
Krise státnictví.
riem krisím, které hubí dnešní svet, pridružila

nová, nikoli nejmenší, krise státnictví. Státník
, který vidí a který se odvažuje. Který vidí více
prostrední príciny a následky, dovede se vmyslit

. uace a potreb druhého, po prípade i odpurce,
de také to, co seznal správným a nutným, pro
roti prirozenému odporu masy, neschopné sledo
ho myšlenku a pochopiti úcelnost jeho jednání.
edovede posuzovat politické ciny než podle úspe
úspech posuzuje podle nedostatecne poznaného
e sobecky chápaného zájmu. To je rub demo
• Na státníka v naší dobe kladou se nesmírne
é požadavky. je težko dnes býti Bismarkem.
i státník nemá co ciniti jen se svým králem a
š trochou kamarily a vítezné generality a ne-

se bezohledne omezovat jen na zájem a obzor
ho národa. Moderní státník musí býti v plném
lova smyslu svetový a musí býti soucasne aristo-

i demagogem, držet se daleko od vlivu masy
, ale neztratit vliv na ne. To predpokládá ohrom

lu inteligence i vule, autoritu i popularitu, znalost
lidi, schopnost prísného myšlení i citového puso

Státnlk, jehož bychom dnes potrebovali, musil by
rorokem doma i v cizine, musil by míti pripra

rešení, které by vyhovovalo celému svetu a do-
valo se pri tom i vlastnímu lidu, smirovalo proti
tendence všech národu a ukládalo se každému

vni i mocenskou prevahou umlcující všechny ná
i separátní zretele. je možno se divit, že ne
takového státníka, že neco chybí, tu zde, tu

ooverovi, Briandovi, Mac Donaldovi i Bruningovi?
Hson ve své první dobe mel - díky zvláštním
stem svého vystoupení - takový obsáhlý a svr
Ý plán i takovou autoritu, a i ten ztroskotal na
enf.!e W i I s o n z t r o s k o t a I n a ú k o I u d e

t I v n I h o mír u, je v I a s tni m p r a m e-
n a š i c h n y nej š í c h bed. Mír zustal tor
ebyl dokoncen, ba vnitrne nesrostl, zustal roz
ý, neorganický, sám sobe odporující. Ruzné mo
eré se v nem prolínají, stavejí se proti sobe. Spo
j nerozumejí a neprítel - nebot za techto po
lm zustal - koristí z jejich rozporu. Když Ame
vzdálila reservujíc si všechny výhody a neprejí-

ládné závazky, zejména ne závazek ochrany fran
bezpecnosti, kterýWilson prijal, nebylo tu arbitra
jlcfho evropské spory a vykládajícího autenticky
a smysl versailleské smlouvy. Tak se stalo, že
válecná historie je jedinou vzpourou Nemecka
ru - uložené mu koalicí, které již není - a
polemikou mezi Londýnem a Paríží, jichž zpu
lenl i zájmové tendence se diametrálne liší.

o, které nebylo poraženo Francií, nýbrž shlu
hodných, docasných spojencu, necítí se pravo-

odsouzené ani bezmocné, není deprimováno ani
leno. Považuje francouzskou prevahu jen za

a prechodnou, troufá si protestovat proti své

porážce a reklamovat úlevy a opravy, tu diplomaticky
jako Stresemann, tu brutálne jako Hitler a Hugenberg.
Nemecko spoléhá na osamoceni Francie a pri svém
príslovecném nedostatku míry a taktu ukvapuje se,
prehání a pusobí sobe i okolí težké nesnáze.

Tragedie soudobé politiky je v tom, že všichni mají
pravdu, k a ž d Ý s vou p r a v d u, ponevadž tu není
vyššího jednotícího hlediska. Všichni mluví soucasne,
každý o necem jiném a jeden druhému nerozumí. Každý
ví jen o vlastních nesnázích a nechápe, že je neodstraní,
dokud nebudou odstraneny také nesnáze druhého a
všech ostatních. Naopak, každý se domnívá, že mohl
by si pomoci na útraty druhého, vidí v nem neprítele,
a ac sám mu nerozumí, vykládá si jeho neporozumení
jako zaujetí, jako neprátelství. Anglicani a Americani
prejí si opravdového míru, aby byl už jednou pokoj a
svet se konecne zas dostal do svých kolejí. Myslí si
však, že stací zavrít oci, aby zmizely duvody evropského
neklidu, to jest predevším francouzsko-nemeckého na
petí. Sami hned po válce se s Nemeckem uprímne smí
rili a obnovili normální styky. Delají, jako by mír byl.
Odzbrojili a pujcovali Nemecku bez záruk. Zlobí se na
Francii, ~e neucinila stejne, zdráhá se odzbrojiti a chová
se po každé stránce neduverive.

Anglická diplomacie sráží se s francouzskou od mí
rové konference na každé politické fronte. Nyní zasa
huje i Amerika, když shledala, že její pohodlná theorie
isolacionistická se neosvedcila. Zapomínají, že pro Francii
stavejí se otázky docela jinak. Ke smírení a aspon nor
málním stykum jest treba dvou. A Francie se nepre
svedcila dosud, že Nemecko chtelo by se smíriti. Pode
zrívá je pudove z touhy po odvete, což je tím pochopi
telnejší, uvedomíme-li si tu faktickou situaci, o níž jsem
se dríve zmínil - za jakých okolností bylo Nemecko
poraženo a jak mu byla uložena smlouva. Francie pri
pravuje se tudíž se zatatými zuby k odporu, není z tech,
jež by se vzdávaly. je však rovnež uzavrena jen do své
bezprostredne pocitované potreby, pod sugescí strašli·
vého nebezpecí, takže nevidí ani, že poškozuje a tudíž
si odcizuje své velké a rozhodující spojence, ani že
Nemci sice nemohou zustat v zuboženém stavu, do nehož
byli neštastnou válkou privedeni, ale nemusí proto ješte
pomýšlet na válku novou, nebot to záleží také na vy
hlídkách. Francouzská politika je více než kterákoli
jiná politikou stroze nacionalistickou, s obzorem tesne
omezeným, politikou typicky konservativní, vyhýbající
se risiku jakéhokoli pokusu a iniciativy. Tomu nikterak
neodporuje, nýbrž to naopak jen potvrzuje celá poli
tika Briandova a její osud.

je jisto, že žádný z evropských státu, které všechny
jsou silne angažovány v zápasu o mír a stojí dnes príkre
proti sobe, nemuže pomoci ani sám sobe, tím méne veci.
Každý státník francouzský, nemecký, anglický bude
podezrelý, že svými nejušlechtilejšími podnety zamýšlí
pomoci národnímu ~ájmu a tudíž posíliti posici své
zeme proti druhým. Zádný nebude moci jíti dosti daleko
vstríc potrebám odpurce, aniž si úplne znicil své po
stavení doma. To byl prípad Stresemannuv, Briandllv
a nyní Lavalliv a Bruninguv. Stresemann mohl pestovat
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lisován v rychlé serii mezinárodních pujcek. Z b roj D

r o z poc e t všech státu bude snížen rázem o 5
a pak každým rokem o dalších deset procent, až
armády octnou na úrovni pouhých policejních
K e I log g u v p a k t dostane dodatek: K d o k o I
a t z j a k é h o k o I i d u vod u, z ahá j í o
P r á tel s tví pro t i j i n é m u n á rod li, stá
se neprítelem Spojených státu s
ve r o a m e r i c"k.ý c h. Každý mezinárodní spor prij
pr~d mezinárodní forum. S por y _p r á v 11 í v Ha
g u, s por y p o I i t i c k é v Ze n ev e. Rozh
nutí Soudu svetové spravedlnosti i Rady Spolecn
národu prijaté náležitou vetšinou je p r a v o p I a t n
a nabývá úcinnosti vyhlášením. Ne níž á d n
o t á z k y, která by nemohla býti podrobena zkoum
a rešení, n e níž á d n é h o v e t a a niž á d n
mez e r y, kterou by mohla do mezinárodního fá
býti ješte uvedena válka, prohlášená za zlocin a stiha
tresty. Rudolf Procházka.

Národní solidarita?

Ústrední sociální úrad mesta Prahy vypracoval prehled vele
sociální péce o nezamestnané od lístopadu do konce cervna.
stála 10,115.500 Kc; president republíky prispel cástkou 244.000
stát 4,573.564 Kc, obec pražská 3,390.000 Kc, Komitét pro p
nezamestnaným 1,908.191 Kc. - Verejnými sbírkami bylo K
tétu odvedeno 1,644.725 Kc; hodnota vecných daru cinila 610.
Kc. - Císla tato podávají jen cástecný obraz dobrovolné péceo
zamestnané. Ale i tak je patrno, že t. zv. dobrovolná péce,ap
na národní solidaritu, apel, aby ti, kterí maji, pomohli
kteri jsou bez práce, nedovede sebrati tolík penez, aby to odpov
skutecnosti, že jsou to deseti a statisíce, kterí strádají a potre
pomoci. Ukázal se tu bežný obraz: dávali a pomáhali lidé maIl,
zámožní, zatím co zámožní - dalí-lí vubec neco - dávali
málo. - Ukázalo se, že vedomí národní solidarity tam, kde se
apeluje, aby pomohlo sociálne slabým, není tak silné, aby ú

pomohlO; je tisíce tech, kteri by mohlí hodne pomoci, které osud
zamestnaných zanechává úplne lhostejnými. - Bude na case,
v sociální pécí se pomalu prestávalo s tímto spoléháním na to, ch
nekdo neco dáti a kolík. Moderní, sociálne pokrocilý stát nesml
svých sociálních úkolech spoléhati na výsledky ruzných sbírek,
rovolných akcí atd. Práve tak jako moderní spolecnost ne
sbirky na stavbu mostú, berních úradu, na úkoly vojenské, na
soké školy atd., práve tak moderní stát celou sociální pécí by mel
niti ve svou organisovanou práci tak, aby pomoc sociálne s
nebyla závislou na tom, kolik se práve vyprosí nebo vyžebrá.
sociálne slabým nemuže viset na tenké nítce problematického
citu se strádajicími. Italie a jugoslavie, když byly postíženy
tresenim, odmítly pomocné sbirky v cizine a rekly, že je to povín
státu, aby pomohl. - Má-li nekdo hlad, bez své viny, nemá-lip
výdelek bez své viny, pak má jiste právo na pomoc z prostredktl
rejných. - Dobrovolné sbírkareni, odvolávání se na národni 50

ritu, apel k uším, které zustávají hluchými, nejen že nejsous to
tolik, aby to bylo úmerno potrebe, ale jsou známkou, že stát
loži! svoji prácí široce. Úkolem státu je, aby žádal od tech,

mají hodne, aby dali na ty, kterí bez své viny a z prícin, které
viseji s vývojem a stavem spolecnosti, jsou v nouzi. Tu nestacípl
provolání, tu je potrebí úcínnejších sociálne politických opa
pro než by se našla úhrada v státním rozpor-tu. V. OJ

Diplomacie.
Vatíkánská diplomacie má povest diplomacie obratné, I1cchybu

Zastoupení Vatikánu v Praze chce asi být výjimkou, která pot
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smírlivou politiku vuci Francii, když šlo jen o to, dostat
se z nejhorší tísne, a mohl nabídnout uznání západní hra
nice, která nebyla vážne sporná. Nemohl však, práve
jako Bruning nemuže, mluvit o fronte východní, a
všechny ohledy na Francii v Nemecku padají, jakmile
se zdá, že jich není treba. Stejne ovšem na druhé strane
mohl Briand býti k Nemcum prívetivý jen tak dlouho,
pokud šlo pouze o úlevy v provádení mírové smlouvy
a pokud tu byla nejaká nadeje, že Nemecko se Za to
smírí se svou situací. Pokud jde o Anglii, je pri svém
prostredkování ohrožena, že zpusobí zklamání na obou
stranách. Ostatne nemá dnes, kdy jako nejvíce zkapi
talisovaný a financne všude vázaný stát je mezinárodní
hospodárskou krisí težce postižena, s dostatek moci ani
autority, aby mohla jakýkoli positivní plán uplatnit.

Je tu jen jediná zeme, která je dosti vzdálena evrop
skému zmatku, tudíž nezávislá a objektivní a zároven
dosti silná, hmotne i mravne, aby mohla prijít s pro
gramem definitivního míru. Je to táž zeme, která za
vinila, že dílo parížské definitivní není: A m e r i k a.
A nebylo by k tomu treba nic jiného, než v r á ti t se
k d uch u a e vol u cní I i n i i s m I o u v y v e r
s a i II e s k é, jejíž první a vlastne poslední, vrcholnou
kapitolou je C o ven a nt Spolecnosti národu. Nej
lepší lidé ve Spojených státech cítili vždycky krivdu
a chybu, jíž se dopustili, a delší dobu cítí to již i lidé
odpovední. Ale i u nich je patrna ta timidita, ten ne
gostatek radikalismu a odvahy moderních státníku.
Z á d n Ý m p o lov i c a tým 'o pat r e ním n e
bud e nám p o m o žen o. Ž á dno ude k I a
r a c í, ž á d n Ý m i o d k I a d y a n i s I e v a m Í.
Dnes je cas na lécení od korene, bude-li treba, i na
zásahy operativní. Americký státník Kellogg prinutil
všechny státy sveta, aby se zavázaly, že nepovedou
války. Ale muže se vyskytnout stát, který donutí jiné
a donutí treba i Spojené státy, aby vedly válku. Není
k tomu treba nic jiného než trochu drzosti a hlouposti,
trochu spoléhání na príležitost. Kellogguv pakt tedy
nepostací. Nyní Hoover prosadil zastavení válecných
platu na rok. Ale Nemecko muže prosadit jejich zasta
vení navždy, bude-li jen chtít zustatv té politické
i sociální mizerii, v níž nyní vezí. To by zajisté také
nebylo to, co president zamýšlel. Ani jeho plán nestací
k ozdravení sveta. Americani prijdou ješte (a jsou tu
již: Stimson) s návrhem na obecné odzbrojení. Ale to
nebude o nic uprímnejší a úcinnejší nežli Kellogguv
pakt a Hooverovo moratorium, zustane-li jen pri tom,
jak se to nyní delá. Amerika až dosud hájí také jen
sobecky svuj tesný národní zájem. Nemá proc vésfi
války a každá válka ji poškozuje. Prekáží jejímu
obchodu, hrozí zatáhnouti ji do svého víru: tudíž ne
budiž válek. Zbrojení je pro ni zbytecné a drahé: tudíž
odzbrojte. Anglie musila sestoupit na její úroven.
Platy z válecných dluhu ohrožují konsumní schopnost
Evropy a stabilitu jejích bilancí: tudíž nebudiž válec
ných platu, aby mohly zkvétat soukromé. Stavet tyto
jednoduché devisy znamená zanedbávat složitost vecí
a zájmu evropských,- nestarat se o dusledky, že jiní
mohou jimi býti poškozeni nebo ohroženÍ. Takhle to
nepujde. Amerika muže si dovolit luxus jisté universál
nosti a svrchovanosti, ale také duslednosti a obetavosti
ve svých programech.

