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že pr~ verejné blaho je zcela lhostejno, delá-li se dobre
nebo spatne, 'Ochotne nebo neochDtne, nebo nedelá-li· se
vubec, pak vás, pane lituju; musí to být 'Otrava. Ale
je-li vaše práce taková, že jí mužete rozmnožit úhrn
statkll n~bo zvýšit úroven života ku prDspechu hodne
mnoha hdí, pak, pane, jste politicky velmi aktivní. Rekl
bych, že ideál demokracie je s'Uucinnúst odborníku.
Dnes sice ješte platí moudré slovo že demokracie tot
diskusse; ale diskussi pestujeme 'Obycejne j.enom tehdy,
když nevíme docela presne, co se má delat. Diskutují-li
doktori, má-li nebo nemá-li se rezat urcitý prípad
appendicity, svedcí to 'O t'Um, že jej.ich lékarská jistota
není, ješ~e úplná. Nepráli bychom :si, 'aby zednícil di
skutovall, spadne-li- náš dum; ve vecech života je nám
milejší nesporná jistota. Zatím však rozumíme demo
kracii v tom smyslu, že, mám-li to tak ríci zednÍtci di
skutují, má-li se rezat slepé strev,o. Až zísÚme ve vel
mi cetných oborech života r'Uzsáhlejší zkušenústi, a ne
sporné jistoty, ztencí se podstatne oblast možných
diskussí ~ tím i melhubovské poli1:'iky; ale jediná cesta
k tomu Je práve získávat zkušenosti a pokoušet se
'O potrebné jistoty. Avšak takové veci leží ve smeru
všeho druhu užitecných prací, a nedají se objevit di
.skllssí ani hlasováním.

Loyálnost, to je jiný politický úkol, který ješte není
dostatecne objeven. Jak pak bych vám to rekl? Na
príklad v Anglii (ted reknete, že jsem anglofil, ale to
nevadí) mne nejvíc prekvapilo, že tam na železnicích
nem~jí ~,ád~é st.rážní d'Umecky; patrne tam mlcky pred
pokl~daJl, ze mkúho nenapadne položit na koleje dy
nam:tovou patronu nebo odšwub'Uvat kolejnice. U nás
ve vš'ech našich institucích a rádech spíše mlcky pred
pokládáme, že v každém cl'Uveku je více méne vyvinuta
náklonnost odšroubovávat k'Ulejnice nebo klást dynami
tové patrony tam, kam nepatrí. Chodíme po zuby
ozbrojeni jakousi neduver'Uu a neprátelstvím ke všemu,
'CO má: dve núhy, a také se podle toho ch'Uváme. Loyál
nost se nezacíná pomerem k státu, nýbrž: pomerem
k cloveku; to je sám základ vší politiky a duležitejší
vyhlášení lidských práv než sebe lepší ústava. Ovšem
je jakýmsi, zvykem 'Odkazovat veškeru žádoucí zmenu
mravu príštím generacím. Ta se rozumí, nikdo z nás
nemuže zmenit svet, ale muže aspon trochu zmenit
sebe sama. Všechny velké politické ideály, at je tQ de
mokracie nebo socialism nebo ca jiného, nejsou jenom
vecí presvedcení, nýbrž také (a hlavne) vecí mravu.
Máme více méne všichni plnDu hubu demokracie, ale
myslím, že bychom byli ve znacných rDzpacích, kdy
bychom meli kteréhokoliv vecera ríci, 00 jsme toho
dne udelali zretelne demokratického. Vetšina politi
ckýchideálu vyjadruje naše 'Ocekávání túho, co má
kdesi· nahúre udelat vláda neba parlament, ale celkem
velmi slabou predstavu toho, 00 máme tady dole delat
my. Mluvíme o zájmech spolecn'Usti, a spolecenském
rádu, o verejnosti a jiných takových vecech; ale spo
lecnast není nec'U mimo nás, spolecn'Ust je predevším
styk lidí; spolecn'Ust je jméno pra všecky hodpoty,
které :máme spolecné s 'Ostatními Edmi. Každá pali
tika, at je jakékol'i její jméno, mi se 'Overit predevším
tím, že zvyšuje a rozmnožuje spolecenské hodnoty.

Politika

orel Capek: J

Neni ješte jiná politika?
Kdybychom dali na to, C'Use o politice ríká a píše,
10by mOžno ji definovat asi takhle: Politika je bo,
delají politikové nebo ti, kdo se jimi chtejí stát;

litikovépak jsou zvlášte k tomu úcelu se prihlásivší
y, jež jsou placeny za to, že delají politiku;

vlastnímúcelem politiky je poskytn'Uut temt'U osobám
álé zamestnání nebo ukojení jisté ctižádosti;
myostatní pak na to platíme.
Politická cinnost provozuje se toliko v parlamente,
ubovnácha na verejných i duverných schuzích.
Provozování politické cinn'Usti je vázáno na koncesi,
erou udelují politická gremia, zvaná Strany.
MimoStrany není žádné politiky.
- To asi, je predstava, kterou má o politice pru
erný nespokojený 'Obcan naší repu1Yliky; neríkám,
ta predstava je bezduvDdná, ale je trochu neúplná.

ikdoz nás si neklade otázku, je-li nebo mlIže-li vedle
b),tješte nejaká jiná politika v daleko širším a
ejšÍmsmyslu, politika, na které máme nebo mll
mít jakýsi podíl všichni; není-li na príklad neco,

bychnazval soukromý osobní politický život a
bní politická iniciativa. Jsme velmi syte nespoko
j s politikou politiku; reptáme plni horkosti, ale tD
rozumí, máme tím asi tDlik vlivu na beh politiky,
o bychom meli na smer vetru. Prejeme si novou,
nilejšístranu, které bychom odevzdali své hlasy 

tím si zase na jedno parlamentní období rázem ad
li svou vlastní politickou cinnost. To vše muže být
porádku,ale je to trochu málo. Pro svou osobu na-
osto netoužím delat politiku, ale silne bych si prál
liticky žít. Nemyslím, že k tomu stací politické
edo,byt se našlo sebe andelštejší; i kdybych byl nad
ým stoupencem politické strany Cherubii, není toto

dšeníješte pražádný politický život. Ríká se, že u nás
verejný živ'Ut prepolitisován; patrne anú, ale náš

obní život není ješte vubec zpolitisován; ješte jsme
bjevili, že naše vlastní neplacená životní praxe
t nebo muže být realisováním jistých politických
lu. Býti obcanem, už tú jest nebo muže být jakási

litická aktivnost; záleží jen na tom, jakými jsme
Vany. Mluvíme-li 'O politice, myslíme tím vždycky

poslance a politické profesionaEsty; nikdy to slovo
vztahujeme na sebe samy. Rekl bych, že pri vší kri

. e nesmírne precenujeme politiky a velmi podcenu
e svou vlastní politickúu funkci.

Každá užitecná práce je politická. Šije-li švec boty,
eré nás tlací, zhoršuje tím makave pomery beztohD
osti desolátní; a šije-li k tomu príM draho, zhoršuje

dvojnásob. Púlitický smysl každé práce je delat ji
, aby tím pokud možno získal živ'Ut tech ostatních.

dybychom rekli, že politika je péce 'O verejné blaho,
dy švec pecuje o verejné blaho predevším dobrými
tami a rezník dobrým masem; jejich politické ideály
ou pro verejné blaho jaksi méne duležité. Já nevím,
ím vy jste; ale jste-li odsouzen delat takovou práci,
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Možná že se neshodneme v tom, co spolecnost má být;
ale shodneme se dosti snadno v tom, co není spolecen
ské, - dejme tomu otravovat studne nebo pošlapat
cloveku jeho kapustu. j\le at si predstavujeme spolec
nost jakkoliv, predpokládáme, že to má b),t jalc)'si po
rádek mezi lidmi; dobrá, získat osobní porádek ve
styku s lidmi, to je loyálnost. Proste loy~tlnost je po
Etický styk cloveka s clovekem; a víc už o ní nereknu.

Socialism, to je také politika, která se nedelá jenom
v parlamente nebo v organisacích. Nedovedu si dobre
srovnat v hlave, jak je možno kázat o socialismu a
boji proti kapitálu a neuložit s: pri tom jistou dobro
volnou - nereknu chudobu, ale kázen spotreby. Rov
než se mi nerýmuje houževnaté trvání pauperismu
vedle tak tuze akcentovaného sociálního vCdomÍ. My
slíme-li to doopravdy s jakoukoliv sociální theorií,
máme nebo meli bychom z ní dost co uskutel:Ilovat
ve svém osobním hospodárském ž:vote, - pokud ne
jsme z tech, kterí skutecne nemohou dávat nebo si od
pírat, protože Liž nemají z ceho.

NemLlže se o nás sice ríkat, že náružive uctí váme
stát; ale pres to jsme fanatictí etatisti; všechno cekáme
jenom od státu, všechno mu ukládáme a div e nedo
máháme toho, aby nás prišel podrbat soudní sluha,
kousne-Ii nás blecha. Jeden z našich národních rysLl
je silná nechut k úradLlm; ale stejne V)Tazným rysem
naší národní povahy je mystická duvera, že úrady se
mají o všecko postarat a mají k tomu plno prostredkl1.
Kdyby na nás letela kometa, budeme kr:cet po povola
n)'ch úradech; kdyby nejaký drak na nás žádal denne
tri panny a tri mládence k sežrání, nevstane mezi námi
hrdina, který by s drakem bojoval. n)'brž. obrátíme se
na cetnickou stanici. Necht povolané kruhy zakrocí,
umírá-Ii žebracka v príkope hladem; necht vláda pod
nikne energické kroky proti rádení myší v naší pše
nici; necht ministerstvo verejný'ch prací neprodlene
odstraní suchou vetey. která prekáží na erární silnici
mezi Vysokým Mýtem a Domažlicemi. Odkopnout re
cenou vetev do príkopu, to by byl osobní politický' cin,
j,enž se prí'cí našemu zažranému etatismu. A prece
každá povinnost, o kter,ou státu ulehcíme, je polit:ck~'
pokrok; vzestup demokracie je myslitelný jen ve for
me obcanské autonomie. Nikde není tak naze videt ne
politicnost našeho života jako v úpadkU' samosprávy.

'A v našem centralismu, ano; ale to dvoje jde nej
spíše nejak dohromady. Byl jsem nedávno na jednom
malém mestecku; meli tam zrovna na námestí ver'ejnou
schuzi o papežském nunciovi; ale pokud vím, nemeli
tam dosud na námestí tábor lidu O místním vodovodu.
Delat na malém meste politiku, ·to, jak se zdá, zna
mená preváret parlamentní polévky; to znamená prí
sahat na koalici místo na lepší budoucnost okr'esní sil
ni,ce; to znamená volat po tretí internacionále místo
po druhé stríkacce. Každá konkrétní politika je pre
devším lokální; zdá se však, že stojíme na kraji velmi,
povážlivého stavu, totiž duš'evnÍho odumírání ven
kova, Tak zvaný probudilý clovek na venkove je clo
vek, který' beduje na malé pomery a stL1l1e touhou do
stat se do Prahy. Bylo by jinou vecí polemisovat s p()~
verou, že Praha je velkomesto; bohudík není to tak zlé.
Ale zlé je, že tato povera ochromuje regionální ctiž~l
dost. Žít na menším meste, to už není žít plne a syte;
tady se duchový život jaksi vytrácí v písku. Zastavte
se u knihkupeckého výkladu na malém meste; je to
svrchovane poucné. Zdá se skutecne, že duševní stav
venkova je velmi špatný'; ale je otázka, není-li mu po-

moci. Abych tak rekl, mne méne znepokojují akutní
pitomosti Prahy než chronická tupost malé?~. mesta,
- proste proto, že na mal)rch mestech a v JejIch far
nostech žije c1vacetkrát vÍoc národa než v celé Praze
i s Hostivarí a Kobylisy. Máme-li vLlbec myslet na
nejaký pokrok, je ho víc a šíre treba v malickýc~ cen
trech s podloubím a bai'iatou veží než v Rudolf:nu a
okolí. A tady zvýŠ'it úrovel1 života, - nu, není-li tohle
dost rozsáhlý' úkol pro lidi, jimž politika není jen vecí
papírové legitimace, n)'brž osobní aktivity a osobního
prožití, pak at jsem nejzbytecnefÍ z ševcI"!, kterí se
kdy spustili svého kopyta.

Jaroslav Stránský:

O volební reforme list první.
Chci odpovedet poslanci Bechyni na to, co naps;ll

do Nové Svobody o zmene volebního rádu. On ovsem
má dvojí stanovisko. Neváhá doznati. »ž e by d a I
prednost dnešnímu volební.m.u rá~u
beze vší reformy, a že by Jej nutJ!.

aby pro k á z a I s c h o p n o s t ž i v ?, t a;<. To
sice píše, ale ve skutecnosti vymohl v sOC:,alne:~emo
krati-ekém klubu souhlas se 'zmenou vol'ebnlho radu a

sám pro ni agitoval i hlasoval. Mne jsou ta slova no
v)'m dokladem, jak daleko jsou u nás myšle~ky polt~
tikLl' od jejich cinLI. Prosím poslance Be~I:~11I,.~bt Sl

predstavil, že jeho myšlence a slovu, ktere JI vYJadnlo,
se prisoudí opravdovost. To znamená, že poslanec Be
chyne sice pochybuje o slucitelnosti pomerné volební
soustavy s našimi státními, národními a demokrati
ck)'mi zájmy a že sice spatruje v chystané zmene vo
lebního rádu slahý pokus o zachránení pomerného za
stoupení tím, že se zabrání jeho nebezpecn)'m násled
kLl111(tríštení stran a snemovny), ale že nicméne by
dal pre dno s t praktickému zjištení, zda opravdu
dnešní volební rád k onem škodlivým zjevum vésti
m u s Í. Proc to však ríká, když to není pravda? Kdyby
poslanec Bechyne opravdu d~lval pr·ednost dnešnímu
volebnímu rádu pred jeho proponovanou reformou,
byt i j,en proto, aby skutecnost ospravedlnila jeho
skepsi a vedla k reforme tím pronikavejší, žádné opra
vy volebního rádu by zatím nebylo, nebot její posice
v sociálne-demokratickém klubu byla tak slabá, že Be
ChYI1LIVodpor by ji byl zmaril, - Bechyne však nejen
že jí neodporoval, ale primluvil se za ni a hlasoval.
Je to malickost, chcete-Ii, je to hnida, nac tu ukazuji,
ale mne se zdá naprosto príznacným dokladem ne
opravdovosti všeho, co naši politikové r Í k a jí. Vždyt
my skutecne mužeme býti rLlzného mínení. OdpLlrci
volební reformy vytýkají reformátorLlm, že už zase,
sicut erat in pr:ncipiis, k žádoucímu cíli (t. j. ke zjed
nodušení stranick)'ch predpokladLl parlamentarismu).
kterého lze dosíci jen obcanským uvedomením, zkuše
ností, presvedcením, zráním, krácejí cestou nepekné
neuprímnosti a pohodlného, protože hrube mechani
ckého násilí, že už zase nevcházejí branou úzkou, ale
tou nejširší, která propustí kdekter)' nerád. Kdyby
tedy, opakuji, poslanec Bechyne, opravdu byl ochoten,
jak »neváhá doznati«, dát dnešní111u volebnímu rádu
prí ležitost k dLtkazu prospešnost: nebo neprospešnosti,
hyla by v tom znacná a cestne odltvodnená koncesse
odpLlrcLlm volební reformy, kt'erou by každ)' vdecne
ocenil. Takto však jsou to jen slova a slova, laciná,
jalová, nezavazující, taková, jaká je neradostno vní
mat, a na jak;! je neradostno odpovídat. Zmena volcb-
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ního rádu nepatrila ke koalicnímu programu. Nebyla
o ní rec v programovém prohlášení vlády, nebyla o ní
zmínka ani v písemné koalicní úmluve. Žádná koalicní
strana tedy nebyla povinna ji pripustit a Bechyne ne
múže proto ani koalicním závazkem obhájit razdíl
mezi sv)'m jednáním a svým výrokem, že by sám dal
prednost dnešnímu volebnímu rádu beze vší reformy,
leda že by ten rozdíl chtel hájit závazkem tajným, ve
rejnosti neznámým. jakých možná v Petce bylo dost a
dost. To tedy je neuprímnast jedna.

A hned druhá: Cirou náh'0dou lze dnes diskutovat
o osnované a ne o hotové zmene volebního rádu.

