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PfítomnosL
Literatura a umení

Režiséruv prstoklad.
(D e t a i1y z H i1a r o v a »H a m 1e t a«.)

Když hraje velik}, pianista, znalci se zálibou mu
hledí na prsty. Podobnou rozkoš muže míti divadel
ník o premiére. I režisérovi je videt na prsty, byt ne
tak podrobne. ZkušenÝ divák cte jevištní hybný obraz
dvojmo: vidí nejen scénu, ale i za ni, nejen herce, ale
i režiséra, jehož prstoklad vysledovati je tím vetší po
tešení, cím je mistrnejší. Kritice nevejde se z toho
mnoho do péra. Místne i casove omezena, muže pod?t
celkem jen výsledky v hodnotícím soudu. Zbude jí
mnoho, co ríci se nikdy nenaskytne, byt byla sebe více
v pokušení.

Pri Hilarove »Hamletu« je pokušení tak silné, že
clovek neodolá. Na této prekrásné ukázce režisérského
prstokladu lze uvidet tolik, co se nevejde už do kritiky
nebo v ní zbuhdarma prekáží, že to stojí za nekolik
amostatných rádku. Nebeží pri nich o to, aby Hilar

byl pochválen ci pohanen. At to dopadlo jak dopadlo,
nebeží o výsledky, ale o cesty. Pripouštím, že by to
tak nelákalo, kdyby to nebylo dopadlo tak krásne. Ale
bylo by možno napsati docela obdobné poznámky k re
žisérskému prstokladu v nejakém záporném prípade
jako ukázku, jak to být nemá. Príležitosti by nejednou
bylo dost a dost.

Nebudu se také s nikým o »Hamleta« prít, ac nijak
nesdílím napríklad názor, vyslovený v clánku »Hamlet
a doba moderní« ze 46. císla »Prítomnosti«. Považuji
»Hamleta« za dílo vysoce moderní a krvave aktuální
i v dobe Fairbanksu, kterí nám svým úspešným klišé
nezastrou pohled na vnitrní rozvrat doby, jež mezi
zájmy politických Poloniu a Laertu, hospodárských
Klaudiu a mocenských rozvedených Gertrud tisícum
diferencovanejších mozku, kulturním a mravním Ha
mletum evropské budoucnosti, neklidu všech hlubších
a jemnejších duchu hrozí tisícerým »být ci nebýt«.
Každé veliké dílo je mnohoznacné, a jest na komkoliv,
po svém je procítiti ci minouti. Jak je procituje režisér,
a jak ho pri tom pristihnu, to jest, co me tu zajímá.

1.

Úvodní slovo sezóny znelo: civilismus. Nezní ml
libe, neverím už vubec na -ismy, a tenhle proste ne
prilehá. Krom toho se na nej - jako na každý ismus
- už predem príliš nahrešilo, a jako každý z jeho
(cdchudcu byl leckomu vítanou záminkou ke súžení
n~ o snížení požadavku. Takový -ismus vždy usporí
n~ kému nedoukovi nekolik poctivých pracovních hod·
no'

de pak-li znamenal civilismus: odzbrojiti ducha
01 e Hamletova z jeho strašidelné zbroje, odintri

kánštit Polonia ve skvostnou Excelenci z onoho casu,
zrušit loupežnický profil Klaudiuv a pribásnit mu sta
ro~tnou rodinnou tvár, z nectného materství Gertru-

cíSLO 47.

dina vybavit ženu, jež ješte dosti nesestárla, odhalit
v Ofelii slecinku z pensionátu, která propadla psy
chose pro známost z tanecních hodin; pak-li znamenal
civilismus: mezi všechny tyto polointeligenty a polo
charaktery postavit Hamletuv celý charakter a nepod
platnou celou inteligenci, mezi polotupé a polosurovce
zaklínit utrpení jemného cloveka, mezi praktiky moci
a spolecenské machry, mezi hejsky a žabce jedinou ci
stou, citlivou lidskou membránu, jediné ve,domí, roz
poznávající duchovou stupnici hodnot - pak tedy at
se to pro me za me jmenuje civilismus.

Priblížit »Hamleta« dnešku: toto pojetí mlcky po
cítá s názory, jak byly vyjádreny zmíneným clánkem
v »Prítornnosti«. Pocítá s Fairbanksy a jejich pohrdá
ním. Znamená tedy, odhistorictit Elsinor. Z príbehu
strašidel a jedu a dýk udelat rodinnou záležitost, spo
lecenskou aféru. Naplnit cíši otravnejším jedem dobo
vých mravních moru, místo Laertovy bojovné kom
parserie zduraznit oportunismus dohody a vražednou
dohru promenit ve sportovní akademii.

Vizme, jak se delá taková vec.
V Anglii a v Nemecku zkusili to radikálne: oblékli

Hamleta do fraku a dali mu do úst cigaretu. Ocitli se
v naprosté kolisi S textem, musili škrtat kde jakou
rekvisitu, a Hamlet dLlsledne byl by musil umrít -ne
otráveným kordem, nýbrž otráveným tennisovým míc
kem, pri nejakém Laertove volleyi na telo u samé síte.

Ale jde to postupne, v prechodech a vybrane jemným
míšením slohu: vše historické zamlžit, vše lidské zprí
tomnit, vše prítomné prítmím veskamotovat mezi rád
ky. Nerušiti text, ale naplnovati jej.

K tomu ovšem musí být preklad. KrásnÝ zvucný
preklad Sládkuv kladl by neprekonatelné potíže. Je de
lán ješte za rincení mecu, a dnešnímu herci, jenž svou
Jazykovou orientaci nutne cerpá z živého prostredí, je
proste nedosti mluvný. Bohumil Štepánek byl za svuj
nový preklad filology pokárán. Divadelník ho musí
pochválit.

Ale tím méne se smí mluva dnešního dne ocitnout
ve vcerejším Elsinoru. Jak vypadá dnešní Elsinor?
Není dneška, aby tisíc vcerejšku ho nebylo pozname
nalo. Každý den má predky, do jejichž prsti sahá svý
mi koreny, a jejichž rysy rozpoznáváme v jeho tvári
jako podobu otcu na líci detí. Z Elsinoru je videt da
leko do zadu, jako z každého starého sídla rodového.
A casový obzor ztrácí se v mlhách.