Uvítáme bez výhrad a s nadšením teprve ten plán
presidenta Hoovera, který bude znít strucne: V á
lec n é d I u h y spojencu se ruší. R e par a cní
p I a t y Nemecka omezují se na náhradu vecných škod
ve zpustošených územích a tento obnos bude komercia-
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nebyly vydány žádné smernice, jak se má diferenciace
provádet. MUže být prece dvojí rešení: pri zachování
nynejší prumerné mzdové hladiny jako základny zvý
šit mzdy za práci kvalifikovanou a tím ovšem zvýšit vý
robní cenu; nebo nezvýšit výrobní ceny, udržet rozsah
osobních nákladu, ale pak ovšem provést vyšší hodno
cení kvalifikované práce na úkor mezd nekvalifikova
ného delnictva. Po Stalinove reci budou musit hospo
dárští cinitelé sovetských podniku provést obecnou re
visi mzdového systému, ale úkol ten za této nejasnosti
direktivy není snadný. Muže to vésti k dosti velkým
zmatkum a všichni, na než doléhá zodpovednost, oci
tají se v nebezpecí, že v tom i onom prípade vytkne jim
nekdo "porušování generální linie". Jestliže Stalin
v záveru reci požaduje, aby se upustilo od povšechných
a slovních direktiv, pak zde se sám prohrešuje proti to
muto požadavku. Víme ze zkušenosti s jinými takovými
direktivami, že skutecne prakse se rozchází a že pak,
když už se škody z toho vzniklé projevily, prichází se
teprve s dodatecnými direktivami. Tak muže být
i v tomto prípade.

A to, co jsme rekli zde o nejasnosti direktiv, platí
i v jiných vecech - na príklad Stalinova požadavku lep
šího zásobování a bytových pomeru delnictva. Stalin
mluví o tom velmi krásne a zpLlsob, kterým se zastává
tohoto svého požadavku, je velmi charakteristický pro
Stalinovu osobnost, o které nutno pamatovat. že je
prodchnuta vulí uskutecnovat ideál; jeho pevná slova
zní nám sympaticky a nebudeme zapírat, že zásada,
kterou zde hlásá, je obecne platná, zejména že je platná
i pro demokracii, která muže být bezpecna svým trvá
ním v konfliktu a nedemokratickými rády jen tehdy,
když nebude se spokojovat s poukazy na to, že se v ní
dosáhlo sociálního nebo jiného pokroku proti minulosti,
nýbrž vedome a presvedcene bude pracovat pro pokrok
další. Stalinova slova, recená k otázce zásobovací, však
také do urcité míry prekvapují silným tónem vedomí
odpovednosti, vyplývající z moci, tónem, který nebývá
v sovetském Rusku hojný a který zasluhuje doslovné
citace. Nekterá místa citátu podtrháváme.

"Nelze se odvolávat na to, že dríve bylo méne bytu než nyni
a že proto možno se spokojít s dosaženými výsledky. Nelze se
také odvolávat na to, že dríve bývalo zásobováni delníku mno
hem horší, než nyní a že se proto mužeme spokojít s existujicím
stavem. Jen prohnili a skrz naskrz protuchlí lidé mo
hou se utešovat poukazy na minulost ... Nesmi se vy
cházet z minulosti, ale z rostoucích potreb prítomnosti ... Ny
nejší delník, náš sovetský delník chce žít tak, aby mel kryty
všechny své materiálni i kulturní potreby jak ve smyslu zásobo
vání, tak ve smyslu príbytku ... Má na to právo a my
jsme povinni zabezpecit mu tyto okolnosti. Pravda,
netrpi u nás nezamestnaností, je osvobozen ze jha kapitalismu,
neni už otrokem, ale pánem svého podniku ... Nezapominejte,
že my sami vystupujeme nyní s urcitými požadavky od del
níka - požadujeme od neho pracovní kázne, vypjaté práce,
socialistíckého soupereni, údernictví... Nedivte se tedy,
jestliže delnicí, provádejíce požadavky sovetské vládní moci,
budou se své strany požadovat, aby ona splnila povinnosti
své ... " Mimochodem receno, opakuje se tento tón i v dalšim
bodu Stalinovy reci, když mluví o potrebe odstranit "obezlicku",
rka: "Mýli se tí, kdo myslí, že obezlicku možno zapudit recmi
a zaklinánim. Ne, obezlicka sama sebou nikdy nezmizi. Tu mu
žeme a musíme odstranit jen my sami, protože my s vámi
jsme u moci a my s vámí jsme za všechno odpo
vedni .. "

Bohužel však reci a zaklínání samy o sobe nestací
také zjednat dostatecné množství zboží a produktu, po-
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Pojištovací spolecnost a - politikové.

é hromade jedné velké životni pojištovací spolecnosti byli
do rozširenéreditelské rady tri bývalí ministri (a dosud aktivni

). - Je to pojištovací spolecnost, u níž nejvetší procento
pripadá ne na Ceskoslovensko, ale na Rakousko. Považoval
nesprávné, kdyby ceskoslovenský politik príjal funkci v ta
Itelské rade. Métier ceskoslovenských politiku není sedet

ch radách pojištovacích spolecností, jejichž kapitál uvádí
ich. Bud clenství ceskoslovenských politiku - bývalých

v takové reditelské rade má býti okrasou techto spolecností;
~. polítikové (bývalí ministri) nemeli pripustit, aby byli jen
, visitkou takové spolecnosti. Nebo: pocítá se skutecne se
ci techto politiku v oboru životního pojišteni? Ríká se, že
t1kovéjsou hodne pretíženi; je to pravda. Mohou pak prí

funkci v pojištovací spolecnosti, mohou se v ni uplatnit, mo
ni pracovat tak, aby se nereklo, že to je jejich práce, že jsou

vady, pokyny, zkušenosti, o které usiluje tato spolecnost, a
to není jen jeji úsilí o jména politiku? Mohli bychom mluviti

tibilite. Ale vystacíme s prostým rozumem a nemusíme se
ti inkompatibilíty; zdravý rozum nám ríká, že clovek má jen
,a že politik nemuže - je-Ii to politik vážený a exponovaný
at v oboru pojištovaci spolecností. - Není potrebi, aby po

Zlscdalív reditelských radách. Staci, budou-Ii mít politikové
hospodárskou orientaci. - Nedivime se, že hospodárské

a akciovépodniky chteji mít ve správnich radách exponované
•Známesituaci a rozumime temto podnikt1m. Hledaji se však

, kterí by dovedli ríci: ne; hledaji se politikové, kterí by
protestovati. V. G.

Stalin promluvil.
II.

, StaIin tedy hlásá dusledné odstranení mzdové
elisace. Jestliže dosud bylo mzdové hodnocení
ovanéa nekvalifikované práce jen málo odlišné,

mená nová diferenciace? To je otázka, která je
važná,ale konkretne nereklo ní Stalin nic a také

• Již Mamlaggi jednal v Praze krajne neobratne. Nunciovi
zdarila podivuhodná vec: že verejné mínení nábožensky
národa, verejné minení nekatolických katolíku, katolíku
ch, národa se slušným procentem lidí bez vyznání a se

poctem príslušníku nekatolických církvi se citove postavilo
a Kordace a proti nuncioví. - Sotva ovšem by se toto

1Illnenípostavilo za jiného predstavitele církve katolické
e by se nepostavilo na pr. za biskupa Kašpara, jehož mnohé

IleSlypriliš ráz clánku z "Lidových Listu". - Katolický list
kontroversichoval velmi rozpacite. Vatikán v poslední dobe

ploval rozdí! mezi církví a politickými stranamí kato
Byl to také Kordac, který usilovalo náboženskou práci ka
- Usilovalo to protí politickému katolictvi u nás, predsta
U Srámkem, Mayr-Hartingem a Hlinkou. - Pohodlné sta-
katolickéhotisku u nás - nemichat se do veci a poslouchat
-mu umožní!oobeplout nutnost hovorit o tom, že pomer mezi

arcibiskupem a lídovou stranou nebyl vždy harmonický,
ou lidovéstrany, která vice ocekávala od stylu p. Sádeckého
ta, než od uplatnováni zásad, které hlásal dr. Kordac . -

tu postaví! mimo šachovnici muže, který si dovedl zjednati
I mimo farnost katolíku, který však nenašel slyšící a verící

sujicímikatolíky. - Težko prohlédnout úmysly Vatikánu.
I(ordacovediplomacie vatíkánská sotva prospela katolicismu

K.T.
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trebných pro bezvadné zásobování. Stalinova pripo
mínka muže být úcinná jen tam, kde zásobovací po
mery jsou ztíženy liknavostí odpovedných cinitelu, jak
však zlepšit zásobování v továrne, která i pri nejlepší
snaze ptíslušných orgánu nemuže sehnat zásobovací ar
tikly nebo nemuže je distribuovat, ponevadž transport
jich vcas nedodá. Všechno se nemuže opatrit volne,
vždyt celé hospodárství je, jak se u nás ríkalo za války,
vázané a zásobování na konec závisí na zásobovacích
ústredích. Pak ovšem je velmi težké splnit prání nebo
rozkaz, aby se zlepšilo zásobování v tom ci onom pod
niku. Po Stali nove reci a na základe principu v ní vy
ložených, bylo vydáno na príklad narízení "o úkolech
uhelného prumyslu v Donecké pánvi", obsahující po
kyny ve všech bodech, které vytkl ve své reci Stalin.
Mimo jiné cteme tam také takový príkaz: "Naiizuje se,
aby bez odmluvy byly odstraneny fronty v jídelnách a
družstevnich obchodech, aby se zajistilo vcasné dochá
zení prumyslového zboží a nezbytné zlepšení ve spolec
ném stravování ... " Chudáci úrednici ve správe donec
kých trustu lámou si asi hlavu, jak to mají udelat, aby
bylo tolik zboží, aby se u obchodu netvorily fronty a aby
zásobovatelé vcas vypravili a železnice vcas dopravila
to, co se muže dopravit. Pozítrí muže kontrolní komise
nebo delnicko-selská inspekce ci sama komise pro do
zor nad vykonáváním vládních direktiv prijít na vesnici
a najít frontu lidí cekajících na to, až se bude v konsumu
vydávat mouka nebo tlacících se koupit si kalhoty, je
jichž partie práve došla. Nebot "odmluvy" se netrpí a
proto nikdo nesmí dokazovat, že bylo prideleno malé
množství mouky a že po desateronásobných urgencích
a hrozbách podarilo se prece jen dostat partii kalhot,
ale že kalhoty obyvatelstva jsou v takovém stavu, že
by si je chtel koupit každý, ac jich prišlo jen nekolik
tuctu. Zásobovací obtíže nejsou zjev lokální, ale celo
státní a pak ovšem takové povšechné direktivy jsou
málo platné.

Pres to nutno Stalinovi priznat, že ve chvili, kdy je
toho treba, dovede jít proti proudu, i když jej sám vy
volal. Tak tomu bylo i s násilnou kolektivisací, to jest
donucováním ke vstupu do kolchozu. Když tento po
stup hrozil obrovskými národohospodárskými ztrátami,
zastavil jej a místo zjevného násili stocil politiku tak, že
se užívá neprímého nátlaku prednostním postavením
a výhodami kolchozu. jeho tehdejší obrat vzbudil
mnoho nelibosti, ba pro Stalina nastaly i kritické chvlle,
ale dovedl si uhájit posici nejen tím, že má v ruce apa
rát komunistické strany, ale také proto, že jeho postup
byl takticky skutecne jedine správný. Tato odvaha jít
proti proudu projevuje se také tentokráte v jeho vývo
dech o potrebe opustit nepretržitý pracovní týden tam,
kde nejsou príslušné predpoklady. Není pochyby, že
tento pokyn vudcuv vzbudí nelibost v radikálních, kraj
ne levých místech komunistické strany, nelibost, která
zustane pod povrchem a projeví se v tendencích sabo
tovat tuto direktivu. Pres to, že komunistická levice
má v sov. Rusku trvalé oznacení "levý" oportunismus,
pri cemž slovo "levý" piše se vždy v uvozovkách a vy
slovuje s ironickým prízvukem, aby se vždy pripamato
vávalo tvrzení, že levý radikalismus je maskou reak
cního oportunismu, existuje v sovetském Rusku dosti
komunistických radikálu, kterí z presvedcení by chteli
prosazovat komunistické myšlenky na plno. je pocho
pitelné, že i cástecný odstup od nepretržitého pracov
ního týdne, jehož sociální význam spocívá v peti denním
pracovním týdnu, který rozvrhem smen umožnuje ne
pretržitou výrobu, bude mezi nimi pokládán za so-
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ciální zhoršení práve tak, jako mzdová difer
Ovšem zase by bylo mylné se domnívat, že Stal
generální ústup od peti denního pracovního
opouští vubec jeho myšlenku. Naopak Stalin
nem se stejnou vírou, jako radikálové, ale chce,a
celé své poslání, to jest nejen to, aby delník me
šestý den prázdno, ale také aby organisaci nep
výroby dosáhlo se žádoucího výrobního efektu.
pak mnoho podniku, jež zavedly "nepreryvku'
zuj e místo vzestupu pokles, zej ména pokles
ekonomie a pracovní produktivity, tu správne
ríká, že v takových podnicích není petidennl
rádne pripraven a organisován, že tyto podni
se docasne vrátit k šestidennímu pracovnímu tý
se mohly dobre pripravit, organisovat vše potreb
se vrátit k peti denní nepreryvce. Argumenty S
jsou takové: "Desindividualisace, "obezlicka",
povednost za pracovní výkon a stroje prišla do
jako nezákonná pruvodkyne nepretržitého pr
týdne ... Z toho vyplývá, že leckterí naši soud
spíšili si priliš se zavedením nepretržitého pra
týdne a protože priliš pospichali, zkomolili nepf
práci tím, že z ní udelali "obezlicku". K likvi
situace existuje dvojí východisko: Bud zmenit po
pro zavedení nepretržité práce tak, aby se z nf
vala "obezlicka" ... nebo tam, kde nejsou prízni
mínky pro takový pokus, prejít docasne k šestid
prerušovanému pracovnímu týdnu a pripravit po
pro pozdejší návrat ke skutecnému, nepapírové
covnímu týdnu bez obezlicky. jiného východis
Není pochyby, že naši národohospodári to d
dobre chápou. Ale mlcí. Proc? Protože se asi boji
Od kdy se však bolševici zacali bát pravdy? Co!
pravda, že v rade podniku se nepretržitý prac
den stal "obezlickou" a je takto krajne zkomole
potrebuj e takového nepretržitého pracovního
ptám se? Kdo se odhodlá ríci, že zájem zachovat
papírový a zkomolený nepretržitý pracovní
vyšší než zájem našeho socialistického prumysl
zrejmo, že cím dríve pohrbíme papirový nep
pracovní týden, tím rychleji se domužeme or
skutecného nepapírového pracovního týdne?"

