného krystalu
~femerního úspechu, pak zase hrmot a rachot boje
-o zítrek. Jen v dálce a v myslích nekolika vedoucích
cinitelu, nikoliv však ve vedomí nejširších lidových
vrstev, zárí svetlo cíle, konec té zaslíbené »petiletky«,
který prý bude znamenati zemský ráj pro ty, kdož svaly
i duší prispejí k jejímu provedení, pretvorí se pri tOm
niterne na socialisty ciny a smýšlením, setrou jakou-.
koliv individualitu ze svého poznání a naplní se ideologií
výhradne kolektivistickou a svetovým názorem vÝ-·
hradne materialistickým. K praktické výstavbe socia
lismu uhání se plnými plachtami, nehledí se na nic a na

mohly nabýt netwšeného významu a prohlídka jejich prádel

nlku by mohla lehce vést k jejich demisi. Verejnost má prece,

iak se pri takových príležitostech ríká, právo žádat, aby byla
o techto nadmíru duležitých a samého základu státu se týka
jíclch vecech informována. Ponekud groteskní je "šak uplat

nováni tohoto práva tehdy, kladou-li tyto všetecné otázky
lidé, o jejichž úcty a vydáni projevuje verejnost právem a

daleko déle mnohem vctší zájem, aniž se dockala odpovedi.
Telefonnl úcet lánského zámku je, jak myslíme, mnohem menší

záhadou než na pr. bankovní úcet mužu, kterí projevují vážný
nepokoj nad tím, že londýnský vyslanec mluvil z Lán telefo

nicky s Londýnem. Správa lánského zámku by pravdepodobne
ochotne pristoupila na dohodu, podle níž by do posledního ha
lére uverejnila výkaz svých príjml1 i vydání v prítomném roce

i minulÝch letech, kdyby se k ·uverejnení stejného výkazu uvo

lili sdružení všeteckové,! kterí o její úcty projevili takový zá

jem. Rucíme jim za to, že by to byla taková sensace, že by
z toho mel prospech i jejich tisk a že by se po tomto odhalení

už nikdo neposmíval jejich ocistným snahám. Naskytuje se jim
iedinecná príležitost dokázat, že jejich snaha po odhalení kaž
dého plýtvání národním jmením je poctivá až k sebezaprení a

sebeodhalení a že ji dovedou uplatnit i tam, kde se zacne obra

.:et proti nim samým, s onou rigorosností, jež jim dává spa

trovat rozmarilost v telefonním rozhovoru vyslance s jeho úra
dem. Prejeme jim k tomuto dílu zdar a dovolíme si po case
zpravit verejnost o jeho pokrocích. mz.

Velká režie dobrocinno!\ti..

Psalo se již casteji o tom, že ruzné ty plesy a caje, porádané

ve prospech dobrocinných úcelu, mají tak velkou režii, že na

ty, v iichž prospech se tancí a pije caj, dostane se málo, proto

že hodne pohltí režie. Nekdo v »~ár. Listech" velmi rozumne
navrhnul, aby národni dobrocinné spolky, porádající repre
sentacní plesy a mající možnost vyzískati tím pekný peníz pro
své úcely, oznámily verejnosti nejen výtežek z techto podniku,

ale aby také udaly prehled režie. Na to navázal "Komenský«,

spolck pro podporu csl. škol zahranicních, a sdelil, žE> jeho
poslední ples vynesl cistých 80.000 Kc a že všechna režie byla
uhrazena vybraným vstupným. - Takto - tak ríká "Komen

ský« - zustávai! všechny subskripce na ples "Komenského«,
venované jednotlivci, ústavy a úrady, zachovány pro spolkové

licely, a úcastníci plesu zaplatí si zábavu sami. To jest 10
lIka trochu podivná. "Komenský" neríká, kolik delala režie

plesu. Ríká jon, že to, co se vybralo na vstupném, padlo na
režii plesu. úcel spolku byl by na tom stejne, kdyby se byla

IlOfádala subskripce bez plesu, nebot to, co se vybralo na
tupném, pohltila režie. Toto tahání penez z verejnosti na

dobrocinné a národní úcely má opravdu velkou režii. Z prl1
rného clo 'eka nutno tahat peníze na dobrocinné úcely nej

rlznei Ílni triky. Snad by lidé dali také jinou formou než sub-
ripcí nebo vstupným na ples. Nejsme proti plesl1m. Kdo chce
cit, at tand. Jest to docela hezké. Ale ai se netancí })ve

pcch l11en:in a dobrocinných úcelli«. Shaw se dívá na toto
frkarení pro dobrocinnost velmi nesentimentálne a tvrdc.

ebylo by špatné, kdyby se i u nás prestalo s tímto taháním
penez z \ ercjrn ti. Má to veikou režii. A hlavne: jsou-li tu

urcité veci. kh~ré jest potrebí rešiti, léciti, pak nutno se po
tarat o to. aby staly se predmetem verejné péce, a aby stát

si jich povšiml. Na pr. péce o mládež jest vecí tak verejnou,
jako armáda a národní obrana. Ale armáda vydržuje se z ve

tejnS'ch prostredku a péce o mládež se odkazuje na toto sbír-
karení. V. G.

p o L I T I K A
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nikoho. Porekadlo »kdo není s námi, je proti nám« uplat
nováno je v plném objemu svého smyslu a s tím, kdo
jé »proti nám«, zachází se tak, jako s neprítelem v boji.
bez rukavicek, bez slitování. Trídní boj je zde vskutku
boj, pri nemž nejde jen o jakési bojovné theoretisování,
nýbrž vskutku o exjstenci a o krk. Soucasne s touto
drastickou náplní trináctého roku revoluce vzrustá však
i napjetí všech tvurcích sil jejích, rostou gigantické pod
niky pri'lmyslové i zemedelské, dovážejí se nejnovejší
stroje americké, nemecké, anglické i ceskoslovenské, za
rizují se obrovské hydrocentrály, vedou se nové rouro
vody pro naftu, rekonstruuje a reviduje se celý aparát
státní i hospodárské správy, komunistická strana se
cistí od živlu, které se k ní pouze »primázly«, jak se zde
kariernictví s oblibou ríká, potírá se ideologie revoluc
ního »opatrnictví«, dávají se injekce enthusiasmu nosi
telum proletárské trídní myšlenky, aby pri vysilující
práci co nejdéle vytrvali. Rady nevídaných dosud kon
trastu defilují pred námi po širokÝch oblastech sovet
ského svazu, nejvyspelejší amerikanisace s nejzapad
lejší asiatštinou podávají si ruce, vesnice s prohnilými

(doškovými strechami ponure revoltují proti svým vy
ri'tstajícím sousedum, gigantickým novým obydlím ze
železa a betonu. Zeme a její obyvatelstvo sténá pod
šlehy popohánející vule a zvule, tu poslušne se sklání
pred diktátem vedoucích štábu, tu proti nim tiše a ob
cas i hlasite leccos namítá, ale bez vlastního nového
programu, s negativností. jež není daleka témer úplné
moci a pasivnosti.

Ano, všude a ve všem je patrno, že jsme v roce ve
likého prelomu, jak prohlásil to 7. listopadu 1929, v den
výrocí revoluce, bojovník a vudce, vítezný diktátor, sto
jící stále a ve všem v pozadí všeho, co se zd~ trebas
jen hne, ocelový Stalin. Ale prelom ten není snadný, po
nevadž nemá býti pouze prelom zevnejšího rázu, nýbrž
i jakýmsi prelomem dosavadní lidské povahy, jak ji vy
tvorila tisíciletí vývoje lidstva za nejruznejších histo
rických rádu spolecenských, prelomem vskutku k no
vému cloveku, jemuž by vetšina dosavadních jeho ná
vyku a sklonu byla odpornou visí a težkým snem, jehož
veškera existence nesla by se k svobodné službe vše
obecnosti a k boji proti tem, kdož príliš úzce chápou
pojem individua a staví na tom celý spolecenský rád
soukromo-vlastnický a kapitalistický. Dnes už všechny
tyto obrovské veci nemají býti pouhým knižním a de
batovým theoretisováním. dnes se má prakticky klásti
základní blok kvádru ke státu nového typu, jenž by se
lišil ode všech státu ostatního sveta celou svou podsta
tou i vnitrním presvedcením všech jeho obcanu.

Hrstka lidí, nebot mezi 150 miliony obyvatel je pul
druhého milionu komunistu pouhou hrstkou, pustila se
zde po nekolikaleté príprave celkem politického rázu
k faktické premene veškerého života svých spoluobca
nu, k vytrhávání témer všech korenit, z nichž vyrostli
do života. Hrstka násilníku, osobujících si právo dikta
tury, casto jen polovzdelaných. s povrchními vedomost
mi positivními, vrhla se s biblí marxo-Ieninismu v ruce.
s velkou silou vide a jakéhosi satanického nadšenÍ, do
nehorázné stavby jakési moderní babylonské veže a
zaprahuje do této stavby kdekoho, kdo jest v orbite je
Jího vlivu. Chce prakticky dokázati to, co socialistictí
theoretikové v mysli vYbudovali. když za bezesných
noc! vytváreli na základe analysy historických antago
nismu svou synthesu nového, relativne spravedlivejšího
rádu. Není takový praktickfr pokus opravdu zatežkaci
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zkouškou správnosti všech tech theoretickýcb predpo
kladit, na nichž ucení komunistické vubec je vybudo
váno? Není dnešní stav Ruska, ten chaotický var jeho
živých sil i klokot jeho burácejících myšlenl<uvýcl1
proudu opravdovou zatežkací zkouškou myšlenky so
vetské revoluce vubec? Vždyt není možno prece stup
novati hmotné strádání milionu do nekonecna a žiViti je
bez prestání pouze v i s í nového, lepšího života. Jed
nou prec jen bude treba podati také dukaz, že cesta, jíž
stopadesátimilionový národ nucen je radu let již Wi a
jíž dosud více méne bez odporu šel, vede také k neja
kému positivnímu cíli! Podává-li se ten dukaz nyní,. pak
musí v petileté jeho lhute býti jistá fáse, iistý bod, kdy
bude možno s vetší ci menší približností usouditi, ceid.-li
nás zdar ci ztroskotánÍ.

S vetší nebo menší približností, nikoliy s absolutní ji
stotou, nebot cesty revolucí, pres jejich jistou histori
ckou schematicnost, jsou prec jen nevyzpytatelné, trpe
livost národu takrka neomezená. Proto podáme-li v pfÍ
štích drobných kapitolách analysu dnešní situace v so
vetském Rusku a její obraz pokud možno objektivní a
vyzveme-li již nyní ctenáre, aby dedukce odvodil si
samostatne, pak zhostili jsme se svého úkolu v míre
slušné, upozornivše širokou naši verejnost na takovJ'r
stav velikého státu. jaký v celých jeho dejinách jen vel
mi zrídka se vyskytuje.

II.

Osou veškerého dnešního dení v SSSR je nes?orne
petiletý plán socialistické výstavby, zde krátce zvaný
petiletka. Na pláne tomto usnesla se po rade vnitrosb\
nických boju komunistická strana již na svém XIV.
sjezde, vypracovavši pod vedením zejména Stalinu tak
zvanou generální linii komunistické politiky. Další, XV.
sjezd, potvrdil v roce 1928 tuto generální linii a státní
plánová komise. pod vedením osobního prítele Leninova
a naclšence socialistické výstavby, inženýra Kržyžanov
ského tento plán odela v konkrétní cifry, pocínajíc ho
spo'dárským rokem 1928-1929, jako prvým rokem pUI
letky. Lec teprve koncem jara 1929 prošel tento plán po
dlouhých bojích príslušnými instancemi strany i vhi.dy.
a definitivne byl prijat V. svazovým sjezdem sovet4,
když již vlastne radu mesícit se podle neho pracovc:l:·).

Petiletka není pouze približným V~Tpoctem investic
státního hospodárství a prostÝm indexem tempa vzru
stu, jak rok od roku se bude pravdepodobne projevo
vati. Petiletka neudává pouze kvantitativní vzrust ;;elé
ho sovetského hospodárství, celé nové výstavby pru
myslové, zemedelské a kulturní. Petiletka je soucasile a
rekli bychom i zejména ukazatelem pre bud o v á ní
veškerých dosavadních základu sovetského života a to
takrka ve všech jeho projevech, pri tom pak methodou
a tempem. o nemž se dosud nikomu zde ani nesnilo.
Petiletka je nejen ohromným napjetÍm veškerých sil, jež
ve státe diktátorsky ovládaném jsou vubec k disposici.
nýbrž napjetím techto sil jedním jediným smerem, LO

jest k vytvorení jakéhosi nového ducha sespolecenštení.
k vytvorení cloveka s jinými zájmy, než k jakým vede
jej individuální podnikání, k vytvorení celostního, cen
tralisovaného státního hospodarení ve velkých objek
tech, které nemaií majitelit, nýbrž pouze docasné správ
ce postavené v iich celo kvalitativním a rozumí se i po
litickým výberem. Petiletka je generálním útokem n3
rodinné i soukromé doupe cloveka, je troubením k vše
obecné mol ilisací pracovní, je násilím nad vycnÍvcliící-
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mi individualitami a tlakem k nivelisaci, je sbiráním
techto nivelisovaných a usmernených sil k veliké pre
stavbe celého obrovského státu.