Ofelie má modrý biedermeier dívcí pokojícek s akva
riem a zlatými rybickami, které asi vlastnorucne krmí,
sklánejíc nad nimi rusou nervosní hlavicku, tak obrat
ne ucesanou, že nevím, má-li ci nemá vlastne mikádo.
Prišla práve z pensionátu, bude v téhle sezóne uvedena
do spolecnosti; nebýt toho maléru s dedicným princem
Hamletem, stala by se asi dvorní dámou a provdala by
se za gardového rytmistra Horatia. Šatecky má mo
derní, ale skryté za nejakým dvorským, obradným pre
hozem, podobne jako královna. S ženami je to nejlehcí,
ony jsou nepromenlivejší: la donna e mobile - a prece
vecne stejné; žena dodnes neodložila jistou pohádko
vost svého odevu, je, aspon pro nás muže vždy ješte
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romanticky kostymována, i lyžarský dres ci jezdecké
brycky nám ji v nejlepším prípade prestrojují za páže.
Mohlo by se ríci, žena dodnes ješte se nenosí civilne.
A není módy, k,t;erá by tu již n,ebyla bývala, více méne.
Mám se podívat do nejaké »Kostiimkunde«, než pujdu
do divadla? Co myslíte, jak asi byla Ofelie vymódena
o premiére »Hamleta« v divadle »Globe«?

Královnina komnata má staré tapety, neco mezi tyr
kisovou modrí a malachitovou zelení. Bydlila v nich
asi už její prababicka. Pohovka je také stará, vzduch
voní levandulí, nikdy nikdo už tu starou vuni z Elsi
noru nevyžene. Rodové sídlo. Neco ze severského svet
la J. P, Jacobsenova. Stojí tam renaissancní svícen,
moderní prehoz, visí nekde tri staré portréty na ste
nách. Náplav života za staletí, vrstva na vrstve, a tato
skrz onu prosvítá. Zde se žilo, zde už dávno jsou lidé.

Portréty hrají s sebou. Portréty jsou vždycky úraz
na jevišti, je težko fingovat portrét. Režisér pustil re
flektor o neco níže, hlavy se octnou ve stínu. Hamlet
a jeho matka je mohou videt, my vidíme jen, že tam
jsou, na trech kulisách za sebou, na Hofmanových ku
lisách. Jedna slecinka o nich rekla, že jsou kubistické,
pro boha, kdy už nebožtíkovi kubismu dají v hrobe
pokoj. Podívejte se dobre na ty kulisy: úzké stojky,
nahore utaté. Kdyby byly o kapánek vyšší a tratily se
v sufite, vždyt by to byly stoleté kulisy výmarské
vždyt to je staré, Schillerovské divadlo! Hilar ho už
jednou užil, pri Rollandove »Hre o lásce a smrti«.

Ale nastavit je za sebe uprostred pozadí, a je tu
docela nový úcin. Od casu Craighových delaly se ta
kové veci se sloupy a pilíri, kolik seskupení, tolik archi
tektur, tolik novÝch scén. Tyhle ploché kulisy. dají se
sestavit také tak. Hamlet s mecem v ruce, za zády
klecícího strýce, proplétá se jimi jako sv)'mi težkými
myšlenkami, klopýtá o ne, jsou jeho prekážka, jeho vá
hání. Duševní stav, promítnutý viditelne do rozmeru
4 X 0'75 cm.

Tyhle stojky velkolepe zjednoduší komparserii. Jaká
mobilisace na jevišti, když tam jindy vtrhlo Laertovo
vojsko! A jaká pausa, dostat je zase pryc! Z techto
kulis vyskocí jedním krokem dve rady haLapartníkú a
jedním krokem v nich zase zmizí. Ostatne nic nového,
naposledy Capek tohle delal s policisty v »Prostopáš
ném panu Le Trouhadecovi<<. Komparserie ztratí svou
rušivou tíži, hra svou obrnenou rytírskost, svou vý
pravnost ve špatném slova smyslu. DLlraz není na me
cích, ale na civilní dohode.

• 2.
A vidíme pri ní Klaudia s Laertem sedet za sou

mraku pred planoucím anglickým krbem: u težkého
architekturálního stolu, v klubovních kreslech. Ale tyto
tvary jdou stoletími, a svetlo je sjednocuje, utápí de
taily, stírá modernost. Civilismus vezí jen v psycholo
gickém momente: jak ti dva tam spolu sedí a hovorí.
Mohli by mluvit o fusi dvou strojíren nebo o príštích
volbách. To je protejšek k Ofeliiným zlatým rybickám.
Byl by nemožný pri plné dekoraci a bez cerného ho
rizontu. A je to systém predmetného výseku, ohrani
ceného jen svetlem. Také nic nového, u nás první,
tuším, to zkusil Dostal.

Težší bylo patrne, neutralisovat kostymy. »Hamlet«
má svou tradici, a mužský šat nezhojitelne vystrízlivel.
Poslední romantismus lýtek zbyl sportovnímu dresu.
Horatio má z neho pumpky. Ale mohl by to být i ne
jaký šlesvický kroj, nebo pro me za me kroj z Dale
kar1je, Walesu ci Frýzu.

Nicméne, tu se nedalo vyjít od prítomnosti. Byli by
chom mžikem u cigarety. Sice Hamlet si dvakrát
jakoby nic prijde v nažehlených pantalonech, ke svému
sametovému kabátku a bitému pasu s dýkou., A má
k tomu stríbrné strevíce. Ale musilo se vyjít ne od
tlumení modernosti, nýbrž od tlumeného historismu.
Základní rys je renaissance: král, Polonius, halapart
níci. Ani jeden kostym však není typický, Polonius
má rádový velkokordon pres prsa, jako Kinder
mann nejakého Serenissima. A král mu naslouchá
ve stríhané francouzské zahrade - v níž se bezvadne
vyjímají dva pozdne gotické dvorské úbory Guil
densternúv a Rosenkrantzuv. Století lehce prostu
puje stoletím, a tahle cernobílá gotika pašuje do hry
necasovost, pohádkový zvuk: nebot obrázky k našim
detským pohádkám bývaly v podstate gotické. Pro náš
cit gotika, to jsou rytír, princezna našeho mládí.

A zároven tahle gotika tvorí prechod ke zjevu Ha
mletovu. Jeho tradice moudre zústala neporušena.,
krom tech pantalonú. Ale ty se jen mihnou. Ve hrbi
tovní scéne halí se Hamlet i ve svuj typický plášt.
(Komické je, že to témer ruší.)