Stojí však za zmínku, že existují smery, jež se
šejí dosíci takové pracovní organisace, aby odpo
za výkon a stav výrobních prostredku odevzd
jednou smenou druhé smene, ješte. jinak než n
"dvojí východisko" Stalinovo. V leningradské
zacíná se totiž zvedat kampan pro zavádeni ctyr
pracovního týdne pri osmihodinovém pracovnl
místo petidenního pri sedmihodinovém pracovnl
jde o to, že pri petidenním pracovním týdnu a
žení delnictva na pet brigád, z nichž jedna brig
vždy strídave volno, stává se, že brigáda, nas
po volném dnu dostane se k jiným strojum, ne!
rých pracovala prede dnem volna, kdežto pri
pracovním týdnu vrátí se vždy k urcitým strojuma
za ne plnou odpovednost. Pokus o zavedení ctyr
pracovního týdne byl zaveden v Chalturinove t
na nábytek v Leningrade podle takového sche

Volný den I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14"

která brigáda pracuj
I. smena 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 ot

I I. smena 3 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3
I I I. smena 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 I 1 1 1---------
Která brigá-
da má volno 4 3 2 2 1 4 3 3 2 1 4 4 3
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ou této organisace volných dnu je, že delníci
!8krát za mesíc dva dny volna po sobe, což je

acnou výhodou sociální; ale mimochodem po
e, že z drívejších ruzných sovetských zpráva
vlme, že vetšinou po volném dni je pracovní
t zpravidla menší, než pred volným dnem 

10 by zajimavé studovat psychologii "modrého
", Když však o veci premýšlíme, dospejeme
, že taková organisace práce predpokládá zase

kádr kvalifikovaných delníku, schopných nésti
odpovednost za svuj stroj, cili dospíváme znovu

'nálnl otázce sovetského hospodárství, otázce
vané pracovní síly, které je v Rusku kritický

tek.

atek kvalifikované pracovní síly pocituje se
práce rukodelné, ale také ve vudcí práci tech
dtud vyplynuly dva body Stalinovy reci, veno

teligenci. Sociální revoluce promarnila mnoho sil
proti inteligenci, která byla šmahem zaradena

elorucky", se kterou bylo nakládáno jako
m neprítelem nebo "cizím žívlem", která byla
ticky ponižována, potlacována, vyhladovována,
na. Není úcelem techto rádek vypisovat viny,
a utrpení ruské inteligence, jen tolik chceme
nout, že pocitovaný nyní nedostatek inteligence
ti zavinen bolševiky samotnými a že pri tro
n!1 "protiburžoasní" krvežíznivosti, jíž se vy
o první údobí sovetu, mohlo by dnes žít, pra
"obracet se smerem k proletariátu" }l1nohem
ornlku, než dnes. Dnes Stalin hlásá šetrnost

buržoasním odborníkum. Takových slov sly
e už mnoho, byl to už Lenin, který se durazne
elígence, ale protiinteligentské nálady se vžily
o života a vypukají peripeticky znovu a znovu.
cují evropskému verejnému mínení, aby tomuto
alinovy reci nepricítalo uprílišneného významu.

zejména upozornit na to, že Stalin mluví vý
o technické inteligenci, to jest hlavne o inteli-
racující v oborech materiálních a ve výrobe.
é pracovali vždy v celku loyálne; a pokud jim

a možnost k tomu, mohli vyvíjet zdárnou
• Zde ovšem záleží jen na bolševicích, jak s touto

ci budou zacházet. Zcela jinak je tomu však
nci a zejména odborníky z ved humanitárních.
na tom ze všech nejhure, ponevadž zde nejde
, aby se hodnotila jejich práce, ale o to, že vuci
vá se nejhoršího násilí, jaké vubec existuje,
ehovnlho. Temto lidem se predpisuje omezený
názor, ba i jediná metoda: historický mate
, marxismus, leninismus vystupuje stejne
ky a má stejnou inkvisici, jako církev v dobe,
hny vedy byly služkou teologie. Stací, aby

nedouk, komunistický nafoukanec anebo
omezenec zepsul v novinách nebo v bunce
starého odborníka a ten se muže pripravit
di. Má-li páter a je-li jeho duchovní a vedecké
priIiš silné, než aby se kroutil a maskoval se
kými frázemi, stane se nemilosrdne protirevo
ivlem, i když se o politiku nestará, Ze záhad
in je na príklad už tri ctvrti roku uveznena
riku, kterí se zrejme neprovinili nicím jiným,

padli v podezrení, že byli ve styku se svými
kými kolegy, mluvili s nimi na zahranicním

ebo vyslovili myšlenku, odporující dogmatum
nesnášenlivého marxismu. Bojující církev

ieká vyznllcuje se nesnášenlivosti prímo stre
Sovetský režim bojí se svobodné myšlenky.

Tu by se mela ozvat Stalinova otázka: "Od kdy se
bojí bolševici pravdy." Máme-li je posuzovat podle
toho, jakého násilí se dopouští na duchu, pak bychom
meli jedinou odpoved: "Ode vždy, stále, všude." Už
jsem zde jednou psal o smutné úloze, kterou hraje
v apologetice násilí na duchu Maxim Gorkij. Také on
pripojuje se k Velké Inkvisici bolševismu. Vec jde až
do smešnosti. Není tomu tak príliš dávno, kdy bylo zle
naloženo s botanickou, která kdesi v botanickém
ústavu se vyjádrila, že pro botaniku není treba mar
xismu. Ale nemusí to být jen abstraktní obory, kde je
nebezpecno mít vlastní názor. Národohospodárský
teoretik, který se na nejaké plánové porade nemuže
zdržet vyslovit pochyby o proveditelnosti plánu, byt
i mel proto celou nuši vecných duvodu, je v nebezpecí,
že kterýkoli zacátecník nebo i neodborník uciní Z neho
"záškodníka", sabotéra. Pri tom systému vzájemného
podezirání a denuncování, který se vžil do sovetského
organismu, slovy se "specejedstvo", šikanování neodbor
níku neodstraní. Ovšemže Stalinuv projev o staré inte
ligenci má svuj význam v tom, že muže ulevit tech
nické inteligenci v jejích težkých životních pomerech,
že inženýri nebudou posíláni hromadne do žaláru, že
jejich práce bude odmenována, ale sotva muže odstranit
zaujetí celého mocenského aparátu proti staré inteli
genci a je také otázka, jak dlouho potrvá. Stalin vyna
ložil mnoho místa pro to, aby dokázal, že po rozdrcení
"záškodnictví" nastal v pomeru staré inteligence k so
vetské vláde a komunismu príznivý obrat, že skutec
ných záškodníku je málo a jsou isolováni, že by bylo
hloupé a nerozumné, pohlížet témer na každého odbor
níka a inženýra staré školy jako na nechyceného zlo
cince a záškodníka a že "vyjadroval-li se v dobe roz
machu záškodnictví náš pomer k staré technické inte
ligenci hlavne politikou rozdrcení, pak nyní, v dobe,
kdy nastává obrat v pomeru této inteligence k sovetské
moci, musí se náš pomer k ní vyjadrovat hlavne v poli
tice pritahování a péce o ni". Opakujeme, muže to pri
nést urcitou úlevu, ale po všech zkušenostech máme
právo vyjádrit obavu, že za cas zase se zacne nový
útok na inteligenci, jako loni na podzim, kdy "záškod
nictví" bylo velmi vhodným prostredkem svést vinu
za neúplné provedení plánu aspon zcásti na sabotáž
inteligence. Nutno míti také na pameti, že v Rusku
existuje jeden nesmírne rozlehlý, mohutný a mocný
orgán, který má zájem na tom, aby byly aféry záškod
nické i jiné. Tajná politická policie, GP U, má tolik
lidí, kterí musí dokazovat oprávnenost své existence,
že nikdo se nemuže divit, jestliže se sama stará o to,
aby záškodnictví bylo. Provokacní metodou neopo
vrhuje žádná politická policie sveta a tím méne tak
rafinovaná, jako je GPU, dustojný nástupce zkušené
carské ochranky.

Zatím mela Stalinova rec už nekteré výsledky. Tak
jednomu profesorovi z oboru užité matematiky byla
urcena cestná státní pense ve velmi slušné výši - 1000
rublu mesícne. Byly však také jiné prípady, které jsou
velmi charakteristické a nepostrádají své tragikomické
stránky. Pred casem GP U horlive rozdrtila "záškod
nickou organisaci" v letecké továrne císlo to a to (ne
vzpomínám které). Kolegium GPU odsoudilo témer
celou konstrukcní kancelár této továrny, ponevadž však
továrna bez konstruktéru nemohla pracovat, byli od
souzenci posláni na nucenou práci - do téže továrny.
Pracovali tam normálne, zkonstruovali dopravní le
tadlo, které vyhovelo kladeným požadavkum, letadla
jejich konstrukce úspešne konají službu na leteckých
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tratích. Nezmenilo se nic, tíž konstruktéri, kterí dríve
pracovali v továrne jako technictí úredníci, pracovali
tam nyní jako trestanci a pracovali by tam asi v tomto
postavení dodnes, kdyby po Stalinove reci nebylo vy
dáno narízení o úspeších ve stavbe dopravních letadel,
kterým byla továrna a její nekterí pracovníci vyzname
náni rádem Pracovního Rudého Praporu a odsouzeným
konstruktérum udelena amnestie a hlavní z nich od
meneni penežitou prémií 1000 rubltl. Na takové du
sledky bude Stalinuv projev asi vubec bohatý, ale to
ješte neznamená úplnou restituci staré inteligence.
Praxe muže význam Stalinova projevu zmenšit.

Na konec nekolik slov o tom, co Stalin praví o nut
nosti vychovat vlastní technickou inteligenci. "Žádná
vládnoucí trída neobešla se bez své vlastní technické
inteligence" je jeho základní these. Nemužeme sdílet
Stalinovo trídní stanovisko, ale jiste má Stalin pravdu,
když praví, že také sovetský rád musí si vytvorit svou
vlastní inteligenci. Má pravdu už proto, že inteligence
je velká potreba a jinou, než trídní inteligenci sovetský
rád nevytvárí. Ale v tom je jeho slabina, že ji vytvárí
podle trídního principu. Predevším vysoké vzdelání není
dostupné každému a sebe nadanejší clovek nemuže se
uplatnit, jestliže nemá príznivý sociální puvod. Stalin
vytýká staré škole, že byla prístupna jen panským syn
kum. V tom nemá zcela pravdu - omezení bylo spíše
jen otázkou materiálního nákladu a také mezi starou
inteligencí je hojne proletárských synu. To teprve so
vetská vysoká škola zavádí princip krevní rasovosti,
který žádná buržoasní spolecnost v otázce výchovy ne
zavádí. Na tom nemení nic, že nejde o modrou krev, ale
o proletárský puvod. Fakt je, že spolecnost, usilující
o socialistický rád, dovedla v Rusku dospet k takovému
sociálnímu zpátecnictví a že jsou lidé, kterí mají ome
zenu možnost vzdelání jen proto, že náhodou jejich ko
lébka stála v rodine popa nebo obchodníka a ne vzne
šené trídy delnické. Druhá slabina je slabé povšechné
vzdelání. Stará buržoasní inteligence vyniká nad novou
práve povšechným vzdeláním. Sovetská škola, která
musí od mládí dávat lidem na oci ochranné klapky
historického materialismu, která provádí dusledne prin
cip vštepování prevážne praktických poznatku, ome
zuje to, co je nesmírnou výhodou povšechného vzde
lání i pro praktický život: 'rozhled. Mnozí vytýkají naší
strední škole, že ucí žáka znát, co napsal Vergil, když
však ze školy vyjde, nedovede zatlouci hrebík. Sovetský
príklad ukazuje, že opak je ješte nebezpecnejší. Pri tom
jednostranná výchova uvádí do života nafoukané polo
vzdelance, kterí snad dovedou zatlouci hrebík, ale jinak
prežvykují nabiflované fráze, nebot škola, vybudovaná
na trídním principu a jednostranném, dogmatickém
trídním svetovém názoru, logicky vychovává k bez
myšlenkovitosti. Stesky na nedostatek povšechného
vzdelání se strány vysokoškolských profesoru ozývají
se v Rusku pravidelne. A to je také pochopitelné. Ale
dusledky tohoto neblahého stavu pocítí se v Rusku
teprve tehdy, až tato nová inteligence prevezme všechno
do svých rukou.

Ferd. Peroutka:

Liberalismus - a co z neho vyplývá.
(Vysvetlení smeru. V I 1.)

Výchova, o níž jsem zde zacal ciniti poznámky,v nadeji, že se mi tak podarí osvetliti, co jest to
ten náš liberalism, nemá nic spolecného s volností.
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Budto jest ve výchove sílný, základní, nezbytn
vedení, nebo vubec je neznámo, co si máme
záhadným slovem predstavovati, a reka, kte
mrtvou rybu, jest také vychovatel. Nehodlám
požádati úrady, aby vzkrísily staré formy
výchovy, jež ze všeho nejlépe dovedly naháneti
a které pokládaly bledost za nejlepší barvu pro
lidi pri vstupu do života a ulekanost a nesm
nejspolehlivejší základ dobrých mravu, Mluvl
o tom, cím je výchova v ríši duchovních fakt6
se liší od nevýchovy. Liší se práve prvkem
nikoliv prvkem volnosti. Kdo, úplne podléhaje
který na neho ucinilo staré, slavné, tisíci bojip
slovo s v o bod a, pod záminkou této svobody
se kohokoliv kamkoliv vésti, muže to v život
dotáhnouti na dobrého mystika, ale nikdy ani
stredního vychovatele. jestliže nekoho neka
vésti, muže to znamenati všelicos a muže to b
vádeno ruznými metodami. Ale jedno to opra
muže znamenati: dávati mu volnost nejíti ni

Muže snad býti položena otázka, je-Ii treba lidi
vésti, protože je taková doba, že se kladou
všechny otázky, i nejdefaitistictejší. Všichni an
a lidé, kterí jsou pokrokoví ze sociologické poho
budou ze srdce sympatisovati s touto otázk
v podstate je ovšem práve taková otázka, j
clovek na svete proto, aby vykonal nejaké dli
je-li na svete jen tak, približne jako mouchy.
se laskave pripustí, že lidský život má býti
merítkem díla, pak ovšem lidé musí býti nckam
a pak má výchova úkol vyvinouti a koncen
naše schopnosti. jde o to, jsme-Ii schopni
vzrušení, cteme-li treba u Nietzscheho, kterak
muž volá: Ich will mein Werk! Pak také poe
tak jasne, jak je treba to pochopiti, že k dílu j
dlouhé prípravy, že dílo není zadarmo a že to
mená jen zálibne se pohupovat po vlnkách život
výchova je pro d_í1ocloveka totéž jako traini
výkon sportovce. Zádný národ a žádný clovekse
velkým pohodlností a nevázaností.

je možné, že na tomto míste nekterí lidé se
zeptají: jak muže takto mluviti liberál? Nebot
prihrádce jejich duše, v níž je uložen pojem
lismu, je také složen pojem laissez faire, a oba ty
jsou nasypány na jednu hromadu a tak spolu
chány, jako dva druhy korení, že to už nikdoner
Zde je treba uvésti základní formulku onašemJiber
I i ber a I i s m jen á m cíl e m, n i k o I i v
st r e d k e m. Ano, naším cílem je svobodná lids
nost, tak jako byla cílem starého liberalismu. Alen
od tohoto svého dedecka neveríme už, že k sv
lidské osobnosti dojdeme tím zpusobem, že se
tvrdohlave vzpírati regulovat život a dení pred
Naopak, bez urcité regulace není svobody, jak
Svobodná lidská osobnost neroste s tak vulgárnl
zrejmostí, jako plevel na poli. je to dílo, kter
býti vykonáno. Laissez faire není parenište svob
osobností. Laissez faire muže býti také docela o
hnuj. Musíme stále peclive rozlišovati svobodu j
cíl a svobodu jakožto prostredek. Praví-li Tol
vychovanec má právo zamítnouti onen zpusob
lání, jenž ho neuspokojuje, tedy je to príklad
onoho pojímání svobody jakožto prostredku,
odmítáme. Výchovu k svobode nepredstavujeme
že se budeme uctive ptáti dítete: co si preješ, p
Možná, že by si prálo vecí, které nezajistí jeho
proto ani jeho svobodu.
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e nejaký hodne nápadný príklad: jestliže úred
kazy bráníme lidem v užívání kokainu, není

y o tom, že je omezujeme v jejich svobode.
receno, omezujeme je v jejich svobcde ubližo
Svobodu nepoklá.dáme zde za dosti spolehlivý

dek k cíli svobody. Omezujeme - a ani se pri
ezacervenáme. Potlacujeme svobodu práve za

vyšší svobody: otrok kokainu nebo nejakého
prášku nebo tekutinky není onou svcbodnou

a osobností, k níž smerujeme. Všechny ostatní
jsou jen jemnejšími odstíny tohoto základního,

o príkladu. Omezujeme díte v jeho svobode ne
niceho, nebot pomery vyvinuly se tak složite,
á cást svobody zakládá se na vedomostech.

jeme mladého muže v právu na fysickou lenost
me jej napínati svaly, ackoliv v prítomném oka
by snad bylo sladší v blažené volnosti ležeti na

ce. Deje se tak vzhledem k budoucí svobode:
I chabého tela, nevolník nemocí a previslého
není dostatecne svobodnou osobností. Náš libe

us tedy neváhá obetovati svobodu, v detail.ech
e celkové a výsledné. Víme, že svoboda sama