Není divu, že vznikne hned otázka: A jsou ti zpropa
dení bolševici s to, neco takového provésti?

Odpoved, isou-li s to, muže dáti pouze budoucnost,
t ebas nedaleká. Ale že troufalost a odvahu k provedení
tohoto programu bolševici maji, na to mužeme prisved

ti již dnes a ríci také. do jaké míry tato troufalost je
rávnena.

odle petiletky se jíž druhý rok pracuje. Tempa prv
o roku bylo stanoveno celkem tak reálne, že ve všeclJ

krka ohledech bylo prekonáno. Težba surovin, stav
nových továren, výkonnost továren dosavadních.

brat obchodu vnitrního i vnejšího, rozsah osevní plo
hy, vývoj nových forem v zemedelství, rozmacn kul
rnf, ba i zásobování obyvatelstva predmety první spo
eby - to všechno v prvním roce petiletky dálo se pri
Jižne tak, jak státní plánová komise predpokládala. Já
t nad tím byl ohromný, pomalu všude ozvaly se po-

fíky» etiletku rovedeme za ct ri léta« do žil sovet
ých pracovníku vlila se nová energie. Ale již v prvním

kvartále druhého roku petiletky, totiž v dobe od ríjna
929 do ledna 1930 ukázalo se, že práv byl onen zna
enitý American, který tvrdil, že jsou tri stupne lži:
vní __o lež obycejná, druhý - krivá prísaha, a tretí
statistika. Témer všechna tempa druhého roku peti-

tky ukázala se nedostatecnými, aby bylo splneno to.
plán pro druhý rok vyžaduje. Listujeme-Ii dnes so

etským tiskem hospodárského charakteru, mužeme se
ocela snadno presvedciti, 'že snad ani jedno odvUví

myslu nevykonalo to, co od nej petiletka žádá, že
data, s nimiž se vešlo z prvého roku do druhého, n e
V I a t a k o v á, aby oduvodnovala premíru optimi·

u. K tomu pak pristoupil ješte jeden duležitý moment..
azením silného tempa industrialisace a nové vÝstav
napjaty byly veškery prameny národního hospodár

f do té míry, že mnohým a mnohých odvetvím hrozí
bývalé dosud krise, které leckdes mohou konciti i ka-
strofou. SSSR prikrocil totiž k odvážné rekonstrukci
ého hospodárství bez jakékoliv nadeje na vetší zahra
ní úver. pouze s plánem všeobecné mobilisace viast
h prostredku a s úmyslem stupnovati postupne do
ání techto vlastních prostredku všeobecne zvýšenou
onnostl, raciona1isací, šetrením, ba i docasným sní-
lm životní míry již i tak dosti nízké. Ve svých PO
nách mel jen to, co státní rozpocet dovedl nahro
ti. Industrialisace SSSR však potrebuje v první
zahranicní pomoc stroji, leckterými surovinami a

rníky. Toho je možno dosáhnouti pouze sovetským
zem surovin a polofabrikátu. nebot jen tak lze si
ti potrebnou valutu, když zahranicní financní svet
ký stát dosud vlas'ne boykotuje. Ale vývoz ze
zchudlého revolucí a obcanskou válkou i ruzný-

kusy o nový sociální rád, není vecí snadnou. Mo
áno je všechno, co jen je možno v cizine zpene

áží se co jen lze ješte nalézti, tvorí se jakýsi
umping, to jest skoro zákaz vnitrního konsumu

ch potrebných vecí, jen aby se mohla získati zá
aJut, nutná ke koupi, tech prostredku, které udrží
fndustrialisacnl na žádané výši. Dusledek toho

stupné racionování a prísné reglementování po(1'a
vé 1 jiné spotreby na nejmenší nutnou míru, odní
f vnitrnímu trhu všech vecí jakostne lepších, stlaco

livotnf mfry na docela primitivní stupen. z druhé

strany pak obcházení reglementace potravinové prvky
spekulativními, zvyšování cen zboží na volném, 1'010

tajném trhu, snižování nákupní síly cervonce. Všechno
toto ovšem neprispívá k náležité pohotovosti pracovní,
nepodporuje onen vnitrní rozmach energie, ktélÝ je za
potrebí, aby velké plány byly uskutecneny. Je sice
pravda, že pohlédneme-Ii na dnešní ekonomicko-geogra
fické znázornení Ruska, že tam nalezneme velkou radu
rozestavených a cástecne již dokoncovaných obrov
ských objektu prumyslových i zemedelskÝch, nad nimiž
i Americané a Nemci v údivu rozpínají ruce. Dnepro
stroj, obrovská hydro centrála. Magnitostroj, nesmírný
podnik metalurgický na Urale, Stalingradský kombinát
na nejsložitejší hospodárské stroje. Selmašstroj v Ro
stove na Donu prO' hospodárské stroje drobnejší, Trak·
torstroj v Ce]jabinsku na Sibiri a v Charkove na Ukra
jine, automobilový gigant kolem Nižního Novgorodu.
Svirjstroj, obrovská to elektrárna kolem Leningradu, do
koncený naftovod Oroznyj- Tuapse a druhý rozesta vený
naftovod Baku-Batum. Turksib, železnice spojující Tur
kestan se Sibirí délkou 1450 km - to jest jen krátký
v pocet nej u ežiteJsIC o je tu, na než peti et a JlZ PG

!ožiJa svou ruku. Ale je také pravda, že celý ten roz
mach je doprovázen dlouhou radou neblahých zjevu,
z nichž nedokoncení práce vcas, nebo prekrocení roz
poctu jsou ješte nejnepatrnejšími nedostatky. Ukazuje se
na príklad, že, ac Dncprostroj vstoupil již v druhou
fási své stavby, není dosud ani hnuto se stavbou všech
tech obrovských závodu, které mají býti konsumenty
jeho obrovské energie, ba nejsou hotovy dosud ani plá
ny techto nových závodu, které mají v budoucnu, již
prý nedalekém, tvoriti socialistické mesto úplne nového
tyPU s poctem asi 200.000 obyvatel. Stejne tomu je tak
kolem Magnitogorska, kde vec sice zatím tak nepo
spíchá, ale prec jen nevcasné usmernení všech prací ne
prinese ten ekonomický effekt, který jinak pri tak vel ..
kém podniku by se dostavil. Rostovský Selmašstroi, to
jest kombinát pro stavbu rolnických stroju, objekt, jenž
má zamestnávati kolem 14.000 delníku, zarizuje celé
jedno velké oddelení na výrobu prostÝch selských dre
vených vozíku, které dosud vyrábel' obycejný vesnický
kolár a které vlastne postupnou industrialisací a kolekti
visací zemedelské práce mají býH zbytecnými. Pone
vadž ve všem tom jde o objekty v našich korunách ml
Iiardové jsou i dusledky každé spáchané chyby stami
Iionové, ne-li vetší. A že bez chyby zde bolševici ne
pracují, i když berou na pomoc cizí konsultaci, ukazuje
na pr. i ten fakt, že mnozí z cizích odborníku, kterí jsou
pro SSSR za velké peníze engažováni, jsou používáni
casto docela protismyslne, nebot i' ruští inženýri a so
vetští odborníci jsou lidé s obvyklými lidskými slabost
mi a tudíž závistiví, domýšliví, ješitní a rádi hodí písek
do stroje, který jako vzor postavil privilegovaný cizi
nec. Že se jim ovšem za takovou sabotáž dobre nevede,
je jasno, ale pro poškozenou vec již to pomoci nezna
mená, šl\Oda jednou zpusobená je zase jen škodou.

Mimo to ješte tato okolnost: Industrialisace Ruska,
pri níž objednávání potrebných stroju deje se takrka vý
hradne z ciziny monopolistickými orgány státního ob
chodu, vyvolává prirozene znacnou poptávku na zahra
nicních trzích prumyslových. Tyto trhy však se rídí zá
sadami soukromokapitalistickými, za nichž zvýšená po
ptávka znamená zvýšení cen, nebo jinou lwmpensaci
hodnotnou. Bolševici tedy, pri prekotném objednáváni
a nakupování, rozhodne nakupujf draho. nehledíc jíž ani
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k tomu, že kapitalistický svet dosud sovetum neduve-.
ruje a žádá pri objednávkách velmi pevné garancie, ba
že na normální ceny svých výrobku priráží jistou cástku
na risiko. Jaké ztráty pro celkové národní hospodárství
sovetské tímto zpusobem vznikají, nedá se císelne ur
citi, jiste však jsou ohromné. Oc lacineji by Rusko na
kupovalo, kdyby nemelo monopolu zahraIiicního 0;)
chodu!

Industrialisující se dnes SSSR podobá se nesmírnému
rozestavenému objektu, na nemž pracují miliony lidí,
jež daly se presvedciti, že jsou k provedení navrženého
díla zpusobilé. Stavebníkem je komunistická strana, pro
stredky ke stavbe poskytuje nadhodnota delnické práce
sovetské, která zde nejde do kapsy jednotlivce-kapita
listy, nýbrž do onoho spolecného kotle, který pro komu
nistické tvurce nového zpusobu života je oním ideálem
sespolecenštení, jež v budoucnu prý setre všechny roz
díly mezi lidmi. Je však známo, že Rusové jsou sice
dobrými .staviteli, avšak staví neobycejne draho, pone
vadž nedovedou staveti moderními methodami. Kdo vidí
dnešní sovetskou velkostavbu, podiví -se na príklad
onomu obrovskému množství stavebmho dnvl, ]lmz Je

stavba se všech stran prímo oblepena a z nehož se na
konec vyloupne, jako jádro ze skorápky. Zápádní sta
vitel nad tím spráskne ruce, nebot takových vedlejších
nákladu by žádná stavba u nás nesnesla. V SSSR se tak
dosud staví takrka všeobecne. Stavební náklady jsou
nepomerne veliké, stavební režie petiletky pohlcuje tak
mnoho, že již tím se porušují tempa, které teoretický
plán predpokládá. Pri tom ješte množství kapitálu.
s nímž se stavebník do díla pustil, je velmi omezené a
sotva se bude doplnovati tak rychle, jak tempo petiletky
predpokládá. Proto. máme-li ríci své mínení o úspechu
cir neúspechu petiletky, mužeme prohlásiti s dobrým
svedomím, že již nynejší zacátek druhého jejího roku
dosti jasne naznacuje, jak nejvetší prekážkou zdárného
a vcasného jejího provedení budou vyschlé prameny
likvidních prostredku, absolutne nutných ke stavbe tam,
kde není cizího úveru. To ovšem není jediná prekážka.
Stejne velikou prekážkou je také celý vnitrní stav so
vetského státu, nedostatek pravé demokracie, malá
presvedcenost širokých vrstev o. úcelnosti veškerého
toho grandiosního podnikání, málo skutecné a plodné
lásky k tomuto státu, katastrofální nedostatek schop
ných lidí, nízká kulturní úroven vetšiny sovetských ná
rodu. Ta zejména nese s sebou pouze jakýsi mechanický
pomer k celému dílu a pusobí, že postrádáme pri tom
vetšinou jakéhokoliv tvurcího oduševncní, které jedine
z neživé hmoty muže vytvoriti predpoklady nového ži
vota. A o ten se zde hlavne jedná.

Úspech.
Vavrinec Rehor napsal v polemice se mnou jednu vctu,.jež stojí za to, abychom se jí vážne zab"f'vali.
(S ostatním obsahem jeho clánku, jak doufám, se bude
zabývati opet Syndikát.) Tato veta zní: »Mne jest
v žurnalistice jediným merítkem úspech.« Platnost této
vety rozširuje dále na politiku a na divadlo.

Myslím, že v tom se lišíme naprosto zásadne a ruz
nost našich merítek že je pramenem všech sporu a kon
troversí mezi nimi a námi. Jest jistá skupina novináru a
politiku, jíž imponuje jenom úspech a nic jiného. Nemají
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smyslu pro žádný myšlenkový odstín, pro žádnou práci
ryze ideovou. Tito zbožnovatelé loktu, císla a hrubé
moci nechápou, že práci jest možno merit ješte jinak než
úspechem. My, kterí jsme si vzali za úkol ríkat i veci
nepopulární, netvrdíme, že bychom úspechu mít ne
chteli. Ale duležitejší jest pro nás ríci cele a plne svou
myšlenku. Pan senátor Vraný tak casto zduraznuje prá
vem, že a~rární strana nevyrostla do své nynejší síly
od vcerejška, že jest stará témer ctyricet let. Také její
program byl kdysi zrnem horcicným, jako každá idea.
Jsme presvedceni, že nic na svete není tak silného jako
myšlenka, ale myšlenka nepusobí ihned. Casto se ma
terialisuje až po generacích. Myslí pan Vavrinec Rehor,
že jest opravdu jenom nedostatek inteligence nebo chy
trosti, který nás vede k tomu, že se nebijeme za veci
již dávno vyhrané a že si vybíráme život'ní posice na
místech nejvetšího odporu? Ano, i my chceme mít
úspech a dokonce v úspech doufáme. Ale pri tom chce
me uskutecnit jistou myšlenkovou koncepci i v živote
politickém a této koncepci obetujeme casto i cíle bez
prostrední. Neprespekulovali jsme se, nebot jsme vubec
nespekulovdli. Ví1lte Jo~re, ie ; \ ~lk': ti: silfté 1itvflry za
hynuly pro kult bezprostredního úspechu, který ciní lidi
krátkozrakými a tak nevybíravými ve volbe prostred
ku, že by se spojili ke své záhube treba s certem.