Herci jsou jednoduše cerná, ošumelá, nemytá banda.
Smírari, vandráci. Je v tom ješte jeden trik: usnadní
se tím, jejich predstavení hodit s neobycejnou odvahou
prímo mezi krále a hledište - jako stínohru. Z brusu
nový a po mém skvel)' nápad: úplné oživené cerné sve
domí, ne divadelní predstavení, ale mura, jež tlací.
Králúv des a dvorský poplach je jím hluboce overen,
Pri tom je to v základním tónu hry, jenž je v podstate
cerný s bílým. Na konec, když hrúzy vyvrcholí a smrt
vše smírila, prijde s Fortinbrasem, bílým s cernou,
jasné denní svetlo do vzdušné, moderní šermírny.

Tahle šermírna! Leckomu nebyla vhod. Podívejme
se na ni trochu blíže. Jaká skvelá a tragická ironie,
lidství Hamletovo mezi pololidmi nechat vykrvácet
pri s por tu! Je to jakoby interc1ubmatch mezi Ha
mletem a S. K. Elsinorem. Skutecná sportovní aka
demie. Lehká spolecenská nálada. Pri tom práve šerm
je nejhistorictejší ze všech sportu, prevádí zpet do mi
nulosti, v jeho myšlence stále ješte tkví predstava
šlechtické cti, rytírství, souboje. Demokratický box
a kopaná ubírají mu pudu. Je to typický sport lidí
z Elsinoru. Posléze, je to jediná, dotud neužitá mož
nost, záverecným výjevum »Hamlet«, které vždy re
žii pusobily neprekonatelnou potíž, dáti reální pro
stredí. Jak vÝrazného uplatnení v nem dojde Hamle
tuv krátký dech! Jen jeho duše má dech dlouhý. Ha
mlet je intelektuál, a Fairbanks ho zabíjí.

3·
Hrbitov a strašidla se v tomhle positivistickém EI

sinoru stávají problémem. Nicméne tu jsou, a nelze
jim utéci. Duch otce Hamletova je spiritus rektor celé
hry. Bez neho by Hamlet na konec resignoval a sbí
ral by porcelán nebo by se stal bibliofilem.

Impresionismus byl na jevišti poslední možností du
chu a zjevení. V mlhách a parách naturalistické scény
mohl se odnekud vynorit, s náležitým prechodem od
reality. S tím je konec, jak dnes udelat ducha vidi
telným, aniž se hledište dá do smíchu?

Rusové meli krásného, zlatistého, belovousého ducha.
Musí duch míti bílé vousy? Hamletovi, hádám, je

tak dvaadvacet let. Jeho otci?
Tento duch nemá bílé vousy. Nemá vúbec vousy,

nemá hlavu, nemá telo. Jest jen tma ve tme, hlas ve
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Ona jediná v predstavení má pathos. Nemý, clry
klasický pathos zjišteného faktu. Vše, co jej mívalo
jindy, seskromnelo a oprostilo se. Hamlet ríká své ve

liké »Být ci nebýt« schován po stdf1e, j~~r hlavou vi
ditelný, témer chlapecQy rozpacite. 'Clovek má pred
stavu, že ho ty myšlenk-:r napadají v predsíni, an bere
za kliku, než vejde k Ofelii, prese vše ponekud ztré
mován blízkostí své lásky z tanecních.

Ale tohle všechno je pouie materiál. Nápady. Re
žiséruv prstoklad. Všechny tyhle veci musí teprve
vstoupit v pomer k sobe navzájem. Kostymy a deko
race. Jevište a svetlo. Tma a zvuky v ní. Barvy a
tvary. Strihy a lidé. Maskv a skupiny. Míra, síla,
tempo, trvání, souhra všeho se vším se musí odhad
nout a vyzkoušet. Každý z techto malých objevu musí
hýt ješte stokrát objeven. Je možno s týmž pojetím a
j )miž nápady vec dokonale zbodat. Vše závisí od ne
vypocítatelna, od presnosti nervu, od síly intuice, od
štastné ruky.

A za tímhle vším teprv zacíná herec: gesto a mimi
ka, gradace a souhra, živé slovo, dialog, vlastní rc
ži jní práce. Co to ctete, princi? Slova, slova, slova!

Musí být probrána jako kulicky na ruženci. Pro
modlena a promilována, protrpena a probojována, slo
vo od slova. NekonecnÝ bourný, slavný ruženec
Shakespearových slov!

André Maurois radívá se ješte mezi spisovatele po
kolení mladého, trebas mu bylo dvaactyricet let. Ale
jde tu spíše o jakousi toleranci ze zvyku. Z toho, jak
mu jeho o neco mladší druhové a modní proutkári 
proutkári zvu hledace a hlasatele tak zvaných myšlen
kových proudu, jež objevili s vetší menší svedomitostí
pod haldami knižních vrstev, trídice tendencí a usme
J'ovatele Tendence, druhdy také výrobce umelých pro
slulostí a antagonismu - z toho tedy, jak mu oni i tito
»dávají pokoj«, plyne spíše, že ho pokládají za cloveka
z vrstvy prespríliš již zdusané, a »V)'vojove« nevalne

zajímavého. Krom toho se má za to, že na ctyricátníka
pripomíná príštího clena Akademie trochu prespríliš:
tot hur než výcitka; tot trochu jako špatná povest. -
Do jisté míry mají pravdu: Maurois - s literárního
hlediska - jiste není osobou, po níž se chodci ohlí
žejí. Není tak zvaným intcresantním zjevem. Není
nápadn)'. On na Parnas nevrazil, on na Parnas prišel.
Jeho literární pocátky nepodráždily žádného presved
cení, neprovokovaly žádného zaujetí, neprícily se žád
né' posvecené forme nebo písmu. O »Mlcení plukov
níka Brambla« a »Hovorech doktora O'Grady« - obe
j::;ou tak ríkajíc z jedné barevné lázne - težko se príti,
težko vubec i jen diskutovati. Jsou to knížky bez hi
storie, s povrchem tak hladkým, že po nich mužeš
klouzat bosýma nohama: ani na té nejchoplostivejší
pokožce neudelá se zádera. Zápisky o besídkách pod
anglickými stany sotva že tak trochu stylisované a
sporádané: Maurois, jenž už r. 1914 mluvil anglicky
- ale toliko »jako Francouzové«, což ho s pocátku
dost znepokojovalo - pridplen byl jednomu anglické-

Richard Weiner:

Francouzský ctitel Anglicanu.
(André Maurois.)