I ukládat rozlicná omezení. Ani v hospodárských
nich vccech není svoboda nejlepší metodou svo

ackoliv i tu je ovšem cílem. Byly primitivní doby,
terllidé, klamne se pokládající za liberály, roz

ali delníkum úmysl odborove se organisovat. Roz
ali jim to práve ve jménu svobody. Prísahali, že

utrpí jakousi škodu a úhonu, jestliže delník se
uje, bude platit príspevky a poslouchat vedení
ganisace. Uvádeli z cítanek prípady selfmade
kterl i bez odborové organisace to daleko pri

Málokdy bylo slova s v o bod a tak podvodne
áno. Nebot vždy je nutno menší svobodu obeto-

obode vetší - a neposlouchati vudcu a neplatiti
ku je práve taková mikroskopická svoboda, která
nepomuže a vedle níž stála nesvoboda ohromná

amut. Delník bez odborových organisací požíval
svobody dostávati nejmizernejší plat a moci býti
Iv vyhozen z práce. V moderním svete, kde vše
plikováno a skloubeno, není svobody bez celého

u ochran. Odborové organisace jsou jednou z ta
ochran. Urážely snad nerozumné individualisty,

jlštovaly delníkovi slušnejší živobytí, tento ne
predpoklad svobody. Ani v ostatních hospo

ch vecech nemuže se už moderní liberalismus

na stanovisko, že neorganisovaností a nedutkli
dlvidualismem nejbezpecneji dospejeme k pravé
e. Toto stanovisko je ruina, v níž houká už jen

sov. Kde stojí jedinec proti jedinci, jako
li, tam snad není treba organisace a toho ome-

eré organisace ukládá jakési absolutní pomyslné
. Ale v dnešním hospodárském živote jedinec

se se silami, které jsou daleko vetší než on a
aké nebyly vytvoreny jen jedinci. Predstavme
du individua vedle nejakého velkého kartelu!

u dnes ohrožuje organisace, a clovek musí se
brániti zase organisací. Klidne tedy prijímáme

ický názor, že lidská svoboda musí býti zajiš
ganisací, sporádáním výroby i distribuce, a

nemáme dojem, že bychom pri tom uráželi libe
eu. Socialisti jsou nám dokonce v mnohých
bližšl než liberálové starého rázu. Ostatne je
a už na vymrení. jediné životné heslo budouc-
t organisace. Kdyby liberalismus nedovedl se
porádati s touto nutností, musili bychom s po

rlci, že pro liberalismus už není místa na

svete, a zbývalo by jen obstarati mu kvetiny na hrob.
Liberalismus by definitivne patril do historie.*

Vratme se k výchove, ponevadž na tomto predmetu
lze nejlépe ukázati, co nevyplývá z podstaty liberální
myšlenky a co také nemá nic spolecného s naším sme
rem, který si dovoluji zde vykládati.

Výchova ciní díte nesvobodným, aby ucinila svobod
ným muže. jako veríme v nutnost organisace spolec
nosti, tak také veríme v nutnost organisace jedince 
v tu potrebu, aby jeho pudy, prirozenost a vlastnosti
byly podrobeny systému. Výchova prináší lidskou
bytost z prízemí do prvního patra. Cvicí nekterá jednání
a reakce, aby je povýšila nad ostatní. Nekteré instinkty
mají býti výchovou pokaženy; výchova je tvorba v lid
ském materiálu. je treba vybrati nekteré vlastnosti
v jedinci a pestovati je. je úcelem pedagogovým, uci
niti z dobrých jednání zvyklost. Musí dodati vycho
vanci výsledek jistých starých zkušeností, jež by
každý sám musil teprve namahave hledati; musí vy
budovati ve vychovávaném cloveku celý systém
názoru, návyku, reakcí, instinktu; musí nekteré vlast
nosti voliti a jiné zavrhovati. jen rousseauista, který
do té míry se mýlí, že pokládá cloveka za stvorení od
prírody dobré a nikterak nevidí ponuré bohatství jeho
špatných možností, myslí, že vychovávati znamená
poskytovati úplnou volnost. To je jako mysliti, že nej
lepší džbán je plocha.

Prodlévám tak dlouho u otázky výchovy a pred tím
u otázky monismu, abych ukázal, jak velice jsme už
filosoficky vzdáleni laissez faire. Nemáme s tím nic spo
leeného. *

Byl v našem verejném pusobení vždy jeden rys, který
obzvlášte nesnadno byl chápán; snaha po výchove
osobnosti. Tomu se špatne rozumí v dobe velikých
stran, které se na lidi dívají jako na hromadu písku
a svárí se o to, kdo má za sebou vetší takovou hromadu.
Politické strany zavedly ideál mnohosti, ne jakosti,
a jejich hrubé prostredky také jsou vypocítány jen pro
množství. Stranický boj docela vyhladil ideál gentle
mana a jiné podobné ideály, které pokládá za staro
modní. Náš ideál jakosti prekážel politickým stranám
bez rozdílu. Nechtely se zdržovati takovou drobnustkou,
jako je charakter. Strane, jak se zdá, vše je dovoleno;
bez rozdílu prenáší se pres požadavek slušnosti. Co by
si kdo nedovolil v živote soukromém, klidne si dovo
luje v politice. Naše politické zpusoby rádí na charak
terech jako mniška. Tady jsme se nejvíce rozcházívali
s naší politikou. Castokráte jsme apelovali nikoliv na
ty nebo na ony ideje, nýbrž na ideál muže. Videli jsme,
kolik funkcí uchvátily politické strany ve verejném
živote. Nechteli jsme, aby zapomínaly, že mimo jiné
pripadla jim také funkce vychovávati charaktery.

LITERATURA A UM~Nf
C. Pavlícek:

Brezina, Karl Kraus a jeden "básník".
Se jménem Brezinovým se v poslední dobe dejí veci,které jsou už nechutné. Není tomu dávno, co jakub
Deml stál pred trestním senátem jihlavským pro repro
dukování nekolika výroku Brezinových o presidentovi,
ale rízení bylo na presidentuv pokyn zastaveno. Práve
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toho však využívá nyní nakladatelská reklama jako
vábicky pro nové svedectví D€mlovo o Brezinovi, že
práve pro takové veci byl "pohnán pred soud" (tlustým
proloženým tiskMl), ale že "proces z rozkazu nejvyš
šího místa byl zastaven". Beneš, Vilém II., Masaryk
a Kramár, dr. Šmeral a dlouhá rada jmen z obsahu,
dále tucne tištené upozornení, že "kniha pro svuj cel
kový ráz vyj de jenom pro subskribenty, subskripcní
cena 100 Kc, bezdrevný papír"; dále se už naplno
ríká, že asi bude zkonfiskována ... Tak se tedy po smrti,
z vule jiných, stal Brezina agitátorem, když se tomu
byl za života tak dokonale ubránil.

Cetli jsme nedávno zase tri dopisy, které psal "ne
meckému básníku Sonkovi". *) Byly už sice nekolikrát
otišteny, ale nikdy nebylo k tom u receno, oc vlastne
jde. První dopis dekoval za poslání knihy, která má
titul: "jábuh, masová opice a bezmocnost, básne,
utopie Herostratova, akt". Podle toho možno již usu
zovati na obsah, z nehož na ukázku budiž ocitována
básen, venovaná ježíšovi:

"Vagabund s dlouhým vlasem (s cerným vlasem, zcuchaným
a velkýma ocima - jasnýma jak slunce) bílým telem, v hadrech
zahaleným, prišel s davem utopistu (snílku beze smyslu prg
hroudu), kteri jeho nohy líbali tresouce se (jedné noci ke kup
Iirce: recnil k devkám o svém ucení), tu bylo možno videt pla
menné pohledy (a v pohledech slzy touhy) tech devek, které
sycáku rozumí) ... "

Nebo z prosy, konec "Procházky":
"Stranou prichází poslední, blondýna, tehotná se zelenýma

smaragdovýma ocima. Pripozdívá se. A ona pláce. Rozcílením.
jako nescetnekrát plakala. A bázlive se ohliží - bestie se ze
lenýma ocima. Vampír a tygr. Vášen sama. jak tresouc se chytá
hrubé plátno a jak ho se mne rve. jak stená v rozkoši. já cítím
jak mi své ostré nehty ružové vrývá do prsou. jak rve v chlip
nosti. Ženo, tvoje díte, naše díte bude zvíretem. Ty porodíš
hyenu. Ta me bude hledat v hrobe. Hledat! Nepovez, kde jsem
pohrben ... "

Na to napsal Brezina: "Sta hlasu, klokot kypícího
varu, který pripravujete jako mistr, slyším z vaší písne,
znáte tajemství druhého narození, hruzu vnitrního roz
kladu, chaosu, bezmocnosti a skepse ... "

Pak dekoval za druhou knížku, která má zase takový
podivný titul: "Osamelý Geus cestou, obliceje, zkuše
nosti, predtuchy, poznání, lyrika". Aby citátu nebylo
príliš, tedy jenom ctyri verše:

"Všední den. já obetoval svátky: (vidít'í, rodím svatého ducha!)
a každý den je den dní, jeho duch - to je ten duch, všední den:
všeho - dne - duch."

A zase Brezina ve své dobrote "dekuje vroucne za
bratrské venování tech verŠu. Zpíváte život, boure
mládí a smyslu, vzpouru ducha proti všem démonum
tíže, tmy, chaosu a smrti... verše dokonalé zralosti
formální". Z tech veršu dokonalé zralosti formální treba
citujme:

"Gabriel krade tvrdou ocel, Teresa musí dávat pozor a já
kuji z tvrdé oceli dýky, paklíce a klešte: nebot otec prorokuje
pád králu, popu a bohácu, z tvrdé formy mé oceli, ze znamení
ohne."

Konecne je tu tretí dopis, jímž adresát se pochlubil
také nekolikrát, za válecnou knížku, pojmenovanou
"Zeme na zemích. Svet, buh, láska, válka, umírání, do
konáno, vysneno, rozmyšleno, receno, vždycky jen
zeme na zemi". "Privatim, tišteno jako rukopis ve 100

*) Pravé jméno H. Sonnenschcin, na které se zajisté ješte mnozí
pamatuji z komunistické éry.
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výtiscích, cen s li r O u d O vol c n o. Víden."
tu lze citovati vhodnou ukázku, pro lepší doj
forme originálu:

Hnus pred Evropou.

jínobarevný Iidožrout miní:
válkou prolezlá kurvo,
chlipná ...

v beztvárne hnisavý vred zavrtává se
muj plápolavý hrot jazyka,
fosforový prísvit oblizuje
tvuj svrabovitý skelet;
pod mými zuby, pošte vácek škrabajícími
trhají sebou dutíny tvé umrlcí hlavy
propadlina prsu
se trepe jako rosol ze shnilých ryb
bílozelenomodravá mrcho:

hnoj ní bestíe,
neariského krestana

africký chobot
bicuje te krestansky
do ricícího ráj e,
tvoje bezzubá huba sycí chtíc."

Pripomenouti dlužno, že toto silácké vyporádá
s matkou zemí evropskou z r. 1915 zamenil v zách
jistého studu v pretisku r. 1920 za "Nárek I
trochu slušnejší.

a ti bezmocne mocni zeme:

kurvy, vagabundí,
jejichž chudoba není cistá
jako lež, závist a chtíc,
prašivá pakáž ze vší a smradu!
A jejích deti jsou hnízdo hríchu starých.
Nebot láska: láska - neštestí pobloudilé mechaniky
láska: zrada, zmámi spletené,
což rve vášen,
chroptí slabost,
rodí podvod,
prece hyne ...

Na to napsal Brezina: "V invektive i v lásce,v
kách pochybnosti i víry, v kosmických úzkost
vznícení jsou Vaše verše vždy stejne až k sebet
uprímné. A ponevadž jest tajemné spojení mezi
Množství a srdcem básníkovým a všechny otresy v
chické atmosfére davu odrážejí se i v básníkových at

Postavili jsme úmysJne ukázky dithyrambu B
nových a jejich predmetu vedle sebe, aby si ct
mohl uciniti sám úsudek o dvou osobách. Brezina
jeví, jako v cetných nyní na svetlo vycházejícich li
clovekem, který v dobe, kdy ješte odpovídal na
zásilky ruzných básníku a "básníku", nikoho ne
zarmoutit. Tentokráte pej e dobrotivé a nezaslo
dithyramby na muže, jehož biografii tu podáme: n
se ze židovských rodicu (což se uvádí jen pro bi
fickou presnost, budiž výslovne praveno) v morav
Kyjove, chodil do nekolika nižších tríd tamni stf
školy, pak presídlil do Vídne, kde zacal nemecky b
ale neprestal se stýkat s ceským svetem. Tramp
svetem, nejak prežil válku a potom se ovšem stal
horlivejším komunistou, kterého také pa nejaký
vypovedeli proto z Vídne a k tomu v Ceskoslove
zavreli v Kutné Hore, o cemž ovšem po vzoru sla
ších kolegu vydal " Kuttenberger Tagebuchblatter"
byly ohlášeny, že vyjdou (nebo vyšly, ani nevime)
mccky, rusky a francouzsky.
. Byl na cas redaktorem, politickým' sekretáre
duševním vudcem hloucku rakouskýd, komunistQ,
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r. 1927 rozpadávalo, musil odejíti jednoho
ého dne 1927 ze strany i on sám, když se

vážil pravdive ukázat na bezvýznamnost
akce. Jeho nejvetším pokladem jsou patrne
patrné dopisy Brezinovy , které autor psal
lášte slabé chvilce. Jak daleko mužneji za
k Iiterátovi tohoto druhu vídenský Karl
f by mohl býti soudním znalcem pro obor
švindlu.

covém sešite Fackel 1919 pripesl pod "Pro
ekolika vídenských nemeckých intelektuálu
rave mnichovského Tollera" (kterýžto pro
yslil a sám sepsal) také podpis Sonnenschei

ko nekoho, kdo musí býti pri všem. Kraus tu
nu ze svých satirických mystifikací, kterou

vecné protestování vídenských intelektuálu
nelým. barbarstvím ruzných vlád, proti bar
která se ani nestala, jako v tomto prípade,
nebyl vubec ješte ani obžalován. Krausem

test podepsán Sonnenschein a nekolik jiných
6, mezi nimi Fr. Werfel. Ti pak vydali leták,
prohlásili, že sice svuj podpis na protest nedali,

uhlasí, protože jim mluví z duše, atd. Drahý
al redakci" Fackel", že" byl po celou válku po

ezrelý a proto vysazen nejkrutejším hrozbám
opatrením staré vlády .. " Poukázal na svou
de auf Erden", která prý "prirozene od teh

rybyla potlacena", pak na "prednášku L1917,
ovaným kruhum dobre je známo". Kraus

odává, že tato "prednáška neinformovaným
utecne neznámá, se konala pred dvema sty

6, kterým cetl b~sne z Erde auf Erden, ze
3stran silného, který práve censura schválila.

ne, které mi proto nebyly známy - je jich
nejsou skutecne s to, aby zanechaly potom-

oru minení, že by schvaloval válku." Ocitoval
již preloženou básen o "mrše evropské, fosfo
atd. Nacež píše: "Tím jest nezvratne dokázáno,
estoval také literárne proti vojsku a starým
rmám atd." Z tohoto Krausova dosti ironického
si Sonnenschein na obálce casopisu" Der neue
udelal nebo dal udelat reklamu, otisknuv pod

Brezinuv z 27. února 1915 a list Krausuv
c 1919. Kraus, který nebyl takový dobrák jako

k veci vrátil a se zžíravou ironií vysvetlil, že
onu "evropskou" básen jako doklad proti
zabarvení, ale spíše jako "nejpozoruhodnejší
erstvo, jaké literáti v té dobe páchali a pred
turnímu svedomí lidstva". Pri tom si strílí
é z úsudku Brezinova. Na doklad toho, že
ravdu než Brezina, cituje práve z "Legendy

Sonkovi" pozoruhodný kousek prosy:

býti vytrpeti býti (buhví, že to jinak nedovedu pre
nemcine zní doslovne: Leben: Werden Entleiden Sein."