Jsou v podstate v republice jen dva tábory. Prísluš
níci obou techto táboru jsou rozšíreni ve všech poli
tických stranách a podávají si navzájem ruce pres stra
nické barriéry. Jedni z nich verí v ko'ncepci ducha
i v polHice, druzí verí v konjunkturu a v hrubou moc.
Jednem jest politika bojem o ideje, trebaže mocensky
uskutecnované, a ti druzí v ideje vubec neverí, nýbrž
prohlašují, že tím krásneji se mluví, cím vetší gauner
ství kdo má za lubem. Není treba žádných tajných zed
nárských znamení, aby se lidé obou typu navzájem po
znali a navzájem sbIížili: na pravici i na levici. Jedni
z nich defi<nují autoritu jako vážnost založenou na moci,
druzí z nich jako moc založenou na vMnosti. Clovek se
sice sklání pred fakty, ale také pred normami. K život
ním formám, jež mely již úspech, chceme pridati také
to, co jsme vytvorili sami. Vnitrní svobodou se buduje .
kultura. Budovu této kultury stavíme nad hrubou prí
rodní mocí a zákon mravní je suverénním vládcem, ni
koli úspech. Kdo neverí v ducha, jest v podstate deter
ministou a proto nemuže nic vybojovat ani sobe ani'
jiným. (I chybou staršího socialismu bylo, že ve svém
materialistickém determinismu dal si príliš imponovat
úspechem císla, fal<ta a organisace. Jeho revisionisté
dnes tuto jeho slabinu poznali.) Zdá se, že ideologové
buržoasie nemají dnes nic pilnejšího na práci, než upad
nout do starých chyb socinHsmu a ubít v lidech posled
ní špetku víry v ducha a jeho svobodu.

Právem napsal Masaryk již' pred válkou: »Možno
ríci, že politický problém doby je boj o autoritu. t. j.
novou autoritu. Pred cím se sklání moderní, vedecky
myslící clovek? Jakou autoritu uznává ve spolecen
ském živote? Na jakých rozumových duvodech zakládá
kriticky, vedecky myslící individuum svoji vradenost a
podrízenost ve státe, církvi, národe, strane atd. Zname
ná autorita také prinucování a do které míry?« Tak
znely Masarykovy otázky. Bylo by smutné, kdyby
v samostatném státe v roce Masarykova jubilea mely
tyto otázky být zodpovedeny v tom smyslu, že moderní
clovek uznává ve spolecenském živote jenom autoritu
úspechu, moci, faktn, cíllla a loktu. Máme ti nás publi-
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isty, kterí dovedou svou filosofii o kultu moci vyjádriti
510žiteJJa méne na plná ústa, než Vavrinec Rehor. Ale
není pochyby o tom, že v podstate myslí stejne primi
tivne jako on. Mnoho vecí budoucích v tomto státe, na
dlouhá desetiletí, záleží na tom, který tábor vyhraje.
Novinár nesmí se nikdy postavit na stanovisko: »Náš
zákazník, náš pán!« Nesmí tak uciniti, protože jest také
trochu lékarem spolecnosti a lékar se také nesmí ptát
pacienta, který lék by mu byl tak asi nejpríjemnejší.
Jsou lidé, kterí jsou spokojeni, protože meli úspech. Ale
je t ješte dosti tech, u nichž nezahynul ješte augusti
novský neklid srdce a touha po demokracii, jež by byla
demokracií kvalitativní. Rudolf Malý, jež napsal o kva
itativ,ní demokracii celou knihu, rekl ve své »Sláve dne«
ova, která bych chtel citovat proti všem zbožnovate

pouhého úspechu: »1 kdyby se melo splniti, co na
I Diihamel, že v dnešní dobe poctiví myslitelé a char
ernÍ inteligenti budou pomalu musit žít jako· poustev

rci - vždy ješte se najdou ohnivé duše, které ne··
mohou jinak, než b3'rti svou typickou osobností nepocl

ainými pojítky mezi starou kulturní tradicí a lepší lid
ou budoucností, protože by jimk pro ne život nemel
bec smyslu. A budoucnost jest zajištena tím, že pra-

á prirozenost lidských duší dá se sice na cas potlaciti,
e nikdy zcela prevrátiti a vyhlacliti«. Bude-li. jednou
budoucnosti naše koncepce mít i vnejší úspech, najde
do t nejakých budoucích Vavrincu Rehoru, kterí se
ni povesí a budou možná slušne živi z její populari-
e.

SVCHOLOGIE

ert Saudek (Londýn):

PiŠí·!i Ásiaté latilllrou.
taršÍ školy grafologické vycházejí od predpokiadu,
ze »pÍsmo nelže«, že rukopis je »zrcadlem duše«, že
ne obráží povahu pisatele a Že obzvlášt nadaní jed

t1ivci dovedou proniknouti tajemství charakteru' na
lade citového dojmu, jehož nabyli casto i jen zbež

pozorováním rukopisu.

kdyby zkušenosti neukazovaly, že takovéto »intui
c posudky jsou velmi casto mylné, je zrejmo, že
\ogie, provozovaná tímto zpusobem a za mylného

kladu, že písmo je verným obrazem povahy, by
dy nemohla státi vedou, a byla by odsouzena na
k roli pouhého »kumštu«.

ou pocíná grafologie býti teprve tím okamžikem,
aktními metodam~ bylo zjišteno, že charakter jest
je dni m z cet n Ý c h cinitelu, jež urcují tvár

lndividuclního písma a že v mnohých prípadech
z techto cinitelu muže prevládati tou merou, že

erý by jinak mel »charakter« pisateluv na tvár
kopisu. tlplne zatlacuje; za takových okolnosti
chologické závery podle starších grafologických

d J rozhodne mylné. -
e jakkoli od sebe odlišují v interpretaci jednotli

znakú písma, v tom se shodují všechny starší gra
cké školy, že pri výkladu jednotlivých symptomu

a pripisují rozhodující význam prícinám :psychi
a 'jiné cinitele (5 výjimkou fysio-patologických)

bávají. Tam, kde se tito irafolo~ové setkávají

s nesrovnalostmi a rozpory, dávají opatrnejší mezi ni
mi prednost tomu, odmítnouti predložený materiál jako
nedostatecný. Avšak méne opatrní nedají se tím nijak
rušiti a považují tyto nesrovnalosti a rozpory v ruko
pisech za neklamné symptomy duševních úch. lek nci>
fysiologických defektu.

Opatrní grafologové, kterí jsou si vedomi své zodpo
vednosti, zmenšují prirozene tím, že si ukládají reservu,
pocet mylných zaveru v dosti znacné míre. Je-Ii jím
pred.loženo na pr. nevypsané písmo, prohlásí prt'tvc n,
že z takového materiálu nemohou ciniti dalekosáhlých
psychologických záveru. Mají-Ii podati posudek o ruko
pise, jenž jest sice vypsaný, ale jenž vykazuje lomcné a
traslavé tahy, tu omezí se bud na všeobecné sdelení, že
pisatel není asi zdrúv anebo že následkem pokrociléllO
veku jeho svalstvo nefungnje rndnc a proto jeho rukopis
nepodává pravého ohrr,ZlI jeho povahy a sklonu.

Takovéto diagnosy, jak byly demonstrov{my na tcch
tO' dvou príkladech, mohou býti správné, ale mohou
práve tak bf'ti nesprávné. Jejich vada spocívá v tom,
že odmítnutí predloženého materiálu b-S:'vá vetšinou ne
správne motivováno.

Lomené a traslavé písmo muže býti zpusobeno 14 rúz
nJ"l11i prícinami a experimentální grafologie jest pri
dnešním stupni svého vývoje s to, ve vetšine prípadu
zjistiti specielní prícinu a nemusí se tudíž spokojiti se
zcela všeobecným zjištením telesných poruch.

Dále nevypsané »cletské« tahy nejsou nutne známkou
duševní nevyzrálosti, nýbrž mohou míti príciny zcela
odlišné,

~ /J~ ~~ U :f:I!!'~_G<.,L~k~_
~ .. ~v.~. 7:7.",~?F~-4,,~ :t,J~/~.?e-J~ L~~

""~~~?- -<-~v A_~~ ~~

~.it'a:;ul.~",_~.á.....-J~~/~~_k---~: ~~-~
-ú~~<??...,~

U k á z k a c. 1. je holandské písn~o psané pomalÝmi,
nejistými tahy; písmena vykazují tvary, jakými se psalo
v Holandsku v dobe biedermeierovské. Záver, že tu jde
o písmo 12letého chlapce z polovice minulého století,
by byl tudíž velmi pravdepodobný. Ve skutecnosti však
rukopis byl psán asi 40letým japonským ucencem, ve
doucí to osobností tehdejšího intelektuálního japonského
sveta. Pisatel byl predsedou první ze studijních komisí,
jež Japonsko vysílalo do ruzných evropských kulturních
stredisko Zam3'Tšlel studovati stútní vedy na universitc
v Leydenu a pocal se uciti holandsky ješte pred na
stoupením cesty do Evropy. Psáti se ucil teprve v Ho
landsku. Kdyby byl náhodou býval jeho ucitelem psaní
kaligraf anglický, byl by psal tak, jako anglický hoch
a to s vyspelostí (,mernou dobe svého výcviku, své vi
suelní vnímavosti, pameti a zruCllOsti. V tomto prípade
dosáhl pisatel po jednoletém výcviku onoho stupne vy
spelosti v psaní, jakého holandské deti dosahují po
61etém vyucování psaní ve veku 12 let.

Názor, že rukopis je verným »obrazem duše«, se
v tomto prípade nedá hájiti. Kdyby byl správný, pak
bychom musili veriti, že 40letý ucenec si behem jedno
letého vyucování holandské gramatice, holandským slo
vi'tm a písmenum osvojil holandský národní charakter a
mentalitu tou merou, jež by odpovídala približne menta
Iite 12Jetého holandského dítete,
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U k á z k a C. 2. ciní dojem normálního s l r e d o

e v rop s k é h o písma. Žádný' grafolog se sebe pronI
kavejší intuicí by neuMdl, že to jest ve skutecnosti 1 ís
ma 2SIetého C í n a n a. Ucil se nejprve (podobne jako
predchozí Japonec) psáti po cínsku. U veku 17 let se
dostal do Evropy. Po krátkém pobytu v Mágu a v Ber
líne usídlil se ve Vídni, kde studoval 3 leta a naucil se
pomerne rychle mluviti a psáti nemecky.

Jiste se tím z neho nestal Vídenák; ale ježto má vý
bornou pamet pro znakové vjemy, je zrucný a bedlive
si všímal svého okolí, naucil se, pres to, že jeho menta
lita zustala v jádre cínská, psáti typickým stredoevrop
ským písmem.

Ocekávali bychom, že v tomto prípade, kdy pisatel
v tak krátké dobe dosáhl plné zralosti, bude rukopis
zrcadliti povahu pisatelovu verne. Ve skutecnosti vidí
me tu zdarilou napodobeninu tvaru, jež pisatel v novén
okolí vnímal.

j.0c~J~~
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U k á z k a C. 3. vyhlíží jako typický rukopis a n g I i
c k é h o I é k a r e. Písmo je silne zjednodušeno a, \'yka
zuje vysokou kulturní úroven, ale tvary písmen jsou vel
mi nedbalé, (Nedbalé písmo je u lékaru tradicní a pochá
zí z dob, kdy recepty byly psány velmi necitelne, aby
pacient jim nerozumel.) Anglický lékar je V} hranenÝ
typ, jenž byl vychován tradicí anglických universit a
anglickou odrudou stavovského lékarského kodexu a
steží jej najdeme u príslušníku jiné rasy.

Pisatel techto rádku je Ind. Psychologický korelá.t
tohoto písma je znacne odlišný od mentality pisatelovy.
Ale tento Ind studoval medicinu u anglických profesoru
a snažil se prizpusobiti se vnejším formám a zvykum
ucitelu. Pokud se písma týce, byla tato snaha koruno
vána zdarem, nebot pisatel dovede psáti pí~mem svých
vzoru rychle a prirozene.