Do ceštiny byly preloženy již tri
knihy od A. Mauro~se, aniž by se kdo
pokusil o výklad a zarazení této pou
tavé literární osobnosti.

vetru - a dve fosforeskující ruce s pnzracnym me
cem.Nic víc, než ty ruce, ty tam musí být, nebot tento
duch kyne rukou Hamletovi. Ruce tedy jsou hrající
rtkvisita, mec representant osoby, krále, hrdiny, jebo
navštívenka, pars pro toto. A dost.

Na tohohle ducha uverí i civilní Elsinor. A tenhle
duch se umí zjevit i zmizet jako žádný jiný duch na
jevišti. Nezavrzne pod ním podlaha, nezahucí pro
padlo. Mluví s Hamletem ve hradebním výklenku.
Ten v)'klenek nemá zadního odchodu, nemá propadla.
Hádanka pro návštevníky »Hamleta«: kudy a jak zmi
zí duch otce Hamletova? Vím, ale nepovím. Kolik pra
covní vášne, kolik mozku je zapotrebí na prajedno
duché rešení takovéhle vedlejší záležitosti! Nekdo
rekne: to prece není to umelecké, v tom to nevezí. Ale
beda, kdyby to neklapalo. To je práve režiséruv
prstoklad.

4·
Ostatne zcela správne: v tom to nevezí.
Vše vezí v taktu, v citliv)'ch koneccích prstl'J: z toho

hle všeho udelat umení.
Hradební scény jsou delány ze sinavé tmy. Kus

hrubé zdi, v)'klenek. Vtip jest, vylouciti všechny ve
dlejší svetelné odrazy, všechna pasvetla, jichž je za je
vištem plno. Udelat, pri viditelnosti hercu, krásnou.
pevnou, dramatickou tmu kolko1. ic na tom není,
jen piplavá práce a úžasná citlivost oka. Vubec, umení
pro sebe: vymezovat svetlu jeho sféru na jevišti, která
nikdy nesmí b),t stálá, nýbrž promenlive jít se scénou.
Pri tom je to úplná sázka, nikdy nikdo predem neví,
jestli »to vyjde«. Ale pri tomto pojetí »Hamleta« sve
telné rešení hradebních scén je jediné možné. Jinak jsi
více méne mezi Scyllou naturalismu a Charybdou ur
citého násilí. Pleinairové scény jsou dnes na jevišti
z nejtežších.

Hrbitovní scéne ml'Jže pomoci jen architektura. Tež
ká zed ji oddeluje od života, jenž sem zdáli nahlíží
kruhovými otvory. Náhle však za nimi se zjeví po
hrební pruvod, tyto otvory dostanou dejovou funkci.
Rakev sebevražednice vnesena je zvlášte, kradí, níz
kým podchodem. Zde je vše srovnáno do pouhého lid
ství. lIrbitov a smrt jsou konecný nelítostný civilismus
všech století, lebka nezmenila svuj sloh od caStl
Shakespearov)'ch.

Za živa Ofelie byla vzdelaná dívka. Snad umela hrát
na piano. Kdoví kolikrát drela etudy. Do jedné její
scény odkudsi zdáli tlume zní klavír. Podbarvuje lehce
a diskretne dialog komorní intimitou. Pozorný sluch
znenadání rozezná, že na tom klavíru, jenž doprovází
tesknost Ofeliinu, hrají charleston. Jakoby se otevrelo
okno, a jím proudil horký vzduch života tam venku
za scénou, kde vládnou Fairbanksové.

Nic na tom není, je to jen nápad. Hlavní je, mít ho.
Divadelní scéna s králem a královou je tradiciona

listická. StarÝ obraz v Grecovských barvách. Režie
položila duraz na diváky: na královské manžele, na
Hamleta s Ofelií. O ne jde, oni jsou to hlavní, herci
(I' té stínohre už byla rec) jsou jen pomuckou. Vír
:lniky upomíná na Rusy. Ale má svou docel~ zvláštní

n lnci: pochodne, jež se horecne jako bludicky jevi
st TI roztekají. Jedna z nich uvízne v ruce Hamle
te, e, která jí vítezne mává v zoufalém triumfu nad
li "édceným zlocinem: svetélko tragické jistoty ve
tn,ách. Toto blikavé svetélko nad hlavou Hamletovou,
to je rozsudek nad Klaudiem. Ale i nad Hamletem
samým.
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mu pluku jako tlumocník. Znalost reci nebyla ostat
ne stycným bodem jediným. Maurois - elbeufský
soukenník, a nikoliv trpný - z nehož se všech stran
couhalo klasické vzdelání vše spíše než povrchní a ona
metafysická, racionalistickým systemum neduverující
zvídavost, již mu byl vštepoval profesor Chartier,
nyní Alain - nemohl svým anglickým stanovým
spoluobyvatelum nepripomínati ony syny manchester
ských soukenníku, nosící pod paží vzorník a v kapse
Platona, nebo footbalisty, kterí, udá-Ii se príležitost,
citují, stojíce pod sprchou, Herodota v originálu, byt
jen proto, aby - jako onen Mauroisllv major Parker
- dovozovali, že mají ze vzdelan)'ch a inteligentních
lidí hruzu ... Syn severofrancouzského velkoprllmysl
níka, jejž pred urcovalo k srozumení s novými kama
rády i leccos jiného: na Francouze ponekud snad až
prepiatá péce o fysickou kulturu, ostražitost pred re
flexy instinktu, prekládaná také slovy sportovní duch,
humor, vesmes to vlastnosti, jimiž Normané z ruzných
prícin nasakují snáze než ostatní jejich krajané, nic
méne netušil, že se tento snatek z rozumu zmení v siía
tek z lásky. Pres to stalo se; a práve proto jsou »Plu
kovník Bramble« a »Doktor O'Grady« nikoliv jen
prírodopisem velkobritských celedí, nýbrž .svežím kom
pendiem anglických ctností. - Není však vylouceno,
že byl Maurois temito knížkami do jisté míry handika
pován. Trebas nebylo vždy snadno ríci, jakým že ZPll
sobem ten který spisovatel uspel, zda totiž jej »prosa
dila« vetší ci menší skupina prozíravých, ci byl-Ii vy
nešen jakousi tajuplnou spodní vlnou hlasu lidu, není
jiste sporu, že literární osud takového Prousta s jedné,
takového Mauroise s druhé strany jsou vecmi podstat
ne rozdílnými. A rovnež není sporu, že soucasná inte
lektuální pokolení k úspechum príliš rychlým a snad
ným nikdy valné duvery nemívají. Tak také se stalo,
že »Plukovník Bramble« a »Doktor O'Grady« vynesly
Mauroisovi v tom, co nazýváme literární kruhy, tak
trochu povest arivisty, nebot jsou práve kníŽkami,
k vuli nimž nebylo teprve treba porádati križáckých
výprav. Následkem toho prijaty byly mladou kritikou
s nevalne vlídnou zdrželivostí i »Ni andel, ni lotr«
(Ni Ange, ni Bete), i »Ariel cili Život Shelleyuv«,
»Meipe cili Osvobození«, »Rozhovor o velení« a »Ber
nard Quesnay«. - Poví se, že v prvních dvou jsou
ovšem životy Lamartinuv a Shelleyuv transponovány
s taktem vybraným, že jsou psány recí velmi hutnou
a pri tom velmi citlivou, ale opatrnickou a krotkou,
že jistého vybrane lyrického dechu, jimiž jsou nadná
šeny, ovšem zneuznati nelze, ale že práve je príliš vy
braný, totiž promytý, neobsažnÝ a lhostejn)', a že ko
nec koncu o tvurcí práci vlastne nejde. Na další knihy
pujde se ponekud prísneji. - O »Rozhovorech o ve
lení« rekne se, že popuzují utilitárským duchem, který
jimi vane, že svedcí o malicherných sociálních koncep
cích, že v dobách, které kladou problem demokracie ci
diktatura, je takovýto prumyslnický liberalismus ne
stravitelný. A »Bernard Quesnay« že se doporucuje
jako vystrídání po dkterém z románu pana Benoit,
jinými slovy, že je cetbou do vlaku.