Kdyby nebyl 6. cervence ujel z Prahy nuncius, byl by
už volební rád zmenen. Petka ulažila vláde a parla
mentu projednat osnovu volební reformy zkráceným
rízením, které vylucuje vliv verejného mínení a ve
znacné míre i vliv poslaneckého mínení. Bechyne proti
takovému postupu, jenž verejnost omracuje hotavou
a nezmenitelnou reformou, velmi, pekne píše. Mnozí
jsou. píše, svádeni k d'O mne n c e, že vláda nemá ar
gumentll krome hlasovací mašinerie a že nepravost je
u pána, pravda u zbojníka. Ale ta není domnenka,
náš mil~, to je pravda! Pravda, že pravé pohnutky (ne
dú\'ody). které Petku (ne vládu) vedou, nelze sdelit,
protože jsou naskrze ·oligarchického rázu, a že duvody
Petkou predestrené ve verejné diskussi neobstojí. Pís
nicka I, pravde, která není u pána, ale u zbojníka, se
mu.že zpívat i pak, když se zbojník stane pánem a pa
nUJe tak, že proti, nemu vstanou noví lidé na nov)'
zboj. Ale nechme starých zkazek a písnicek a držme se
uprímne fakt. Bechyne lituje ve svém clánku, kter)' je
ps~n tesn~ pred podání m osnovy v parlamente, že

lada hraje vytrvale roli nemého, že se zatím verejné
mínení tvorí proti ní, a že návrh zákona pak narazí
na zed' predsudkll a neclthery. Velice jí to vyt)'ká, ale
jako pripouští jen do mne n k u a ne fakt že vláda
nemá argumentu, které obstojí, tak hned o~lcuvú, že
pr)' jest sice velmi mrzuté, když se po vláde žádá, aby
suplovala profesora politické výchovy, a pan mini-
tersk)' predseda prý si asi myslí, že tu není k tomu,

aby cesk)'m politickým detem delal stále guvernantku,
li že lidé nem:ljí hbvy jenom k tomu, aby meli nac ve
šet cepice, ale že nic naplat, v našich pomerech že ne
stací. když vláda vládne, musí také mluvit. Já však se
domnívám, že ministerský predseda na nic nezapo
mínil tak casto jako na to, že lidé mají hlavy, natož
aby lidi k jejich vbstním hlavám odkazoval, a že posla
nec Bechyne je poslední, kdo mu to smí vycítat. Vy
cítá-Ii mu to prece, je to ta druhá neuprímnost. Sám
hyl hezky dlouho clenem Petky i vlády. Za jeho úca
sti honorovala vláda a koalice menovou a defiacní spe
kulaci na škodu všech pracujících lidí. Všechna kritika,
ne zásadne oposicní, ale vedecká ~a konstruktivní, byla
h;lzení hrachu na zelf predsudku. Proc si tehdá ne
vzpomnel ministr Bechyne, že lidé nemají hlavy jenom
!;rn cepice? Za jeho úcasti se delal zákon na ochranu
relJuhliky, za jeho úcasti se delala tisková novela, za
jeho úcasti se podávala osnova o úredním tajemství.
Proc si tehdá nevzpomnel ministr Bechyne, že lidé ne
mají hlavy jenom pro cepice? Osnova zákona na
ochranu repuhliky byla potírána kritikou politickou
i vedeckou, hájena posupn:)'m mlcením a »hlasovacÍ
mašinerií«. Dnes prozrazuje dr. Meissner, že sociální
demokracie už usiluje o zrušení tohoto zákona, 
proc tedy pomáhala takovou zbral1 reakcním živlum
kouti, když musela vedet, že bez jejich souhlasu ji ne-
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bude moci znicit. a že je k tomu souhlasu steží pri
meje? Když se pr'0jednávala tisková novela, apostro
foval jsem ve své kritice osnovy, která i ryze politické
c1elikty (tiskové urážky úradu a orgánu vlády ve smy
slu § 492. tr. z.) odnímala prvotnímu soudnictví, žur
nalistu Bechyni, ale neodpovedel mi ani žurnalista ani
Roslanec ani ministr toho jména a byli tehdá všichni
tri málo nadšeni, že chci užívat hlavy k necemu jiné
lnU než k nošení cepice. Když se podávala asnova
o úredním tajemství a když kritika vládu upozorno
vala, že budeme jediný stát na svete, který pouhé dis
ciplinární jeho porušení staví pod trestní sankci, nena
padlo Bechyni smeknout pred hlavami, jež nechtely býti
pouh)'mi vešáky pro cepice a. dokonce už se nesnížil
k tomu, aby s nimi debatoval. Když se projednával zá
kon o úrednické restrikci, nedov,edl poslanec Bechyne
na požadavek, aby '0tázka restrikce se rešila logicky, t.
j'. reformou správy a ne nelogicky, t. j. pred refar
mou správy, odpovedet jInak než vtipkujícím pamfle
tem, a prece vycházel tento požadavek spíše z mozku
než z cepi'ce. A tak dále a tak zase a tak porád, Ale
ne dost na tom, že poslanec Bechyne zapomíná na mi
nulost. Ješte nevyšlo dokoncení Bechynových úvah
o zmene volebního rádu, když byla osnova této zmeny
podána snemovne, aby ji pr'0mrskala v 48 hodinách!
Kde byl pisatel onech úvah, zahájených stížností, že
vláda se 'nesnaží rádne vyložit smysl a cíl svých cest,
když jeho poslanecký klub prijímal lhutu vylucující
vecné> kritické a od p o ved n é projednání osnovy?
Opakuji, že mohu-li na Bechyn'0vu 'Obranu zmeny vo
lebního rádu odpovídati dríve, 'než byla novela uzáko
nena, jest mi za ta podekovati papeži Piovi a kardi
nálu Gasparimu, ale rozhodne ne poslanci Bechyni. I tu
neuprímn'Ost tedy vytýkám úV'0dem.

*
Poslanec Bechyne svoji obranu volební r,eformy z a-

k o n c i I anekdotou, která chce býti obrazem. Sám chci
listy, v nichž Bechynovým úvahám odpovídám, .anek
doticky z a cít. Nejprve '0pravou anekdotky Bechy
novy (abychom si uchovali onu obraznost pre s n o u,
kterou vymahává Masaryk), a pak anekdotkou svou.

Bechyne vzpomíná, jak pred nekolika lety navštívil
pan president Skodovkl1', a jak delníkllm, kterí se kolem
neho shromáždil'i, a žádali, aby k nim promluvil, rekl
asi tohle: »Když umíral star)' krejcí, zavolal svého syna
a pravil: Dám ti moudrou radu. Než navlélmeš nit do
jehly, nezapomen udelati si na 'ní vždycky uzlík.« Což
pr)' bylo vše. Malá rec, ale velká moudrost. A demo
kracii pr)' se vrele doporucuje, míní Bechyne, aby ne
zapomínala na uzlík, - t. j. aby nežehrala na volební
reformu, která je takový uzlík. Tož to hyla jinak. To
nebyl žádný starý krejcí, nýbrž mladý Enšpígl. Ten si
jednou sV'0lal na rynk vš'echny krejcí z kraje, že jim
neco velice duležitého poví. A když se sebehli, pocasto
\'al je ferina tou moudrostí o uzlíku. Obrazne ta anek
clotka znamená, že jen kdo chce lidi zlobit, jím vy
kládá, co dávno dobre vedí. Týdeník za tím úcelem ne
vydával ani Enšpígl. Pan president za:<oncil opravdu:
v Plzni tak mi'lým a rozmarným vtipem svoji rec ob
sahu závažnéhO' a delnÍkllm v tech nepokojných a roz
cilených dobách ne snadno stravitelného, aby slyšeli
na konec neco veselého a skromného, A já se ješte po'
kusím poslance Bechyni presvedcit, že ani my, kterí
fJíšeme proti volební reforme, nechceme šít bez uzlíku.

Druhou anekdatu, svoji, píšu v celo svých úvah, jako
jejich obrazné motto, Umíral starý v,inar, I zavolal si
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jedinéha. sy.na a rekl mu: Byl jsi vždycky hadný, ha
chu, chCl ti za ta, než umru, sverit velké tajemství.
V e z t e d y, žel z e vín o vy r á b e t t a k é
z rév y.
. Demakratickau republiku lze spravavat taky bez ná

sJ1í a bez,e lsti. V demakratické republice není zapa
trebí, aby se predstíral zájem státu k zakrytí zájmú
'Osabních a stranických. V demakratické republice lze
dasáhn?ut~ pactivé.h'O úcelu pactivými prastredky. V de
mokratIcke repubhce lze vychovávat abcanstva svoba
dau, není treba k jeha výchove sv'Obadu ,amezovat.
,V demakratické republice se nemusí falšavat vína.

Gážisté pred volbami.
Zdá se, že gážisté, t. j. úredníc:, dústajníci, ucitelé,

profes'Ori atd., js'Ou nejtrpelivejší lidé na svete. Není ta
z prirazené jejich povahy. Je to výchava a múžeme
ríci, pozorujeme-li výsledky pouze z vne j š í strán
ky, že je ta dabrá výchava. Bylo k ní avšem treba
mnoha energlie, vytrvalosti! a duslednasti. Jednau na
príklad- byla to 6. ríjna 19200 - když s'e zamest
nancúm vedlO' již príEš bídne, sebrali se státní úredníci
a šli se zeptati parlamentu, co chce s nimi vlastne de
lati. Prišla jich tenkráte pred parlament více nod
bylo zjevem 'Obvyklým, vyplnili Snemavní náme;tí da
pasledního místecka, takže tehdejší predseda státne
zrízeneci<éha výbaru pan Br'Odecký r'Ozhadl se upozor
niti" že nebude delati zákany pod tl'akem ulice ale za
h'Odinu na ta byla zamestnaneckým pažadavkú~ vyho
veno. Avšak hned druhý den schválen byl s nejvetším
urychlením zák,an zakazující shram.áždení a prúvody
v dabe zasedání parlamentu v 'Okruhu jedn'Oha kila
metru 'Od snemavny. A 'Osvedcilo se to. Když v pra
sinci 1'Ot1skéhoraku pakusili se železnicn~ úredníci na
vštíviti, opet hramadne parlament, natloukl,i jim pali
cajti pendrekem presne padle zákana. Jindy zase si
úredníci rekli, že všichni 'Obcané meli by dadržavati
i jiné zákany, a napsali da navin, jak paslanec X inter
venuje u nich v záležitastech jednatlivcu, ackaliv je to
ústavou zakázána, jak poslanec Y, takta adv'Okát, pa
sílá jim visitky, aby zastavili saudní stíhání stát akrá
dajícího zasílatelského padniku, jak zase ten a ten mi
nistr ustanavuje svého prítele z baru správ'cem zabra
néha velkastatku, a padabné veci. To avšem snižuje
vážnast parlamentu. Schválí se prato zákon o úplatkár
ství, zvlášte když nepríjemné aféry práve vyžadují,
aby se prati korupci neco udelalo, a úredník, který by
se 'Odvážil prijíti ješte s necím podobným na verejnast,
jest podle práva a spravedlnasti zavren na dabu asmi
clnú až trí mesícú. Tím avšem ztratí i svaji existenci.
Neba nejaká ucitelka do té míry nectí církev kata
lickau, že precte detem v,e škale Havlíckúv epigram.
Y použije se s úspechem zákona na achranu republiky
a ucitelka pro výstrahu jiným odsaudí se na šest nedel
do žaláre.

A Jiné prípady se vyskytn'Ou. Pripravuje se na prí
klad zákan o snížení platú zamestnancu. Zamestnanci
to dabre nechtejí chápati, naopak ješte žádají zvýšení a
poukazují na to, že i paslanecké a senátarské platy byly
pred krátkým casem zv),šeny. Ta je avšem slabý argu
ment, a proto 6S jejich argani,sací upazorní telegra
ficky pana ministra financí, že je to nespravedlivé a
ze se to bude vykládati jako útakna úrednictv'O. Duch
vzpoury však musí býti zažehnán. Na rozkaz ministrúv '
zavede se disciplinární vyšetraván1í a 1300 minister-

Iirí Bend:
--

ských úredníkú r'Ozjede se pa vlasti asabne vysl)'chati
6S predsedú a 65 jednate!ú 'Onech neuctivých organi
sací. Obvinení, že »,admítli úred:n~ paslušnOost«, ukáže
se sice ned'Ostatecným, ale úcelu je dasažena. Všichni
mají cerný list v osobní,ch aktech: byli di,sciplinárne
vyslýcháni. Tak se tO' peclive a promyšlene provádelo
šest let, ani jediného prípadu nebyl'O apamenuta, a
sedmého roku daspelo se k presvedcení, že úrednictvo,
ucitelstv'O, prafesari a pad. jsau lidé skromní, nerevo
lucní, ba že jsau nejtrpelivejším stavem vúbec. Jsau
avšem mezi nimi tu a tam také praši,vé 'Ovce, ale na
ty stací již zákan restrikcní.

Ale toto presvedcení má jednu velik,au vadu. Je vý
razem prání vychavatelLl a charakterisuje v celku da
bre vne j š í zdá n í, ale není shadné s vnitrní sku
tecnastí. Je pravda, že onech zavíraných je stále méne
i že úrednictva nechadí již pred parlament, ale ta je
jen prota, že našly se méne nebezpecné 'cesty k infar
m'Ování tisku a že úredni.ctvo uznalo razbíjení svých
hlav za prastredek nedastacující. Také je pravda, že
pacet disciplinárních vyšetravání pro arganisacní cin
I'ost klesl na minimum, ale zase je to jen z taha dt'i
vadu, že zasílání telegramLl a usnášení 'Ostrých reso
lucí prestala míti úcinek na cleny petky. Takavé zbrane
se pr'Oste neasvedciJ.y a úredni.ctva si rekla, že si svoji
vec vyrídí jinak. Petka se damnívá, že úredníky zkro
tila, a úredníci se damnívají, že bude nejlépe vyríditi
si všecka pri volbách.

Vúdcavé stran tamu neverí a pan ministr Stríbrný
ríká to zcela 'Otevrene. Úredníci si, t'OfoOzmyslí,prataže
by tím jen padpar'Ovali názar tech, kdaž valajÍ, aby
státním zamestnancúm byla aMiata volební právo. Zda
pan ministr myslí aktivní právo volební, jak sám na
psal, nebo passivní, jak apravil'O Ces k é s Ia v a, není
s urcitastí známa. Vedle taho ukazuje se na neobycej
nou harlivast stran, jak každá l1silavne se snaží získati
gáhsty do svých rad jen proto, aby jim astatní ne
ublížily, jak všechny horlive pracují na navé služebni
pragmatice neba aspan na navé úprave platu, jak
všechny s nevšedním zájmem pamáhají sociálnímu po
jištení veškerého úrednictva, jak branný výbar pecuje
o unifikaci dLlstajnickéha sboru, jak každá strana sli
buje madré z nebe, a tvrdí se, že t'o gáhsty uspakají,
takže i tuta flintu hadí d'O žita. ' (

A'le to všechn'O je 'Omyl a je'nebezpecí, že ta pro ~~
které strany bude amylem tragickým. Nesmíme pasu
zavati gážisty s takavau nedbalau povrchnastí, zvlášte
nesmíme jim imput'Ovati tolik zapametlivosti,. Musíme
prehlížeti dnešní sLiby, kterým astatne tak jako tak ni
kda neverí, a musíme se podívati trachu zpet, takhle do
doby, kdy padl'O 'Okrídlené - nu, prac bycham ta také
neopakavali -: »Sežerete to i s chlupama!« Bylo to
tenkrát, kdy pri.cházely pratestující telegramy úredni
ckých arganisací. Nekterí senátori se domnívali, že
i trpelivost gážistLl mahla by míti své meze, a nechteli
zkoušeti, zda je ta pravda. Jeden z tehdejší'ch clenu
petky je však tímta rcením upozor.nil, že senát takové
myšlenky míti nemá, že musí býti zti'cha a ne delati ab
tíže. Senát ovšem vyhove'l,.

Tehdy poznali zamestnanci težkau ruku koalice. S je
jich organisa,cemi se nejednalo, ministr Habrmann jim
ve své uprímnosti vysvetli,l, že je d'Ohada jednati s kaž
dým, kdo není kaalicním príslušníkem, tak jako s ko
munistau, t. j. nemluviti s 11Iímvúbec, platy zamest
nancu se každoracne snižavaly, a v dúvadavé zpráve
k príslušné osnave adúvadnil'O se to potrebou pusabiti
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na snlzovanl cen, že ceny budou klesati, když' se sníží
témer jednomu miJionu konsumentu (t. j. zamestnan
cum a jejich rodinám) kupní schopnost do té míry,
že zmenIŠís~ poptávka oproti nabídce v oboru životních
nezbytnost!. Tehdy také úredníci v soukromých služ
bách poznali, že jejich práni a požadavky patrí do koše
na papír. Všechna opatrení pro ochranu jejich práv
ního nebo sociálního postavení se pmste zrušila s krát
kým odllvodnením, že by to prumysl nebo obchod ne
snesl.Nesmíme se domnívati, že na takové veci, se za
pomíná, jakmile si toho vetšinové stran,y prejí. A ne
smímetaké podcenovati tu okolnost, že odborové orga
nisace, které mají na zamestnance mnohem více vlivu
než politické strany, považují dnes za vhodno všechny
ty protiúrednické akce svým clenúm znovu predkládati
k premýšlení.

Musíme rovnež vzpomenouti, jak to bylo pred obec
ními volbami. Tenkrát také byly získávány hlasy gá
žistl'tvšemi možnými prostredky. Jedním z nich bylo
i usnesení mini,sterské rady, jímž uvolnuje se na zvý
venÍ mÍstn,ích prídavkú a na úpravu pomerú staro
pensistll450 milionll korurt;1 ale po volbách se pouze
strucne oznámilo, že »potrebné cástky bylo použito
jinak«,a zamestnanci nedostali nic. Podobných prípadú
bylacelá rada a na všechny se nyní znovu vzpomíná.
Mezi zamestnanci je vetšina tech, kterí jsou plne pre
svedceni,že i kdyby dnes neco dostali, po volbách se
jimto zasevezme. Havlícek napsal kdysi: »Nic jim ne
erte a nic jim nedávejte!« Politictí vúdcové bylÍ! by

pravdepodobnevelmi prekvapeni, kdyby zjistili, jak
nto citát je mezi gážisty roOzšíren a jak - obrácen

roti koai,icnímstranám - spolecne se stejne rozšíre
nou devisou, že už je toho všeho dost, tvorí základní
zbarvenígážistické predvolební nálady.