Kdybychom však z tohoto písma cinili psychologické
závery podle pravidel diletantskÝch grafologu, zamenili
bychom tím napodobitele s jeho vzorem, kterému by se
chtel podobati.

Okolí, v nemž žijeme, utvárí náš rukopis pri nejmen
ším touž merou, jako vnitrní zmeny naší povahy. Ruko
pis nemení se behem let toliko paralelne se zmenami
charakteru, nýbrž je utváren vlivem zrakových yjemu,
které ustavicne na nás doléhaH a jež bud plánovite ane-
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ba nevedomky napodobuieme. Naši krajané v Amel'ice
asimilují prvky americké národní abecedy nejenom pro
to, že americká mentaJita zmenila jeiich povahu, nýbrž
také proto, že ustavicne kolem sebe vidí americké pís
mo, címž je obraz abecedy materského jazyka ·pone
náhlu zatlacován do pozadí.

-h~~~~/~~ ~\1
r.!~ ~ 0--.

r~~~
Jak daleko muže plánovité a systematické napodobení

cizího písma pokrociti, ukazuje názorne písemná u k á z
k a c. 4. Je to rukopis vudcího in di c k é h o žurnalisty.
V detství se ucil psáti asijskou abecedou, pozdeji však
se ucil psáti po evropsku (to jest abecedou anglickou,
nebo! .všeobecná evropská abeceda neexistuje). Jeho
ctižádostí je prizpusobiti se co možná nejvíce vládnoucí
kaste Evropanu. Z tohoto duvodu se drží také presne
anglické kaligrafie, jež mu byla vzorem a jíž se ucH
u subalterního ucitele psaní. Podle pravidel diletant
ských grafologu svedcí toto písmo o duševní úrovni,
jež je podstatne nižší nežli skutecný stupen inteligence
pisatelovy. Pisatel nenapodobil tu písmo svých kolegu
v povolání, nebot rukopis nepoukazuje v nicem na žur
nalistu.

~J ~ý"~-~ aA-~;t
. ~ ~~~~A-bn/'~
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U k á z k u C. 5. bude snad .každý grafolog starší školy
považovati za peclivé, pedantské písmo s u b a I t e r
n í h o a n g I i c k é h o ú cet n í h o. Ve skutecnosti jest
to písmo j a p o n s k é h o vel k o o b c hod n í k a, jenž
absolvoval anglický obchodní kurs, ale jinak si uchoval
tradicní zvyky japonské. Neobléká se po evropsku, ný
brž prijímá své zákazníky a koná své návštevy v ki
monu a trepkách.

Visuelní vnímavost, mZlnuelní obratnost a snaha, na-
, podobiti urcitou evropskou predlohu nejsou u východ

ních Asiicu, kterí dovedou psáti evropským zpusobem,
jedinými rozhoduiícími ciniteli. Ucíce se psáti, cvicíme
urcité svaly pravé ruky urcitÝm pohybum a soucasne
tvoríme trvalé asociace mezi temito pohyby a urcitými
predstavami (písmena, slova, vety). Dejme tomu, že
naucivše se dokonale psáti ve své materštine, se ucíme
psá ti abeceqou docela odlišnou. Tu se muže státi, že po
hyby, které jsme cvicili dríve a které se staly úplne au
tomatickými, se uplatnují pri utváren! písmen této nové
abecedy, jež by mela býti psána pohyby zcela odliš
nými.



PNtomnost ...

INSTITUCEA

()~to Rád!:

ŽiVOT

121

Secítati sympatie.
o dul e žit o s tip r e m Ý š len í v u b e c.

Mnoho hlav komentuje formulaci výkladu statistické
státní rady o zpusobu, kterým má býti zjišfována pri
letošním scítání lidu národnost obcanu CSR. ZPllsob.
kterým se tento sbor snažil postaviti na objektivní pod
klad nejvýš delikátní konstatování národnosti, budí
v uvedených hlavách vpravo i vlevo nejvyšší pochyby.
Žádná z nich nedává ku podivu najevo svuj souhlas
s tím, že by j a z y k, k t e rým n e k d o n e j z b e ž
nej i m I u v í, mohl býti pokládán za nejbežnejší znak
jeho národnosti, stejne, jako se neshodnou v posuzování.
k jakým dúsledkum v jednotlivých krajích toto Donekud
riskantní zjišfování muže vésti.

O zálibe v secítánÍ.

Ctenár novin bude asi nucen prokousati se ješte ra
dou názor!l a návrhu a bude patrne sám dlouho ješte
chtej nechtej pokrucovati hlavou nad tím, k cemu všeho
toho je treba. Nebof i když tento náš soudný ctenár ne
bude treba práve ztelesnením bystrozraku a jasné pro

y,íravosti, které u neho na zúklade žurnalistické fraseo
logie jsme nuceni povinne predpokládati. jedno bude mH
jasno: Ž e set u máj) ocí t a t i n e c o, () cem n i
k ci o dob r e n e v í. c o to j e. a ž e set o t o n c
definované neco má urcovati nejak~ll1l
z p u s o b e m, pri cemž však poctári lidí nedovedou
ješte ríci. jak by to bylo nejvhodnejší. T)celem a V\'
sledkem tak metafysického postupu pak budou mnohá
a konkrétní císla nadaná maksimem presvedcivosti. kte
rá v dusledku toho budeme bráti za podklad pri posu
zování života v tomto státe, za základ praktick<'ch re
forem, za východisko politickf'ch programu a pevnou
basi ješte mnoha jiných nejzávažnejších podnikúnÍ.

N e k o I i k z á b a v n Ý c h p o c h y bn o stí.

Co je to národnost, nemuže nám ríci ani tak zname
nitý odborník v císlech, jakým je president státního líra
du statistického. ani celá státní statistickú rada dohro
mady. Prece však patrí k tem, kterí vzplanuli svat\'m
zápalem tuto národnost, jevící u rt"lznf'ch jednotlivcu Z<l

jímavé nyance, bystre secítati. Škoda, že nám do')ud
také nejen oni. ale ani historikové, ani filosofové nepo
dali presvedcivého výkladu. v cem spocívá opernf' bnd
pro trídení lidí jednoho a téhož státu na TLtzné národ
nosti, které jsou ony rysy tak závažné, aby 11:1 nich
bylo možno založiti neomylné, rozlišení. Neuiistili nús
ani. že by se projevovalo toto vedomí príslušnosti k ná
rodu vnejškove v necem jiném, než ve známkách prcha
vých a nestálých: vez v y k u, který je pohodlný Q

nikoli vccnÝ, v p o I i t i c k é s y m pat i i, která je
vratká a docasná, v j a z y k o v é s c h op n o st', je_
jíž omezenost se dá tak snadno proraziti. Naopak, pre
svedcili nás tolikrát, že pojem národnosti je výraz ve
lice nespolehlivý, ruznoznacný a nesmírne prchnvého
obsahu, muže-Ii se vyskytovati vedomí národnosti i d
nou zcela samostatne bez ohledu na národní jazyk, spo
lecný s národností jinou, jindy bez vlastního jazyka
i bez vlastní státní príslušnosti ien na podklade dialek
tického odlišení. jind)' bez ohledu na .iazykien jako ve-

•

k á z k a C. 7. je rukopis anglického básníka Edmu 1

Blundena, proslulého svým válecným zápisníkem.
den je profesorem anglické reci na universite v To
Jeho záliba v asijské ideografii jej vedla k tomu.
rvu tyto symboly pro své potešení napodobil, ale
áhlu si navykl dávati evropským písmenum tvary
kého písma.
rlmentální grafologii se podarilo zjistiti ony

tomy, podle nichž asi v 80 podobnfrch prípadech
Je možno spolehlive zjistiti, zda v daném prípade

pravé, originelní národní písmo, jež svedcí o tom,
pl atel je psychologicky typickým predstavitelem
n4rodnosti, ci jde-li o rukopis, jehož národní charak

J pouhou napodobeninou anebo vÝslednicí nahodi·
b pf,cln.

U k á z k a C. 6. je dobrým príkladem tohoto uruhu.
Jest to písmo v z n e š e n é Ind k y, jež studovala na
a m e r i c k é universite. I když píše ve své asijské 111<1

tdštine, nemuže se zcela zbaviti onech reflexních po
hybu, jimž se naucila pri psaní latinkou (v tomto prí·
pade americkou). Její podpis vykazuje tahy, jež jsou

:mám bežné. Pozorujeme-li písmo toto v zrcadle, sh!e
"me, že prevrácený obraz nekterých písmen se po
obá tvarum latinské abecedy.
Ale ani reflexní automatické pohyby, ani vedomé prl
usobení nejakému vzoru nemusí býti hlavní prícinou
dobného sloucení ruzných stylu psaní; nekdy je do-

tatecnou prícinou takového splynutí prvku ruzných
bl'ced pouhá estetická libustka.
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domÍ státní príslušnosti, nebo konecne i v nescetných
jiných protichi'!dných promenách.

Pro cleny spolku CSR.

Pres tyto pochybnosti, které se mohou zdáti vaz ne,
nezarazili se naši statistikové, dychtiví prinésti souhrn
kolon mnoha secítánÍltodných vlastností a znaku prí
slušníku našeho státu, pred 'pojmem národnosti.

A tak bude v listopadu nelcolik ze všech' tech lidí,
kterí bud pracují, nebo jsou také necinní, kterí stunou,
tancÍ, ctou a smcjí se, kterí vyrábejí ozdobné bezúcel
nosti, nudí .se anebo lámou sportovní rekordy na této
príjemné zemi, bez nároku na bezduvodné nechuti a bez
práva na 'neúcelné sympatie za jednoho podzimního
dne, bud deštivélio, nebo snad slunného, nuceno jedno
znacne priznati barvu, ke které jazykové sekci cinných
clenu CSR. mohou býti podle své jazykové obratnosti
zarazeni. Prísne je zakázáno být soucasne clenem i jiné
sekce téže teritoriální organisace.

O a r i t m e ti c e vedl e p o I i t i k y.

Bylo by smei;né tvrditi, že nckterá z politických
stran, nebo že snad vláda, nebo snad nejaká skupina
jednotlivcu, mcla mimorádne odhodlanou chut toto scí
tání Hdu provádet. Naopak, jisto je, že se scítání, které
si jeden náš mladistvý zákon prál opakovati každé ctyh
roky, zrejme a milerádo oc.souvalo.

Tenhlet~n celý matematický podnik je politickým
stranám, které spíše milují reální hodnoty této plodo
nosné zeme, necím ideálne vzdáleným, co stojí stát sice
mnoho penez, ale 'púsobí kratochvíli snad jen nekolika
vcdátorum. Pro socialistu je výsledek národnostní cifry
necím dolwnale nic neríkavým.

Našemu nacionalistovi zdá se tento podnik asi v hlou'
bi duše prece jen riskantním. ponevadž jsme pri našem
prvním scítání pred desíti lety nepochodili nejak špat
ne. když nám tenkrát ješte trochu žhavejší nadšení na
jedné strane a praktictejší obezretnost na strane druhé
spÍŠe pridaly, než ubraly. Podle tenkrát urcených cifer
se 'také už lecos prakticky zabehalo, cím není príjemno
hýbat., A konec koncu není vylouceno, že by se ,prece
jen leckterá proporce mohla pro nás i znacneji zhoršit,
protože se také pri prvním nadšení roku dvacátého
leckdy snáze prehlédlo, že se' s temi ciframi leckde lecos
dúlo nejak všelijak.

O k r a t o c h v í I i k r o u t i t i h I a v o li.

Pri této situaci a celkové nálade zdá se tedy našemu
neromanticky sm~'šlejícímu ctenári, který pred neko
lika odstavci byl pokrucoval hlavou, nejv~'š nepochopi
telným, odkud se náhle vzal horlivý zápal, nespokojiti
se tentokrát již pouze tím, aby každý podle své s v o
b o d n é vol bys malou ílklonkou se vyznal ze sym
patií bud národnostní majorite, nebo melnšine v tomto
státe, jak každý obcan dosud mcl právo pri vyplrlOvání
statistického dotazníku uciniti, af už tak jednal opravdu
df)brovolne, nebo smírným poštouchnutím treba kdožví
odkud. Naopak, toto kolegium, representující vrchol ci
fernÍch moudrostí odbornich, prichází dnes s revolucní
novotou a touží rozpitvati skrytost naší národní bytosti
ved e c k y ob j e k t i vne až do samé hloubi Vaše

.ho i mého ledví.

Z a m i lov a n Ý poc t á r.

Autor projel{tll ze státní statiStické rady, který z léÍsky
ke svému oboru. pro ncjž se núrodnost jakožto cit ne-
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hodí k matematickÝm pocinum, postavil se na pudu ob
jektivního vymezení pojmu národnosti. Tím se jeho
plán stal vlastne výhružnou manifestací proti naciona
lismu: tvrdí tu ostentativne, že e k s i s t u j e V o u z e
o b c o v a c Í j a z y k, poj Í c Í s k u p i n u I i dík s o
b e, n i k o I i n á rod n o st. Škrtá revolucne tuto za
staralou, špatnou a škodlivou kategorii.