Nikoliv, žádnou cetbou do vlaku, pokud se to míní
príhanou, ale dojista cetbou, pri níž cas nezdá se státi.
Mnohým už to je podezrelým, a okolnost, že oba an
glické zápisníky nebo »Bernard Quesnay« se ctou plyn
ne, že, jak se ríká, jsou cetbou prístupnou, stacívá
k obezretnému zasunutí Mauroise mezi dodavatele du
ševní stravy ani príliš výživné, ani príliš jitrivé; ze-

jména jitrivé. U delala se mu respektábl, totiž dost nuz
ná povest príjemného vyprávece a distingovaného sty
listy, poctive se zaznamenal znacný ozev nekterých
jeho knih (ale co to dokazuje?), upletl se mu cestný
název nejlepšího francouzského znalce anglické lite
ratury a života - Bramble, O'Grady, Shelley, Law
rence - a z Hovoru O velení a Bernarda Quesnaye
byla pak už hrackou vystopovati anglomanství (ne že
by se vytýkalo za hrích) a jakési meštácké tlustokož
ství, dost závadný positivismus a nepríjemný kvieti
smus. - Silne bývá zdllraznováno Mauroisovo vysti
žení anglického myšlení a cítenÍ. Není sporu, že tíhne
k Ostrovanum silne a sympaticky, a láska jak známo
prenáší i hory, natož onu zed, k vuli níž si Francouz
s Anglicanem už od staletí tak špatne rozumejí. Mu
sím se v této prícine úsudku zdržeti; Anglie je mi zá
hadou na sedm pecetí. Anglicané, zdá se, pokládají ho
tak asi za jediného ze 40 milionu Francouzu, jenž jim
prišel na kobylku, a to by, konec koncu, mohlo býti
prukazným. Cizinec je v podobných vecech soudcem
vždy sporným, ale je-li pravda, že zdar, s jakým spi
sovatel uderil na strunu cizí vnímávosti a mentality,
a s jakým ji transDonoval zprvu do predstavivosti své
vlastní rasy a potom do své reci, je pravdepodobne tím
vetší, cím méne mají takto prenešené povahy ráz exo
tický, pusobíce leda podivínsky, byla by cáka, že Mau
rois trefil, veliká. Tak na príklad se ti zápisky o ho
vorech pod stany - zdánlive pouhé impresionistické
notace - shrnou po krátké cetbe v podivuhodne hutný
celek: rekl bys, že predstavují jakousi (ponekud jen
podkasanejší) rukovet k onem anglickým politickým
a jiným direktivám, k vuli nimž pocítila francouzská
verejnost za mírového jednání a po uzavrení míru to
lik a tak težkých zklamání. Je to tak trefné, tak rekl
bych prorocké, že bys málem veril v podvrh, to jest
jako by ony zápisky byly psány post festum - supo
sice vyloucená. Ale po mém je to rys, jenž toho o Mau
roisove intimním vniknutí do anglické psychy ríká
mnoho.

Stálo by ostatne za prozkoumání, není-Ii hlavní prí
cinou, proc se Maurois v soucasné francouzské prose
jeví tak trochu jako outsider, ta okolnost, že jeho kon
cepce románu je anglická, nikoliv francouzská, synte
tická, nikoliv analytická. Ne ovšem onoho soucasného
románu anglického, o jakém sám praví, že nan pusobil
silným vlivem Francouz Proust - hlavne ovšem jen
pátrací, zpytnou metodou - to jest románu, lícícího
život obrazy, s jimiž lze srovnávati zpomalené promí
tání kinematografické, románu ultramikroskopického,
to jest prodlévajícího nad velmi drobnými úseky
casovými - Joyceuv Ulysse, WooIfové Mrs D a I
10 w a y - nad rychle vypluvšími a stejne rychle
se ztrativšími dojmy atd., nýbrž románu »velkých su
jetu«, jehož veteránem v Anglii je Meredith a jaký
i mezi mladšími stále prý ješte nalézá pestitele - Mau
rois jmenuje Forstera a Maurice Barringa, zatím co
ve Francii je nejcastejším typem románu - i tehdy
když shrnuje periodu velmi dlouhou, a po prípade celý
život - román nikoliv existencní, nýbrž výsekový,
nikoliv sferický, nýbrž v prumetne. Nelekám se prí
kladu, jimiž by mi byly dokazovány nesprávnost ci
aspon jednostrannost práve uvedené definice. Príklady
ony jsou ostatne skoro vesmes z doby romantické, to
jest práve z periody, kdy vliv Anglie byl ve Francii
vetší než v kterémkoliv období jiném. - V zpruhy
dení zajímaly však francouzského romanopisce vždy
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více než dení samo; proto také jen výjimecne hromadí
nepomerne tencí vrstvu jevu než romanopisec anglo
as~ý: jeho síly by na analytické zmožení takové