V úrednictvu a ucitelstvu není pochyby a tom, že
gážisté jsou 'V prvé rade oním stavem, k nemuž se
dnešní poEti,cké kvocny chovají velmi nepekne, a že
bude pro ne jediným úcinným prostredkem, poohléd
nou-li se po nejaké kvocne vlastní. Snaha po g á ž i
S ti ck é strane projevuje se U' nich celkem slabe. Vet
šina Violápo nové strane ne stavovské (pro to jsou od
borové organisa'ce), ale národní, I,iberální, sociálne a
kulturne pokrokové a hlavne poctivé. Jsem sám clenem
koalicnístrany, ale pres to bych za dnešní nálady mezi
gážisty považoval za dobré, kdyby se taková strana
objevila. Jen lidé nebezpecne naivní nebo skutecných
pomeru neznalí mohou se domnívati, že úredníci,
ucitelénebo profesori dají své hlasy ve vetším merítku
koalicním stranám. Jesthže reforma volebního rádu
znemožnígážistúm voliti stranu novou, nebude vetšina

liti vubec a zbytek dá své hlasy komunistum. To by
se nemelo podcenovati, protože jde o více volicú, než
je možno ztratiti, pro ceskou vec. Pravda, bylo by to
velmi názorné poucení pro dnešní držitele moci, ale
kdo by to zaplatil? Snad by se vypsaly volby nové, ale
pochybuji, že by takový prostredek dosáhl úspechu.

Doba a lidé

M. P1ljmanová-H enn'erová:

Dum všech národnosti.
(Z Par í že.)

I o ti s e o f a II n a t i 00 n s je podotceno na VI
zitce, kterou pak rozdávají.

SpOllecnostzazvonila a vešla. Portýr zamkl. Ženy té
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spolecnosti tento jednoduchý postup ostre notýrovaly.
Výchova je silná vec, mocnejší, než by clovek rekl.
Prejde automaticky do mozku. Jedny mely impuls utí
kat; že se ted dopustily neodcinitelného kroku, kterým
se poskvrní. Zacaly se dívat s jakousi atavistickoú ne
dúverou se strany na své mužské kamarády; jakoby
se ti známí lidé menili v podezrelá! individua, která je
zavlékla. V druh,)Tch zase vznikalo hloupé nepotlaci
telné sebevedomí gymnaSirstll, jako by delaly pašáctví,
imponovaly. Obojí pitomé a nezhostíte se toho hned.
A nebyly to hJloupé ženské. Ale kastovní zaklínadla
a kouzla jsou mocná.

Vystupujete po solidních schodech, které vybavují
v mysli safesové oddelení v bance. Do chodeb jsoOuza
vreny dvojité dvere podšívkované žínenou vložkou,
plstí a koží. Ticho jako v sanatoriu. Tento dúm ne
pO'cítá se do kategorie zábavních lokálll. Nedelá ze
sebe bar, vinárnu ani hotel. Cítí se závažnou spolecen
skou institucí. Má k sobe úctu a suggeruje ji l<J1ientúm.
Jste uvedeni do strídme zarízeného salonku. Delá se ve
vás psychologie cloveka, který jde do ordinace k slav
nému profesomvi. Prichází reditelka, uvítá spolecnost
a sdeluje podmínky. Je to pedanticky spolecenská mla
dá dáma s podbarvením skepticko-filosofickým. Ob
klopí vás ovzduším reelnosti, precisnosti, reservova
nosti, duveryhodnými a prísnými vlastnosrmi starých
obchodních domú. Jen neco zcela vespod pod její dú
stojnou truchlivostí cloveka, zastupujícího vyšší moc,
praví, že je »fine« a že chápe všechny odstíny lidskÝch
slabostí. Ale nedává! toOz taktu na jevo. Provede vás
ne s doternou mnohomluvností guidú, ale jako z osobní
záliby majetníka galerie, který dává k disposici své od
borné vzdelání a práve jen vám prokazuje tuto spole
censl<!ouvlídnost. Predstaví vám dámy a provede vás
po dome. Pak si vyberete pokoj a dámy.

Bary s hudbou, tancem a batikovaným prítmím po
važuje tento dúm za detinskou romantiku, poetický
salát. Tady pohrdají kulisovým deláním nálady. Pll
sobí kvalitou materiálu.

V zrcadlovém sále, osvetleném plným elektrickým
sve1:llem, stojí neme v rade dvacet nejkrásnejších na
hých dívek, opakovaný'ch zrcadly se stran, ze zadu.
Nesou svá živá tuhá! prsa a dívají se na vás svými
obliceji prostitutek. To otrokynské velice púsobí. Od
stíny teple bílého, rúžového, slabe cajového, olivdvého,
masového masa. Jedna nezbytná, jako všude v Paríži,
cernoška, jedna tlustá, jedna s dlouhými vlasy; ty tri
jaksi detinsky naráz se odrážejí od ostatních. Nesmejí
delat nezpúsoby ani legrace, když jsou predstavovány,
musejí stát. Je t,o strašne regu1lované. Ríkáme vecem
jmény. Myslíme v slovech. Lokálu s paní za pultem,
a kde holky, pomalu se usmívajíce, berou svými or
gány franky se stolu, reknete bordel. Tady se vám po
rád vtírá slovo lupanarium.

Reditelka se stále pohybuje v duševní poloze cloveka,
který jest nad vecí. Prece však i ona jest jen clovek
a nemltže neprozraditi, že ješte více si zakládá na za
rízení, než na dívkách. Nebot dívky se vystrídávaj'Í
a zarízení trvá! a dostává se mu posvecení historické
anekdoty. Toto byl soukromý boudoir, soukromá lož
nirce a s,oukromá koupelna Eduarda VII. Vyslovuj~
jeho jméno obzvlášte zdrželive klidným Zpllsobem, že
ji to neohromuje, že je zvyklá takovým jménú'll. Uka
zuje nak!lonený stú1 se vzperadly, který se podobá ohle
dávacímu stolu u gynekologu. Byl k,onstruován na ob
jednávku Eduarda VIL, který jsa tucný, nemohl se
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približavati k ženám než taktO' umísteným. Otevírá
dvere dO' kamary na mucení. Tady je sl'Oup, k nemuž
se abet prišneruje, a tady remeny. »Cest perverse,
Madame«, vysvetlila vlna blahavule. Dáti, se mucit
stají tisíc franku. Muciti dva tisíce. Hlavní duraz klla
de na materiál. TentO' mramar na krbu, c'est du vrai
carrare. Toota .mycí náradí je ze skutecnéhO' stríbra.
Kdybyst,e si vyžádal Cíií.anku, dají vám skutecnau Cí
nanku. Vš'echna je tu pravé. Vládne tu vecnast.

Vždycky ložnice a kaupelna s príslušenstvím, iso
lavané v byt. Mnaha místa, mála a velikého pahadl
néha nábytku. P,akaje zarízené tak, aby se zdály ne
vetší, ale menší, než jsa u, pamací látek. A Lauis XV.
ovšem pode vším, nesmrtelná tradice evrapských bor
delu, které 300 let nemahou zapamenaut doby, kdy
kurtizány vtrhly dO' zámku a delaly velk'au palitiku.

Ríká se: špína neresti. Spíš by se mela ríkat: ci
stota neresti. Jsou ruzné druhy cistot. Je cistota me
štácká, kde se všechno leskne, pripomínající, že v mý
dle je tuk. Je cistata pedantská, suchá, vypreparovaná.
Je cistota antiseptická z racionální fantasie predvída
vosti. Germánská cistota záJleží v drhnutí, aplachování
a klaktání, francouzská v pracištování a vyplachavání:
Francauzi nejvíc ze všech cistat verí v cistatu zažívací
roury a Anglicané v cistatu dýchadel a všehO' roho
vitého na kuži: vlasu, zubu a nehtll. Cistata neresti
obsahuje všechny tyto druhy cistot a dastupuje té hra
nice, kde hygiéna se stává tailetou. Pres ni teprv pri
chází to umelé, kasmetika a parfumerie, a pak se to
všechna zas setre, nebat prílišná umelast isoluje a
umrtvuje, a prichází mladé vykultivované dívcí zvíre,
jakO' v druhé prírode, s eroticko-akrabatickou praksí a
oním pateticky histrianským tallentem nevestek.

Dvacet dívek ze zrcadlavého sálu, které vám dríve
jen ukázali, prichází za vámi dO' pokaje, abyste si vy
brali. Reglement. Disciplina. Defilují. Návštevníkavi
se tím i jinak než fysiologicky velice !lichatí. Tahle
vyvolati ze své maci. Je na koni. TotO' jest mu k di
spasici. Techto dva'cet dívek mu ilustruje a podškrtává
jehO' rali hlavní osaby. Sám pred sebou vidí svou si
tuaci znalce. Amerikán ukrývá úžas a potešení cJ,a
veka nerazmazlenéha výberem a tvárí se blaseavane.
Nejvetší chudinka, hadný studentský clavek s ucitel
skou duší, který se sem dostal nedapatrením a myslí
s úzkostí na svuj razpocet a pahlavní nemoci, jme se
tvárit vládcavsky. Suggeruje se antika, 'Orient, 'Otro
kyne, harém, veci, které na první pohled znejí šm'Okov
šteji', než! jsou, a které trvají v lidstvu. Jdou zblízka
po koberci jedna za druhou. Ta tedy jest ten postrach
slušných ž,en Ci když se k tamu nepriznají), nevestka
v plné velikosti, celá nahá. Kok'Oty v barech ignorují
t. zv. slušnau ženu s touž konkurencní animositou
s jakau 'Ona si je prohlíží. Tady vysílají na ženu tyté
erotické pahledy, jako na muže. Žena tu bývá k!lient
stejne jakO' muž. Nejsem muž, ani 'Ostr'Ovne naladená
žena. Dívám se na jejich plet, svaly, pérující pri chuzi
prsa, jemne vykroužené zadky s jakousi nelidskau ob
~ektivností jakO' na mapu. Ale nemahu necítiti, když
Jdou lwlem, se svými široce r'Ozestavenýma ocima ne
vestek, odlišn'Ostmi bradavek v pucení a zbarvení, jak
jinak tajemné stvorení je kaž.clá žena, hadná prozkau
mání, jak každá má jinou chut a jinou disposici ve své
ananymnosti, a jak nestoudnost, pokud je v rovnováze
s krás'Ou, zdravím, mládím a obratnastí, není nic ji
r.ého, než telesné sebevedamí jakJo všecka jiná sebeve
domí na svete, když s,e zakládají na necem skutec'ném.

Stud je daleko více atázka lítostné marnivasti a
osobní prestyže než by se zdálo.

1rapná chvíle byla ta, když dve se vybraly a ty
druhé shasly obliceje, povalily v držení a jakO'potupeny
,adešly.

Celý ten aparát damu, jak ta servírují, ta vecná
atmosféra taktu a diskrétnosti a tajná hrdost na aranž
má, ta dllstojnost, to ve mne budilo hnus. A pak jsem
se hrozne styde1la, ale jinak, než myslíte. Clovek je
klidne sám sebau. Ale jakmile je kanfrontován s jinou
spalecenskou vrstvou, jme se predstava vat svoji spo
lecenskau vrstvu, at dvacetkrát neuznává t. zv. spale
censké prehrady, at chce nebo nechce a a( se tomu
dvacetkrát brání; neco mimo nej chavá se za neho.
Ženy té spolecnosti se zase r'Ozdelily jako ve dva tá
bory. Jedny delaly, že nevidí, neslyší, ž to pro ne
neexistuje, že to jde mimo ne; ignorová . ty dívky.
Ne z nadutosti, z rozpakl\. Druhé zase, z jakéhasi
vnitrníhO' premetu, je precenovatly. Když s nimi mlu
vily, porád v tam byla neco jako premrštená blaha
vllle, krátce byla ta ahavné. Byla ta, obrácene, neval
nost téhoŽ' druhu, jako kdybyste mluvili s král,avnau.
Jsme zaradeny v kasty a moc víc, než víme. Já ni
kterak nepropaguji nevestku jakO' svetici a mucednici.
Ale nevinní, slušní a dobre se chovající :lidé byly ty
dívky.

Ty dve predvádely scény. Markýrovaly. Se sympa
tickau nepakrytostí, jak si z tech procedur delají le
graci, aby byl pragram 00 nejrychleji odbyt)·. Takové
hasty mají rády. Ti je neunaví.

Patam, protože mají z lidí razum, poskytly ženám
té spolecnosti to, cO' vyžadují slušné návštevnice: aby
je mohly litovat. »N ous sortous une fois par semaine,
et accompagnées. Cest dur <;a, Madame.« A rekly to
s naprastou mazaností a uprímnau sentimentálnastí
holek. Když jsme odcházeli, zadrželi nás v salanu.
Zdola ,avisavali, že nekdo prichází. Tady se l,idé nikdy
l1·epotkají.

Cesta za alkoholem.
Tento clánek z pera americké sociální pracovnice

ukazuje na nesnáze a lidské detaily prohibice.
Mám rozsáhlou známost mezi »bootleggery«, tajnými vý

robci a prodavaci lihovin v »suchých« Spojených státech. Do
volte, abych hned priznala, že ne mezi temi plutokratickými
gentlemany, kterí prijíždejí v limusinách pred brány velkých
úredních budov a nabízejí »cisté predválecné a importované

zboží«; mojí známí jsou muži a ženy, kterí vyrábejí koralky
v úzkých, špinavých ulickách a prodávají je v malých delika
tesních obchodech a v obchodech s doutníky.

Znám se s nimi dosti duverne, nebot mám jakožto sociální
pracovnice mnoho co cinit s jejich detmi, a jsem proto po

kládána za prítelkyni jejiciJ rodin; a vím, kolik romantiky,
kolik vzruchu a kolik hohatství vnáší do jej ich truchlivých
životu okolnost, že »to prodávají«, jak zní bežný termín.

J sem sociální pracovnice, nikoli propagandistka, a mluvím
bez škodolibosti nebo predpojatosti. Vnikla-li jsem ponekud
do problému prohibice - a podloudné výroby lihovin - stalo
se to jen protO'. že mám obé stále pred ocima, nebot to tvorí
soucást existence tech ho,hLI a devca't, kterým se snažím po
moci. O techto vccech se mezi nimi nezachovává príliš prísné
mlcení. Deti, ba i rodice jsou zcela ochotni ríci vám všechno,

co vedí - ba i o nejlepších metodách, jak uniknouti policii.
Z této zkušenosti mohu ríci, že podplácet policii je marné;
policajt sice padesát dolarLl vezme, ale »výstrahu vám nedá
žádnou«.
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Znám mnoho bootleggeru. Zrovna naproti na;emu Okrsko
v(mu domu, jenž je v samém srdci mnohojazycné cizinecké
ctvrti, j,O'l tri malé krámky v jedné rade za sebou a všechny
to prod.tvají«. V celém bloku je jich poruznu ješte devet

a v ctyrech malých ulickách, ústících do tohoto bloku, je jich
ni:kolik dalších. Kolik, to presne nevím, ale pri nej menším dva
\' každé ulicce.

.\ to všechno pres prísný nátlak zákona. Naše mesto bylo
n~hodou práve pred nedávnem prohlášeno »nejsušším« mestem
Slojených státLI a policie je v nem pod vládou prísného re
ditele, jenž nepromine ani nej menší zanedbání povinnosti.
Hazzií se zde koná bez poctu. A prece -

Chodit na to se zákonem znamená tolik, jako chodit na

vrabce s kanonem. Tyto závudky jsou tak nepatrné, tak nevý
znacné, tak llnikavé, že je témer nemožno postihnouti je, nebo
postihli-li jste je, vyvrátit je z korene. Jeden takový závL'!dek
zavrou, uloží jeho majetníkovi poku~u a posadí ho za mríže.
\' zápctí se hned vedle otevre nový, rízený bud jeho ženou
nebo jeho bratrem nebo jeho osmnáctiletým synem. Tento
novÍ" obchLldek se stane obetí razzie. Jeho manager, nabyv
zkušeností rozumu, postaral se, aby policie nenašla nic jiného
než pIli galonu whiskey, trochu vína domácí výroby a sou
c~stky de;,tilacního prístroje. On sám musí sice zaplatit po
kutu, ale to i muže snadno dovolit. ZávLldek vynáší tolik, že
jedna nebo dve pokuty jsou jenom nepatrným mimorádným
vydáním. Pllvodní majetník se vrátí z kriminálu domL'!, ne
jak}' jeho prítel ho navštíví nekolikrát za vecer, pokaždé

kap:;ami dobre napechovanými. }'Iožná, že má i ranec na zá
dech a obchod se mLtŽeotevrít znovu.