Ríká nám, že nic není dnes méne aktuelnÍ, méne ne
oblíbené a méne opovržení hodné v celé svetové poli
tice, ,než malé nacionalismy. Vidí, že je doba naciona
lismu velkých, které malé nacionalismy sežraly a jimž
je vhodno se podríditi. Je si vcdom toho, že nelze
tvrditi, že by ony nacionalismy nejpocetnejších byly ve
své podstate ušlechtilejŠÍ, nežli národní egoismy celého
toho ostatního lidského smetište drobných nárudku, že
jsou stejne obmezené, egocentrické, kulhající a krátko
zraké. Prece zdají se mu však veliké nadolnalismy
s 'Praktického hlediska výhodnejší a uznává jejich ho
spodárskou i politickou prednost: jsou mu méne škod
livé, nej'sou tak protismyslné, j-sou výhodnejší pro J:d
stvo a nejvetŠÍ z nich jsou už docela blízko universa
lismu.

O tom všem by bylo možno diskutovati a snad i sou
hlasiti.

O v y hub e níŽ i d U.

Nemíníme však souhlasiti s nádavkem, ktel Ý za Vy
škrtnuto u sentimentální národnost nám prináší.

Svého casu nabyla širokého ohlasu presvedcivá for
mulace redaktora tohoto listu, že z 'pojmu národnosti
nelze vylouciti jako typický znak ani v u I i u r cit é
s k u p i n y o s o b být i n á r'O dem. Toto presved
cen; - které vyplynulo. z faktu, že pres souhlasne ob
jektivní usnesení trí fakult o tom, že prý Slováci nejsou
národem, tito pranic ze svého nár'odnÍho vedomí ne
ztratili, - dotklo se ,asi nejpodstatnejšího znaku národ
nostního presvedcení.

To, co se nazývá národnostní prísluŠi11ostí, dá-li se
vubec statisticky zjištovati, bude sotva kdy konstato
váno spolehliveii než dob r o vol n Ý m pro jevem
s Y m pat i Í jednoho každého k urcité skupine lidí.
Metoda vedecky objektivního zjišfovánÍ národnosti ob
sahuje v sobe kontradikci tak závažnou, která znamená
ve své podstate úplnou ne g a c i na c i o n a I i s m u,
jeho vyškrtrnutÍ a na hra žen Í p o u h o u k a t e g 0
r i Í I ing u i s t i c k o u.

Všichni strážci sentimentálních sympatií k národnosti
meli by se ohražovati neméne rozhorcene, nežli to ciní
židé, které se Dr. Auerhan jako národnost snažÍ svým
strašlivým gestem zdeptati.

Kterému z clenu tohoto národa se nepodarí do listo
padu se nauciti hebrejsky nebo jiddisch obratneji nežli
ovládá ceskonemeckou bankovne ImmercnÍ pražskou
podtrídu jazykovou, u toho bude již pro tuto zimu s jeho
národní príslušností ...

Duvody nesouhlas u svrchu zmíneného
cte n á r e.

Jestliže statistický interes upustil od svého zájmu
pro cit národ,ní príslušnosti, vyskytující se tu a tam
LI jeho objektu a zjištuje již jen ve skutecnosti docela
strízlive jazykovou schopnost jednotlivcu, je nepocho
pitelno, proc se predpisuje každému priznati perfektní
ovládání p o li z e j c di n ére c i. V tomto názonl
vášnivých poctári'! tkví ješte zbytek levandulemi voní
cího názoru romantických dob, že by bylo nemravným
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P R Á C EAv E O A

Dr. Fr. Ptatt:

Pecuje zverolél{nrství jen o zvírata?
Nedávný projev ministra Bechyne

o zásobování mcst mlékem zpusobil
~el1sacL Tento clánek snad vysvetlí.
jak je možno, aby mesta byla mlékem
tak zásobována, jak jsou. Jde o nedo
statek kontroly.

Velmi zrídka se stává, že nejširší verejnost se zajímá
o veterinární medicinu (zverolékarství), o její úkoly,

o lidi, kterí úkoly veterinární medicíny provádejí, o je
jich význam ve verejném živote. Snad ješte rídší jsou
snahy veterináru samých vzbuditi v nejširší verejnosti
zájem o úkoly své nauky.

Veterinár musí býti mediCÍ'nsky dokonale vzdelán,
musí medicinsky cítiti a myslet, musí míti vyvinuté hy
gienické svedomí: pak se uplatní ,tak, jak se uplatniti
má, a sice 'nejen ve vztazích k zemedelské produkci,
nýbrž i ve verejné péci o zdraví lidí, k boji proti náka
zám zvírat, prenosným na cloveka, a ve vztazích svého
povolání k obchodu, k i'lldustrii, ke konsumentovi.

Smer cinnosti veterináre je obrácen j e dna k k z e
m e del s k é pro d u k c i, j e dna k k o c hra n e
lidského zdraví.

To musí býti vyjádreno ve výchove veterináru, jimž
musí býti na vysoké škole zverolékarské také príslušne
vštípeno, že ochrana zdraví lidského je v jejich cinnosti
zájmem vyšším než ochrana zdraví zvírat a hospodár
ských zájmu zemedelce. Tato zásadní okolnost musí
býti vyjádrena také v celém pllsobení veterináre ve ve
rejných službách.

Prosím:
1. Neverte, že jazyk, kterým nejzbežneji mluvíme, m(l

neco spolecného s naší národností.
2. Jste-Ii již zvedavi, nechte nás alespon dobrovolne

ríci, co my sami pokládáme za svou národnost a ne to,
co za ni pokládáte vy.

3. Ponechte nám na vuli bud se k nejaké národnosti
priznati, anebo také nemíti žádnou, necítíme-Ii její 1)0-
trebu ani užitecnost. -

4. Ale v první rade secítejte, prosím, kolika evrop
skými jazyky kdo se dorozumí. Kolika lidem je treba
u nás poskytnouti bezplatných kursu nemciny. A kolika
obcanum odmenu za širší vzdelání jazykové, které zna
mená lidské i duševní obohacení státu a nejbezDe~nejši
politickou záruku jeho budoucnosti.

druhé v tomto státe prece nemuže býti než zdrojem ra
dosti a blahobytu.

Nuže,prosím, milí národové, nechte jen každému
z obycejných lidí na vuli milovati co je mu libo, a ne
nufte ho ríkati, že jste mu nad všechny jiné roztomilí,
že k vám jen chce patriti a chrante trochu více jeho
dobré vychování a prirozený takt s ohledem, na než by
mu po prrpade bylo nepríjemným, kdyby byl nucen
projevovati vám opak.

Mluví-li ústava cosi o svobode svedomí, bylo by
dobre i tuto otázku oné svobode podríditi.

N e u žit e c n é r e s u m é.

riznati dnešnímu evropskému cloveku právo na to býti
založen jinak než výlucne naci'onálne.

A n a c i o n a I i s m u s.

Bylo by dobre si uvedomiti, že treba každý slušný
clovek uznává svou I o y a I i.t u k e stá t u, jemuž
veruje k vyrizování tolika druhu péce o nejruznejší

potreby své osoby, prece vysoké procento inteligence
dneška· ne pro jev u j e krome toto nejakého v r eIé h o cit u j e š t e pro s vou d a I šíp r í s I u š-

o s t n á rod n o s t n í. Ponecháte-li na vuli libovolne
plnovati, ci nechati nevyplneným priZlnání k národ-

osti, budete prekvapeni vysokým procentem lístku,
nichž tato rubrika zustane prázdná.
Nevím, je-li možno vytýkati dnes ješte temto dobrým

anum i dobrým Evropanum jejich n a c i o n á I n í
a t i i a nemohlo-li býti živým polem zájmu moder-

O státu se smíše'ným obyvatelstvem, aby u svých .ab
d apeloval na tento stá t n í pat r i o t i s m v prv
rade na mí'ste národního patriotismu devatenáctého

oJetí. kter~r ohrožuje stát nebezpecím separatismu a
ozkladu. Fokud mezi obyvatelstvem samotným nežije
r e d s II dek n á rod n o s t n í c h pro t ,ik I a d u,
meJy by se neúcelnými ustanoveními pri scítání lidu
zsévati. Jestliže se pracne podarilo dostati skoro vše

y ceské i nemecké extrémisty pod strechu jedné
dy. není jiste chvályhodným dávati znovu provoka

podnet k opakování liŽ trochu hlollJpých stížností
jtOkriku.

O I e van d u líc h.

Od tech, kterí nejsou ochotni hlásiti se dobrovolne za
lušnlky nejakého národa, nemužete vynucovati ná
ostní presvedcení náboženské nebo politické. Ne

te jim jeiich sympatii k nenacionálním státum a n e
ver u k e vše m na c i o n a I i s t u m ani za zlí
i, povšimnete-li si, že to byly práve bezvýhradne
upnované nacionalismy pred válecné, vybudované

rassové teorii, které vedly k oné známé ctyrleté pre-
eJce efektní a vášnivé hre vojá>ku ruzných barev.

Jestliže však prece ješte mnozí si zachovali nezten
ou zálibu pr'o vuni kvet,u mezi prádlem ve staré

mmode, pro snení romantiku, že »býti národovcem je
ezpecnejší cestou k tomu, abys byl clovekem«, a
f se vyznati z lásky k jednomu jazyku, k jediným
árn, k jedinému výsledku souhry historických sil,
erí všechno tohle pokládají za hezcí a milování hod

u sebe doma nežli u kterékoliv jiné skupiny lidí 
mail i ti plnou volnost prohlásiti, že jejich n á r o d
cit jev e c í vír y a cit u, n e c e h o I i d s k y
b š í h o, co se nedá vymeziti vnejš'kove vedecky
ktivními znaky.

O n a s I o uch á n í k I í c o vou odi r k o u.

vím, má-li stát právo tuto ,odpoved vynucovati, a
{pu, proc by melo národnostní presvedcení býti
ováno s m e n š í d á v k o u t a k t u s e str a n y
o n a, než I i pre s ved c e n í p o I i t i c k é, kte-

e teší ve veliké mí,re zákonem zarucené diskretnosti
titutu tajnosti voleb. Je mi neznámo, proc má míti

D povinnost na pouhý absolutní príkaz prozrazo
, že se pokládá za clena národnosti nemecké, jestli
se mu dává možnost pri volbách zahaliti v tajnost
bovou jeho priznání, že se pokládá za clena národ
ti agrární, ackoliv není jisto, že' by mu první pri
nf nemohlo býti ke škode, zatím co mu priznání



Tuto je jaksi široká definice veterinárství.
Prehlížíme-li však stav veci, iaký dnes je, musíme

doznati, že neodpovídá ve velmi mnohém této definici,
a musíme uznati, že vývin veterinárství není nikterak
ukoncen. Nemyslím ten vývin, který není ukoncen
v žádné discipline vedecké, ale myslím na vývin hodno
cení, usmernení a rozsah pusobnosti veterináre.
. Pro to, jak vývin techto vecí ve svete postupuje, zdá

se mi smerodatným výrok prof. Schmaltze pri jubilej
ním shromáždení nemecké veterinární rady roku 1924,
že systematická zverolékarská 'Veda není starší než pa
desáti roku, boj proti nákazám zvírat trvá asi 40 roku a
kontrola animálních potravin asi 25 roku. Také výrok
Ostertaguv na sjezdu spolecnosti nemeckých lékaru a
prírodozpytcu v' Innsbrucku, že v dobe, kdy se hlásili
veterinári ke kontrole masa, bylo slyšeti názory. že
prohlídka masa se dá vedecky težko oduvodniti.

I když si plne uvedomíme dosah tcchto výrokt'i, mu
síme uznati, že již pred tou dobou byly rešeny mnohé
úkoly. o než se dnes veterinári hlásí; mnohé z nich mu
sely býti opatreny od príslušníku jiných stavu, preváž
ne o e aru.

Z toho výplývá, že stav zverolékarský neprekonal
ješte vše, co se jeho rozvoji staví v cestu, a je jenom
pri rozeno, že stav nalézající se na tomto stupni vývoje,
musí se o plné svoje uplatnení všemožne zasazovati pre
svedcováním oficielních míst i nejširší verejnosti.

Již pri povrchním pozorování pomeru mužeme kon
statovati, že ani centrální úrady, v nichž je služba ve
terinární org-anisována. nejsou si plne jasny v tom, co
spadá do pusobnosti veterináre, zvlášte ne ve verejné
službe. Je slyšeti názory, že zverolékarská veda je ze
medelská pomocná veda, že pusobení veterinárovo má
vztah jen k zemedelství a sice jen k ochrane zdraví
zvírat a žádný vztah k -ochrane zdraví lidí. Prof. Max
Mliller z Mnichova. jenž jest od mnohých považován za
prukopníka. vyslovil se v tom smyslu, že veterinár není
medikem-Iékarem, nýbrž hospodárem, a že by se mely
zverolékarské školy prekrtíti na »Tierwirtschaftliche
Hochschulen«.