.,pravda je bezobrazne buh. 1= 1 :to je vše. 1=2: proc
, mluveno, slyšeno. Ano a ne. A ne. My Buh je. myslí
yslíme zemsky. (Proc ne, dodává Kraus) "Boha nelze

do žádného podobenství jako clenitou loutku cloveka.
Je obrazne, obraz - a nesmyslne. jeho svatý smysl:
sveta, casu. Sjednocení života ve svete a v case. Buh
ti je to bytí. Je jenom bytí. Strežím se více prozradíti
losti." (Já ne, dodává Kraus.) "K certu s morálkou.
reci; je rovna 1=1, musí-Ii to být, jedna nejsou dve,

to být; to je zemi jasno. Potrebuje zeme boha? Co po
e boh,!" (Vím já? dodává Kraus.) "Kdo mluví o spo

básním. A budu se strežit, ríci vÍCe... " (Kdo mluví

o spojích, volá Kraus?) A legenda pokracuje: "Morské úžíny tor
pedované rybárskýmu cluny; podmorí destilované dlouhou chvílí;
obrovské rudy malachít a hydroxit taji ve shonu these: ko
ralka hnízdí v drahote; ružová žen tluce v posice všech ofensív
a na uzlu zemí leží munice. Chcete ješte naléhavejší rec? Potre
buji posílu proti nákladnímu kusu v boji o tanec na zemi! Já se
jmenuji Sonka, básník od úst k ústum. Lidé me vidí a slyší muj
hlas, ctou tohoto nihilisty manífesty, vidí tohoto matematíka
kostry, proc se ptají (nebot se ptají) Kdo je Sonka? Kde, co?
To není útek, když pocítám jablka tohoto léta, jablka, která na
podzim od nejakého dravce rozmackaná, sežraná, budou zni
cená. Také já jsem žravý. A krmím svou zdechlinu ... "

Snad to stací. Pak slyšme Krausovy poznámky:
"Sonka básní. Jest vetší tragiky na zemi? Kdyby to
byl uverejnil ve válce, censura by mu nebyla cinila
žádné prekážky, ale také -všechny ostatní šikany by
mu bývaly byly ušetreny. Ovšem byl by mel u nejakého
psychiatra více štestí než u mne. Já považuji zpustlého
Sonku za simulanta a to za neobratného, nebot jsem
již dostal lepší básne z blázincu." Toto Sonku ovšem
porádne pálilo, a hledal odvetu, dlouho marne. Až
našel prijetí u tradicne kleparského "Neues Wr. Jour
nalu", kde mu otiskli clánek" Kraus cili umení smýšlení."

Nevelký ten clánek rozcupoval Kraus neméne než
na 43 stránkách. Cítil se jiste dotcen replikou, která
jemu, jednomu z mála neohrožených bojovníku proti
nesmyslnostem a krutostem války a zvlášte proti ra
kouskovídenské šmokovine, odvážila se citováním ne
kterých drívejších výroku až z L 1913 vytýkati zmenu
smýšlení podle konjunktury. A to se odvážil

"on, který mnou tedy 1913 sice opovrhoval, ale me ješte 1918
ctil, své verše, jejíchž dobrodružnost oznacuje méne zážítek, jako
stupen netalentovanosti, v tom smýšlení mi posilal a teprve,
když nedbání toho vystrídalo odmítavé slovo, tloukl okolo sebe.
Nepotrebuje se chlubiti žádným jiným líterárním vývojem, než
jeho druhové v stári. Po osypkách, které se týkají pouze pa
cienta, dostává se "uctívání" Fackel, címž jsem postihován také
já a Sonka tu nemoc mel pomerne dlouho."

"Tady pocíná chaos a všecko se zacíná tavit ve shluku these.
Nebot ackoliv manífest cisare Franze Josefa zpusobil, že dnes
koralka hnízdí v drahote, považuji jeho rec ješte nyní za pád
nejší, než manifesty tohoto níhilisty, stejne onen z Neues Dai
monu, jako onen z Neues Wr. jóurnalu. Zpusob hry, která se
dovede stejne tanecne pohybovati na výšínách svet roznecující
pomyslnosti a stejne obratne ve slokách sensacního lístu ... je
tak mnohonásobný, jako fauna podmorí, které sama nuda by
nemohla destilovat. To jsou mekkýši, moluskové a sepíe, které
aby uníkli pronásledováni, kolem sebe pusobí vír a do neho vy
pouštejí tekutinu. Sami jí delají podle potreby tmavou, tím, že
vytrhávají clánky a interpunkce. Tito mladí flámové kašlou na
syntax sveta vet (težko preložítelná hrícka z vídenského dia
lektu: díese Draher reissen der Satzwelt die Syntax aus), po
nevadž život nemá smyslu aní s ní, ponevadž je beztak všecko
vurt a myšlenka nic ... Ale když to jde proti mne, jsou dobrí
rvácí, potom simulují, že jsou normální, ale já jim to neverím,
nebot se mí zdá, jakoby ružová žen tloukla do posic jejich ofen
siv. Oni nejsou nic a to je to, co proti mne mají. jak tu leželí na
brehu a moje slunce na ne svítilo, mohlí hráti všechny barvy a
pravíti, že jsou básníky od úst k ústum. Ale když príšla poslední
noc, rekli, že prý jsem zmenil své smýšleni. Mám místa, kde jsem
smrtelný. Nebot, když jsem se koupal v pekelné rece, abych byl
nezranítelný proti novinárským útokllm, bylo v ní už tolik in
koustu, že jed už nemohl úcínkovat docela. Ale když se na ta
kového Apolla podivám pri svetle, s takovou nebbich lyrou a
takovým šípem - pak se nemusím - u Styxe - bát o svou
Achillovu patu. A ješte s tou to stací na kopanec!"
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S tím ukoncil Karl Kraus polemiku. A vida, že pokud
se Dr. Sonnenscheina týká, je velice dobre, že na svete
nebyl jen Brezina, nýbrž také Kraus. Proc to vše uvá
díme? Jako doklad, že na všechno, co Brezina napsal
v dopisech nebo rekl v rozhovoru, je ryzí zlato. I on
mel své slabé chvilky. Nyní nekterí sbírají tyto jeho
slabé chvilky a delají z nich knížky.

ŽiVOT A INSTITUCE

Gel:

Hurá do pražské policie!

V jednom velkém pražském listu byla nedávno uverejnena zpráva, kterou zde v podstatném výií.atku
otiskujeme. Mysleme si, že v ce,le zprávy nebyla znacka
známého, dlouholetého policejního referenta. Odmys
leme si osobu i zkušenosti, jichž m u s e I a za tolik
let autopsií nabýt. Vezmeme hlas jako takový a zu
stane chemicky cistá reprodukce velmi rozšíreného ná
zoru na pražskou policii a její výkony. Rozšírenost není
ovšem kriteriem pravdy a hlas zltstane trapne podobný
hlasum politikLI - rekncme mimoparlamentních a ve
cernich. Podstatná vada r:ení v konstatování skutec

nosti, že výsledky bezpecnostní služby jsou v Praze
katastrofálne malé. Vada (a blízkost hostinské konver
sace) je v tom, že zpráva neobsahuje ani nejnepatrnejší
zmínky o duvodech a prícinách, jež privodily dnešní
stav. A protože "strefování se" do policie stalo se výplní
mezer v hovoru o pocasí, je spravedlivo, aby tem, kdo
si potrpí na vlastní úsudek, byla dána možnost po
soudit, oc jde.

Zpráva onoho listu sama v podstate zní:

Jak je chránen majetek obcanu.
"Na ochranu bezpecnosti a majetku obcanu je policie a cet

nictvo, O ceskoslovenském cetnictvu je známo, že je to velmi
dobrý a snaživý sbor. Výsledky práce cetnictva jsou dobré,
cetnik pracuje vždy, kdy je toho treba a pracuje vytrvale a dobre.
jaká je práce pražské policie? Úredni statistika ukazuje, že ne
pomerne velká cást zlocinú v Praze zustává nevypátrána.
O zbytku však nelze rici, že by se tak stalo vždy zásluhou
policie. Z valné cásti stane se tak zásluhou obcanstva. Policii
vypátraných pachatelu zlocinú je jen mizivá cást. To jsou veci,
které nezasvecenci zústávaji utajeny, ale je to holá skutecnost.

Nebeži však jen o zlociny, pri nichž by se mel ukázati um
a houževnatost policie. Beži tu i o drobné pripady, pri nichž se
obcan, který má n::t to plné právo, dovolává pomoci policie.
jak pochodí, je každému, kdo to zkusíl, známo. je posílán
s místa na místo, je nevrle odbýván a když se mu konecne po
štestí, že si ho nekdo vubec všimne, pak zustane pri napsaném
protokolu. Rozhodne nic vice se nestane. je to, jako by policie
byla povznesena nad zájmy obcanu, hledajicich ochrany.

Na pražskou policii je nescís!ne stižností. Verime, že v praž
ském policejním sboru jsou i lidé snaživi. Víme však také, že
jsou tam lidé, kteri tam rozhodne nepatri. O pomerech u pražské
policie je žalno psáti. Výsledky pak jsou zjevny. Chceme-Ii ríci
pravdu, musíme potvrditÍ, že bezpecnost majetku v Praze je
dnes naprosto nedostatecná. Denne jsou vyloupeny pokladny,
ale težko je si vzpomenouti, že by byl pachatel dopaden. Nekdy
snad se tak stane, ale to je bezmála jen tehdy, je-Ii pachatel
nekým udán anebo pristižen na míste obcany. O bytových krá
dežich bylo by snad lépe pomlcet. Výsledky jsou pro policii
zoufalé.
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Zatim co se deji veci, o kterých je i nemožno psát,
jsou poctiví obcané zlodeji na obvodu Prahy, viz vraždu
Cihláre, zustávají nevypátrány vraždy v samém srdci
viz vraždu pi Burgerové v Dušní ulici, o loupežicha
ani nemluve. Pravda, byl chycen pachatel pil1milionové
pražské banky, který nesl penize ze šekového úradu.
byla policie prekvapena. Pachatel byl udán druhým
úredníkovy mílenky. Pak byl, pravda, vypátrán vrah
úrednice z Holešovíc. To byl významný cín policie,vrah
chal v byte u mrtvoly písemné a podepsané doznání.P
chycen vrah zlatníka Havrdy. Stalo se tak jedine na primé
šoféra, který jej vezl autem na Karlštejn. Tam, kde se
nepodepsal anebo kde nebyl nekým prímo udán, zustal
vždy nevypátrán." *

Nejdríve o cetnictvu a cetnictvu, což jeho jest.
nictvo ceskoslovenské je ukáznený, skvelý sbor, p
jící s drtivou precisností a držený v discipline,
v tomto státním útvaru není rovné. Peclivý a v
nárocný výber dorostu (umožnený postavením, j
slibováno), osmimesícní výcvik podporovaný-.
jako cetnická služba vubec - príklonem k vOJe
a výsadní postavení clenu této bezpecnostní orga
(kompensované - povinností slepé poslušnosti) u
z cetnictva spolehlivý nástroj státní moci a ve
bezpecnosti. Celá výchova cetnictva je u~me
k službe na venkove, kde státní moc representuje ce
Pro hlavní mesta, zvyklá spatrovat moc stát ni re
sentovanou ciniteli mnohem vyššími, nelze ostatne
metody aplikovat.

Systemisace postihla i cetnický odbor bezpecn
služby a naložila jedinci služby až k hranici jeho
nosti. V tom detailu "až" pak - od nehož jsou výji
dány výjimecnými prípady v tom kterém rayon
tkví mocné a pro bezpecnostní službu tak dul
kouzlo prestiže cetnického sboru. Cetník se dre,
káže zákon a reglement, koná pochlizky nocí a
sem; je-Ii v rayone vražda nebo žhárství nebo
velký zlocin, nespí celá stanice dve, tri noci. To p
potkáte zablácené, bledé strážmistry, ve tvári stro
pod ocima kruhy - bezpecnostní služba je d
láska. - Ale ten cetník ví, že jde o mimorádný pf
a že, jen co chytí toho hledaného, bude mít ne
pokoj, ale normální službu, k t e r o u I z e z a s t
Rozdíl mezi službou mestskou a venkovskou vy
už z rcení, známých každému z vyprávení nebo n
Venkov: stala se vražda. "Pátrání po vrahu zdrž
ovšem tím, že bylo treba zavolat pomoc z cet
stanice vzdálené dve hodiny od místa cinu," M
"Šel z hostince a dostal facku. Samozrejme, pol
nikde." Nebo slyšel snad už nekdo vyprávet o zl
na venkove s pointou: ... a cetníka samozrejme ni

Cetník, a to je míneno vážne, nemusí být skut
nikde, kam není zavolán nebo kudy nemusí jít sl
pochuzkou. Cetník vykonává službu, zastávanou v.
uniformovanou stráží, jen výjimecne. (Uniforma Je,
zde už psáno, výstrahou pro kandidáta pachatels
adresou pro napadeného.) Težište jeho poslán~, j
stanoví zákon, je ve službe pátrací, tedy knml
Odpadá tedy ve srovnávací úvaze venkova cetnict
mesto a policie nacisto pojem a kategorie uniformo
policie. Úloha uniformované stráže je vycerpána
chuzkami, asistencemi a pomocí, poskytovanou b
požádání nebo z vlastního popudu a na zakrocová
akutním podezrení, že se chystá trestní cin. (U
movaná stráž je pro mesto ovšem nezbytnosti p
prevencní schopností. V Praze je tato nezbytnost,
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detektivu 52

Pocet pridelených
detektivu:

3
5
4
2.

37.627 zastav. i nezastav. plocha: 800 hektaru
24.006 asi 560 . . . . . . . . .

149.210 1750, plocha: 1.216 hektaru
64.385 asi 1620, plocha 937 ha, . . .