Toto zamestnání se provozuje tak, že risiko je nepatrné,
možností odhalení málo. A i když bootleggera lapnou, nezna
mená to li neho mnoho. Pokuty zaplatí snadno a pobyt v kri

minálc prijímá s touž filosofií, s. jakou prijímají jiní lidé
pobyt \' nemocnici - je to nepríjenlllé, ale nezbytné. Malé
krámky »to prodávají« - tak zní rlelikátní výraz pro whiskey
V kruzích malých bootleggerLl - bud na sklenicky nebo na
malé lahvicky. V techto malých obchL'!dcích není nikdy víc
zboží na sklade než gallon (4)/, IÍ'tTu). Tu a tam mají také
malý destilacní aparát a vyrábej í si toho trochu sami: ale de
tilace se pravidelne deje v malých kvantech v soukromých

bytech. Odtud se výrobek roznáší po celý boží den po prodej
IIlch strediscích.

Jedna má známá, mrštná vdova, žido·vka nemeckého pu
vodu, má malý delikatesní obchod. Pomáhají jí její dvaceti
1etý syn a trinácti!etá dcera. V malé kuchynce za krámkem
prodává whiskey na sklenicky pobudum ze sousedství a stu
dcntllm z koleje; casem se tu zastaví i auto blahobytne vy
padajícího muže se sportovními sklony. Její syn má auto,
v ncmž prijede každé pLtl hodiny ke dverím, maje plnou nárue
balíekú. Zarídil si nekolik malých destilerií, vedených jeho
práteli ~tejného veku s ním - méne podnikaví duchové jsou
rádi, mohou-Ii provozovati bootleggerství bez bi'emene odpo
vedno~ti - ve sklepích a podkrovních kam L'!rkách jej ich do
DIOVU. Co se neprodá v krámku, vezme se jednou nebo dva
krát týdnc vecer do nejbližšího prímorského místa lázeííského.
I v dobách, kdy jdou obchody špatne, sklízí tato vdova pet set
dolaru týdne, pri dobré konjunkture i více. Její náklady jsou
nepatrné: vydržování auta, koupe I,lciných a falšovaných su
rovin, z nichž se whiskey vyrábí, nekolik lahví, do nichž liho
viny stácí, mzda hochum, kterí pracují s destilacními prístroji.

'CCl) se ztrácí také tím, že chlapci prodávají lihovinu sami
pod rukoll. Vdova si naríká, že »dnes clovek nemLlže verit
nikomu«.

Cas od casu koná poli.::ie v jejím krámku prohlídku a vdova
odjíždí v svém nejlepším klobouku s pery a v kožešinovém
kabáte v pruvodu policejní patroly; ale najde se u ní Vždycky
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príliš málo whiskey a spojení s retezem malých destilerií se
j i nedá právne dokázati.

Tak jako tato vdova, pocínají si i její sousedé napravO'
i nalevo. Jej í prítelkyne a konkurentka z protejška, paní Da

llel1iová, byla dosud pazvána k soudu tfiadevadesátkrát a ne
kolikrát byla »pryc« - tak zní zdvorilý VÝraz pro pobyt za
mrížemi - a pak teprve pozbyla odvahy. Nyní se bootlegger
ství vzdala a zavedla si ze svých úspor kvetoucí reznický závod

v jiné ctvrti. Její dcery, odené v krásné kožešinové plášte,
na hlave kloboucky podle nejnovejší mody, prijdou se tu a
tam ze svého domova ukázat v kráme a pohovorit si se sta
rými práteli o tom, jaké to bývaly krásné a romaJltické daby,
když »to také prodávaly«. Cernoch J oe, jenž má jednu ze
,vých cetných destilerií v jedné z menších ulic, dotáhl to ú
l.: limusine s bílým šoférem. Ten »to neprodává« už dávno na
~J.denicky. Jeho whiskey se ted prodává na bed " v lahvích
s padelanymi vinetami, jakožto »impartované zb ,Ží«.

Všechna tato whiskey se vyrábí ve špíne a ze surovin ha
neb:1ých. Cím špinavejší je dvorek nebo ulicka, tím menší je
pravdepodobnost, že cenichaj íci n05 úredníka postihne mezi
i uznorodými a podivnými z';pachy zvláštní ostrý zápach hrubé
\\ biskey, jež vydává za destilace. Suroviny jsou avšem co
možná nejlacinejší. Cítí-Ii konsument, že byl ošizen v kvalitc

nápoje, pujde sotva se svou stížností k uchu spravedlnosti.
Clovek se až otre,c, preclstaví-li si, Jak asi ptlsobí tyto otravné
sm~!'.i r". iid~ké telo.

.;e-li bootkggerst"í škodlivé pro konsumenta, prináší jiste
velký prospech bootlegcrovi samému. Vypadá to témer jako
sen socialisty, zvrhši se v bláznovství. \-ypadá to, jako hy
velká bohatství pivovarníkL'! a majetníkL'! velkých lihopalen byla
bývala skon fiskována a rozdelena mezi podzemní živly, které

podle dobrého rudého receptu ani nesejí ani nežnou a prece --

Podiným n'::jak)'m paradoxem se rušitel zákona pozdvihuje
do Hidy ildobrých obcanu«. Prestává býti sociálním problémem,
bremenem J_,ro dobrocinné organisace mesta a staví se na
vlastní nahy. Nežije už s celou svou rodinou a s podnájem
níl-em v jedné 111lstnosti. Deti chodí do školy v cistých a
nezáplato\'a,f.ých šatech - galoše a »psí decky« na nohou ro
diny takového l:loveka jsou pro pozorovatele první známkou,
že se ten muz pustil do bootleggerství. Deti jsou lépe živeny,
laciná a sensacni kina jsou vystrídána dražšími, v nichž se
predvádí »ZlodeJ z Bagdadu« nebo »Peter Pan«. Verejné
lázne, v kterých se platí od peti centu do ctvrti dolaru, jsou
navstcvovány castej i. Odvážnejší jednotlivci si dokonce za
rizují koupelnu, když ukojili svuj hlad po kožišinách a auta
mobilu. Prtspívá se dokonce s ostychem i na dabrocinné úcely
a dClaj í se plány, jak zaríditi »výchovu dítek<(,

Nikde se b.ké nejeví ostych stran tohato zamestnání. Na-•
opak, spíše pýcha a spokojenost. Vetšina bootleggeru je pu-
vedu cizíhO', nezdedila lásku k Americe a k jejím institucím.

Dávají-li si Americané takové nesmyslné zákony, jichž sami
nezachovávají, proc neprofitovati z takového rozkošného stavu
ved? To práve je Amerika jejich touhy, zeme, v níž lze vy
delati peníze celkem bez práce. Jediná vec trápí baotleggera:
neprejícnast, již oni pokládají za výron ducha kapitalismu,
r.eprej ícnost, jež je pokutuje a posílá za mríže, zatím co vlast
níci velikých hotelet a výbory bohatých klubu zustávají na
svobodne noze.

BOl)tlegger je pro své pfátele velkou osabností, muže býti
protektorem a d0brodincem. Je clovek generosní a šírí kolem
se'Je atmosféru dobré vL'!le. Když je nucen odebrati se za
mdže, je doprovázen sympatiemi a úctou, jaká prísluší mu
cedníkL'!rr. za spravedlivou vec.

Deti búotkggeru mají mezi svými druhy postavení hodné
závisti. Tu a tam se snad nekterý malý nosík nad nimi po
hrdave ohrne, c,i.- v tomto pohrdání je jistp kvantllm závisti.
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Syn vdovy, o níž byla rec, je dnes zasnouben s dcerou z vá
žené židovské rodiny. Pred tím, než se zasnoubil, vzal s sebou
na v);let dve hezké, slušné vysokoškolské studentky, krestanky,
s l'lnýlT. souhlasem jejich rodin -- devcata, jež by s ním sotva
byla mluvila, nebýti prestiže, jež mu propi'!Ícuje jeho auto,
nebýti jeho bezvadného obleku. jeho penez, utrácejícího štedre,
a jeho zamestnání, jež se jim zdálo nebezpecným a jež je
odnovalo.

Je hrozné mysliti o snížení životních merítek, o pokrivení
hledisk, o nechuti k pocestné práci a, o pohrdání autoritou, jež
wdly k tomuto snadnému výdelku, k této príjemné odmene
nepoctivosti, a jež se vštepují temto hochi'tm a devcatum. Malý
.hoch, který mi rekl, že nejvetší vecí na svete je býti bohat
a nejlepší cestou k bohatství ve svete že je »prodávat níte
mazavkum«, vyjádril názor žalostne rozšírený.

Ti, kdo se snaží, aby prohibice byla zrušena, mají pred
sebou dva neprátele: uprímné a vážné vyznavace prohibice 
a bootleggera.

Literatura a umení

E. A. Longen:
Divadelní obecenstvo.

Je-li ,otázka nové jevištní formy divadla akutní,
stává ,se akutní i otázka poctu a jakosti obecenstva,
v prvé rade ješte více otázka, máme-li v podstate di
vadelní obecenstvo nebo nedivadelní. Každý pokus
o reformu divadla nebo o zpopularisování divadla má
se opírati o vernou armádu obecenstva, vlastne musí
vzniknuti prímo z vnitrní potreby obecenstva. Do té
doby nelze, bohužel, tvrditi, že by jevištní projevy a
ciny byly životními projevy, ani tolik ne, že by bylo di
vadlo vžito a zakoreneno v nervech obecenstva.

»D.i,vadlo pro divadlo« jako umelecké kredo vymstívá
se odlivem obecenstva, jež se odcizuje divadlu, ve kte
rém se reší abstraktní jevištní a dramatické problémy
na úkor vlastního úcelu divadla: pusobiti životne s je
vište do života. Divadlo je podmíneno obecenstvem a
jest na obecenstvu závi·slým, jako sedlák na prírode.
Výtvarné nebo literární výtvory mají kdy, aby získaly
treba v pozdejší dobe, nekdy až za století, dostatek po
rozumení u obecenstva, avšak divadlo žije a zmírá
návštevou nebo abstinencí obecenstva, a dramatické
ciny podobají se zoufalým ranám do vzduchu, není-li
prímého životního kontaktu obecenstva s jevištem. Je
lhostejno, bylo-li již toho docíleno. Nás muže proste
zajímati otázka, existuje-li aspon tušení oné možnosti,
aby se divadlo stalo obecenstvu životní potrebou, jakou
je láska nebo chleba. A to v nejvetší soutež.i, s filmem,
který dovedl zatím na sebe soustrediti velmi vrelý
zájem.

Každý národ má jiné vlastnosti, sklony a choutky,
muže oplývat,j divadelním obecenstvem nebo ukázati, s·e
vuci divadlu necitelným a trpeti nedivadelností svého
obecenstva. Podle své výchovy a hlavne nadání. K všemu
je treba nadání, verte, i k tomu, aby lidé žili v chu
dobe. Tím více je treba nadání národLlm, aby vyrustalo
z nich obecenstvo divadelní. Rozeznávám obecenstvo
talentované, od prírody divadelní - a obecenstvo ne
divadelní (byt .i navštevovalo divaclla), naprostO' bez
talentu. Nekterý národ mívá obojí obecenstvo a liší se
od jiného tím, že vydává více talentovaného obecen
stva. Jiný národ mLtže míti pouze nepatrné prooento
divadelního obecenstva, miúvou menšinu.

Vracím se k otázce, rodí-li se v ceském národu obe
censtvo divadelní nebo nedi.vadelní, máme-li obecenstvo
talentované nebo bez nadání, cili jsme-li vubec v pod
statedivadelním národem nebo nikoli. Povaha a na:d4ní
našeho obecenstva musí nás zajímati, vždyt v príštím
vývoji ceského divadelnictví stane se vlivnou jeho sou
cástkou práve obecenstvo. Ovšem podle výchovy, kte
roU' mu .poskytneme.

Snad nikdy neprojevil se duch ceského cloveka tak
výrazne a ostre dramaticky, jako ve svetové válce.
Pouhá jízda vlakem z Prahy do Brna poucila pozoro
vatele o skvelém hereckém nadá:ní, s kterým nepatrný
Cechácek celil všem útrapám a težkým ranám hrozné
války a proklouzával nescetnými úskalími životních
nástrah, povzbuzuje se v nadejné myšlence na kon~ý
výsledek: pád nenáv.ideného RakO'uska a znovuvzkrí
šení ceské samostatnosti. A byl to práve drobný lid,
dobré a zdravé jádro národa, ukázavší na odiv celé
ujarmené vlasti v nejtragictejší chvíli vedle hrdinských
vlastností též bohaté nadání hereckéil diva:delní smysl.

-Lidé dovedli .improvisovati hromadne celé scény, jako
vyríznuté z klasické komoedie, sehráti živá drama, ve
kterém zahorely živelné touhy a nadšení trpce pokore
ného lidu. (Takový pohreb ceského prostého vojácka
pod dozorem rakouské soldatesky za zvuku naší ná
rodní hymny.) A jindy opet sršel zdravý humor nebo
ostré vtipy prímo pod nos cizího panstva. Kdu by ne
byl okrál v té strašné dobe v takovém prostredí pravé
divadelní inspirace a rozechvení? A vše vznikalo, ja
koby z niceho nic, jako letní bourka.

Ceský národ mel již jednu velikou divadelní epochu:
v dobe probuzení. Ovšem, tehdy to bylo di·vadlo v pra
vém slova smyslu, jež zapusobilo v ceském živote té
mer jako národní škola, stalo se významnou a živou
propagací naší materštiny a náleželo k duležité složce
budi,telské cinnosti. Tehdy bylo obecenstvo zaníceno
uprímným nadšením pro ceské divadlo, jako pro živý
projev ces. kulturního života. Ve svetové válce však
proraúla na povrch života jiná krásná vlastnost povahy
ceského národa: životne divadelní smysl - ciré diva
delní nadání.

Stací, zvolíme-li za príklad vzpomínku na »fronty«
na chleba, kde nejchudobnejší trpeli,ve ystávali pod
dohlídkou rakouských pol'icajtu dlo4hé.,l10diny, aby do
stali bochníc·ek neztravitte1né. ,c,hlebové smesi. Scéna:
ulice. Herci a obecenstvo: ~eny a deti, mužu poskrov
ne, vetšinou starší nebo nemocní. Již motiv: o chléb 
prozrazuje, že takový poulicní výstup (nepatrný výsek
celého válecného dramatu) odehrával ~e v krajním na
petí atmosféry zoufalosti a lidského sebezaprení, ja
kého je schopen výhradne clovek, který skryte doufá
a verí v nadejný konec utrpení. Na pohled: zádumcive
cekající procesí, jako na zastávce krížové cesty, kterou
za války prodelával chudý ceský lid - ve skutecnosti
improvisovaná hra, jejímž stredem byl predstavitel ra
kouské moci (v ocích lidu): chocholatý policajt. Pro
neho bylo hráno, k vuli nemu rozhluce1y se unavene
;vlnící se »frontlou« nejrozmanitejší hlasy súcastnených
hercu, chtivých vysmáti se pod loyální maskou ode
vzdanosti prímo ve tvár té zpupné a nenávidené moci,
jež hna,la ceské muže na 'Smrt a rodiny v bídu. Bylo cosi
krute potmešilého ve výrazu cekajícího davu, zdánlive
vecné oddanosti do osudu rakouské ríše a zároven
bezmezného opovržení, neví daný projev spontanního
smýšlení davu, který jinak cítí a jinak musí hovoriti.
A tem lidem se chtelo hovoriti" vykriceti se a v y-
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chvíle, kdyŽ! poprvé po prestoupení hranic zazní ve
vlaku ceský hovor. Tu je cloveku náhle jasný rythmus
reci a plastika každéh'O slova, v tom okamžiku ostre
vystoupí rllZnost povah sousedících národu, a uvedo
mujeme s'i pravou podstatu naší povahy a vyjadrování
se. Jak je pojednou milé pomalé tempo klidne plynou
cích slov, jak poznáváme cenu jisté zdánlivé neobrat
nosti v mluve, se stálým pretuš'Ováním a výmluvnými
pomlkanú! Zdá se, že Francouz, Nemec a Ital proto
hbite hovorí, aby hovorili, ale náš clovek zdržuje své
tempo, aby hovoril plasticky, a to fonevicky, i myšlen
kove. Naslouchám-li Italum, nezbavím se trapného
dojmu, že se hádají a líbivá libozvucnost jejkh kriku
na konec unaví. Za to di·alog ceských lidí, na pr. se
dláku, nepostrádá skutecného dramatického výrazu.
Jsou v nem mrtvé body, zmírnující tok slov, od
mlcky, vzdechy, citoslovce, náhle prudce nadnesená
slova nebo celé vety, pak dravý príval slov, vždy ur
cité podbarvení zvláštního humoru, se kterým se vplé
tají v nejvážnejším rozhorlení ruzná prirovnání, má
svou gradaci i spád, a rythmus je tak nestejnomerný
a prekvapující, že nikdy nevíte, jak se dialog obrátí
nebo sk'Oncí. Mnohdy nastává bezbarvé prerušení ja
koby se dále nechtelo mluviti - a hovor je u konce,
ackoliv marne cekáte ješte vyrknutí nedomluvené my
šlenky nebo vety.