massy nestacily. Cím je Proust jiným ne-li analytikem
J]laniakálním, psychick)rm mikroskopikem, jejž bodla
tarantule wagneriánského melomanství a její sestre
nice, bergsonovské spojité vnitrní vlnení? Jen ona
zcela výjimecná pracovní mohoucnost Proustova, ale
cástecne také neméne výjimecné životní podmínky
umožnily mu' napsati pres tuto pracovní metodu pat
náctisvazkové dílo jak tak konstruované, celistvé, ale
ani ony nepomohly mu pres to, že je uprošoval 
dostati se z monografického zálivu na širé more. 
Co teprve ríci o všech onech epigonech, o všech onech
Proustech na kapky? Není treba dokládati, že jich
jsou zástupy; není treba býti prorokem k predpovedi,
že touto nikoliv již chemickou, nýbrž spektroskopickou
analysou privodí reakci. Ale užívajíce Mistra za štít,
provozují zatím ješte jakýsi to zpllsob hruzovlády.
Nemohou nevidet, jak dalece vedomou reakcí jsou už
dnes ta~ový Maurois nebo de Lacretelle, a není divu,
sledují-lt je s jakýmsi podráždením a nevolí. Ale nám
nejde o lícení literárních pútek. Touto oklikou chteli jsme
se pouze dost<lti k. tomu, co nám o Mauroisovi zbývá
ješte ríci. To totiž, že zdá-li se snad jeho prosa druhdy a
nekterým rekneme intelektuálne, citove a sensacne ho
lou, skoupe clenenou a minulostní, je to následkem
prudkého prechodu, jejž ukládá zrakúm privyklým na
drobnohledné preparáty, casto neforemné, rekneme si
to jen! Dnes, náhodou v den, kdy Courteline byl ko
necne zvolen clenem Akademie Goncourtu - ale mel
už dávno býti clenem Akademie té pravé - a kdy
se tedy zase naskytla príležitost obnoviti si. v pameti,
že to je velký klasik, nebylo by na míste stydeti se za
priznání k prose, která se neošívá nad pracným shledá
váním priléhavého slova - Courteline ríká, že se dre
s vetou jako sestavovac vlaku s vagony, privlékaje
slovo po slove -, ani nad svedomitou konstrukcí, ani
nad oním sebezaprením, jímž si ukládáme psáti jako
by ne o sobe i tehdy, když píšeme román autobiogra
fický ... Nemohu si pomoci, ale autobiografický ro
mán »Bernard Quesnay«, o nemž byste toho neuhádli
zdá se mi prece jen býti stravou vydatnejší než do~
mnele objektivní rozbor barového hrdiny, z nehož se
už na druhé stránce vyloupl pan J á.

Útek pred drobnohlednou analysou, ve stopách
lJroustových tak rozbu jelou, jest u Mauroise, také
u nekterých stále hojnejších jiných címsi rekl bych
programatickým. Ono zimomrivé a narcisovské chou
lení se nad sebou jako by se mu vzhledem k životu
zdálo puvodem sterilnosti; v literature se mu každým
zpusobem jeví címsi svrchovane libovolným. V M e i
pe, cyklu trí povídek zajímavých v dosavadním jeho
díle proto, že z jakési koketerie obnažují schema spi
sovatelovy pracovní metody, všude jinde peclive za
stírané, lze císti odstavec, jenž onu marnost osobnostní
analysy charakteristicky vyjadruje:

». .. ale etika, pripevnená na loutku, odpovídá jen
zrídka kdy skutecnosti. Duchem lidí, žijících jako ,svetci,
šlehávají cynické myšlenk:y. Vystríhají se jich, protože ná
sledkem zpusobu života, na nemž se ustanovili, nemají, kde
by se zachytily, ale dejme tomu, že by se byl subjekt dostal
shodou okolností do nejaké jiné vitriny: jeho reakce 'na
stejné predstavy byly by bývaly docela jiné. Stejne pravdi
vým je opak: duší bídníku procházejí druhdy - jakoby od-
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razy na vode - myšlenky carovne okouzlující. Mluviti
o osobnosti je tedy címsi libovolným. K vuli pohodlnejšímu
vyjadrování, k vuli deji, lze sice ríci »A. jest zhýra1cem«,
»B. je ro·zumný«, ale ló/ollalytikjen trochu poctiyý ví, že po
vaha je vecí menlivou.;( Jenomže tento chaos dojmu, vzpo
mínek, zámeru, zvaný olsobnost, chaos, jejž zevnitr organi
sovati nelze, není-Ii pak mo,žno organisovati jej zevne? »Ne
jaká doktrina muže ony drobné a. rozptýlené prvky oriento
vati asi tak jako orientuje magnet železné piliny. Velká láska,
náboženská víra, nejaký predsudek, mocnejší ostatních,
vpravují v naši mysl onu neviditelnou armaturu, která jí
scházela a umožnuj í jí tak dosíci onoho rovnovážného stavu,
který celkem vzato je tím, co nazýváme štestím. Opora,
záves duše mají býti vždy vne«.

Jinde, v rozmluve s Frederikem Léfevrem, rozvádí
Maurois myšlenku tuto mnohem šíre, a do podrob
ností souvislých už také s technikou spisovatelské prá
ce. Vším tím - resumujeme - prozírá velká nedu
vera k oné Proustem až k paraxysmu dohnané sebe
analyse, nedúvera - jak jsme už naznacilÍ- jak fi
losofická, tak literárne-technická... Onou zpomal 0
vací metodou ztrnuly v bdelé mysli i takové dojmy,
které jí byly proletely tak rychle, že nebyly ve skutec
nosti ani zpozorovány a o nichž tedy vlastne lze ríci,
že neexistovaly.« Táže se dokonce, nedosahuje-Ii se
touto drobnohlednou metodou práve opaku toho, k ce
mu se smeruje: spektroskopickým rozkladem dojmú,
zážitkú, hnutí a myšlenkových zábleskll chtela se do
kumentovati nesmírná složitost osobnosti a vyložiti
nejeden protimluv v konání. Ale neprikládáme onem
dojmllm, zážitkúm atd., které se v kritické chvíli mi
hly myslí tak rychle, že »vlastne »neexistovaly«, funkci
neprimerene velikou, ne'falšujeme tím charakter, ne
opatrujeme mu uríliš laciné alibi, neredukujeme lid
skou odpovednost na nulu? Hodláme strhnouti masku
a ukázati pravou tvárnost; ale což lpí-li ona maska na
pravé tvári tak tesne, že strhnuvše ji, strhli jsme i po
kožku a ukázali kostlivce, tedy zase vlastne jen masku?