PrítomnosL

Kategorie

výkonu

to opakováno, traktována nadrízenými úrady ností, že "v Praze jsou stríleni pocestní obcané zlodeji"
ky.) vysvitne (8 výjimkou policejního resortu Zemského
ka tedy nemuže znít: cetnictvo nebo policie. úradu a ministerstva vnitra) každému myslícímu po

I zní t - má-Ii se vec logicky rešit: Cet n í k dalších zjišteních. (Výhrada v závorce jeví se nyní
d e t e k ti v. ovšem jako pleonasmus.)

ný podklad pro tuto úvahu pak je tento: Z duvodu, jež netreba blíž vysvetlovat, má každá
ický rayon republiky je celá Ceskoslovenská re- pražská ctvrt pridelené své detektivy, kterí jsou v prvé
a krome: Prahy, Brna, Bratislavy a tech nekolika rade odpovedni za porádek a hlavne za vedomost policie
h mest, kde je státní policie. Tento cetnický rayon o té které cásti a o všem kriminálním, co se tam deje.
ouhle 12,000.000 obyvatel. Ochranou techto dva- Nebot znát lidi a vedet, co se chystá, je pro bezpecnostní

milionu je povereno - krome magistrátní a ko- službu nutnost zrejmá i laiku, pokud jen cetl detek
I policie - okrouhle dvanáct tisíc cetníku. tivku. Krome toho ovšem je onem rayonním detekti
: 11.740 gážistu mimo hodnost ní trídu, z b ran í.) vum svereno vyšetrování všech trestních cinu a všech

t e d y 1 cet n í k (krome magistrátní a komu- udání, které mají puvod v jejich okrsku. jenom pri
policie) o d p o ved n Ý z a bez pec n o s t pátrání v mimorádných prípadech (vraždy) nebo v ob 0-
o ho t i s í c e o b c a n U. rech speciálních (pokladny, nádraží) pomáhají jim, ale

P r a z e jej e den d e t e k t i v bez p e c- nepracují za ne, detektivové sekcí speciálních.
n I s I u ž b Y o d P o ved n Ý z a bez p e c- Z det~ktivu rozdelených na pražské ctvrti sestavuje
d v a c e t i t i s í c o b c a n U. se ovšem tak zvaná denní pohotovost. Od rána do po-

o groteska roste v tragedii uvedomíme-li si, že ledne a od poledne do 22 hodin jsou na bezpecnostním
alita obce roste nacisto jinak, než pocet obyvatel. oddelení policejního reditelství v pohotovosti ctyri

. v obci o tisíci duších jednoho obecního zlodeje, detektivové pro neocekávané a vetší prípady. je tedy
e z toho, že by bylo v Praze tech zlodeju sedm- po Praze vždy o ctyri detektivy méne, než je jejich
devadesát celých a ctyri desítiny. Vypadá to teoretický pocet.
o jinak a to takto: Ráno a v poledne je na bezpecnostním oddelení tak

Pocet onech Podle arith. klí- Ve skutec- zvané ctení: z každého rayonu musí být prítomen
v ~tt:~~~ém ce by na Prahu nosti ale za alespon jeden detektiv, nebot toto "ctení" je vlastne= 793.400 obyv. rok1930 't 'I Vb Š 'f b v t' I Vb b' hrayone = melo pripadnout v Praze tech OSOU pa racI s uz y. e ezpecnos 111 s UZ y ne o Je o12 mil. obyv. '
v roce 1930 onech úkonu úkonu bylo: zastupce predcítají trestní oznámení, jež došla, pri-

I osob z vlast. po- deluje prípady podle rayonu a prijímá hlášení o vý-
a na nar. soudu 81.583 6.798 21.474 sledcích aktlolálního pátrání.

ynl prohlídky: 911 76 3.775 . Stejne duležitá je výmena zpráv mezi detektivy na-
. náhlých úmrtí, vzájem, nebot kriminální prípady spolu souvisejí a
enl, sebevražd 3.776 315 10.750 zvlášt pri hlédání pachatelLi podle popisu osoby nebo

tehuje-li se v meste o iisíci duších jedna rodina, zpusobu cinu jsou zkušenosti detektivu neocenitelným
událost. Do které, nota bene, tamnímu bezpec- a spolecným majetkem.
mu úradu nic není, protože se to zapíše na obci. Musí tedy z každého rayonu odejet pred osmou hodi-
e? jen na okresním policejním popisném úrade nou ranní' a pred polednem alespon jeden detektiv,
e X I I. (Královské Vinohrady) bylo za rok 1930 aby se úcastnil "ctení". Odpadá tedy z každé ctvrte
ipcne registrováno 56.090 prihlášek a 58.226 na pul dne (pražští detektivové mají k disposici toliko
en!. Což je dohromady 114.316 policejních úred- tramvaj a nohy) po jednom detektivu.
'konu. jak tato kancelárská práce souvisí s okol- A po tomto úvodu písen beze slov:

Policejní rayon pražský. - Pátrací a hlídkové rayony. - Stráž civilní.

Ctvrt: Pocet obyv. Pocet domu nebo plocha:

taré Mesto a josefov . . . . 33.964 985.
ornl Nové mesto a Vyšehrad . 44.365 asi 1040.
olní Nové Mesto . . . . . . 39.058 asi 900 .
alá Strana . . . . . . . . . . 21.199 584.
radcany, Strešovice, Brevnov, Vore

chovka . . . . . . ~ . . . . .
arlln .

inohrady, Strašnice, Vršovice, Slatiny
mlchov, Radlice .
\Ibenec, Dejvice, Vokovice, Veleslavín,

Podbaba, Šárka . . . . . . . . 60.350 asi 1470, plocha 1498 hektaru .
olešovice, Letná 59.116 1120 .
ižkov, jarov, Vackov . . . . . . . 91.098 1271.......
iben, Kobylisy, Strížkov . , . . . . 47.018 (krome Líbne 408 ha)
usle, Pankrác, Bráník, Michle, Podolí 79.020 1.614 ha plochy . . .
ošlre 16.251 231 ha . . . . -. . .
ysocany, Hloubetín, Prosek 26.722 1.367 ha plochy . . .

Policejní rayon pražský má 793.389 obyvatel.
Plocha: okrouhle 16.000 hektaru.

Civilní (bezpecnostní) stráže: 52 muže.
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V citovaném clánku je psáno, že pražská policie ne
chytí nikoho, když obecenstvo neukáže na pachatele
prstem, nebo když pachatel nenechá na míste cinu
"podepsané doznání."

Obírati se logicky názorem ironicky proneseným
patrí k nejnevdecnejším úkolum. Snad se veci prijde
na kloub nejsnáze tím, když se prihlédne ke konkretním
prípadum, na než citovaná stat naráží. Vrahové klenot
níka Havrdy byli skutecne zatceni na stope, naznacenou
šoférem. Šofér autodrožky prihlásil se po návratu z Kar
lova Týna se svedectvím, že vezl dva muže, kterí se
mu po prectení zpráv o loupežné vražde stali podezre
lými. A že vezl ony muže do Karlova Týna. Skutecne
to byli hledaní vrahové. Ale mezi šoférovým svede
ctvím o dvou mužích a mezi zatcením vraha Volovika
na nádraží v Plzni a jeho pomocníka Bružka v Praze
Nuslích je práce policie, jíž se v konkretním prípadu
dostalo ostatne svedeckých náznaku asi šest. Všech šest
diametrálne se lišících stop bylo sledováno a bylo sledo
váno dobre. Konecne ani šofér, ani v Plzni zatcený
Volovi k nerekli nic o osobe nebo pobytu zahradníka
Brl'tžka a prece byl Bružek do 14 hodin zatcen. 
Vrah úrednice v Holešovicích zanechal skutecne na
stole dopis, že odchází skoncit sebevraždou. Policie ne
pripisovala si nikdy víc zásluh, než že v cloveku, jenž
si lehl za Košíremi na silnici, aby se dal prejet auto
busem, identifikovala pachatele vraždy.

Ostatne by na podstate problému nic nemenilo,
kdyby všechny zlociny byly vypátrány obecenstvem a
policie se spokojila odzbrojováním a zatýkáním zlo
cincl't, prípadne zjištováním okolností cinu. Policie není
povinna být vševedoucí. Není povinna být neomylnou.

Došlých spisu. . . . . . 79.786
Telegraml't došlo. . . . . 17.638

" odesláno.... 2.507
Pocet prihlášek obyvatel . 56.090

" odhlášek..... 58.226
Pohrešovaných hlášeno. . . . . . 104
Detí zbloudivších vráceno rodicl'tm 37
Ztrát ohlášeno . . . . . 368
Nálezu ohlášeno .... 1.029
První pomoc poskytnuta 324
Smírcích jednání . . . . 5.680
yyšetrování o podporách 346
Celedních sporu. . . . . . . . . 275
jednání ve vecech živnostenských. 920
Ve vecech zdravotních. . . . . . 583
Z t h 'to o p! ev . . . . . . . . . . . . . . 54

" dodáno do ústavu pro choromyslné 34
Do nemocnic . . . . . . . . . . . . . . 450
Povolování verejných produkcí ' 19.844
Na penezích prijato Kc 215.280'-
Z toho za povolení pres uzavírací pol.

hodinu Kc 100.360'-

Zatceno ci predvedeno 2.466 osob.

Trestních rízení nebo vyšetrování proti osobám na
svobode ponechaným bylo 2.323, krome 406 prípadu,
v nichž rízení zastaveno.

Intervence znamená v úredním nárecí služební prí
tomnost úredníka nebo detektiva pri nejakém sou-
kromém podniku. *

Bez pec n o s t n í odd e len í (úredne: IV. od
del. pol. red. cili lidove Ctyrka) je úrad, jenž na sebe
soustreduje: a) kriminální agendu, b) nadávky P. T.
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Policie - a každý policista od výpomocného s
nebo provisorního agenta až k lord-presidento
land Yardu potvrdí, že policie je odkázána na
nost verejnosti a že policie pomoc obecenstva
prijímá. Zádný lékar nempže uzdravovat, nepo
sám pacient a jeho okolí. Zádný soudce nemuže
bezpecne právo bez svedku. Je ostatne casto obt
vyradit lákavá a pohodlí slibující svedectvl,
kdo mysli.

A koncese nejzazší: lékarum umre pacient, a
prohraje spor, vlaky se srazí, bakteriolog nem
pestovat kulturu, státní finance se zhroutí,
nemuže k tocne, novinár zaspí sensaci - proc by
policie nemela právo setkat se s problémem,
nezvládne?

je príliš pohodlné nadávat a nestarat se o
jen proto, že starat se o príciny znamená shánet
materiál a dát si trochu práce.

Výsledky, nebo lépe receno, všední neúspechy
cento v Praze vypátraných hrdelních zlocinu je
evropského prumeru) pražské policie vybocuji
z rámce kontingentu, jenž ml'tže jít na vrub n
nalosti všeho lidského zrízení. Zde jsou príciny s
a vyslovuje se prosba o pozornost pro ješte je
opravdu poslední - skupinku prehledu.*

Náhoda prinesla nám možnost, opsat úrednl
o cinnosti jednoho z patnácti pražských komis
jsou to Královské Vinohrady, ctvrt jiste sporád
klidná. Císelné údaje o velikosti jsou uvedeny p
hledu civilní služby. Tyto Královské Vinohrady
vyžadovaly r. 1930 techto úredních výkonu police

Intervence úredníku:

pri schuzích spolkových
verejných
v d.ivadle
pri zábavách . .
pri komisích . .
pri výtržnostech.
pri poulicních revisích atd ..
pri požárech . . . . .
pri náhlých úmrtích a sebevraždách.

Intervence civilní stráže:

schuze spolkové .
" verejné

v divadlech .

v biografech .
pri zábavách .

" komisích .
" výtržnostech. .
" revisích poulicních
" náhlých úmrtích .
" pohotovosti . . .

verejnosti nespokojené s ochranou
v Praze.

Hle, toto oddelení musí porizovat zázraky v p
s tímto aparátem a za techto císelných okolnosti·

Mák ct i s P o s i ci: 9 konceptních úrednl
aktuárské úredníky, 5 kancelárských úrednlk6
oficiantu, 3 kancelárské pomocníky a 2 smluvnl
a 110 civilních strážníku, cili detektivl't.

S tímto poctem sil m u s í o b s a d i ti:
šefa, misto zástupce šcfa. Místa referentu (t. j. úre
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železnicní, oddel.~-ochrany nádraží, oddel. poštovní,
ochrana pokladen, oddel. protikapsárské, oddel. pro
stihání neznámých pachatelu a o k r es n í cet y,
jichž seznam byl výše uveden.

Žádné z tech oddelení není zbytecné, žádné neza
hálí:- A žádné není obsazeno dostatecne. Zde císelné
doklady o poctu sil a o agende jednotlivých oddelení:

1 inspektor

1 inspektor

1 akt. úredník,
1 oficiant,
7 insp., 1 agent

1 vrchní ofic.,
4 oficiantky,
1 kancel. pomocnice

1 kance!. úr.

4 insp.

3 insp., 1 agent
I úredník, I insp.,
1 agent
1 úredník, 3 insp.,
4 agenti

1 insp., 1 agent

Kolik detektivu
prideleno:

} 1 insp., 1 agent

}

{-

mrtvých, atd. }

· . .. 3.6681· Kc 208.261'70

· . . . 43.800 j
· . . . 14.600
· . . . 18.764
· . . . 12.308

1 oficiant, 1 agent
1.050

485
6.931
8.602
2.654
1.085

372
103

21.172

Zarazeno k evi denci 146.138 karet. Daktyloskopováno 13.446 osob. Zj išteno 3.167 osob, falešných jmen zj iš

teno 100. Na míste cinu intervenováno v 581 prípa- J
dech. Mrtvol daktyloskopováno 35. V evidenci je
vedeno 13.950 monodaktylogramu a 2.810 dlaní.

Hlášeno: nezvestných . . . . . . 932 1Vypátráno . . . . . . . . . . . 904 l
Nalezeno mrtvýc;h: V. pol. obv. Praha 35 f inspektor
Zjišteno . . . . . . . . . . . . . . 33
Z nalez. mimo obvod zjišteno v Praze 35
Zkoušeno 185 rukopisu

Nove zarazeno . . . . . 2.895 }Celkem v evidenci 56.031
Telef. informace cetnictvu 141
V evid~nci vedeno veznu. 680

Evidence zlocincu podle prezdívek 5.610 Obsazeno cleny
Evidence odcizených predmetu, kusu 37.000 Krim. ústrednyEvidence hledaných osob . . . . . 579
Cetnických dotazu vyrízeno . . . . 9.733

Vyrízeno 2.276 Spisu o padelcích. Zatceno 39 osob, I
Zabaveno 790 padelku cs. platidel a 46 cizích.
Pro bankovní podvody o úhrnné škode -Kc 2,225.000'- úredník,
zatceny 3 osoby. (Roku 1929 pro Kc 6,145.000'- inspektor
patnáct osob).

Vykonáno domovních prohlídek 249 }
Vyšetrováno prípadu ..... 1.060 7 inspcktorLI
Zatceno osob pro železnicní krádeže 283

Hlášeno: 190 prípadu, vypátráno: 25
Hlášeno: 10.578 Vypátráno: 1.382

Projednáno 8.921 prípadu

Fotografováno 4.410 lidí, míst cinu,
Porízeno 17.301 fotografii
Písemných hlášeni prijato
Nalezených penez prijato. . . .
Frekvence stran: osob . . . . .
Telef. dotazu vyrízeno. . . . .
Spisu o odmenách atd. vyrízeno .
Nalezených vecí prijato ..
Jednacích císel bylo 189.913
Dopisu do ciliny posláno . . . .
Dopisu doporucených . . . . . . .
Kurentních prípisu . . . . . . . .
Listin státním zastup. a soudum krajským
Soudum okresním
Listin o postrku. .
Opisu telefonátU. . . . . . . . . . . . .
Hektografie. . . . . . . . . . . . . . .

padelku platidel a ban
ch podvodu . . . . .

f a srovnávání rukop.
podobizen

f po nezvestných a ident.
ámých mrtvých. . . .

h cety detektivu). Dále: protokol, mravnostní
~ korespondenci, fotoatelier, trestní rejstrík,
ztrát a nálezu, výpravnu, desinfekcní stanici,

nou kriminální ústrednu (podle mezistátní kon
oddel. pro pátrání po nezvestných a identifi
námých mrtvých, oddel. pro zkoumání písma,
podobizen, oddelení zpráv (styk s ostatními
ady). Odd. pro potírání padelku platidel, oddel.

Oddel. a rayon Agenda za rok 1930

psárské (celá Praha) Hlášeno: 493 krádeži
Vypátráno: 44

a pokladen (celá Praha) Hlášeno: 83 vloupáni a pokusy
Vypátráno: 27
K evid. z venkova hlášeno: 294 príp.

nádraží (jichž je
aze dvanáct) . . . .
t po nezn. pachatelích.
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Davis Cup 1931.

op
Jan Byk:

s

v cas potreby se z rádné radové služby vezme 40
od uniformované stráže, 60 od civilní, rekne se
ted jste parlamentní stráž a - policejní redíte
starej se, jak umíš.