Dramatický výraz vyjadrování ceského cloveka,
1 v dorozumívání obsahuje nejbohatší stupnici odstí
není, castých zmen tempa, rythmu a barvitých tónll,
a bezpríkladným jeví se v úžasné prostote (hranícící
až s klamnou neohrabaností, neobratností a neomale
ností), se kterou vyrustá (fonevickou plasticn'Ostí) ve
zdánlive všední útvar mluvy a hovoru. Vzpomente na
posmech Vídei'íáku, kterým zejména prostota mluvy ce
ského cloveka byla solí v 'Ocích. V karikature Cecha
akcentuje vždycky Vídenák tuto prostotu, nahražuje ji
samozrejme prihlouplou neobratností. Hov'Oríme-li již
o karikature Cecha ve vídenském prostredí, budižl za
znamenáno, že neprátelská Víden priznává nám dule
žitý prvek ceské povahy, t. j. humor. Vídenák, sám
o sobe náchylný zábave, pochopil správne živelnou
složku ceské povahy, a všechny ty karikatury Cechu
mají spolecnou vlastnost, že jsou podchyceny humo
rem, který vyplývá z povahy karikovaného Cecha. Jest
veliký rozdíl mezi hum'Orem cecha a Vídenáka, který
hledá v humoru umelý prostredek pro zábavné obve
sele ní (Hetze). Ceský humor jest životne plastický,
prýští prímo z povahy cloveka a prizPllsobuje se jeho
duševnímu hnutí, j, prostredí, do kterého zapadá. Není
umelý, a kde 'Se pokouší býti umelkovaný, tam je špat
ný. (Viz nekteré ceské veselohry a humori'Stické pO'

yídky.) Humor ceského cloveka je vlastne doplnkem
Jeho povahy a pr'Oto se vyskytuje v nejrozmanitejších
:variacích, podle rllznorodosti, povah a nálady pro
stredí.

Považuji humor za velmi duležitý životní projev clo
veka (sul v chlebe), za podmínku divadelního nadání
národa. Humor je význacnou složkoU! jevi<štního ume
ní a náleží mu stejné místo, jako jeho protipolu: tra
gice. Verím, že príští dramata se nevyhnou humor
iným situacím a komickému zabarvení, zároven však
predpokládám, že naše obecenstvo prinese nejvetší
hrivnu k oŽ'ivení divadla. Jiste si humor vynutí, nebot
humor je mo!:.kem v páteri ceské povahy.

V nejtežších chvílích ceského života ži,velne pro
niknu!.

h r á t i se až do únavy pnmo pred OClma 'Celé ulice,
ukázati se dobrými herci hrllZné tragikomedie, kterou
byli nuceni hráti. Posluchaci! dostalo se tech nejbarvi
tejších odstínú ,ironie, výsmechu; naivní pretvárky,
i rafinované opravd'Ovosti, zatrpklosti l'idového hu
moru, a celou tou sme'Sicí niterních tónu chvela se
vrelánadeje, jež vlastne uvádela hru v pohyb. Vždy- se
našel první, jenž zacal, nekdy pouhým vzdechem, na
který ji,ždruhý reagoval. Pak se druzí pridružili. ostat
ní tvorili, obecenstvo, jehož pr'Ojevy uspokojení nebo
ndibosti zapadaly v celkovou souhru, tak že nebylo ne
viditelnézdi mezi hrajícím a obecenstvem. Obecenstvo
úcastnilo se prímo hry, kontakt byl živelnÝ, naprosto
životný.Pouze cizák, zkažená duše a bezkrevný lidský
automat procházeli: scénou zaraženi, nechápajíce si
tuace, menící se každým 'Okamž'ikem podle výstupu
nebozásahu nového herce. Snad pouze ten policajt nebo
jiný rakouský žoldák (i výše postavený) tušili matne
nebezpecíhry, kterou s nimi, hrál ceský lid, nesmírné
nebezpecí,protože bylo hrán'O s bezpríkladn'Ou obeta
vostí a oelou ceskou duší!

Tehdy se také dobre darilo divadlum, a pamatujete
se jiste na svaté zanícení obecenstva pri, Tylove »F'i
dlovacce«,když zaznely první tóny nár'odní hymny.
Divadlobylo za války ceskému národu morální vzpru
hou ve víre v konecný cíl: národní samostatnosti. Di
vadlobyloopet národu životní nezbytností, a to ješte
v prvníchpoválecných letech. Mnozí snaží se zlehciti
tehdejšílásku k divadlu a hOV'Orí 'O nadbytku penez,
následkemcehož prý se lidé oddávali zábavám, aby
zapomnelitrudných chv'Íl težké doby, ale neuvažují, že
probudilýduch ceského cloveka byl si plne vedom zod~
povednostia vážnosti 'Celédoby, tak že divadelní smysl
bylvyvolán nejsvetejším pohnutím cloveka: v touze po
osvobozeníz otrockého ujarmení.

S príchodem normálních pomeru klesla návšteva di
vadel.Úpadek divadelního zájmu obecenstva v nynejší
dobeje ocividný, témer tak nápadný, že nekterí více
ani neverí v budoucnost divadla, domnívajíce se, že
film úplne nahradí jevište, a propagují film na škodu
divadla. Není však proc wufati, nejsou-li divadla
plná,ci ješte hure, nevede-li se ceskému divadlu. Proto
není ješte našeHbbeicenstvo nedivadelní, a príciny ab
tinencenávštevy divadla nutno hledati v necem j'Í'ném.
árod muže býti divadélne nadán a založen, a prece

muže chybeti obecenstvo v di'vadlech. Dalo by se ríó
obrácene,že nekterý národ má daleko více obecenstva,
jež plní divadla, ale pri tom je nedivadelní, bez nadání
a divadelního smyslu, kterého sám o sobe ani v nej
etším národním pohnutí neprojevil. Nadšení, recnení
zpev válecných písní není ješte divadelním smyslem

jako jím není temperamentní gestikulace a živost
V projevování se, na pr. u Italu.

Je proto nutno 'stále zkoumati povahu národa, a
rál bych si, poznati, vztah: všech spolecenských vrstev

&ského obecenstva k divadlu a objeviti príciny, kde
není pražádného vztahu. Obecenstvem predstavuji si
celý národ, tedy i ty, kterí jsou dosud divadlu ózí.

nažím se poznati príciny abstinence di,vadla u širo
kýchvrstev, i jednotlivcll, a hledám možnou formu no•...
vého divadla, jež by odcizené a netecné privábila a za
ujala. Pátrám jak po divadelním obecenstvu, tak po
ne!.~jevištní forme, odpovídající mentalite nejvzdále
neJSlhoobecenstva a hlavne duchu národa.

Kdo ži,l dlouho v cI,zine, pochopí nezapomenutelné
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K. O. Erdmall 1.'

Vážný a hravý skepticismus.
(2 knihy "Diet Kunst recht zu behalten<c)

Pode jménem skeptika, relativisty, agnostika rozumcjí se

r.ejrozlicncjší, ano sobc co n~jvíce odporující typy. lUkají-li
dva totéž není to totéž. Jest predevším osudem relativisty, te
je stále zamenován. Zamenuj í jej s clovckem bez názoru,
jemuž dclá potešení, mltže-li svými paradoxy vše možné ob
hajovat nebo potírat, pro nchož je jakýmsi sportem, zastraio
vat rádného obcana stavením uznaných hodnot na hlavu. Za
mcnují jej se slabochem, jenž nem<Í odvahu, aby nepokrytc
priznal barvu a dal se odhodlanc k jedné strane, s vccnc ne
rozhodným a polovicatým, jenž je bezradným pred každým
rozhodováním. Zamcilují jej s unaveným a blaseovaným,
jenž je neschopen nadšení a rozhorcení. Predevším však jej
zamenují s clovekem výlucne esteticky orientovaným, jenž i ve
vedení a poznání hledá jen inspiraci a vzrušení, jemuž pravda
sama o sobe nic neznamená, jenž i nad vedeckým dílem se
ptá, je-Ii zajímavé .. duchaplné, dojemné, uchvacující, je-li
osobnost, jež stojí za ním, významná ci geniální, vychází-li
dilo vstríc našim potrebám a tajným práním i tužbám, pu
sobí-li živc na fantasii - jenž však zustane lhostejným vuci
všemu poznání, neprináší-Ii mu žádné scnsace, je-Ii subtilní
a težce pochopitelné.

Rozeznáváme dva typy, nevystupující ovšem nikdy v úplné
ryzos'ti: mezi nimi nalezneme ruzné smíšené a prechodné for
my: vážného a hravého skeptika. Onen miluje pravdu a vcdu

pres všechny pochyby; verí v jejich hodnotu, i když pochybuje
o možnosti posledního a nejduležitejšího poznání. Ví ze zkuše
nosti, co znamená zápasit s problémy, trpet jimi. Jeho názor je
konecným výsledkem namahavé práce duševní, výrazem zkla
mání a heroické resignace: "Und sebe, dass wir nichts wissen
konnen. Das will mil' schier das Herz verbrennen.«

Druhý naproti tomu je k pravde lhostejný, nebere ji. príliš
vážne. Jeho agnosticismus vzniká z povrchnosti a myšlenkové
slabosti. A v základe je mu ph jeho nevedomosti dobr~. Ncco
podobného platí i o relativismu. Pravý a vážný relativista
musí vždy videt i druhou stránku všech vecí; pro,to nedosta
cuje mu žádná filosofie, žádné náboženství, žádná metafysika.
muže vždy jen uznat její podmíncnou platnost, ale je pohotov,
bráti ji vážne, zkoumati, kolik pravdy na ní je, zabývati se je
jími hodnotami. Hravému typu jde o zcela jiné veci: chce ssát
med ze všech kvetu. Jako dobrých umeleckých del všech smc
ru, chce užívat také všech hodnot myšlenkových, zažít nej
ruznejší seosace, ochutnat nejprotichudoejší nálady. Variatio
ddectat. adchne se dnes pro Schopenhauera, zítra pro He
gel a, velebí jedním dechem Veiningera i Ellen Key. cháp::
veskrze monismus HaeckeHiv, má ale také pochopení pro ná
boženskou mystiku, opíjí se stejne Nietzschem jako Tolstojcm,
Bergsonem jako Francem. Zab.Ývat se však vážne jeji~h my
šlenkami, ucinit je vodítkem v I a s t ní h o ž i v () ta - kdo
z nich by na to i jen pomyslil? Stací jim, jsou-Ii po dobu
cetby úplne pod vlivem dotycného myslitele a pusobí-li na ne
silným dojmem. Silné vlastní presvedcení zabrarlOvalo by jim
vžívat se rychle do cizích myšlenek a dívat se ocima brzy toho
brzy onoho velikého myslitele. Proc tedy nepomíjet vcdome

pravdivost díla, proc jí dokonce nebránit? A je pak proste
lidské, pokládá-li se toto stanovisko za vyšší, významnejší,
bohatší a mnohostrannejší. Kdo tak myslí, muže být clove

\'ckem mnoha zájmtl, ale vlastní orgán pro pravdu a poznání
mu schází. Neprijde mu ani na mysl, jak nevhodná jsou me
rítka, jichž používá.

Pro vetšinu výplodlt lidského ducha existuje »prlrozené«

uebo normální stanovi"ko, a kdo je posuzuje sc ~tanoviska
Jiného, krivdí jim. Nekdy je otázka po pravdivosti díla je
dine prípustná a všechny ostatní pricházejí teprve ve druhé
"ade; jindy je tomu naopak. Je samozrejmo, že hlubokomyslná

a poetická kosmologie primitivních kultur si vyžaduje jiných
zásad ocenovac:ích než Kant-Laplaceova theorie. Žádný roz,
umný clovek nebže ,e po nravdivosti Nietzscheho Zarathustry
ve stejném smyslu, jako se táže po pravdivosti del Kantových.
Smejeme se racionali"tickým chlapcllm, kterí prohlašují bajky
za hloupé, ponevadž zvírata prece neumejí mluvit; vysmíváme
se právem ucencum, kterí o krásném poprsí Homerove nedo
vedou ríci nic jiného než slova: kdo nám rucí za to, že lIo
mel' skutecne takto vypadal? Je však stejne mylné a prosto
duché, jestliže estéti pred vcdeckými díly, jež nemají žádný

jiný úcel než vypátrání pravd~, ptají se po hodnoté techto del

pro. fantasii, aby pak tato díla bu.T odmítli nebo jim uštedrili
mylnou chválu.

Neprihlížímeli k dí1llm. které mají již jen historický vý
znam, ml'Iže jiste každý 'wtor žádati, aby byl posuzován
s hlediska, jež sám zauj íma1 pri tvorbe svého díla. Mllže to
žádati i tehdy, zahrnuje-Ii jeho dílo i veliké hodnoty jiného
druhu. Ale práve tento jednoduchý požadavek bývá casto opo

míjen. Vzpomeiime si, jak Tolstoj byl oslavován pred válkou.
Možno se dohadovati, že chvála, jež mu; pouze jakožto umelci
byla tak hojne udelována, jej príliš netešila. Podobné city
byly by asi ovládaly Shakespeara, kdyby jeho královská dra
máta byla bývala chválena jako velevýznamné historiogra
fické studie nebo Hamlet jako veliké obohacení dánských de

jin. Nikdo nepopírá, že Tolstoj byl jedním z nejvetších umeIcft
všech dob, ale stejne dobre ví každý, že konec koncu sledoval
zcela jiné cíle než umclecké. Jsou prípady, v nichž vášnivé
potírání je mnohem cestnejší než pouhé estetické hodnocení.

Také odpor proti všemu, co muže se zvát systémem, spocívá
na ruzných motivech. Brzy je dllsledkem myšlenkové slabosti,
brzy výrazem bezohledné odvahy a silné lásky k pravde. Vidí
se casto dukaz dekadence v tom, nemají-Ii moderní dogmatictí
filosofové sil k velikým stavbám myšlenkovým jako system a
tikové a metafysikové minulých vekll; ale jindy prohlašuje se
opet právem. že svetový názor všeobsáhlého ducha, tak treba
Goethllv, byl príliš bohat)', než aby mohl býti vtesnán v pro
krustovské lože systému. I vážný relativista vidí v myšlen
kových systemech, dle doslechu prostých všeho rozporu, pouze
heroický blud. Radeji vubec ilic než net:o nedokonalého, co
za nekolik let nutno zavrhnout. Ví, že produk-tivita spocívá
casto jen na nedostatku sebekritiky, že mnohá filosofie nebyla

by bývala uverejnena, kdyby se k veliké konstruktivní fantasii
a myšlenkové energii hyla pfidružila ješte vetší sebekritika.
J (" príliš prozíravým, než aby nepronikl zdánlivými rozreše
ními a klamnými úsudky, príliš svedomitým, než aby se s leh
kým srdcem prenesl pres tisíce námitek a protidl'Ivodt'L »(0
jmenujeme systematickými stavbami myšlenkovými,« pravil
kdysi Anatole France, »nejsou než balvany ojedinelých pravd,
jichž prázdné meziprostory vyplnujeme cementem sofismat.«
A na jiném míste praví tentýž: "Systémy podobají se tenkým
nitkám platinovým, jež se dávají do astronomických daleko
hledu. Tyto nitky jsou užitecny pro pozorování hvezd, ale
udelal je clovek, nikoliv obloha. Je dobre, že v dalekohledech
jsou platinové nitky; nesmí se však zapomenout, že tam jsou

dány optikem.«
Za dnešního stavu poznání a, kdo ví, snad pro vždy je pouze

u pravého skeptika a relativisty skutecná poctivost myšlení. Musí
být pripravena vzít na sebe i nejkrutejší odríkání, nezaleknout

se pLód žádným úsudkem i když je bezútešný; musí radeji
doznat nerozluštitelnost nckterých protikladu, než by je lepil

s nouzí dohromady. Musí se vzdát všeho štestí i vší pohodl-
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poskytuje naivnc bezpecné absolutní myšlení a
Nesmí se vyznat ve vrozeném umení každého

matika, ok ašlovat a upravovat, vytváret ochranné my
ky a city, být príležitostne slepým nebo se jím stavet ke

mu, co nezapadá do systému.
Je otázka, již každý skeptik a relativista stále slyší: »Což

" ml'lže tvoje myšlení upokojit? Neoblažuje daleko víc, mll
me-Ii se z pochyb a závislostí probojovat k trvalému, vcc··
mu. absolutnímu? Nacež by onen mohl odpovedct: »Co m{l
ha po štcstí a ukojení co cinit s pravdivostí? Není primere

"jši, pohlížet s neduverou a pochybností práve na to, co la
í našim práním a hladí naše nadeje?«

Zcela jinak uzpl'lsoben jest odpor hravého re1ativisty proti
mu systematickému. J emu znamená systém pouze vrchol
né dílkladnosti. Je o tolik zajímavejšÍ a c!uchaplnejší
zdat se chaosem myšlenek, lltešovat se trpytem mnoho

cných polopravd, vnímat rozpory jako pikantní paradoxy
ho znamení duševního života. Velmi charakteristická je
tomto smyslu predmluva, již Paul M011gré predesHá své
íze »Sant··llario«:

.Vule k systému je nedostatek pocestnosti: je neco nad toto
ení, co by príjemne] i sv:'tdelo moderní uši? Nechceme sy

(mezi námi receno, nestacíme na nej); tedy - jsme po-
tní. Dnes delá se ješte mnoho kp.ih, ale mezi knihou a
. ou je rozdíl. Nejsme již pisateli knih; náš obor je a fo-

u~, monografie, nácrt, básen, feuilleton a pre ci m lu va!
mluva, moderní predmluva k moderní knize: existuje

chutncjšího? Dotýká se sta vecí, žádnou neuchopí;, na
nuté plody, naríznuté koláce, upité sklenice. Zvonecky
kontakt je zapnut, perspektivy se objevují a mizí, smes
finovateln)'ch barev, pllvabná mnohoznacnost m111el11
ylu, vše, jen nic pevného. Stojíme nad písecným zrnem

níváme nad ním staletí, ale s opovržlivou gracií tancíme
horami.«

v povaze re!ativisty, že je vždy nu tkán, pozorovat také
hou stránku« každé veci. To mllže se stát vážnému zá··

i tohoto stanoviska tragickým osudem. Touha, být vždy
ektivním, nestranným, spravedlivým vede konecne k popí

vlastního stanoviska, ke zrušení vlastního ráz~ duševního.

tik stane se skeptickým ke svému skepticismu, relativista
tédne relativnost svého relativismu. Pozná hranice a ne

cí svého zpusobu nazírání, jeho jednostrannost, neplod
a ochromující pllsobnost; ví dobre, v jak veliké míre po
I všech dogmat a ilusí nicí štcstÍ, jak velice touha po
tivnosti ochromuje vt"lli a brzdí aktivitu. Ale musí být

je, nechce-li se vzdát své poctivosti. A pak zaujme
"itostne stanovisko proti sobe samému, vychvaluje pred
. stanoviska spocívajícího na intuici a instinktech, ano
nce chválí i prostotu a omezenost. To jest pramen jeho
ých, neodstranitelných rozIJqru, jež ale prece jsou jen
kem jeho povahy.
casto obtížné, rozlišit skutecné rozpory od zdánlivých.