Když hrdina Proustúv objevil, že Albertina zmi
zela, shroutí se na 300 stránek rozpomínek, retrospek
tivních objevú jejích zrad, kterých vcas neprohlédl. mu
civých sebeobžalob, trápí se zmatenými vzporpínkami
a pluje namáhave proti' nekolika tisícum stránek je
denácti svazkú predešlých. Nedovedeli jsme se nikdy,
cím se Proustúv hrdina zabýval jinak, a nedovíme se
toho. Zdá se, že nicím; Proust nepoprál mu ani býti
spisovatelem, jsa v té prícine krutejší než jeho ná
podobitelé, kterí svým nezamestnaným hrdinum pri
znávají aspon této polehcující okolnosti. Když se však
o zrade milencine dovedel Bernard Quesnay, tkadlec,
»probudil se v osm ráno«. (Je to pozde, ale omluvou
je mu, že byl práve v Paríži. Doma, jak víme, vstává
mnohem dríve. což není lhostejné.) »Když vyšel z ho
telu, bylo pekne a mrzlo; lidé precházeli rychle a vy
hlíželi vesele. Bernardovi chtelo se jednati, pracovati.
a bylo mu náhle jako by ožil. »Ale jak je to možné,
rekl si, mám obrovský zármutek, zbožííuji Šimonku,
l11új život ztratil všechen smysl ... « Z nádraží sv. La
zara vycházely dlouhé rady devcat; hledel za nimi se
zalíbením: nekteré z nich utíkaly, byly neobratné, Pll
vabné. Také on se dal na cestu, smerem do mesta, šel
úsecne a odhodlane. O deváté byl u pana Rocha.«
(Totiž u zákazníka.) To, že Bernard má oporu duše,
záves duše vne, hrdina Proustuv nikoliv. Nicméne
Bernard Quesnay není troup. Jeho román je práve ro
mánem nesnadné adaptace egocentristy tvrdým podmín-
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kám života sociálního. Je to proces bolestný, a nelze
ríci, že by koncil Bernardovým presvedcením bezv)'
hradným; naopak, nejde to bez resignace, ale i tétq
resignace s(11ení,'iVieda,že mu z~tavuje vchod do slepé
ulicky neplodné sebetrýzne.

Je pri rozeno, že takováto didaktika je nucena hledati
si výrazový a konstruktivní korrelát v jiných konci
nách než v lomech odkázaných Proustem a dosud silne
vyhledávaných: budoucnost ukáže, bylo-li to stavivo
vskutku tak moderní. tak vzdorné. že, podle nekterých,
jediné odpovídá dobe vyztuženého cementu. S jeclné
strany citlivkov)' manometr, jejž více než souhrn exi
stence zajímají nekonecne malé a prchavé výkyvy; se
strany druhé kondensátor sil opravdu živých, to jest
sil, které nsmernují život zpusobem objektivne kontro
lovatelným. Už v Arielovi je tento postoj rozhodují
cím: »... snažili jsme se, praví v krátké úvodní po
známce, seraditi všechny ony elementy tak, (mínena
jsou životopisná data Shelleyova, dopisy atd.). aby
chom vzbudily dojem postupného objevování, priroze
ného rustu, jakož se nám jeví vlastním predmetem
románu ... Nemá-Ii ctenár živého smyslu pro senti
mentální výchovu, necht této knížky radeji neotvírá.«

v
Zivot a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

Je treba novelisace zákona o sociálním
pojištení?

Príliš lehkomyslne se hází u nás slovem >>11oveli
sace«. Pojem zákona mel by býti pevnejším v repu
blice než byl v monarchii. U nás delá se od prevratu
zákonu spousta, ne všecky jsou pracovány dukladne a
opatrne, ne všecky diktovala potreba, mnohé vyvolány
byly proste politickými ohledy a obchody. Takto zro
bené zákony bud se musí po krátkém case opravovat,
když praxe ukázala, že nejsou dobre proveditelny;
nebo pri obratu politické situace stávají se nepohodl
nými, a hledá se cesta, jak se jich zbaviti. Pro oba tyto
prípady používá se >>11ovelisace«.

Zákon o sociálním pojištení byl udelán príliš na
rychlo a stal se dnes politicky nepohodlným. Stacilo
by asi to druhé, poslední, aby se premýšlelo o jeho
»novelisaci«; nebot tech, kterí zákon prostudovali, a
rozumejí mu a mohli by podati vecné námitky, je málo
i mezi novinári i mezi zákonodárci. Jediná námitka
proti zákonu je tak jednoduchá, že témer všem neprá
telum sociálního pokroku stací: jsou vysoké príspevky
ze zákona plynoucí, které musí platiti i zamestnavatelé
i zamestnanci, a které se zdají obema príliš vysoké a
nesnesitelné. Ale jakmile bychom pristoupili ke stu
diu, je-li možno príspevky ty snížiti a ve kterých obo
rech, pak vyvstane pred námi celý problém sociálního
pojištení znovu v celé své výšce a šírce i hloubce; je
to peclive stmelená stavba, jejíž základy tvorí práve
penežité príspevky a seslabíme-li základy, hrozí se
souti se celá stavba.

Ale jsou tu prece jisté možnosti, jež treba prostudo
vati a jež by mohly znamenati snížení príspevku a
zachování celého sociálního pojištení neporušeného.
Možnosti ty leží práve ve slabinách zákona, které jsou
skryty v té jeho cásti, jež se týká pojištení nemocen
ského.

Základy zákona byly sociálne-politické; jeho úcel
byl sociální a sociálne-hygienický. Cást sociální - po
jištení starobní a invalidní spolu s pojištením vdov
ským a sirotcím byla prací pojistne-matematickou, byla
také docela správne sverena nejlepšímu našemu odbor
níku pojistne-matematickému. Tato cást zákona je bez
vadne propracována, a nemám pochyby, že na této cá
sti se mnoho meniti nedá. Renty pojistné starobní, in
validní, vdovské a sirotcí jsou minimální, snížením
jJríspevkLl staly by se žebráckou almužnou a nebyly by
pak v žádném pomeru k ohromnému administrativ
nímu aparátu a nákladu, jakého provádení zákona vy
žaduje.