Katastrofální situace pražské policie není dn
otázkou ctyr lidí v Zemském úrade a v ministe
vnitra. je vecí eminentního verejného zájmu.
se vec odbyla tím, že dvacet detektivu, konaj
dvakrát týdne nocní razzie, nemelo druhého dne
hredního odpocinku, dokud se vec odbyla tlm,
v Ctyrce musí chodit detektivové na dovolenou v I
v únoru a zase v listopadu, dokud to odnášel jen
oddelení, jenž je v kancelári od rána do noci, n
policie mnoho nadeje, že se jí nekdo zastane.
svet je egoistický.

Nyní stává se situace nebezpecnou pro verej
První tlupa zlocincu, která se v Praze vyskytne
vzoru berlínském nebo parížském, bude stát
i Prahu mrtoho životu ci verejnost se o tom dozvl náht
ochrnutím správního života. Nebot potom se nen
policejní president ani šéf bezpecnostního oddel
jenž nechá jediného 'detektiva v kancelári, aby v
nost, jejíž zástupci prece sedí v zákonodárných sbo
byla protežována na úkor primérní policejní slul

Ministr vnitra, muž dobré vule a dobrého postr
dopomuže snad svému podrízenému úradu k jeho p
a dopomuže tím k právu i verejnosti. Predpokla
toho je, aby je dosadil ve svém a v Zemském úradu
rozhodující místa policejního resortu lidi, kterl
znají strážníka od clena hlídací spolecnosti, kterf
pokládají slovo daktylogram za název z metriky a
videli policejní úradovnu aspoI1 jednou a trebas je
jako svedci. Požadavky zde vytcené jsou vyso
nárocné. Ale kdo mnoho chce, aspoI1 neceho dosá

Letošní tennisový rok je charakterisován Tildenovým pna profesíonalismus. Tím se zrejme vyšinul zrovnováhy no
beh tennísového sveta - což bude ješte patrnejší, prijede-Ii
do Evropy s úmysly profesionálni rozpínavosti. I ten starý,
a hrácsky pohasínající Tílden zanechal však v americké ama
oblasti svuj prizrak Velkého Billa, jenž ovšem už americké
sentací v amatérském svete tennísovém nepomohl aní lim, II
dobýval vitezstvi, dokonce aní tím, že by povznesl a utužil
svých následovníku. Tílden zmizel, aby se objevil jako nová
na profesíonálnim nebi, a pres to, že na jeho misto priskocilo

. bylo postaveno nekolik opravdu schopných mladiku, nebyln
Vzal s sebou korinky vzrustu své dokonalé hry, o které am
tennis amatérský, jeho oficiální zástupci, neprojevili valného
verice, že na staré pude vypestuji nové kvety. Nejde to. Ú

které se dostavily, ukázaly se vratkými. Byl vzat sice
Wimbledon: 2 Americané ve finale, které vyhrál Wood nad ShI
bez boje, ve ctyrhre americká dvojice zvítezíla nad fran
Cochet - Brugnon a také ve smíšené ctyrhre byla vlajka bílých
na stožáru vítezu zásluhou páru pí Harper-Lott, po
anglický pár sl. Ridley-Collins. A kdyby byla prijela paní
Wi1ls-Mood, jiste by Nemka sl. Aussem nejela domu s vav .
vencem vítezky. Krome ni jen dálT;ská dvojice anglická pí She
Barran, sl. Mudford vyhrála finalc dámsk6 ctyrhry nad fr
kami sl. Metaxa - sl. Siga(d. Potvrdilo se, že Wimhledon
bašta špátne hájená, takrka opuštená. Snad náhodou, snad t
takticky se strany francouzské. Cochet byl nemocen, pak

K cemuž treba podotknout, že úkolem speciálních
cet je i zabranovat chystaným ?locinum. Tuto cinnost
ov~em nelze císelne vyjádriti.

Okolnost, že Praha si nemLlže dov)lit zdánlivý pre
pych speciální cety prJ pátrání po vratích, je výmluvná.
je-li vražda, musí se alarmovat všechno. A všechna
ostatní cinnost v oddelení musí ustat, dokud alarm trvá.

V seznamu sil, jež má k disposici Bezpecnostní od
delení, bylo uvedeno podle pravdy, že IV. oddel. má
I10 neuniformovaných strážníku, cili detektivu. Po
Praze je jich rozdeleno 52 v cety. Melo by jich tedy
zbýt pro ústrední službu ješte 58.

Aby prekvapení bylo ješte vetší: v osobním stavu
policejního reditelství je tech detektivu 520. Minister
stvo vnitra se nenamáhalo, rozluštit skrývacku: kde
je tri sta tricet detektivu, když je jich v osobním stavu
520, když jich Ctyrka má prideleno I10 a zpravodajské
oddelení (politická policie, obstarávající také ochranu
exteritoriálních osob) celkem 80?

Rozluštení je v tom, že bezprostrední vedení policie
mil víc smyslu pro verejnost a pro tak zvané poplat
nictvo, než ho mají nadrízené úrady. Bezprostrední
vedení pražské policie nechce sabotovat verejný život,
pokud potrebuje policie. A co dnes, kdy se všechno
možné i nemožné ze správní sféry svaluje na policii,
nepotrebuje policie?

Není kancelárských sil. Policejní reditelství, ten
ohromný úrad, jehož podací protokol zaznamenává
ku konci roku okrouhle jeden a pul milionu spisových
císel, úrad, na jehož chodu a funkci závisí porádek
v hlavním meste a správní život skoro milíonu lidí,
ten úrad má povoleno od ministerstva vnitra (ci od
systemisacní komise) 142 (slovy: 142) kancelárských
úredníku. To znamená, že jeden kancelárský úredník
by mel vyrídit na své úrední svedomí do roka okrouhle
10.000 spisu, to je, odecteme-li dovolenou a svátky,
asi 1000 spisu do mesíce, cili 33 spisu denne.

Chcete cestovní pas? Bude-li se policejní reditelství
rídit šalomounským predpisem ministerstva, že civil
ních strážníku nesmí být užíváno ke kancelárským
pracem, budete na cestovní pas cekat šest mesícu.
Ztratil jste klíce od pokladny nebo bytu? Bude-li se
šéf bezpecnostního oddelení krýt za predpis, na vydání
tech klícu budete cekat osm mesícu. Nebot si myslíte,
že jeden úredník muže vyrizovat do roka 18.000 spisu
(atd., viz oddel. Ztrát a nálezu.) Na povolení schuze
budete - ústava, neústava, cekat rok.

Policejní reditelství je nuceno dávat do kancelárí
detektivy, protože nemá povolený dostatecný stav
kancelárských sil. Nehlede k tomu, že tech detektivu
podle slavné systemisace je beztak smešne málo.

A jako ilustrativní detail: jednací rád snemovny
obsahuje také zrízení parlamentní stráže. To je 100 lidí,
kterí mají jakýmsi pasivním násilím zjednat pruchod
ustanovení predsedy, cili, strucneji receno, mají
zabraI10vat rvackám a vynášet vyloucené poslance,
pokud nejdou po dobrém a sami. Iprihlásilo se minis
terstvo vnitra, že ví, odkud tu parlamentní stráž vzít:
budou to strážníci. Nebot kdo by se dal tlouct, aniž by
odpovídal bitím, když se líbí vrchnosti, než stráž?
Uniformovaná i neuniformovaná.

Ale nebylo postupováno tak, že by pocet policie byl
rozmnožen o sto lidí, kterí by konali službu parlamentní
stráže a v cas, kdy jich ve snemovne není treba, vy
pomohli policii. Nikoliv. Nekdo pro nejaké to vlídné
slovo sporil za druhé a ted se to praktikuje tak, že

*
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Tilden odešel a s nim cílevedomý hrác, dokonalý ucitel sebe sama.
Tak jako po odchodu Lenglenové i po Tildenovi se uprázdnílo místo
vládce, ne vždy nejlepšího, ale neporazitelného a soustredujícího
všechny nítky tennisového umení. Uvolnilo se napetí vroucí pod
Tildenovým žezlem. Mnoho rukou se vztáhlo v Americe po jeho
miste a je mnoho uchazecu o svetové prvenství. Tilden jako Lengle
nová vykonali svt1j životni úkol ve sportu: vyšinuli se tak vysoko,
že pozvedli prumer. Ted prijde nejistota, kolisání, jaké se ukázalo
již na americkém mužstvu.

Ale je konecne dobre, že se i v pánském tennisu povzbudí touha

po vyšších metách, posilená dobrovolne se odstranivší silnou osob
ností. Musíme trpelive cekatí, až z chaosu vyjde nový typ, za nimž
pujdou ostatní. Typ, který bude odpovidat i novým svetovým
myšlenkovým proudum. Tilden byl representant promýšlené hry,
takrka dresury. již tri roky s ním - nakonec vítezne - bojovala
francouzská škola uplatnující ve hre i srdce, romantiku. Anglicané
spojili obé. Dají oni sportovnimu svetu vlldce tennísu? jen to je
jisté, že si na nový vudcí typ tennisového hráce pockáme dlouho.

ysIpoo

JSOU Ceši s Nemci vyrovnáni?
ln der "Prítomnost" v. 8. juH 1931 hat H. Rípka uber die heikelste

Frage der cechoslovakischen Jnnenpolitik, die Nationalitatenfrage
in Form einer Antwort an den deutschen Abgeordneten Dr. Gustav
Peters in einer Weíse geschrieben, díe bei jedem Cechoslovaken Ge
fi.ihle reinster Freude aufkommen lassen muBte.

Die Nationalitatenfrage in unserer Republik hat meines Erachtens
verschiedene Erscheinungsformen, je nachdem von welchem Stand
punkt aus man sie betrachtet. Lebt man in Prag, so sieht sie anders
aus, als wenn man ím Auslande ist. Sehr richtig íst Ripkas Beobach
tung, daB Minoritafen empfindlicher, wehleidiger als StaatsvOlker
sínd und manche Harte der Verwaltung, tlnter der eín Angehoriger
des Staatsvolkes ebenso leidet wie einer der Minoritat, als natíonale

Spitze auffassen. Solange ich noch zu Hause war, solange, ich muB es
schon so ausdrucken, mir das GlUck zuteiI wurde, in meinem Vater
land schaffen zu durfen, habe ich oft kleinlíche TafelmaBnai1men
unendlich zurucksetzend empfunden. Die Anordnung der verschie
densprachigen Warnungen in den Eisenbahnwaggons, wobei das
Deutsche immer an letzter Stelle kam, schien mír unertraglich und
tausende solcher kleiner Nadelstiche, Schikane und Bosheiten lieBen
-mich glauben, daB die Kluft zwischen Cechen und Deutschen unuber
bruckbar seí. Seitdem ich aber mein Brot in der Fremde und noch

dazu in Deutschland verdienen muB und diesen Kleinigkeiten ent
ruckt bin, ist mir immer mehr die Erkenntnis gekommen, daB wir

in der Cechos10vakei doch víel enger zusammengehoren als wir glau
ben und daB alles, was wir daheim als furchtbar druckende MaBnah

men des Sprachengesetzes empfínden, einerseits psychologisch er
klarlich, andererseits aber und dies gerade wegen seíner Verstandiich
keít, gar nícht einmal so schrecklich ist wie wir meinen.

Díe Cechen muBten vor allem einmal verstehen, daB wir zu Zeiten

des alten 6sterreichs gar nicht so sehr herrschsuchtig waren, als sie an
nehmen. Jch weiB nicht, ob die Zahl derer groB ist, in deren Namen ich
hier spreche, aber ich weiB mích nur ganz deutlich an meine eigenen
GefUhle in meíner jugend zu erinnern. Jch weiB, wie ich rasend wu
tend war, daB die deutschen Freundinnen meine verstorbene Mutter
lm jahre 1908 aúfforderten, ihre Einkaufe nicht mehr bei dem ein
zigen cechischen Delikatessenhandler in Teplitz zu besorgen und daB
ich mit groBer Genugtuung ganz ostentativ zu diesem geachteten
Mann ging und bei ihm kaufte. Jch weiB ganz deutlich noch, wie ich
als Student mit meinem vaterlichen Freund, dem cechischen Schul
direktor Lavic in Turn, wahrend des Krieges erregte Debatten hatte,
wíe man Habsburg sturzen konnte. Noch wie heute hore ich diesen
guten Lavíc warnen, als ích ihm mít aller Scharfe sagte, er sollte keine
Kriegsanleihe zeichnen, denn ich schrie vor Enthusiaslllus auf der

Jiste ani mnoho chuti, aby - prišed do Anglie ze zdvori
pfflišnapjal pri risiku, že ani tak nemá obvyklou jistotu
I. Cochet byl v !talii pred onemocnením poražen hladce

a po nemoci ve Wimbledonu ješte hladceji Sharpem 
é. Co to znamenalo pro hráce, jenž nad Tildenovou

a pilne propracovávanou matovou síti dominoval priro
cským instinktem, neobycejným talentem a mládim?
I A také Borotra, jehož sloh je únavnejši pro tohoto již

c:hampiona,neudelal ve Wimbledonu své nejlepší. V semi
boji se Shieldsem zachoval se velmi kavalirsky. Když se

trochu poranil na kolenu, poskytoval mL! cas zotaviti se
prohrál. Francouzi jsou toho mineni, že prohrál jen proto,
I ruky vedeni, zvolniv tempo s ohledem na Shieldse. Do
pak ve finale tak, že Shields proti Woodovi ani nenastoupit:
Tak tedy neni wimbledonský mistr urcen po boji ve finale,

bez významu, když Wood mel pomerne lehcí postup.
ité zajímá, tak jako vše, co bylo dosud pripomenuto

, jen pokud to má nejaký vztah k Davis Cupu. Mohlo by
se dosud nic nereklo o Anglií. Skutecne však Anglie sama

dní chvilí. Bez hluku a pýchy, se sebevedomim a' dobre
. Je pravda, že Tílden upozornoval na kvalitu jejiho
lIu dospívajicích hrácu i že dal Anglii velké chance již
Davis Cupu. Avšak to bylo proroctví. Anglicané prišli

Prekvapili dokonale, ale nebylo by dobre zlehcovat jejich
odkazem na náhodu a štestí. Anglický úspech nebyl popo-
jšlmi okolnostmi víc, než vlastni prací anglických hrácu

vedení. Neprekvapilo, když Anglie porazila v prvním kole
Monako5 : O,ani když vyhrála nad Belgií 5 : O. Po prvé
ostri anglických raket v matchí s jížní Afrikou 5: O
em ve stejne vysokém vítezství. Všude však byla ochota

výkony na lehkou váhu, zvlášt když lesk ameríckých
tI1 ve Wímbledonu zastínil všecky ostatní. A zatim co
radeji podcenovala, byli Americané precenení. Vlastne

neslihlavy priliš vysoko. A tak došlo k nejvetšímu prekva
lm Davis Cupu, vlastne v celé poválecné historií této

!tez evropské skupiny porazil viteze amerického pásmá
Austin, který ve Wimbledonu podlehl Shieldsoví 3 : 6,

5, 5: 7, I : 6, vpravde odstavíl v prvním zápase utkáni
:6,6: 0,8: 6, 7 : 5. Druhý Anglican, Perry, zvitezivší sice

onu nad Van Rynem (USA) ve trech sadách, ale pora
oodem6 : 4, 2 : 6, 4 : 6, 2 : 6, podlehl první den Shíeldsovi
lehce8: 10, 4 : 6, 2 : 6. Také ve ctyrhre, kde by se oce
ek vyvinutého anglického smyslu pro kolektívní výkon,
iAmericané Lott, Van Ryn nad Hughes Perry 6: 1,

6, 6: 3. Treti den boje, kdy už to meli Amerícané takrka
- tu to prišlo. Nejen že Perry porazil Wooda 6 : 3, 8 : 10,

ale Austin vyridíl Shildse dokonce 8 : 6, "6 : 3, 7 : 5. Ten
cký Austín! Anglicky klidný, ale pevný postup - budiž

ffci hra bez "fóru" - mel úspech. jiste ješte není dnes
mufstvo lepší než americké, ale uvídevši príležítost, umelo

a Vypjalosvé sily k maximu. Proti Americe i proti Francii
kole.

dnesstojí a padá s Cochetem. Lacost odešel definítivne, ale
dobréhokapitána. Borotra nic neslevil ze své efektní ale
hry. Jen Cochet zustal. Vrátil se po špatném létu na pa

jako dokonalý vítez. Porazil i Austina i Perryho a
také dvojíci Hughes-Perry. Nebyl deprímován pro
, na které se musel dívat. Zakousl se pevne v po

letošního poháru i do skvele disponovaného Perry
zajištujicí Francii po páté v nepretržíté rade vítezství.
bylselhal každý hrác, jehož sila by byla prevážne v roz

TlJden,tam vyhrál Francouz, jenž množstvi svých boju
e rozhodoval až v poslednich chvilkách, kdy to už

visace, talent, dobré nervy byly víteznou zbraní Co
také chtel zvítezit za každou cenu. Bylo to snad štestim

Francii, že si Cochet odbyl své letošní porážky vcas
Cupem.