Jiste jen následkem slabosti myšlenkové, bezmyšlenkovitosti
ostatku schopnosti rozlišovací, tvrdí-ii vetšina dnes opak;
co tvrdila vcera. Ale existují i relativní rozpory, které
svoji prícinu jedine v tesnosti našeho vedomí a chudosti

reci. Jako nemužeme urcitou vec zároven pozorovat a po
ze predu i ze zadu, tak nemúžeme spletitou casto a nepre
ou skutecnost z jednoho stanoviska pochopit a zachytit

jednoduchých formulích. A tak se stává, že práve velcí a
ft!'sální duchové casto se pohybuj í pouze v protikladech.

• Eckermann pekne 1'0 vyložil, když se domníval, že musí
zastat Goetha ohledne jeho nescetných rozp0rll. V pred

ke svým Rozhovorum s Goethem praví:

To. co jmenujeme pravdivým, i treba jen ohledne nekteré
~ veci, nenÍ!v žádném prípadu neco malého, úzkého, ome-
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zeného; naopak jest to prese všechnu jednoduchost neco ob
sáhlého, co se nedá, stejne jako dusl'odky daleko a hluboko
sahajícího prírodního zákona, lehce vyslovit. Není možno to
odbýt výrokem, ani výrokem opctovaným, ani výrokem a
protivýrokem, nýbrž vším tím dostaneme se teprve k jakýmsi
aproximacím. o cíli není tu ani potuchy.«

Typ pravého a radikálního relativisty zosobnuje dokonale
Anatolc France. Úžasne vzdelán, miloval vedu vášnive, ale pro

hlédl také jako málo kdo jiný její nesprávné výroky a její hra
nice. Ve svých dílech vystupuje vetšinou jako vysoko stojící
mudrc, usmevav)' skeptik plný laskavé, dobrotivé ironie k lid
ské hlouposti, již pokládá za mnohem vetší než lidskou špat
1IOSt. Ale casem obrací se jeho skepse i proti skepsi. »Skep

tiky,« praví ve své sbírce aforismu »Zahrada Epikurova« 
»jmenujeme ty, kterí nesdílí naše iluse, aniž by se ptali, ma
jí-Ii jiné." A on, jenž vždy chtel «chápat», praví v masce
Bergerctove: "Chápu, - snažil jsem se vždy chápat a ztratil
jsem tím mnoho vzácné energie.« Casem ovšem projeví svoji
touhu po dogmatech, po zpevu, kadidle, kvctinách, zbožných
obrazech a všem. co mate a pudí k modlitbe: »Byl jsem kon
servativního ducha a cástecne jsem tím zustal. Prese všechnu
filosofii mám zálibu ve stinných stromech a venkovských fa
rárích.«

Bylo by omylem se domnívat, že Anatole l'rance casto mc
nil své názory, že možno nalézti prelom v jeho vývoji. Jádro

jeho názort"I zt"Istalo pres príležitostnou ruznost názorll o den
ních otázkách vždy stejné. Jeho rozpory jsou pouze typické

rozpory radikálního re1ativisty, o nichž jsem mluvil; jeho' ne
di'tslednost je pouze dusledné užití jeho zásad proti jemu sa
mému. Zaujímá stanovisko k sobe samému tím, že uznava
podmínenost vlastního stanoviska a jakožto neprítel všech dog
mat pochybuje i o c.ene r07,umu, poznáni a pravdy.

Ale vše to má platnost jen v ústech relativisty, oc1rážejíc se

od pozadí tvrzení opacných. A kdo má uši k slyšení, vy po
~Iouchá práve z tohoto vášnivého znehodnocení pravdy zvuk
zarmoucené a resignované lásky.

Povolání a záliby.
] araslav Adlof.-

Muže sokolství proniknout do sveta?
Dostaneme-li náhodou do ruky nekterou vetší ame

rickou nebo angl'ickou knihu, jednající o telesné vý
chove, najdeme tam obycejne souhrn vš'ech ZPllsobu,
jimiž lze telo vycvicit, prede vším ovšem hry sportovní
a lehkou atletiku, vedle toho ale i moderní smery ryt
mické, gymnastické a jiné. Shledáme obycejne, že
Anglosasové nejsou obycejne tak povrchní, jak si
,0 nich myslíme, nýbrž podávají obycejne úpln)T prehled
veci, casto i velmi krinicky. Témer pravidlem najdeme
'Ii takov)Tch dukladnejších knížkách celou radu obrázku,
vetším dílem fotografií, typických pr,o ten ci onen
zpllsob telocviku.

Hledali-Iii bychom v takových knihách, jak soudí
(I naší sokolské metode a soustave telocvicné, vždycky
našh bychom náš zpusob telovýchovy pod titulem
»german system«, nemeck)T systém, nebo gymnastika a
pod. Rubrika »g,erllnn system« nebo »gymnastic« je
rubrika, v níž je naše soustava zarazena nejen v anglo
saských zemích, ale i v Italii, Švédsku a jinde, zkrátka
v celém svete odborném. Je tomu tak i v ucebnicích.
jichž pisat ...l dobre vedel, že Sokol predstavuje docela
j.iný národní celek, celek slovanský, stojící v príkrém
odporu proti všemu germánskému. Taková anghcká
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kniha prináší dejme tomu, na asi 600 stránkách asi 470
fotografií a mezi nimi as~ trli fot'Ugrafie ze sletu 1912,
pod nimiž stojí psáno asi v tom smyslu, ž,e »tento ná
rod je pripraven k boji«, a prece to vše je zarazer:lO do
skupiny »german system«!

Nestací jen protestovat nebo hledet 'Udbýt celou vec
jen pohrdavým gestem, že 'Oizinec nás nezná a nám ne
porozumí, jak ríkali o sobe s oblibou vždy Rusové. Má
to asi svoje duvody, když nepredpojatý odborník telo
v~''ChO'Vy,který dobre ví, že Sokolové nejsou »Germans«,
nýbrž representanty národa slovanského, pres to klid
ne radí systém sokolský clo kapitoly »systém nemecký
nebo-Ii gymnastika«.

Nelze t'Utiž zazlívat odborníkum, hledí-1i predevším
na to, jak se projevuje telocvik skutecnou vnejší for
mou, a nepoužívají-li k svým posudklltffi jen toho, co je
obsaženo snad v ucebnioi, v teorii, nikoli však v praxi.
Bylo by pošeti'lé žádat od sveta a jeho odborníku. at
už v telovýchove ci jinde, aby se u'Cili cesky, chtejí-li
neco ceského se dovedet. Bylo by asi také ztežka pro
veditelné, aby odborníci cizí žili mezi Sokolstvem, rek
neme pl'tl roku, za tím úcelem, aby pochopili »vnitrní
'obsah« soustavy. I v telovýchove konec koncu platí zá
sada, že po ovoci poznáme strom, proto ie to jen pri
rozené, že cizí odborní,ci pohlížejí na Tyršovu s'ou
stavu ne podle knihy, ale podle toho, jak se projevuje
na cvicišti a závodišti,.

Tak na príklad sletová prostná, vrcholný bod pro
gramu sletového, pro nás cechoslováky mají docela
osobitý, možno ríci' vnitrní 'obsah jalm projev ceský,
liáš, nikoli jen telocvicn~'. Nejen cvicence povznáší to
vedomí »býti jedním z nás desetitisícu«, ale i ceského
diváka to naplnuje nadšením, v,idí-li pr'Ujev spolecné,
bratrské 'yL1Ie.To, co nám je projevem bratrství, ná
rodní dobrovolné discipliny a teprve vedle toho il pro
jevem telocvicn)'m, t'Uje cizinci jen a jen pr'Uj'evem te
locvicn)'m. NemLlžeme naprosto chtet na cizine, aby
locenovala neco j,iného než stránku telocvicnou, nemtl
žeme míti, za zlé, nazývá-li cizina tento zpusob telo
cviku »Mass'en-driJ1« a cení-Ii jen presnost a krásu pro
vedení telocvicného.

Nebo chceme-li se pred cizinou pochlubit a postaví
me-li nejaké vzorné družstvo, které predvede nekteré
vrcholné ukázky výcv.iku náradovéh'U nebo nektérá
vrcholná prostná, lder)'Ttl se mezi cvicenci samými, žer
tem ríká »pozemní akrobatika«, pak nemužeme chtet,
aby tito cizinci laskave prehlédli, že aspon polovina
cvicencu má vysedlé lopatky. Vždyt my, kterí jsme
v tom vyrostli, pripustili bychom, že možná až posled
ní pokyn vedoucíh'U znel: »tak bratri, prsa ven, ty hrby
schovat!« ...

V Tyršove soustave není ovšem obsahem ani »Mas
sen-driH« ani tam nejsou na programu hrbatá záda,
ale co není v teorii, muže být v praxi, a tak mužeme
nicméne najít v praxi Tyršovy s'Uustavy i ten Massen
drill il ta hrbatá záda. Je treba s.i to priznat, ponevadž
bez priznání chyhy je náprava každá nemožná. Jsou to
stejne asi ty dve nejhlavnejší výtky, které cizina gym
nastice a tím i Tyršove soustave cini.

O tretí hlavní výtce, že totiž je to vubec chyba, je-li
nekterá soustava telovýchovná jenom »gymnastikou«,
bude dobré se poneku šíre zmíniti,. Snad bude i laika
zajímat, pokusíme-li se vysvetlit co nejstrucneji, jaký je
asi nejvyšší cíl a ideál soustavy sokolské a jaký je pak
rozdíl mezi soustavami jinými. Hlavní a nejcennejší
osou Tyršovy soustavy je všestra'nnO'st. O tom není ani

mezi odborníky pochybnosti, jedná-Ii se o stránku ciste
teoretickou, o stránce praktické se však mínení znac
ne rozcházejí. S'Uudíme, že melo by to býti jedním
z národních hesel, kterým by se venovalo více sluchu,
praví-li Tyrš ve svém programovém clánku »Náš úkol,
smer a cíl«, že »národ nepocetný, jako my, chce-li žít,
musí cinností ruznou a všestrannou nad jiné vynik
nouti« !

Celá otázka dala by se soustredit do problému, zda
jsme nad jiné národy už vynikli ci ne. My tvrdíme, že
naše, to jest Tyršova soustava, vyniká nad všecky
ostatní soustavy všestranností, cizina však mlcí a pre
chází 'cel,ou vec proste tím, že nás hází do jednoho pytle
s emci! Kdybychom byli kdy tvrdili, že vedle nás
»také Nemci maj>Ívšestrannou soustavu«, pak by to ko
necne nikoh'U z nás nemuselo mrzet, ale o tom nebyla
nikde ani zmínka! Tím, že nás ciz,ina strká do jednoho
pytle s nemeckou soustavou, ríká vlastne, že není pre
svedcena'U tom, že by naše soustava byla neco vskutku
všestranejšího než je nemecká gymnastika. Bude dobre
pátrati po dúvodech.

Je tu jednak otázka, byl-Ii Tyrš sám vskutku vše
stranný jak v teorii tak praxi, a pak je tu další otázka,
je-Ii totiž dnešní soustava sokolská vskutku všestranná
v teori.i i,v praxi. JsoU!mezi tím nekteré rozdíly, pro
vádí-Ii se jedna vec na papíre a provádí-Ii se pak
v praxi, jsou však nekdy i rozdíly mezi výkresy ci ná
vrhy jedné veci, pochází-Ii návrh od dvou rl'tzných sta
vitelL1. Tak nejak má se to s Tyršovou soustavou
dnes.

Rozdíl mezi teorií Tyršov'Uu a mezi teorií sokolskou
dnešní d'Uby vynikne nejlépe, porovnáme-Ii pl'tvodní
vydání Tyršovy knihy »Základové telocviku« z r. 1871
s ofióelní knihou »Telocvicná soustava sokolská«,
dle prací a zásad Dra Tyrše sestavenou a vydanou
r. 1920. Rozdíl je predevším v tom, že Tyršovy Z á
k I a d y je možnO dát do ruky každému laik'Uvi, stací,
aby dovedl císti, nebot na základe 204 obrázku, kresle
ných vel.ice názorne a presne, dovede si, už každý pred~
staviti tolik, kolik je potrebí k pochopení cásti tex
tové. Soustavu z r. 1920 je však m'Užno dát do ruky
jen tem, kterí už pr'Ušli nejakým menším kursem cvi
citelským telocviku sokolského, nebot obrázky tam ne
,jsou žádné, ac C. O. S. má dokonce vlastní kinema
tografický odbor a fotografie od dob Tyršových jiste
dosáhla znacné dokonalosti v zachycování pohybu. Vll
bec text v této nové knize proti Tyršovi je do té míry
rozšíren, že jen odb'Urník dovede se propracovat
ohromným bohatstvím nejrozmanitejších cvikl't, zaraze
ných do spousty menších a vetších prihrádek a škatulek
teoretických, z nichž mnohé mají význam spíš jen pro
'úplnost systému než pro svoj,i cenu telocvicnou. Není
veru nic divného, že pred casem žádali Nemci za do
volení, aby mohli preložit ne tu naši nejmodernejší
»Soustavu sokolskou«, ale t'U puv'Udní, pres padesát let
staré vydání Tyršovo!

A pri tom není možnO' ríci, že bychom se uchýlili,
v ,idei nebo vubec v teorii od .Tyrše! Spíš naopak, vy
padá to, jakoby Sokolstvo chtelo být v nekterém smy
slu »s'okolštejší« než sám zakladatel sokolské sou
stavy, Tyrš, si to predstavovál. Možno ríci, že Tyrš
se snažil nejen teoreticky vyniknout cinností všestran
nou nad sv'Uji dobu, což se mu jiste podarilo, ale také
prakticky nad svoji dobu. Proto jeho »Základy« jsou
nejen "mihou teorie, ale také praxe. Sokolstvo dnes,
padesát let po Tyršovi, nemá žádné knihy, v níž by
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yla nejen teorie, :.tlei praxe sokolská 'Obsažena, má jen
radu víereméne cenných, casto i zastaralých knížek,
monografií a jednotlivých náradích nebo jednotlivých
druzích cvicení, psaných však ciste mon'Ograficky bez
zretelek celku. Proto cizina nemuže ani jinak soustavu
:I'yršovuteoreticky poznávat, než podle obrazu, který
zanechalTyrš pred padesáti lety. Je na snade, že to
nebudeodpovídati dnešním pomerum. ,

Tyrš položil sice heslo »až na nejvyšší metu«, ale
vypadá to, jako by se to 'chápalo tak, že je treba jít
zpátkyna tu Tyršovu metu let sedmdesátých, ne však
snažitse o tu nejvyšší metu dneška. Jak my sami a so
be tvrdíme, máme tu nejlepší teorii v 'Obaru telový
hovy na svete, je to tedy ponekud divné, že svet se

nijak zvlášt o tuto naš,i te'Ori,i nedere. Ani ti naši nej
pší prátelé, franc'Ouzští gymnasté, nemají zájem

O naši teorii, jen ti naši neprátelé Nemci chteli by pre
žit ne nás, dnešní lidi" ale Tyrše, tak, jak byl pred
desáti lety. Souvisí to možná s naším nazíráním na

vet.