Názor. že zverolékarská cinnost má vztah jedine
k zemedelské produkci. cteme také v prednášce býva
lého prednosty veterinárního oddelení ministerstva ze
medelství min. rady Jana Hamra (Vestník csl. akademie
zemedelské z roku 1928), kde predevším konstatoval,
že úcelem instituce zverolékarské je péce o velmi znac
ný kapitál, uložený v domácím zvírectvu, který repre
sentuje u nás 16 miliard. Nikde není rec o tom, že ve
terinár ve verejné službe je též ochráncem lidského
zdraví - nejdražšího to lidského statku. Pri jiné príle
žitosti vyslovil se jmenovaný odborník, jehož názor
jiste mel vliv na jednání úradu. že pusobnost veterináre
v kontrole masa koncí na jatkách.

Na druhé strane stojí názory tech, kterí poukazují na
to, že význam cinnosti veterinárovy je- také v péci
o zdraví lidí. Musím zde zmíniti se o výroku prednosty
veterinárského oddelení švédského medicinálního úra
du. který v jednom úredním sdelení vyslovil názor, že
cinnost veterinárovu, pokud má vztah k ochrane lid
ského zdraví, není možno uvésti v soulad se zájmy ze
medelské produkce. Ti, kterí se zabývali úvahami o re
forme zverolékarského studia, vyjadrovali se také jas
ne, že pusobnost veterinárova jde dvema smery a že
pro oba musí býti výchova rádne upravena.

Okolnost, že se dosud prevážne uplatnuje názor, že
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poslání veterinárovo je vÝlucne v zemedelství, zpflsobi1a.
že ve vetšine státu je verejná veterinární služba orga~
nisována a rízená ústredními úrady zemedelskými. Snad
jen ve Švédsku je rozdelena mezi zemedelství a verej
nou péci o zdraví lid!. Tato okolnost zpusobila také, že
i v úkolech, které maií výlucne vztah k ochrane zdraví
lidského a jichž provádení je sverováno veterinárum,
jako kontrola masa a mléka, oduvodnuje se kompe
tence veterináru zájmy zemedelskými, zájmy ochrany
zvírat.

Prirozené zájmy zemedelské i verejná péce o zeme
delství mely, celkem vzato, velmi dobrý vliv na vývin
veterinárství. Vidíme pri sledování tohoto vývinu, že
uplatnování veterináre ve všeobecných programech ži
vocišné produkce je stále prohlubováno, a setkáváme se
dokonce s pomery v nekterých státech, kde programo
vá cinnost veterinárova pri všeobecné živocišné pro
dukci stává se smerodatnou. Nekde ovšem, kde pruboj
nost veteriná rsk~'ch prukopníku v tomto smeru zustala
za prubojností agronomu, je omezen význam této pu-
sobnosti snad i ku škode zemv v , v.

radní.

Dále je pro zemedelské zájmy dltležitou ochrana živo
cišné výroby. Tato ochrana živocišné výroby, která je
cele priznávána a ponechávána veterinárum, nesmí se
ovšem omezovati jen na ochranu zvírat pred nákazami,
ale musí se vztahovati na všecky vlivy, které mohou
zdar chovu hospodárských zvírat vubec jakýmkoliv
zpusobem ohrožovati. Je tu v prvé rade pri správných
shora zmínených chovatelských akcích péce o správ
nou výživu, sledující pomery pudní, pestování pícnin,
vlastní zpusob výživy atd., ochrana pred nákazami,
jež se vyskytují v zemi, ci v cizine, lécení zvírat ne
mocných a pod. Zdar živocišné produkce vyžaduje
také. aby byly sledovány užitkové vlastnosti chovných
i užitkových zvírat, aby byla zvyšována výkonnost.
stanovený standard pro pestitele. vzhledem k zpenežo
vání zvírat, 11lavne jak toho jatecné trhy a masný pru
mysl potrebují. Ochrana živocišné výroby vyžaduje
také, aby se uplatnil veterinár príslušne i pri pojišfo- ,
vání zvírat a pri všech vztazích zemedelství k obchodu
a prumyslu.

Takový jednostranný vývoj podmínen byl ustálenÝm
verejným mínením a možno ríci, že tuto jednostrannost
umožnovala a zavinovala verejná hygiena, jež si vývinu
veterinárství málo všímala anebo vubec nevšímala.
Tento nezájem prevládá dosud, a vidíme. že pres to,
že se již dávno poukazovalo na význam pusobnosti ve
terináre ve verejné péci o zdraví lidí, pres to, že dávno
poukazovali ti, kterí uvažovali o reforme zverolékar
ského studia, že musí býti doplneno a zdokonaleno na
potrebu obou smeru zverolékarské cinnosti, na potreby
zemedelské produkce i na potreby verejné péce o zdra
ví lidí, - je verejná služba veterinární prevážne orga
nisována ve vetšine státu jen ústrední zemedclskou
správou, a všecka místa oficielní, jež maií vésti verej
nou péci o zdraví lidí mezinárodne, af hygi~nická sekce
Spolecnosti Národu, která muže nejvíce ideove význam
poslání veterináre ve verejné péci o zdraví lidí vy
zdvihnouti, ci oficielní místa v ruzných zemích i neofi
cielní zdravotní organisace mezinárodního významu
jako Rockefellerova nadace o významu veterinárství
pro verejnou péci -o zdraví lidí, dosud až na nepatrné
výjimky neuvaž-ují. A prece nikdo nemuže vubec zapo
chybovati o tom, že se boj proti nákazám zvírat pre-
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jatcem kontinentu a byl nucen se podrobiti »tyranli civilisQ
vaného života«, jak sám píše. Nebyl jím nijak zaujat a jeho
první myšlenkou bylo, aby zase co nejdríve odplul.

Brzy však nalezl v Novém Vorku velmi mnoho dobrých
prátel. Americké denní listy lícily bohate jeho dobrodružnou
plavbu, zkreslujíce ji do nemožností. Predhánely se v priná
šení sensacních podrobností; ovšem velká cást byla smyšlena.
Gerbault se stal pres noc populárním. Byl zahrnut množstvím
pczdravných telegramu. 2e dostal i ohromný pocet nabídek
odvážlivcu, ochotných jej doprovázeti na další plavbe. je samo
ziejmé. Mezi nimi byly žádosti rady dívek. Jedna dvaadvacetl
letá dívka z Kalifornie mu psala:

»Jsem schopna a odhodlán" vykonati vše, co je jen možné.
Pri procítání clánku o vaší hrdinné plavbe. jsem pocítila. že
bych sama dokázala také neco. Vím, že jste pf'csvedcen, že
muž má více odvahy než žena. Nejsem ješte ani žena: je mi
teprve dvacet let. a prece jsem prešla pešky napríc celou Ame
riku. Sama jsem urazila vzdálenost z Los Angeles do Nového
Yorku dlouhou 3600 kilometru. Prešla jsem sama poušf. tím
je noc temnejší. tím radeji jsem sama. Miluji vytí koyotu za
noci a nebojím se, že jsem sama. Nevím proste, co je to mít
strach. Jednoho dne chci se dostati do Afriky. Nevím, co tam
budu delat; ale jiste dokáži všc. co mají jiní strach podnik
nout!.«

Tyto dopisy docházely ze všech koncin sveta a od lidí všech
druhu i postavení: mladíku. námorníku, lékaru. sportovcu. žáku
škol, profesoru, vojínu. Došly ho i básne, opevující jeho plav
bu. návrhy na ruzná opatrení. Všecky Žádosti byly uprímné.
Všichni nyli odhodláni zanechati svých zamestnání. opustiti
i skvelé postavení a pustiti se v honbu za dobrodružstvím.

Oerbaultovi plynul cas jeho pobytu v Novém Yorkll velmi
rychlc. Zatím jeho firecrest byl pilne opravován. Dosta1 nové
plachtoví i rahnoví, jeho kýl byl zpevnen. I jeho vnitrní vý
prava a výzbroj byly zdokonalcny. Gerbault si opatril novou
nádrž na vodu, schopnou pojmouti 200 litru. V techto prípra
vách zatím uplynul rok pobytu na pevnine. Zatím vzrostla
Gerbaultovi touha po mori a on hledel proto urychliti své prí
pravy. Zásobil se potravinami: brambory. rýží, cukrem, kon
densovaným mlékem. máslem. ovocem v cukru, výtažkem
citronu, mýdlem, petrolejem k svícení a k topení. Celkem si
vzal zásob na dva mesíce. Byl zahrnut dary. z nichž mnohé
mu prišly opravdu vhod, jako karabina, náboje, fotoaparáty.
dva kilometry filmu, námorní mapy a podobne. Tajil den a
hodinu svého odjezdu. Ale prece se mu to nepodarilo. Nechy
beli ani žurnalisté. ani fotografové. Co by také americtí re
porteri propásli?

Za velkých oslav vyrazil konecne prvého ríjna. doprovázen
lcdicemi amerických prátel. z Morris Yacht Clubu. Zvolna se
sunula jeho lodice kolem panoramatu Nového Yorku. Jakmiie
se dostal ze zátociny a spleti lodic, rozloucili se s ním jeho
pruvodci, aby jej ponechali jeho osudu. Gerbault byl zase sám
na širém mori, které jej prijalo hned na poprvé velmi bourné.
se vzedmutými vlnami. Následuiící dny barometr silne klesl
a Gerbault musil hned v prvních dnech plavby napnouti síly do
krajnosti. aby- udržel lodici ve vytcellé dráze. Pátého dne plav
hy dostala však jeho lodice za noci ohromný náraz. Gerbault
vybehl zdešene na palubU, :l videl osvetlený a vzdalující se
parník. Lod dostala na zádi silnou trhlinu. Gerbaultovi se po
darilo s krajním úsilím ji alespoií provisorne ucpati. Musil však
nyní casteji státi nekolik hodin II vodní pumpy. V dalších
dnech se dostal do prudloO;'chprívahl dešfových. Musil tedy
zdvojnásobiti svoje úsilí u vodní pumpy. Zatím zacal barometr
velmi povážlive klesati. Hned nato se prihnala nová a ještc
prudší boure. Gerbault byl již ustavicným pumpováním silne
vycerpán. Mimo to hyl velmi hladov. nehat rozbourené more
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o delším manévrování zakotvil Gerbault v prístavu new
orském. Sotva vystoupil na breh, byl obklopen množ
diváku, reportéru. fotografu. Všichni byli nesmírne pre

peni, když jim sdelil. že prijel sám na malé lodici z Francie.
rbaultovi. který po tri mesíce témer s nikým nepromluvil,

o J1otíŽ(!odpovídání na množství otázek. Stal se opet za-

nosným na cloveka musí vésti tak, jak toho za]em ve
rejné péce o zdraví lidí vyžaduje, a ne tak, jak to snad
záimum zemedelské produkce postací.

Není k tomu vskutku treba žádných zvláštních ÚvaH.
aby bylo receno, že predmetem pusobnosti vcterin:í
rovy není jenom zvíre, nýbrž také clovek, a srovnú
me-li omezenou hodnotu ceny zvírat a neomezeno,!
hodnotu zdraví lidského, musí býti také receno, že zá
jem ochrany zdraví lidí musí býti pro pusobnost vete
rinárovu. jakmile se dostane do vztahu k ochrane zdra.
ví lidského. zájmem rozhodujícím. _

Nutí tedy životní potreba k tomu, aby verejná péce
O zdraví lidu vfrznam pusobnosti veterinárovy príslušne
hodnotila a aby se postarala o to, aby se veterinár vŠU
de ve verejné péci o zdraví lidi uplatnil s p In o u o d

o ved n o stí z a o c hra n u Ii d s k é h o zd r a ví.
de se uplatniti má. Aby tento nedostatek byl vyro\'
án. je potreba, aby byla veterinární služba ve svém
ztahu k ochrane lidského zdraví rízena a vedena vc-
ejnoll pécí o zdraví lidí. Úkol tento není malý, jedná se

tu, jak to dnešní potreby kážou, v nejširším smyslu
O ochranu zdraví cloveka pred nebezpecím vyplývají
lm ze styku se zvíraty a produkty ze zvírat, z poží
ání animálních potravin a z prumyslového zpracování
rovin. Boj proti nákazám zvírat musí býti norma

vne i ve výkonu veden tak, jak toho verejná péce
zdraví lidí potrebuje. V kontrole animálních potravin
usí býti uplatnení veterináre (\plné s plnou odpovcd-

oslí za jejich požívatelnost. I v živnostenské hygiene
lI\usí b~·ti význam veterináre jinak a plne hodnocen a

lášte v tomto smeru musí býti vše c h n o o d v fr

hovy veterináre až po úrední cinnost
op 1 n e no. Také v hygiene venkova, jak se o ní pri
ezinárodních akcích mnoho hovorí. musí se veterin{lr
tricne uplatniti.
Vzdelání veterinárovo musí se vyvíjeti z predpokladu

v zacátku uvedené široké definice veterinárství,
níž vyplývá také nutnost rozšírení a prohloubení
erolékarského studia. Výchova na vysoké škole
ero!ékarské musí vyhovovati plne nejen péci o zeme-

elství. ale musí býti hlavne doplncna a zdokonalena
e všem, co od veterinárství péce o zdraví lidí žádá;

tacÍ. aby bylo predmetem hygienické výchovy jen
re, je nutno, aby se jím stal také clovek.

e zajímavé, že vývin veterinárství pri všech tech
nacených obtížích jde sám ve smeru správného po-

n! a na programu mezinárodního sjezdu veterináru
ondýne letošního roku objevuje se poprvé nutnost
ravy o vztazích pusobnosti veterináre k verejné
o zdraví lidí.