Prftomnost,

StraBe so laut, daB wir beide Gefahr liefen verhaftet zu werden.
Unbeschreiblich war mein Schmerz, wenn er mir von den Leiden der
Cechen erzahlte, lebendig fOhlte ich die Marter des damals eingeker
kerten Dr. Rašín und ebenso unsagbar war meine Freude, als die Be
freiung kam. Und ich bin iiberzeugt, daB Tausende so wie ich fOhl
ten und dachten und daB diese Tausenden schon im jahre 1918 be
reit waren, Hand mit anzulegen beim Aufbau der jungen Republik.

Man wollte uns aber nicht. Wer kann es den Cechen veriibeln? Wa

ren ihre Erfahrungen nicht triibe genug? Andererseits war aber die
Freude, endlich den eigenen Staat zu haben, so gewaltig, daB alles,
was seit dem Umsturz gegen die Deutschen unternommen wurde, ver
standlich ist. Man wollte allein wirtschaften und alle SiiBigkeit der
so blutig und schwer errungenen Freiheit selbst auskosten, aber man
wollte auch alle materiellen Vorteile denen zukommen lassen, die in
folge ihrer VolkszugehOrigkeit unter Habsburg gelitten hatten - den
Cechen. Heute aber sind viele jahre verflossen und was psycholo
gisch erklarlich war, das Vorherrschen von Freude iiber die eigene
Befreiung und die Revanche far die Leiden im alten (jsterreich, muB
praktischen Erwagungen weichen.

Wir deutsche Cechoslovaken sind nun mal da und werden immer da

sein, untrennbar mit den Cechen verheiratet, rassenmaBig durchein
andergemischt und darum heiBt es nun die Ehe fOr beide Teile so an
genehm als moglich zu gestalten, bis mit der ruhigen Vernunftehe
auch die Liebe kommt.

Kein Zweifel, beide Parteien sehen die Nationalitatenfrage, infolge
des geringen Abstandes zum Problem, iibertrieben und verzeichnet.
Das Problem ist viel einfacher als man denkt, denn es ist ein durch
aus praktisches Sprachenproblem. Was heiBt das? Ich meine, daB
Deutsche und Cechen in der Republik vor allem einmal nicht rassen
maBig gesehieden sind. In der Hautfarbe besteht ke in Untersehied

u. in anderen Rassenmerkmalen auch nieht. Ich behaupte kiihn, daB
100% unserer Deutsehen keine Germanen sind, ebensowenig als die
Ceehen 100%ige Slaven sind. In jeder Familie gibt es einen GroBva
ter oder eine GroBmutter, die mit einem Andersnationalen verheiratet
ist und gibt es dies heute noch nicht, nun so wird es morgen gesehehen,
daB ein Deutscher eine Cechin und umgekehrt heiratet. Die Namen
Spina und Czech und in der Vergangenheit Sehmeykal u. s. w. lassen
ebensowenig auf urgermanisehe Abstammung schlieBen, wie die Namen
jungmann, Fiigner, Dr. Winter und dr. Sonntag auf urslavisehe.
Immerhin, das slavisehe Element iiberwiegt bei weitem und es steckt
ein groBer Kern Wahrheit darin, wenn das gemisehtspraehige Ge
biet "verdeutsehtes" Gebiet gennant wird, denn tatsaehlieh sind un
geheuer viel Deutsehe in der Republik, die eingentlich verdeutsche
Cechen sind, wobei die Verdeutsehung oftmals gar nicht aus politisch
nationalen Griinden eingetreten ist, sondern aus praktiseh wirtsehaft
lichen. Meine Mutter stammt aus Pil sen und sprach bis zu ihrem 14.
Lebensjahre nur cechisch. Mein Vater kommt aus dem Egerland,
30 jahre haben meine Eltern in Teplitz gelebt und auBer ein paar
Arbeitern in den Vororten, gab es zu jenen Zeiten gar keine oder so
wenig Ceehen in Teplitz, daB der Gedanke, die Kinder ceehiseh zu er
ziehen vollkommen fem lag. Wenn unsere Deutsehen also rassen
maBig von den Ceehen kaum verschieden sind, so sind sie es erst recht
nieht auf kulturellem Gebiet.

Wenn mir ein Deutscher aus der Ceehoslovakei sagt, daB Deutseh
land sein Vaterland sei, so werde ich skeptiseh. Erst wenn man hier
in Deutsehland lebt, erkennt man die weite Kluft zwischen Reichs

deutschen und unseren Deutschen. GewiB spreehen wir eine Spraehe,
gewiB ist uns Goethe naher als Vrehlieký, aber der Untersehied im
Fiihlen und Denken ist so kraB, daB man hier erst erkennt wohin man
gehOrt. Der deutsche militarisehe Geist, die doktrinare Einstellung
zu allem was das Leben bringt, das Professorale'im Umgang mit Men
schen, die erotischen Hemmungen der Reichsdeutsche beweisen uns
Deutschen aus der Republik rein gefiihlsmaBig, daB wir im Grunde
wirklieh verdeutsehte Cechen sind. Wir konnen nicht mit, jedenfalls
nieht mit dem Herzen und wenn wir das einmal erkennen, so drangt
sich uns die Frage auf - ja wenn die Cechen selbst sagen, daB wir
verdeutsehte Cechen sind, warum nehmen sie uns dann nicht als
Briider auf? Die Antwort liegt lm Spraehenproblem.
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Es ist wahr, die Sprache ist ein Verstandigungsmi
niehts anderes sein. So handhaben es wenigstens die
VOlker. Ich habe in Nordsehottland Bauern angetroffen,
lisch und nicht ein Wort Engliseh sprachen und daher
die englischen BehOrden mit ihnen ab, sicht mit dlesen

galisch zu verstandigen. Das ist in GroBbrittanien und
sere Republik nicht angewendet werden. Unsere Oeu
Irrtum, wenn sie das Sprachenproblem bei uns nur v
standpunkt betrachten und die historisch-politische
íibersehn wollen. Vom reinen Utilitatsstandpunkt aus

man iiberhaupt nur englisch zu spreehen, aber die
uns nieht nu r Verstandigungsmittel, sie ist ein Heili
Sie ist ein untrennbares Glied aller Merkmale, dle

infolge ihrer historisehen Entwicklung als besonders
auszeichnen. Die Forderungen, die die Cechen in der
stellen, sind berechtigt, denn wer die cechische O
der weiB, daB die ceehische Nation mit der Spraehen
fallt. Ein jungmann 1st nur solange ein Ceche, alser
und tut er dies nieht mehr, so ist er kein Ceche mehr. DI
historiseh zu erfassende Stellung der ceehisehen Sp
Deutsehen klar werden. Es werden immer hundert Mil11

ln der Welt deutsch spreehen und es wird im internati
schaftsleben das Deutsche immer gebraucht werden.
aber nieht. Cechiseh míissen unsere Deutsehen spre
fiillung der einzigen Forderung die an unsere Deutschen
Unsere Deutschen miissen erkennen, daB die cechiscbe
Staate die Hauptsprache sein muB, wei1 sonst die m
baute Republik zugrunde geht, und daB'die Cechendie
zugrunde gehen lassen wollen, ist wohl ein verstandlicher
Konzessionen, die in dieser Frage gemacht werden, slnd
die die Fundamente dieses Staates erschiittern konnten

man von keinem Cechen verlangen. Aber es wachst el
ration heran, die diese Staatssprache sehon beherrscht
Generation braueht dann nicht mehr um Konzessionea

chenfrage zu kampfen. Wenn jemand cechiseh und d
ist die Forderung nach einer Spraehenkonzession se
íiberfliissig. DaB die Cechen deutseh lernen und immer
dazu zwingt sie die geographische Lage der Republik
gen sie wirtschaftliche Griinde, denn immer werden
(jsterreieh die wichtigsten Handelspartner der Rep

Was wir aber brauchen, ist nicht die Abanderung
gesetzes. Wir brauehen die bessere Einsieht der
kratie, daB nieht jeder, der nieht oder nur mangelhaft
ein Staatsfeind ist. Wir brauchen die Einsicht der

verdeutsehte Cechen Ceehoslovaken sind, die an
genau so hangen wie sie selbst und an ihr gerne ml
Wir wollen, wie H. Ripka sehr richtig betont, k
kein Zusammenleben, das nach Paragraphen geregelt
ganz zufrieden, wie die Dinge heute sind, nur die PraxII
eher, praktischer und vemunftiger werden.

Unsere Deutschen sind ein ungeheueres Reserv

und geistiger Kratte, aus denen die Republik noch
Zieht uns heran, gebt uns Verantwortung und ihr
wir wirklieh zu Euch gehOren.

Wenn die Spraehengesetze dazu da sind, das Helii
das die ceehisehe Nation hat und nicht um Anderssp
kanieren, so solI man sie so wiirdig handhaben, wle

der Staatssprache gebíihrt - menschlich verstehend.
. Seitdem ieh in einem groBen amerikanischen K

habe ich gelernt, daB es viel weniger Sehwierigkelten
1I1ssieh die meisten Mensehen einbilden. Man mu8 nur

Menschenverstand an sie herangehen. Ich bin nleht
um in unserem Nationalitatenproblem gro8ere ~
zu sehen als ieh eben angedeutet habe.

Wenn ich mir vorstelle, was diese Sprachenfrage
sehon gekostet hat, wieviel volkswirtschaftliche W<
wieviel ideelle Werte vergeudet wurden, so kann
H. Ripka nicht genug loben. Dr. Oldfich KItI



est omlazení clovel(a žádoucí?*)

Z této diskuse vyrustá velmi za)lmavý
problém,hyla-li hy v tom vuhec nejaká vý
oda, at už pro jednotlivce nebo pro druh,
dyby hylo lze prodloužiti život mužu a .žen
ežnéhotypu daleko pres osmdesát let. Zdra
, sílaa štestí až do osmdesáti let zdá se býti

možnouvecí nyní pro mnohé lidi s dobrým
lacátkem. Ke konci této doby zustává otáz~

a, zbývá-li dnešnímu starci neco na práci,
coby nemohlo býti lépe vykonáno mladými
lidmi,nebo zda rozkoš a zábava, které mo
hou ješte cerpati ze života, vyváží jim ná
mahu dalšího života. Vetšina starých lidí
tává sevelmi filosofickou, pokud jde o smrt;

málojich pohlíží na konecné zastavení veške
ré zkušenostis hruzou, jakou pocitují mladí.
Jsou unaveni: videli už celou podívanou.

Mecnikovvenoval zvláštní pozornost to
mutopredmetu, došel k záveru, že velmi sta
Hlidé, ti, kterí umírali nikoli nemocí, nýbrž
proste stárím, meli touhu po smrti tak pri
rozenoua normální, jako je touha po spánku
ke konci dlouhého dne.

Poznamenali jsme již, že plne vyvinutý
mozeka nervová soustava má pevný pocet
nervových bunek. Nevíme, jak je rozmno
liti. Když organism v mládí se ucil, nastalo
spojení mezi temito bunkami, vytvorily se
cesty asociacní a zjednán hlavní podklad
duševní cinnosti. Na nem budují se usta
vicnénové asociace a úsudky, ale nikdy ne
ni tu návratu nazpet k detství a k mládí,
aby tyto základy byly prestaveny. Mozek
má postaveno trámoví svého casu a svého
prostredí jednou provždy. Postupem života
stává se pro mozek stále nesnadnejším pri
jímati nové základní myšlenky. A nejenom
myšlenky, ale i city a náklonnosti se usta
lují. Kolikmísta musejí ve starém mozku za
bírati myšlenky nežné a snad myšlenky ne-

$) Z Vedy o živote od H. G. Wellse, J. Huxleye
a G.P. Wellse, která vychází v sešitech v nakla·
datelstvÍFr. Borový. Viz insert na 4. strane.

prátelské, revnivosti, úvahy, vernosti, tý
kající se mrtvých? Pro cenu, již pro ne má
deset tisíc vecí, vracejí se nazpet k drahému
starému domovu a k milované škole, kterou
cas dávno již smetl s povrchu zemského ..
Mozky mnohých starých lidí musí býti jako
hrbitovy za vecera. Jsou preplneny zašlými
vecmi a ~ádný druh hormonu jich nikdy ne
zmení.

Jest zajímavé a docela prijatelné tvrzení,
že individuální život vetších zvírat, soma,
obetuje svou fysickou nesmrtelnost za sílu
a dílo. Jedinec ucinil, abychom tak rekli, vý
menný obchod. Nebot jedinec vzniká ze zá
rodecného plasmatu a vyvíjí se, žije a nako
nec umírá pro život sám. Jest kusem záro
decného plasmatu, který vznikl a rozpadl
se, aby videl a cítil život, místo aby slepe a
mechanicky se rozmnožoval. Jako Faust pro
dal svoji nesmrtelnost, aby žil mnohem pl
neji. Bakterie, jak jsme ukázali, jest veskrze
zárodecnou plasmou, veskrze rozmnožova
cím materiálem, není u ní žádného somatu,
které bý umíralo. Ale její cinnosti jsou velmi
omezené. V cloveku zustává z nesmrtelného
zárodecného plasmatu pouhý drobet hmoty,
ukrytý v jeho tele. Byl, abychom tak rekli,
odstranen s cesty, aby mohl rusti, užívati
rukou, ocí a mozku; behati, plovati, šplhati,
létati a bojovati svuj zatvrzelý boj s vesmí·
rem. Vidí, slyší, myslí, zaznamenává sku
tecnosti, hromadí prostredky, oznacuje ne
bezpecí a pripravuje cestu svým synum.
Ale podrobuje sizárodecné plasma jen proto,
aby mohl mu sloužiti, at chce nebo nechce.
Vycerpává se, ale slavne. Nepocítí-li v sobe
zásvitu vetších schopností a pocátku vetších
úkolu, jeho život osmdesáti let zdá se mu
býti dosti dlouhý pro jeho úkol. Ba víc než
dosti a jeho mozek, ucpaný jeho vlastními
soukromými vzpomínkami a závery, brzdil
by pokrokové a netrpelivé zárodecné plas
ma. Nebot jedinec má svuj cas ku práci, cas
k odpocinku a cas k odchodu.
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!f)Nejdokonalejší dílo, jež možno
si predstaviti v obrazové popu
larisaci vedy o živote. (&

William Beebe
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"Tomuto dílu se podarilo pred
vésti nad ocekávání hmatatelne

pred oci každého inteligentního
ctenáre neuveritelné divy a ta
jemství života. Žádný ctenár af
již ví málo nebo
mnoho neodolá, aby
neb)-l $tržen pano
ramou, která se tu

pred ním rozvíjí. (&

James Harvey Robinson
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