Svet není jen strední Evropa a svet není také jen
Francie,jak si mnozí predstavují na základe nadšených
.zprávo zájezdech do Lille nebo Strasburgu. Napíše-li
na pr. »Vestník Sokolský« (6. VI. 1921): »Výprava
letošnípod barvami vlastního státu vyjela do sveta,
aby povedela,kdo a jací jsou ti Cechoslováci, jichž jmé
no se tak náhle vynorilo«, je to jen casový referát, na

er}'dnes,po nekolika letech, díváme se veru strízli-
Vji.Dnesani Lille, ani Strasburg, anil Paríž ba ani celá
rancienepredstavuje svet, ale j'en jednu jedinou zemi,
lekomenší významem než' jsou zeme jiné, jako na

r. AngJi,e,Amerika a pod. Takže i kdyby se sokolské
rii podar.il'Ovyhrát ve Francii na celé cáre, nezna
nalo by to naprosto nuc svetového, bylo by to ví

ezstrí »mezizemské«, nikoli' mezinárodní.
Bude snad dobré dnes, kdy je od techto našich zá
zdu urcitý odstup a je tedy možno i klidneji uvaža
at, snažit se prehlédnout celou situaci. O tom,w jsme

na pr. porídili v Lille 1921, prinesl sokolský tisk zprá
trochu snad prikrášlené, ale neubíral nic na pravde.

Y e st n í k (1921) píše: »Tedy v novinách francouz
skS'chdoslovne otišteny všecky proslovy, reci, prípitky,

psányschuze a bankety, ale cvicení samo 'Odbyto ne
olikavetami, ac výsledkl'tm závadl't (mezi domácími
ávodníky!) venovány ,celé strany. »Matin« shrnul po
udeksvuj o verejném cvicení pred presidentem v ná
ledující vetu: »Nastupují krásní hrdinové z Join

vil1u,belgickésdružení vybraných at1etl't, nevyrovnatel
á družina Sokolu, rozkošný zástup dívek francouz

~S'ch a Sokolek s nohama bezvadnýma budaval ad
T žnéskupiny, zmohly hrackou náradí a okouzlily har
onickými,pohyby.« - Myslíme, že k tamu, aby zá-

tup Sok-oleks nohama bezvadnýma okouzlil harma
ickýmipohyby francouzský národ, veru nebylo treba
acvicovat radu mesícu krásné a težké reje kuželové
ri hudbePospíšilave.
Je treba uvedomiti si, že Francie není už kolik ge

nerací stredem sveta a pochopiti, že ani naši prátelé
Francom:inedívají se '!Ja nás jinak, než na své gymna
,ty.Dívají se na nás jako na národní spolek, pestující
obvyklougymnastiku, nikoli však jaka na spolek, pro
vádející nejdokonalejší zpus'Ob t'elovýchovy. Jiste že by
žádný Francouz, pres všechnu svou zdvoril'Ost nepri
pustil, že Tyršova soustava je neco daleko vyššího a ji
ného, než jejich gymnastnka a nepripustil více, než že
s námilzávodili a že ta nekdy o tolik a tolik bodl't prohráli.
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Chceme-Ii se držeti pravdy, musíme priznat, že se
svet na nás dívá s hlediska vecného jako na cisté gym
nasty, to jest specialisty tel'Ocviku nárad'Ového, nikoli
lidi všestranné. A choeme-li se držet pravdy, musíme
priznat, že nás to hodne zlobí a mrzí, a že máme ne
kdy ukrutn'Ou zlast na to, že nás svet radí zrovna do
skupiny »nemecká gymnastika« a že svet, - jak my rí
káme špatne informovaný, - dává: prednast gymna
stice švédské, která je daleko nudnejší a j,ednotvárnejší
než naše, ale která pronikla témer do celého sveta. Je
treba býti pravdivým i v tom, že my daleko radeji hle
dáme chyby v gymnastice švédské, než abychom hledeli
najít ty prednasti, kterými vlastne pronikla da sveta,
a tak si, neml'tžeme stále uvedomit, co bychom meli de
lat, abychom prorazili do sveta i my.

My jsme možná ješte ani neuvažovali o tom, je-Ii
'Obsaženo v Tyrš'Ove »až na nejvyšší metu« také 'Ono
»prorazit do sveta«, predhonit cinn'Ostí ráznou a vše
strannou také ty ostatní národy sveta, rekneme na
príklad i ty Svédy a Finy.

Zdá se, jako bychom cekali" že svet ta musí pocho
pit nejak sám od sebe a bez našeho pricinení, že sou
stava sokolská je ta nejlepší, nebot »zahrnuje vše« .
Svet se neptá, zda nekdo všechno zahrnuje, svet se ptá,
zda nekdo ve všem vyniká! Jsou ctyri hlavní hlediska, '
s nichž lze pohlížeti na telesnou výchovu snad po celém
svete. Je ta vyspelost v telocviku náradovém, vyspe
lost v prostn5'ch 'cviceních (u žen rytmika a pod.), vy
spelost v telacviku prostém cili atletice lehké a konecne
vyspelost ve hrách a zápasech. Tak byl'O by, približne
vyjádreno, svetové merítko v 'Oboru telesné výchovy a
vyspelost'i národní. Je 'Omylem, myslíme-li, že svet bude
ocenovat nekter'Ou telocvicnou soustavu podle toho, jak
výstižne zaradí to ci ono telesní cv,icení do »odboru,
tríd hlavních a podrízených, odvetví hlavních a podrí
zených, zpusobtl :l tvaru, k nimž všem možno ješte pri
pojitiopohyby nepatrnejší co doprovody«. Mela-Ii by to
h!e být hlavní prednost Tyršovy soustavy a bylo-Ii by
ll'ezbytno touto teoreti,ckou stránkou predevším a
hlavne propagovati Tyrše, pak bychom se asi nemohli
div1it, zLlstala-li by soustava s'Okolská povždy jen v ze
mích slovanských.

Tyršova soustava \l1esmí prec býti jen systémem
škatulek menších a vetších, není to jen »kartotéka te
lesných pohybu«, za kterau by ji - žel - nekterí
chteli. pov:až'Ovat. Dnes v Sokole ti, kterí si nejvíce cení
'Onoho škatulkování prvkl't telocvicných, tvorí nepatrný
mizivý zlomek. Sokolstvo se dnes blíží ideálu všestran
néh{) cvicence teorií i praxí, pri cemz. teorie ovšem
tvorí obcas prekážky, pres než se praxe musí dostávat.
Svet to dosud nemuže pozorovat, js'Ou to teprv za-_,
cátky. Všestranní borci, kterí by se vyr,ovnaJi, svojí
zdatností »allround-atletl'tm« sveta, zejména Severa
num, peti- a deseti-bojci, dosud nejsou, teprve rostou,
ci bude to trvati hezkou radu let, než »vyniknou«. Dnes
vynikáme jen ve dvou vecech, v telocviku náradovém,
ac ani tam netvoríme »trídu pro sebe«, v cv,icení -na
koni jsou na pr. Italové nesporne o neco málo lepší.
V cviceních prostných IPostavilÍJ práve Svýcari také
trináct tisíc cvicencu, rozdíl proti cizine je tedy jen
v lepší kvalite. Dnes v prostných vedeme a jsme pre
svedceni" že nekterá naše prostná, jako na pr. Vorlova
»londýnská prostná«, budou sotva kdy prekonána v ori
ginalite. Ale nebude mažno jíti v prostných o mnoho
dál. Byli-Ii bychom snad zvlášt hrdi na sokolskou kol
lektivitu a uvádeli bycham na príklad náš štaf.etový
beh, mahl by nám odborník namítnout, že podobnou
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vec provedli pred námi turneri v merítku snad ješte
vetším. Zbývá nám do všestrannosti ješte telocvik pro
stý a hry.

S hlediska telocviku prostého muž·eme se utešovat
~~?tím, že v teorii meli jsme zarazený telocvik prostý
JIZ v r. 1871 do soustavy, prakticky jsme však zacali
teprva pred nekolika roky. S hlediska her je naše cin
nost dosud nejasná. V S o u s t a v e 1920 je venována
hrám jedna stránka, na níž je mimo jiné uveden ci,tát
z Tyrše: »Z her telocvicných at pestují se, kde míst
nost tomu príhodna jest, zvlášte ty, pri nichž na do
chvilném spolupLlsobení, na duchaprítomnosti, na rych
lém zachycení 'Okamžiku a podobných momentech ve
válce duležitých zálež~ a které rovnež rázem bojovn)rm
vynikají«.
. Tedy Tyrš už r. 1871 ríká, »at se pestují hry«, ale od
Jeho ~m~~i na to nebylo jaksi padesát let casu, takž.e
dnes Je JIch tolik,- a my bychom byli rádi zas »do
cela všestranní«, - že nevíme honem, co si vybrat
drív. Pokusili jsme se sice zavést do toho »chaosu
anglosaských her« nekteré, jak ríkáme ciste ceské, jako
Da pr: »malý« a »velký pasák«, ale tyto snahy zatím
skoncIly - snad na štestí - docela neúspešne.

Ano, všestrannost je vec jiste velice dobrá, ale pre
devším nutno »cinností« všestrannou vyniknout. B)rt
»všestranne prLlmerný« nic není. Cílem musí být, »vyni
kat v~ v-šem+« V náradí, prostných, v atleti,ce, ve hrách.
Teprve až dorostou naši všestranní závodníci, kterí bu
dOll skutecne vynikat nad ostatní národy, a bude se ci
zma dívati na naši, soustavu jako na soustavu skutecnc
všestrannou, a teprve pak mohli bychom v cizine prora
zit svým jménem. Nemysleme, že proraziti, možno uce
nou teorií nebo metodou. Ne teorie, ne ZpLlsob, ba ani
metoda, nic ji,ného než clovek, cvicenec, bor,ec, závodník
musí prorazit a vyhrát! Dokud toho nebude, dotud
soustava nemecká bude v ocích sveta jen odrLldou ne
m~ckého systému turnerského, bude obycejnou gymna
stIkou!

Poznámky

Nemci pred volbami. Život v nemeckých pQolitických stra
nách jes't urcován blíží'CÍmi se volbami. Každá strana hledá
již nejvhadnejší hesla; treCÍ plochy mezi palitickými stranami
se zvetšují, prestrelky se mnaží. A prece a jedné veci uvažují
všechny strany spolecne: a spalecném postupu pri volbách.
Dovozuje se, že volební novela - která nezemrela, ale spí 
jak ríkají Ncmci - má predevším postihnouti nemecké poli
tické strany. A tu paukazují na to, že Nemci jaka celek mahli
by vst.aupiti dd nového parlamentu s daleko menším pactem
poslancii a senáton"1, než mají dosud. Stanavení minimálníha
VOC1Uhlasu, aby se strana dastala do druhéha skrutinia, po
stihla by hlavne nemeckou stranu demakratickou a navou
slrann nemeckých živnastníkll, která má dosud jednoho paslan
ce. Živnostníci pújdau do valeb asi spolecne s ncmeckými
agrárníky. HLlre jest tomu s demakraty, nebOt jest tO' nemilo
vaná strana u našich Nemcu. Jest pamerne malá, apírá se
hlavnc o Prahu, Liberec, Plzen, jest to strana úredníku, inteli
gence, intelektuálll. Nedovedla vymeziti své místo, a proto
ostatní strany rády by se rozdel,Hy o její državu a odmítají již
vredem POSltup, který demokraté daparucují, pakud by v nem
byla videt snaha, aby demQokratické strana svezla se s ostat

ními. Tata svarnastárství v nemeckém tábore, vyvalané spíše
mechanicky ahlášenau volební novelou než organicky, jeví se
jednou v zduraznení nutnosti jednatné strany - agituje tím

nemecká' strana nacianální -'- neb hlásáním nutnosti jednotné

kandidátní listiny; pražský nemecký pandelník naznacil, že by
musil se naj íti d i k tát o' r pra volby, který by mcl plnou
moc ríditi volby Ncmcu. Nazna.cil tím, jaké nesnáze staví se
v ceste každému pakusu a spolecný pastup Nemcu k volbám,
jaké jsou pri tam obtíže stranické, asobní, diference ideové,
v temperamentu atd. Každý daporucuj e svornast, ale myslí
tím prospech své strany; tak ta vypadá mezi nemeckými stra
nami; není to ostatne jen zjev nemecký. Nelze ríci, mnoho-li
se zdarí z tech plánLl a spolecném postupu nemeckých stran pri
volbách; mnaha toho asi nebude. Svornostárská nálada po
mine, jakmile dojde k prvním ostrým prestrelkám pri volbách.
Že skutecne jest tu dosud taková nálada svornostárská, uka
zuje to, 'že v Praze se ustavil nemecký výbor, který má býti
Nemetlm asi tím, co u nás Národní Rada. Titta se dockává
zase vzkríšení své myšlenky. Ale ani tento prostredek Nemcum
nepomLlže. Jejich slabiny jsou politické, tkví v palitické des
orientaci, v neschopnosti ~acházeti se zbranemi v par1amente a
pl'i takové bolesti nepomllže zalaženÍ arganisace, která se po
staví stranou politických stran a politického živata. Jest
abtížno sledovati, jaká vlastne hesla zVQolíjednotlivé nemecké
strany k príštím valbám. Vzniklo jakési utrídení s'tran na akti
vistické a neaktivistické, jest znáti, cí zájem, prospech hájí ta
ci ona strana, ale tento proces nepostQoupil tak daleka, aby volic
se mahl s urcitostí rozhodnouti pro tu ci Qonustranu. Všechny
se pfedháne.ií v nacianálním radikalismu; chce-li jedna sebe
urcení, chtej í je všechny ostatní, rekne-Ii jedna, že jest pro
s~mosprávu, vysloví se všechny ostatní pro tento požadavek.
Proces mezi nemeckými stranami nevyspel za trvání státu tak

daleko, aby aspon jedna z nich predstQoupila pred své volice
s jasným programem, co splni,telného ad státu žádá, co stálu
ze svých sil dá, jaké cesty volí, aby svoji parlamentní moci
splnila neco ze svého programu. Proto valby u nemeckých stran
budou licitováním v radikalismu, ne ro'Zlišováním mezi stano
viskem, jež ta ci ona strana chce závazne zaujmouti vLlci státu.
Pravda: volební hesla príliš nezavazují, taková jest morálka
stran; ale ve stranách nemeckých nel1lí jasna, jak tu sílu,
kterou nemecké strany predstavují, premcniti v hodnoty kladné.
Nemecké strany dosud si neuvedamily, že jakýkoliv jejich vliv
na vývQoj státU' nebude jen otázkou moci. To vyplývá již z po
vahy nemeckých stran jako stran minaritního národa. Proto

mohou získa'li jedine podle toho, jaký pomer k státu zaujmou;
ne na výpoved, ne od schLlze da schLlze, za splnení té ci oné
žádosti. O zásadní pomer k státu jde. A zdá se, že o tomto

problému pri valbách nebude u Nemetl uvažováno. Jest to do
kladem, že musíme ješte cekati, až Nemci prijdau sami k ná

zoru, že rešení tétO' otázky se vyhýbati nemohou, a že ji musí
rešiti vecneji než pod - zorným úhlem voleb.. K. T,

Dopisy

Epilog k Habrmannove afére.
Pane redaktore,

p. prof. 'vVeyr napsal Vám o ,>Prítomnosti« epilog k prí
padu Habrmanavu. Cekali jsme stále, poví-Ii n;1l11 svuj názor,
nyní je patrno, p. ~'c jej nepovedcl dríve. Nechtel, aby šel
mahou získati jedine podle taha, jaký pomer k státu zaujmou;
není ústavní prekážky, aby Habrman byl do Vídne šel.

Zdá se; mi, že si p. prof. Weyr svúj úkol velmi ulehcil. Jako
jeden z tVLlretl ústavy ví a dosvcdcuje, že úmysl zákonodárce
byl práve, znemožnit prípad B abrmanuv, ale ltstavodárce prý
reJd pravý apak taho, co ríci chtel. Je ta lak docela jisto?
Pokoušeli jsme se dokázat, že nikoli, naši odpllrci tvrdili, že
,:no. Opírá prof. Vleyr svúj úsudek jen a duvody prof. Hoetz1a
a dra Meissnera, ci má ješte jiné, a jak vyvrací naše: Nebylo
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by býnlo dobre, kdyby nám to rekl? Nestálo to za námahu

a velkou námahu. hledet privést tekst ústavy v souhlas s nc
pc,chybným úmyslem zákonodárce? Podle mého soudu dr. Joa
chim dokázal, že to jde, když se clovek opravdu pricinÍ.

Ale ovšem prof. \Veyr nezná clúnktl J oachymových. Mluví
ve svém epilogu jen o cláncích (Hoetzlll\r, Meissneruv a mtlj)

.Právu lidu«, necetl mého clánku v »Ceskosl. Republice«, ale
zejména obou clánku Joachymov.ých v »Tribune«. U nás se
Ildbornc málo píše a tu jiste musíme žádat od svých odbor
nikll, aby znali aspoií tu málo. Vím, že universitní profesor

mlIže denne císti i všechny neodborné listy, ale nemeli by
mlti nekterí univ. profesori .~ a mezi ne pocítám profesory

rejného práva - takové zarízení, aby dostávali všechno, co
týká jejich oboru, ar to vyšlo kdekoli? V tomto smeru by

ilog"mohl vésti snad.k necemu positivnímu, ac nenarazí-Ii
of. \\'eyr na prekážky financní. Pozdravuje Vás "áš

Dr. Schieszl.

Mládí O volbách.
V;lžený pane redaktore!