Ptítomnost.,

mu znemoži'tovalo uvarení jídla. Musil se tedy živiti jen lodními
suchary. Jeho síly prchaly, práve kdy jich bylo nejvíce zapo
trebí. Nekolik následujících dnu situaci nijak nezlepšilo. Teprve
ctrnáct dní po jeho vyplutí se more ponekud uklidnilo. Ger
bault mohl si zase jednou dopráti teplé stravy. K veceru téhož
dne spatril pred sebou zemi a svetla prístavu Saint-David.
Ponevadž noc byla na blízku a more bylo stále ješte dosti ne
klidné, zamíril svoji lod od pevniny. Ráno nevidel již žádnou
pevninu. Zjistil, že se od ní vzdálil plných tricet mil. Nezbylo
tedy než obrátiti, upraviti plachty a kormidlovati zpátecním
smerem k pevnine. Odpoledne se zeme pred ním objevila znovu

a Gerbault mohl konecne veplouti do prístavu, v nemž práve
kotvil americký torpedoborec.

Následujícího dne si vyžádal povolení k pobytu na ostrove,
sehnal delníky a pustil se s nimi do oprav. Také plachty bylv
po dlouhé bouri silne porouchány. Po zrestaurování lodice od

plul Gerbault z prístavu Saint Georges do liamiltonu, hlavního
mesta souostroví bermudského. Strávil tu nekolik príjemných
týdnu. Byl jmenován cestným clenem Royal Bermuda Yacht

Clllbu. ZLlcastnil se jako divák rady sportovních podniku,
hlavne plaveckých. Poznal zde i pozdejší premožitelku kanálu,
americkou plavkyni Ederlovou. Mezitím zjistil, že Ferecrest
stále nabírá ješte vodu. Dal jej proto vytáhnouti na pevninu
k dukladné oprave. Když potom po trímesícním pobytu zvedal
kotvy, byl presvedcen, že jeho lod je opet ve skvelém stavu
pevná a odolná, jak nikdy pred tím. '

Po dosti nepríznivé plavbe kolem ostrovu na jih od Porto
Rica se dostal do antilského more a posléze k panamskému
kanálu. Druhého dubna pristál v námorním prístave Colonu.

Musil podstoupiti prísnou prohlídku, zaplatiti obvyklý poplatek
za prujezd kanálem. Nesmel proplouti se zdviženými plach
tami, nýbrž musel se nechat vléci. Posléze mel za sebou Atlan
tik, panamský pruplav a ve plul do vod Pacifiku. Dríve však

než se pustil na širé more, zakotvil v umelém prístave Balboa,
v nemž stály na kotvách americké križníky Rochester a Cle
veland; Firecrest vedle nich vypadal jako hracka. Presto budil

pozornost. lined druhého dne byl Oerbault pozván na palubu

Rochesteru, jehož kapitán usporádal na Gerbaultovu pocest
banket. Záhy se seznámil s mnoha dllstojníky a mel v príštích
dnech možnost zmeriti s nimi své síly v tennisu. Z prístavu
chodil casto pešky do, mesta ,Panamy, hlavne na rohovnické

zápasy, které jsou zde velmi oblíbeny a casto porádány.
Po dvou mesících pobytu se Gerbault rozhodl pokracovat!

v plavbe. 31. kvetna za ranního ú:witu pak zvedl kotvu 11 za
míril smerem k ostrovum galapagským, vzdáleným osm set
mil. Brzy se dQstal do pásma velkých veder, témer úplného
bezvetrí, prudkých lijáku, hromobití a dusna. To bylo za ne
dlouho vystrídáno velmi lehkým vánkem, který však nedovedl
primeti lod k rychlejší plavbe. Gerbault využíval této doby ne
hybnosti a necinnosti k ctení svých oblíbených autoru. Jinak
pozoroval morské ptáky, lovící s jedinecnou zrucností rybky,
a bohatou zvírenu vodní. Zabýval se též rybolovem. lilavne

harpunování ryb mu ukrátilo mnoho dlouhých chvil. V této
dobe mrtvého klidu zkonstatoval, že mu cervené mouchy daly
násadu do zá oby brambor a ty že se zmenily v slizkou, ne
požívatelnou hmotu.

Zatím se dostal posléze z pásma klidu a vepluJ do príznivého
vánku. S príznivým p,lsmem se opet objevovaly létající ryby,
které hlavne za noci hojne uvázly na palube a skýtaly mu tak
cerstvou potravu. Konecne 15. cervence v sedm hodin dal

sbohem severní polokouli a spatril naposledy severku. Zane
dlouho dostihl ostrovu galapagských a po triceti sedmi denní
plavbe z Panamy dostihl zátociny Rose Blanca. Ostrovy

Galapagos nebyly do nedávna vubec obydleny. Jen obcas
u nich zastavovali vel rybári, aby doplnili zásoby pitné vody,

126

Gerbault byl prekvapen množstvím živocišstva v této kon
cinc. Ve velké výši kroužilo množství ptáku. Vody se hemžily
rybami, namnoze krásne zlatými. Nechybeli ani žraloci. Na
skalních útesech ostrova hnízdila úplná mracna morského
ptactva. GerbauJt zde nezastavil, ale plavil se dále, až dostihl
malého prístavu Puerto-Chico.

Na brehu byl uvítán tremi osobami; kapitánem prístavu a

guvernerem souostroví. Když zjistili, že je Francouz, pozvali
jej ihned k hostine. Zde se seznámil se starickým Anglicanem,
který sem prijel pred padesáti lety. Byl k smrti nadšen, když
slyšel, že Gerbault zná jeho rodné mesto. Tento starec, který
již pomalu zapomnel svuj rodný jazyk, sloužil za tlumocníka.
Druhý den byl Gerbault pozván k majiteli ostrova, sei'toru
Manuel Cobosovi. Jeho hacienda ležela v malebném zákoutí,

obklopena citronovníky, oranžovníky, bananovými, ananaso
vými palmami. Mladý majitel haciendy mu vyšel vstríc a zval
jej bezvadnou francouzštinou k pobytu. Gerbault však poznal

záhy, že pobyt na této púde není zrovna bezpecný, ponevadf
sám majitel žil v neustálém strachu pred lupici a mel proto
svuj dum zmenen v úplný arsenál. Gerbault se tedy rozhodl
hned po hostine, usporádané na jeho pocest, k návratu na
svoji lod, o niž zacal míti vážné obavy. Za temné noci, casto
bloude, dostihl pobreží a vstoupil na lod, na níž se zatím ješte
nikdo neodvážil. Druhého dne po doplnení zásob se pustil na
další plavbu, která zacala slibne a za príznivých vetru.

Povetrnostní pomery byly dokonce tak príznivé, že Gerbault

prekonával všechny své dosavadní rekordy. Až dosud urazil
za dvacet ctyri hodiny plavby nejvíce 105 mil. Zde však hned
prvého dne absolvoval 113 mil a v následuiících dnech pak
122, 122 a posléze dokonce 144 mil. Pak síla vetru ponekud
ochabla. Gerbault se živil ponejvíce rybami. Cítil se úplne
zdráv, silný a v nejlepší telesné kondici. Za príznivých pod
mínek povetrnostních dny rychle utíkaly, až 31. srpna se dostal
Gerba1lJlt do pásma klidu a bezvetrí, v nemž byl nucen pobýti

necinne celý týden. lined nato dostal do zad prudký vítr, který
se zmenil záhy ve vichrici, doprovázenou morskou bourí, která
sice douho netrvala, ale presto ucinila úplnou spoušt v jeho
plachtoví a rahnoví. Konecne po více méne príznivé plavbc
uzrel pred sebou 16. zárí pobreží ostrovu Mangarevy. Minul

ostrovy Kamaka a Makaroa a zakotvil posléze po 48 dnech
plavby u zálivu Rikitea, porostlého buine kokosovníky, zrní·
tajícími své kuceravé hlavy v prímorském vánku. V prístave
byl podroben prohlídce starým francouzským vojínem, pro
vázeným nekolika domorodci, prý snad nejprísnejší, jakou za
žil na celé své plavbe.

Jeho príjezd vzbudil pochopitelne velkou sensaci na celé
Mangareve. lined po vystoupení na breh byl provázen celou
tlupou domorodcu k vládní budove, v niž byl prijat starickým
zástuJpcem ~uvernéra a jeho ženou. Druhého dne si vyjel na
ostrov Akamaru, kde byl k svému prekvapení uvítán špalírem
detí, které mu jednohlasne zvolaly na pozdrav: "Bonjour Mon
sieur« a zazpívaly pak Marseillaisu. Potom vystoupilo malé
devcátko z rady a predneslo uvítací básnicku. Pak byl zahrnut
radou domorodých daru. Pobyl na ostrove nekolik dnu. Jed
11oho jitra byl probuzen ohromným krikem. Vstal, aby zjistil
pricinw, a spatril viíždeti do prístavll lod, dovážející sem pra-.
Yidelne dvakrát rocne poštu. Príjezd lodi oživil rázem celou
Rikiteu. Ženy se odely pestrobarevnými rouchy a tancily na
pobreží. Byly témer vesmes mladé a hezké. V tanci pokraco
valy za doprovodu celého kruhu domorodcu až do noci.

Gerbault pobyl na techto ostrovech dva mesíce, behem
nichž se seznámil velmi blízce s domorodým jazykem. Oby
vatelé ostrova, kterí se k nemu chovali z pocátku ponekud

chladne, prilnuli k nemu pozdeji velmi srdecne. 10. listopadu

byl zde zaháje!l lov perel. který oživil silne všechny zátoky.
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(Deje se ve schuzi jedné vážené hospodárské korporace. Za
našich dnu.)

Pan president: Tak, pánové, porad naší schuze je celkem
vycerpán.

První výbor: Pockat, nemeli bycllOm neco delat s tím mlé
kem~

Pan president: S jakým mlékem?
První výbor: No, jak ten ministr o 101ll mluvil v rozpoclo

vém výboru.
Druhý výbor: fo, fo jsem si precetl s guslem. Poslechnete,

]Hínové, to je Ocím ale svinstvo s tím mlékem. }á už dávno
cekal,' že neco s tím bude. Vždyt už to lakhle dál nel';lo. To
jsem vám loni videl ty posudky toho ústavu, co je pres po
rádné mléko a polraviny vubec, ale to jsem se Dám divil, že
do foho nekdo nejde v novinách. }á kdybych byl od novin,
lak bych do loho mlátil jako blázen.

První výbor (trochu uštepacne): To j.~ou reci. Od kdyfJl1k
jste, pane rado, u socialishli'

Druhý výbor (se rozciluje): Nejsem u socialistu, t!le vím,
co leckterý mlékar s tím provádí. To volá do nebes.

První výbor: fo, když potom takhle mluví clen naší kor
porace, to Je težká vec.

Druhý výbor: Jaká težká vec? Co se vlastne stalo?
První výbor: Ješte málo se toho stalo? Socialistický mi-

morodci velmi zdrženlive, domllívajíce se, že prijel jen proto
sám, že se zba'il ostatních spolucestujících, jak se tomu stalo

v techto koncinách pred nekolika lety. Potom jim neimpono
valo, že byl jenom v plavkách a ne v kajhotech. Ale jako
v rade predchozích prípadll, získal si i zde Gerbault záhy mno
ho prátel a ctitelu, ktcl-í se prímo predháneli v dukazech po
hostinstvÍ.