Tak liŽ máme zase novou anketu. »;1,.1bdí o volb,ích«, nc:bo,

eete-li, ,,;\I1ádí a politika«. \' otázce samé souhlasil bych
Vámi, že stala se chyba, když se dalo volební právo »kluktlm«,
doplnuji, i "žábám« 21letým - ale já pocítám s vecmi tak,

hou. Proto volám s evangelistou: .~Nechtež malický'ch

'iíti k nám'« Nesmíme budit v nich vzpomínky na své vlastní
'dí. A já dekuji Prozretelnosti za to, že jsem se dockal,
zek své sedmdes;ltky, veku I>mikáda« a krátkých suknicek,

žIv vcci zlobí kožené moralisty ob~ho pohlaví, a last
least, všeobecného práva hlasovacího, stárím 21 let pocí

fc. Jaká to radost - co tu možností! Jen tedy chute mezi
, mladí prátelé. NebOl neuznávám žádnou zvláštní politic

výchovu »mladých gener;)cí« do 21 let, pak od 21-25 let
, - jako tomu je obdobne ve »vcdecké výchove pohlavní«.
také ne žádnou politiku dle pohlaví, ježto podle známého

nás výroku »otázka ženská je i otázkou mužskou«. Stýkám
rád se studenty a mladými delníky a mohu radostne konsta-
ti, co lidí z dorostu našeho se pripravuje bedlive a vážne
príští život ceský. Bude-J i však pribývati starých »školc
« politiku, kterí soudí, že studentu patrí jen kniha do ruky,

že takový »usmolený švec« má své místo na verpánku, pak
íme cekati, že se objeví jedenkráte v našem parlamente

"ina »~Iefistll« s presvedcením, že »vše, co vzniká, je hodnn
zy, a lépe, kdyby nic nebylo.«

,ké 5101'0« v úvodníku svém ze dne 31. cervence t. r. zle
dilo naši anketu »Proc nejsem v nekteré strane«. »Jsou -

• - to dopisy chorobné vttle a nedostatku orientace. K po
je treba vytrvalosti a karakteru. Úcastníci ankety doka

I, 7.e jejich nespokojenost je malomocná.« Autor receného
niku se mýlí. J ef rozdíl mezi chorobou vllle a málomo
tvím s jedné, a mezi odporem nebo pohrdáním oproti, rek
e mírne, politickému cachrování, s druhé strany. Správným

je názor o nutnosti karakterl1. To je též facit ankety.
však lidé, k"terí nechtejí mávat ani klackem skutecným,

holí duchovní proti sprostote. Konce, preji "ám, pane rt
tore, mnoho zdaru v práci \-ašÍ. Ankety 5'2 vžívají a velice
chdlí Vaše konciliantnost, kteráž sne~e i l1ázur Yaštl1m
tnímll zcela odporuj ící. Inž. J. St raybl.

Proc se naši ctenári nepodpisují.
Pane redaktore,

evím, zdali jste si všiml »Práva lidu« z 2(). cervence, kde
-el- \'úm vytýká, že lIverejlllljete dopisy ctenárll pouze se
ckami, a uvádí, že v Anglii a Americe takové dopisy se oti-
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skují se jménem a adresou pisatelovou. Snad panu pisateli sde
líte své mínení o té veci, snad to shledáte nevhodné pozornosti
a odpovedi. Af tak ci onak, byl bych vám povdecen, kdybyste
poprál místa temto r,idktlm jakožto mínení z rad Vašich cte
náru k povýšené poznámce pana -el- (jméno? adresa,?).

Ponechávám stranou, že pan anonym, pranyruJlcl anony

mitu, byl by chytil hiU za druhý konec, kdyby dopisy Vámi
ochotne otiskované byly plne podpisovány. Tu by jistc vtipko
val o samolibosti pisatel ti, kterí píší, aby videli své jméno vy

tištené, a o abonentní politice, založené na ukájení ješitnOtiti
nejakých Vonás1d1 a Vocásku. Tu by pan anonym, vytýkající
anonymitu, vedel, že hlavní vecí je obsah a nikoliv pisatel, že
pisatel muže býti významným jen ve výjimecných prípadech,
kdy mltže záležeti na tom, kdo za proje.vem stoj í. Ale pan
--el- potreboval druhý konec hole, tedy obratme se k tomuto
útoku.

Citovaná výtka je velmi laciná a srovnání velice kulhavé.
Pan anonym muže snadno vytýkati anonymitu, jsa jako po
chop vládnouCÍch chránen v každém projevu své hloupOli.ti, ale
~otva by ji stavel na posmech, kdyby byl - jako vetšina pi
satelu dopisu v »Prítomnosti« - verejným zamestnancem vy
daným ve psí mstivcúm držícím moc. Pan anonym jako slep.)'
porovnáv;l Ceskoslovensko k Anglii a, Americe, ackoliv dobre
ví, že v tech zemích je skutecná svoborla smýšlení a projevu

pro každého, kdežto i1 nás jest jenom pro vládn~ameluky.
Pan anonym mtlže ovšem povýšene požadovati, aby lidé pro
pouhý projev mínení a jemu pro plaisir vydávali v nebe7.pecí

svou exister:ci uebo cest, ale musí dovoliti, aby každý sám
mel právo posouditi, zda je rozumné vydávati se v jakékoli
(i sebemenší) nebezpecí, kdy I. tím veci nijak se neprospeje (a
pan anonym mtlŽe býti jist, že vetšina by se nebála žádného
risika, když by od 'toho závisel prospech veci). Kdyby snad
pan anonym chtel cosi mluviti o zbabelosti, pak predevším mu
sil by podati dríve dukaz své odvahy v podobné situaci a
jJotom ješte dokázati, že je v tom cosi rozumného vydávati
se mstivé persekuci, když se tím niCeho nedocilí. Ostatne taml
kde záleží na tom, kdo za projevem stojí, jiste se každý po
depíše a nenásleduje naše vládce, kterí za sebe dávají mluviti

panOŠtlm a la páni -el-, ·-drk- atd.

Panu anonymovi je podezrelé, že pravidlem (on vlastne
naznacuJe, že vždy, což není však pravda) mínení ctenáru
kryje se s mínením redakce a toto jenom sesiluje. Smešný

podiv šprýmovného pána! To je neco tak neprirozeného, že ko
lem urcité revue seskupí se. lidé názoru spolecných a nikoliv

si odporujících? Diskutují snad v »PT. L((...komu~isté nebo kle
rikálové?

Pošklebek, že rubrika Dopisu je zavedena podle cizích vzon\
jest už docela smešný. Je snad »Pr. 1.« tak originální, že je
redigováno jinak nežli ostatní casopisy? A je myšlenka ru·

briky tak originální, že by patrila jednomu casopisu? Nebo
jest u nás jiný casopis, který skýtá místo tak široké diskusi
jako »Prítoml~ost«' Hlavní ved jest, že rubrika dopisu v »Prí
tomnosti« je vítanou tribunou diskuse a zrcadlem verejného
mínení - umléovaného koalicní solid:lritou ve zle.

Konecne bych pripojil, proc i lidé (jako já sám), nevysta

vení možnosti pcrsekuce, l.~dtí nutnost podepisovati projevy,
pri nichž nejde o osobnost pisatele. lepodepisuji se, 1. po

nevadž opravdove nenávidím blýskání se svým jménem,
oblíbené u mnoh)'ch lidí, 2. ponevadž nechci poskytovati od

I tlrci, aby se mohl vrhnouti na mou osobu místo na mé ná

zory, .'1. ponevadž tím unikám povinnosti odpovídati v prípade
polemiky na podradné podrobnosti a osobní poznámky, které
nepodepsán mohu nechati bez povšimnutí, ale na které po<le

psán mu~il bych reagovati, bYf se to netýkalo hlavní veci,
o kterou jde.



480 Plltomnost

Jiste jsou i jiné dllvody, proc i cestní lidé sdelují svoji
adresu jenom redakci a nikoliv ctenárum, tyto yšak snad stací,
aby pan protianonymní anonym pochopil... B. H.

CPo zná m k are d a k c e. Myslíme, že mužeme k projevu
p. B. H. dodati ješte nekolik slov. V redakci »Práva lidu« do
stalo se náhodou do ruky nekomu jedno císlo anglického
»Outlooku«, i byl tímto nezvyklým dobrodružstvím tak stržen,
že potreboVaJl se sdeliti o své potreby s širší verej ností; tedy
sedl a napsal clánecek, že prý také v »Outlooku« je rubrika do
pisu, že je to nedostatek samostatnosti, jestliže »Prítomnost«
kopíruje tuto rubriku po anglickém vzoru, že však v »Outloo
ku« jsou všechny dopisy ctenáru podepsány plným jmé
nem i opatreny adresou, kdežto v "Prítomnosti« jsou casto
pouze šifrovány, a že tedy taJ existence dopisujících ctenáru
»Prítomnosti« je vubec jaksi pochybná. Ano, to je pravda,
"Outlook« a skoro všechny anglické deníky a týdeníky mají za
vedenu stálou rubriku dopisu. Je pravda, že je to starý an
glický zvyk, a že my zakládajíce "Prítomnost«, jsme jej pre
jali. Címž by tedy byla dokázána naše závislost na cizích
vzorech. Ale, konec koncu, Anglie má také parlament a da
leko dríve než my - máme my se zríci vlastního par
lamentu jen proto, abychom neprišli v podezrení, že napodobu
jeme cizí vzor? »Times« prinášejí úvodníky už hezkou radu
desítiletí - zrekne se jich proto "Právo lidu«, aby neprišlo
v podezrení nesamostatnosti? Nebo zrekne se sportovní rubri
ky, která také poprvé byla zavedena v Anglii? Nezáleží na tom,
který národ co prinesl nejdríve, záleží na tom, je-Ii to dobré
a užitecné. Kdyby rubriku "Dopisu« byli první vymys~li Per
šané, prevzali bychom ji také, nebot jsme presvedceni o její
uži,tecnosti. Jsme rádi, že útok "Práva lidu« dává nám príle
žitost, abychom jednou rekli nekolik slovo této rubrice, kterou
považujeme za duležitou soucást "Prítomnosti«. Nechteli by
chom- se jí zríci za žádných okolností, jsouce presvedceni, že
za dnešních pomeru, kdy se v našem parlamentc pouze hla
suje, ne diskutuje, je treba heslu »demokracie, toe diskuse«,
dopomoci k: praxi nejakým soukromým zpusobem. Naše stra
ny vyznávají toto heslo Iicomerne pouze ústy, v praxi ciní vše
možné, aby ze svých straníku chut k diskusi vyhnali. Není to
prednost, nýbrž nedostatek, jestliže listy našich stran nenapo
dobují tento krásný a cestný zvyk anglické žurnalistiky. Jak
jinak naucí se naše verejnost opravdu myslit a diskutovat, než
bude-Ii jí k tomu poskytnuta slušná príležitost? Naše koalicní
strany jsou jaksi presvedceny, že diskuse má se omeziti na
hospodský stul a nemá lézti do tisku a na verejnost. Vyzná
váme, že rubrika "Dopisu« je nám v "Prítomnosti« obzvlášte
milá a že doufáme, že pomalu celý ceský tisk bude kopírorvati
tento anglický zvyk, címž se celá úroven našeho verejného ži
vota neobycejne pozdvihne. Politické a verejné smýšlení ne
lmUe býti záležitoS'tí pouze profesionálí't. Demokracie, má-li
býti silná, musí býti uvedomelá, t. j. musí býti zvykl~ diskusi
a boji duvodu proti duvodum. Jinak by byla celá demokracie
jen sypkou kupkou písku. Bereme-li politiku ~ážne, musíme
býti rádi, máme-li možnost nejakým zpusobem seznati pra,vé
mínení verejnosti. Není náhodou, že rubrika »Dopisu« je do
movem práve v Anglii, zemi nejstarší demokratické praxe.
Až náš poiitický život se dostane na ponekud vyšší úroven,
zdomácní v našich novinách také forma diskuse aspon tak jako
telefon. - A nyní k tomu, proc se naši ctenári ne vždy pode
pisují plným jménem. Do jisté míry je tento útok "Práva
lidu,( neobycejnou smelostí. "Právo lidu" nežije na mesíci a
ví, co se již tolikráte za této koalicní vlády stalo státním za
mestnancum, kterí meli tolik odvahy, že dali na jevo odmí
ta~ou kritiku verejných pomeru. Vetšina pisatelu, kterí se

v "Prítomnosti" neuvádejí plnými jmény, jsou státní zamest- .•
Il<lnci. Žádá-li "Práv.o lidu" jména a adresy, vypadá to, ja
koby shánelo nový materiál pro persekuci. Zde ovšem páni'lm

neposloužíme. Jak známe pomery, nezaZllvame nikterak ver;i
ným zamestnancum nechtejí-li své projevy podepsat plnym
jménem. Kdo chce' psa bít, vždy hul najde, a v naší admini
strativní praxi událo se už tolik preložení tech zamestnancu,
kterí verejne projevili nesouhlas s pomery, že je jasno, že
to není náhoda,. nýbrž systém. Vždy se najde nejaký duvod,

proc preložiti delikventa nekam do zapadlých ~raju S!ov~ns~~
nebo Podkarpatské Rusi. Vládní orgány vzdy vyce11lChajl
v takovém prípade, že nespokojenec má v míste svého puso

bení vlastní domek, a preloží ho rychle nekam, kde domek ne
má a kde nenajde ani byt. Stalo se již nekolikráte, že lidé,
kterí' svou vedeckou cinností byli vázáni na Prahu, z trestu

byli preloženi nekam do krajského mesta, kde jsou bez. pomu
cek a bez knihoven. Práve jsme slyšeli o prípadu z Jednoho
ministerstva, kde jeden úredník na schuzi se nepríznive vy
slovil o koalicních pomerech; když se to doslechl pan ministr,
velmi se rozkatil a žádal potrestání. Bylo treba statecného od
poru personálního referenta, aby pan ministr byl odvrácen od
své pomstychtivosti. Všude se nenajde personální referent tak
odvážný, a proto za techto okolností není loyální ani milo
srdné od "Práva lidu«, žádá-li jména a adresy státních úred
níku kterí se úcastnili naší ankety.; Píší nám se žádos,tí, aby
cho~ neuvádeli jejich jmen, dokládajíce to starostí o svou
existenci ~ pravíce, že "koalicní ruce jsou, jak víte, dlouhé".
Máme tolik pochopitelných ohledu k této situaci, že casto
jsme pod dopis umístili pouhou šifru i tam, kde náš dopiso
vatel se podepsal plným jménem. Neradi vidíme nejakého
ucitele nebo úredníka v rukou mstivé koalicní spravedlnosti.
"Právo lidu«, které nescetnekráte prineslo zrejme v redakci
delané projevy "delníku« o komunistické strane, aniž by uvá
delo jejich jména, má nejméne práva, pozastavovati se nad
touto cástecnou anonymiT!.'Ou.V našich pomerech konecne, kde
tisk neklade si žádných mezí V; osobních útocích, chápeme ostat
ne že je mnoho lidí, kterí, i když jim nehrozí prímá persekuce,
os~ýchají se vystaviti di,,:okému náporu koalicního tisku. Není
každý založen tak, aby klidne snesl, jestliže se mu v novinách
hrube nadává za to, že se odvážil projeyit SVllj názor. My
všichni, kterí verejne pusobíme, víme yelmi dobre, co to zna
~ená býti vydán útoku anonymních redakcních nul, než aby
chom' svým ctenárum radili, aby se vzdali své anonymity jen
proto, aby ruzní redakcní anonymové mohli do nich pohodlneji
bouchati. Praví-Ii "Právo lidu«, že dopisy ctenáru nápadne sho
dují se s mínením a prání~ redakce, tedy každý ví, že to není
pravda, a že se tu vyskytují v diskusi svobodne mínení, která
jdou proti názoru redakce. Až bude dokoncena diskuse »Proc
nejsem v politické strane«, prineseme nekolik dopisu ctenáru,
kterí nám psali, proc j s o u v politické strane. Chce-Ii »Práyo
lidu« tímto zpusobem dávati na jevo, že ty dopisy jsou snad
vyrábeny redakcí »Prítomnosti«, jest to ovšem povestná koa
licní slepota, která se domnívá, že ve verejnosti není vubec
žádné nespokojenosti a že je treba, aby r:edakce »Prítornnosti",
tento duclt zla, si sedla a nejaké projeyy nespokojenosti si vy
ro:bila. At si pri volbách "Právo lidu« spocítá neplatné hlasy
nebo absenci nebo hlasy odevzdané pro nej akou novou stranu,
která snad vznikne z odporu ke koalicním methodám; pak
bude míti dosti spolehliyou statistiku nespokojenosti v tomto
státe. K záveru bychom chteli uvésti ješte jeden pravdepo
dobný duvod, proc se naši lidé ne yždy podpisují pod své pro
jevy; v našem prostredí není takové tradice verejné diskuse

jako treba ~ Anglii a my nejsme tak zvyklí vystupovat se
svými projevy na verejnost;" patrne se ješte tr:ochu os1ýcháme,

jako pri yšech pocátcích., To se však dá prekonati jen zvy~em
verejného projevu, a k tomu prispeje "Prítomnost« se svými
metodami stokráte více než »Právo Iidu« se svými posmešky.
Základním pravidlem jest, aby ten, kdo si stežuje do anony
mity, nezustával sám ano~ymní111.)