Stromoví ostrova bylo vcsmcs mladé, poncvadž staré veli
kány byly v pravém smyslu odneseny spolu se vším i s množ
stvím lidí cyldone'TI, zachvátivším tyto kraje pred deseti lety.
Hlavní potr:lvou domorodcu byly ryby, kokosovníky a mor
ské želv~·. Tyto tri pokrmy se strídaly v ruzné (,prave a v ruz
ném poracIí každodennc na zdejším jídelním lístku. Když ko
necne n"dešel i zde den jeho odjezdu, zašel Gcrbault do ostrov
ního skladište, aby z nej doplnil nekteré zásoby. Požádalo pét
liber rýže a byl prekvapen, když mu domorodec navážil deset

a s úsmevem rekl, že nic nestojí. Nemohl odepr1ti, aby je ne
urazil. Situace se stala kritickou, když prišel vlastník skla
dište a chtel mu toto dáti celé zdarma a nechati všechny jeho
zásoby prenésti hned na Gerbaultovu Iocr. Jen s krajním úsilím
se mu podarilo zmírniti tento príval pohostinství. S odlivem pak
vyplul znovu na širé more, aby po denní plavbe pl'istál u dal
šího ostrova a to Makemo. Hned pri vstupu na pevninu byl

slavnostne privítán domorodci, kterí mu v radách prinášeli
dary. Musil nekteré prijmouti, aby je neurazil. Obyvatelstvo
zdejšího ostrova bylo velmi zdravé, sveží, silné. Mnozí chlapci
byli úplnými virtuosy v plavání a potápení a Oerbault pre"
veškeru svoji zdatnost a sílu se nemohl s nimi meriti. Oerbaul,
pobyl mezi nimi jen sedm dní. Presto, ale si je oblíbil za tuto
krátkou dobu opravdu nesmírne. Srovnával své, dosti trudné
mládí se šfastným mládím techto lidí na ostrove prímo pohád
kovém. A tu si rekl, 'Ž~ až jednou pomine jeho bludni touha,
až si bucle chtít založit rodinný krb, pak že to nebude nikde
jinde, než zde. Eddie.

NoE TLLIu

Starosti s mlékeln.
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Všude se to hemžilo cluny, pirogami, lidmi. Gerbault si vyjel

následujícího dne na malé bárce s puškou a filmovacím apa
rákm na malou objíždku po okolí. Brzy jej doprovázelo ne
kolik žraloku, z nichž jeden meril pres šest metru. Gerbault
IIcodolal, aby po nem neposlal nekolik ran ze své kulovnice.
Ranený žralok se vymrštil a uderil do bárky tak prudce, že by
ji byl málem potopil. Jen zteží se podarilo Gerbaultovi rych
lým veslováním uniknouti z místa nebezpecí, na nemž rancny
dravec víril šílene, barve vodu proudy krve. Gerbault doplul
pak ke skupinám lovcu perel a pozoroval jejich pocínánÍ. Pra
covali vždy dva a dva. Jeden se potápel a druhý bdel nad ním
s harpunou, aby jej ochranoval pred žralokem. Rutinovaní po
tápcci vydrželi pod vodou, až pres dve minuty. Gerbault zkusil
sám lov perel a s úspechem. I jiné domorodé práce provádel
záhy zrucne. Není divu, že stal se záhy u domorodcu oblíbe
n$·m.Ale cas rychle prchal a Gerhault musil pomýšleti na další
plavbu. Jeho rozhodnutí odplouti vyvolalo mnoho žalu u domo
rodcu. Prosili ho, aby u nich zLtstal a žil jejich životem. Ale
more již znovu volalo Gerbaulta; pripravil firecrest k další

plavbe, jednoho rána napnUlI plachty a hnul se z prístavu Ri
kitea, zdraven všemi obyvateli ostrova.

Hned prvni den plavby mu prinesl príval dešfov~'. který za
hn~1Garbaulta do kabiny. Zde za vecera hnulo se cosi v jeho
nitru. Položil si otázku, proc vlastne stále bloudí, bez cíle,
utríc nebezpecí? Ríká si. že zeme, jíž opouští, se mu tolik
líbila. Byly na ní krásné ženy. Mohl si jednu z nich vzíti z:i
?CIIU,míti bronzové snedé deti a býti šfasten. Ale toto hnutí

b '10 okamžité. Volání more je záhy úplne prehlušilo. Gerbault
zamíril k Marquisám, které po nekolikadenní pomerne príznivé
plavbe dostihl. Zakotvil u ostrova Tahu Ata. Nikde nevidel
stopy života. Krajina zde byla sveží, divoká. Preplul tedy
k protejšímu velkému ostrovu rIiva-Oa s mestem Atuana. kde
byl uvítán radou Francouzu. Všichni byli zvedavi na jeho prí
beh\'. ltrzy jej zahrnuli i dotazy o sportovních událostech,
o jeho tennisov~'ch úspeších. Byli jeho príchodem radostne vy
trženi z jednotvárnosti. Oerbaul t prijal jejich pohostinství a
znstal na ostrove pres vánoce. Pak pokracoval v plavbe k d"l
fmu ostrovu Nuku-fiiva, vzdáleném asi sto mil na severo-

\'Ýchod. I zde se mu dostalo velmi srdecného prijetí od krajanú
i od domorodcu, zvyklých ješte na bohaté pohoštení cizincu.
Nepobyl zde však dlouho a za nekolik dní plul zpct na Hiva-Oa
kde ztrávii opet mnoho chvil s práteli. Podnikl výlety po o~tro
ve. seznamoval se s jeho krásami a mravy. Pestoval hodne

plování, což se mu jed)1ou mohlo státi osudným a prinésti mu
mrt v chrtánu žraloka.

Ale za nedlouho pocítil opet nutkavou touhu po mori a po
odjezdu, prestože ostrovy markýzské byly jedním z málo míst

S\'ctc, s nímž se loucil s opravdovym bolem v srdci. Za
nního úsvitu 9. února zvedl kotvu a vzdaloval se zvolna od

trova, který mu tak prirostl k srdci a jehož obyvatelé mu
utne kynuli naposledy na pozdrav. Po dvoudenní plavbe do-

tlhl ostrova Fatu Hiva, kde byl prijat domorodci, kterí byli
mer vesmes nemocni. I celá krajina mela r;Jz nezdravosti,
lormovanosti. Nezdržel se zde proto dlouho. Po dvoudenním
bytu pustil se znovu na more, maje za cíl souostroví ta
tské.

Pla"ba 7. Markýz na Tahiti je velmi nehezpecná, ponevaclž
mori je rozseto velmi mnoho atolu a korálových útesu. Oer-

b ultovi se však nestal žádný z nich osudným. Po osmidenní,
pomerne klidné plavbe zahlédl již ostrov Ravoiu. Poprvé pri
tál za své plavby u atólu, který na nej pusobil mohutn~'m

dojmem. Manevrování lodí mezi množstvím korálových útesu
bylo velmi obtížné. Podarilo se mu však prece. Brzy byl ob
klopen nekolika domorodci, pripluvšfmi na primitivních clu

ech. a rO;l;váll k hostine. Presto, ~Ie se k nemu chovali do-
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nistr si troufl! $I! plést do obchodu, ci mli mu budeme snad
jeUe tleskat?

Druhý výbor: To byl socialista, ten ministr?
První výbor: Oni jsou dobrej. On je ješte porád socialista,

ten ministr. To je to nejhorší. Kdyby to rekl na príklad náš
ministr obchodu, to by byla jiná. Ale on núš ministr by to
nik'dy nerekl. Ale nemužeme dovolit, aby neco takového rí
A:al socialistický ministr. Mne do mlíkaru nic není, tady me
zi námi žádný není, ale když se to vezme kolem a kolem, tak
si musíme jíci, dnes mne, zítra tobe. já myslím, že neco
podobného si nesmíme dát líbit. Prece nemáme ješte sociali
stický stát.

Druhý výbor: No to je zas ·pravda. Když to byl socialista,
mohli bychom se ozvat. Ale pravdu mel, to si mužem Nci
mezi sebou.

První výbor: IIergot, neríkejte mi to takhle. Musíme prece
udelat ohražení. Tak co si budem ríkat mezi sebou, že mel
len socialista pravdu. Socialista si nesmí opovážit útocit na
Jedno celé obchodní odvetví. Kampak bychom to prišli.

Druhý výbor: No, vždyf já jsem proto, abychom se ohra
dili, když to je socialista. Ale na druhé strane prece musíme
uznal, že tentoc. Vždyt prece tam cetl posudky toho stát
ního lÍstavu, co je pres to. A vždyf je to známá vec.

První výbor: Když se to stane tu a tam, to se ví. Ale hned
na celý obchod. A socialísta k tomu - to známe. To je vo
lební kampatl. jestlipak tohle bylo možné za minulé vlády.
Ríkal jsem, že ji budem ješte špendlíckem vyhrabávat. Ale
vy ne, usnesli jste se na projevu. že vítáte širší vetiiinu. Tady
máte tu širší vetšinu.

'P,1n president: A co tedy chcete delat~
První výbor: Ohradit se musíme. Nedáme si to líbit. To

by za chvíli si vzpomnel každý. Tyhle zájmy spofrebitf'lu a
jak se to všechno jmenuje, to jsou pekný vymoženosti.

Druhý výbor: Pane rado, nemáte nekde naposled nejaké
mlékarství?

První výbor: Nemám, ale nemužu se na to dívat, jak sl'atá
práva na.šeho obcllOdu se takhle Mapou. Co pak k vuli neja
kému mízerovi, který obcas prileje trochu vody do mléka.
smí si nekdo opovážil hned lakhle vyvádel v parlamente? To
je krásnej parlament.

Druhý výbor: To já souhlasím, když to byl socialista. Ale
jak to udeláme, aby nám nevynadali v novinách, že to kry
jeme?

První výbor: To je práve ten vtip. Udeláme resoluci, ve
které rekneme, že nám ani nenapadá hájit ty mlékare, ale že
si to takhle nemužeme dát líbit.

Tretí výbor: To nám ale reknou, že prece jen hájíme ty
mlékare.

První výbor: To záleží na tom, jak se to udelá. Mužeme
tam treba dát, že se takové veci nesluší na ministra. On po
tom zaleze, když uvidí, že se to na nej nesluší.

Tretí výbor: Ale tohle prece nemužeme ríkat. Ministr pre
ce smí povídat všecko, co je pravda.

První výbor: Ono prijde na to. jak .~e la pravda rekne.
Co pak to byla nejaká pra.oda?

(Rozpacité mlcení.)

DrulfJí výbor: Tak snad by bylo nejlepší, aby tuhle pan
rada dal nejakou tu resoluci dohromady.

(Obecné volání): Výborné.
První výbor: No, když tedy myslíte, pokusfm Je. (J'etme

na stole kousek papíru a s tužkou D ruce nad ním zacne
uvažovat.)

Ostatní (se zatfm baví).

Za chvíli:

První výbor: Tak pánové, už to mám.
Pan president: Tak prosím. je tu návrh.
První výbor: Tak by se to mohlo ríci takhle: Nechceme

hájit fírmy, kde byly zjišteny závady, ale pokládáme za
nemožné, aby se to verejné ríkalo v parlamente, zvlášt když
to ríká ministr.

Druhý výbor (se drbe za uchem): To se mi jaksi nezdá.
První výbor: Tak si to udelaj sám, oni socialisto.
Pan president: Ale, ale, pánové. Myšlenka v resoluci ob

sažená je beze sporu dobrá. Snad bychom ji mohli jenom
jinak formulovat. Rácíte rozumet, abychom nikde nenarazili.

Tretí výbor: Mohli bychom tam dát.. že se takové veci ne
mají ríkat bez dukazu.

Druhý výbor (kricí): ježíšmarjá, jaké ješte chcete ... (ne
domluví, ponevadž pan presidenl se na neho podíval).

Pan president: Vidíte, pánové, myšlenka se kry sta lisuje.
První výbor: To je správné. Mužeme tam dát, že takové

veci nesmí ríkat v parlamente ministr, když nemá dukazy.
Tretí výbor: Když nemá dukazy, které by verejnost mohla

kontrolovat.

Druhý výbor: Ale, j~k to chcete ... (nedomluví, ponevadž
.iej opet zarazil pohled páne presidentuv).

Pan president: Zejména je duležité, abychom se ohradili
proti paušálnímu obvinování celého stavu, když nejsou du
kazy, které by bylo možno kontrolovat.

Proní výbor: To je to pravé. Navrhuji, abychom se tedy
usnesli na resoluci: Nechceme hájit firmy, u nichž byly zji
Ueny závady, ale protestujeme, aby ministr paušálne oboi
110val celý stav, když neuvede dukazy, které by mohla ve
rejnost kontrolovat.

Pan president: Snad bychom nemeli jmenoval prímo mi
nistra. Mužeme ríci, že se nehodí, aby z lak vysokého místa
se takové obvinení pronášelo.

První výbor: Výtecné. At .~e chytí za nos, když je na ta-
kooém vysokém míste.

Pan president: Souhlasí pánové s touto úpra.vou resoluce?

(Všechny ruce se zdvihají.)

Pan president: Konstatuji, že resoluce je schválena jedno-
myslne. Dekuji pánum a koncím schuzi. Kaph.

,l; OVÉ KNIIlY.

j. B. Foerster: Zápisník hudebnikuv. Z obsahu: Volné kapi
toly o moderní symfonii. Verdiho »Stabat mater«. Skizzy z nej
mladšího hudebního hnuti v Nemecku. O powagnerovské
zpevohre. Smetana a Mahlcr. Bruckncr atd. Stran 140. Státní
nakladatelství, Praha II., Ostrovní ulice.

R. j. Vonka: Mírová myšlenka a smysl ceských deJin.
:=; peti mapkami. Nákladem Svazu Nár. osvobození v Praze.
Kc 10.--.
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