Jinak je tomu v cásti zákona, týkající s~ pojištení
nemocenského. Odborník musil poznati hned po prvém
prectení zákona a zvlášte dLlVodové zprávy, že s ne
mocenským pojištením nedali si autori zákona mnoho
práce. Zdálo by se logickým, že nemocenské pojištení,
jsoucí u nás v cinnosti pres 35 let, podá pro zákon
císlice a zkušenosti. jež oduvodní i ustanovení zákona
i jeho sazby a výši príspevku. Ale v celé duvodové
zprá,.ve není jediná císlice z posavadní praxe nemocen
sk)'ch pokladen; nen í tu císel o nemocnosti clenstva,
není tu císel o nákladn posavadním na nemocenskou
podporu, na lécení samo, na režii; není tu císel o re
servních fondech - jdoucích do set milionLl - které
posud nemocenské pokladny shromáždily. DLlvodová
zpráva je tu tak ubohá, že nekolik kusých tabulek o tu
berkulose. predválecného data, vzato z nemeckých a
rakoushch statistik. Duvody pro tento základní ne
dostatek jsou dvojí: predne tato císla bylo težko do
stati, za druhé nikdo o ne tuze nestál.

Bylo je težko dostati: nemocenské pokladny byly dle
zákona povinny predkládati každorocne politickým
úradum (hejtmanstvím, v Praze magistrátu) statistiku
nemocnosti na predepsaných forrpulárích. Až do války
to plnily: od r. 1914 do dneška nepodaly niceho, a je
jich nadrízený úrad, ministerstvo sociální péce, jich
k tomu ani v republice neprimelo, práve tak jako jich
neprimelo k tomu, aby provedly zákonem narízené
volby svých predstavenstev. Ale nebylo nikterak n e
m o ž n o císla ta dostati - vždyt nemocenské poklad
ny vedly pro svou potrebu knihy a zápisy - bylo by
to ovšem stálo hodne práce, za tolik let statistiky tyto
doplniti. Ale práce ta mela býti podniknuta, její ob
tížnost a nákladnost není v žádném pomeru se závaž
ností veci.

Ale nebylo k tomu vltle: nemocenské pojištení bylo
jednou z prvních vecí, které se staly »politikum«. A
politikum, vedoucím nemocenské pojištení a zastupu
jícím jeho zájmy v parlamente, se jednalo o to, aby do
nového zákona prešlo nemocenské pojištení tak, jak
bylo, bez prílišného ohledávání jeho základLl a posa
vadních zkušeností.

Že tady byly možny úspory, dovolil bych si usouditi
z nekolika císel, která jsou vzata z oficielní tištené
zprávy »Ústredního svazu ceských nemoc. pokladen
za leta 1919-1922.«

Svaz sdružoval r. 192 I celkem 151 pokladen a
675.231 clenu. Ze IOO clenu onemocnelo: r. 1918 - 52,
1919 - 42, 1920 - 39, 1921 - 46.

Celkové príjmy a vydání obnášely:
1918: príjmy 18,593.751, vydání 16,949.485 Kc
1919: » 49,846. IlO, » 32,543.134 Kc
1920: » 100,652.702, » 84,696.966 Kc
1921: » 314,266.501, » 248,672.868 Kc
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Cinil tedy prebytek:
1918 - 1,644.266 Kc
1919 - 17,297.976 Kc
1920 - 15,955.736 Kc
1921 - 65,593.633 Kc

a bežných príspevcích bylo prijato v milionech ko
n: 1918- 17 mil., 1919 - 43 mil., 1920 - 94 mil.,

921 - 303 mil.
áhlé stoupnutí r. 1921 zpusobeno bylo krome

oupnutí poctu clenstva hlavne n o vel o u Z 22.
r o s in c e 1920, u z á k o ne n o u v par Ia m e n
e, k t e r o u n o v e u p r a ven y a r o z š í r e n y
r í dym z d ° v é. Úprava tato byla, jak z císel pa
rno, velice vydatná, a není docela prokázáno, bylo-li

tak velikého zvýšení príspevku tr~ba,
Vzniklými prebytky príjmu nad vydáním dotovány

byly reservní fondy, které dostoupily koncem roku
1918: II,949-485, roku 1919: 27,875.688, roku 1920:
44,840.315,roku 1921: IIo,582.14I.

Není mi známo, jakých císlic dosáhly reservní fon
dy u techto svazových pokladen do r. 1925, tím méne,
jakých sum dosáhly u všech pokladen v republice; dle
horejších císel bych soudil, že presahovaly v dobe uzá
konení všeobecného sociálního pojištení jednu miliar
du Kc; nemohu také z císlic duvodové zprávy nabýti
ja5no o tom, byly-li tyto reservní fondy pripocteny
k fondllm, jež shromaždovati bude celkové sociální
pojištenÍ.

Vydání rozdeluje zpráva takto:
Z celkového vydání pripadalo na pojistné dávky

v procentech:
nemocenská podpora: 1918 - 50'73

1919 - 43'14
1920 - 35'39
1921 - 55'20

lékar: 1918 - 12'96, 1919 - 14-55,
1920 - 19'53, 1921 - 1278

léky: 1918 - 7'22, 1919 - 9-10,
1920 - 1374, 1921 - 8'50

nemocnice: 5'02, 6-27, 7'80, 5,88

pohrebné: 4'01, 2'37, 1'89, 1'68

útraty správní: 13-92, 15'48, 17'03, II'07

Dle tohoto výkazu asi polovicku vydání pohltí ne
mocenská podpora (nemocenské); lékar a útraty správ
ní dohromady asi ctvrtinu všeho vydání. Lékare zvlá
šte nelze pocítati, ponevadž pri této položce pocítá se
u pokladen »lékar a kontrola« - a je sporno, patrí-li
kontrola do položky lékarské ci spíše do útrat správ
ních.

Ku prehledu podotýkám, že horení císla týkají se
pouze pokladen sdružených ve svazu a cítajících
675.231 clenu. Prumerný pocet clenstva všech nemo
cenských pokladen v republice byl roku 1921 celkem
J '\, I,336.

Zpráva podává detailní' císla o hospodárství všech
je notlivých pokladen, jež jsou velice instruktivní a
z:. mavá ....:.....ale rozbor jich vybocil by príliš z rámce
te! , strucné úvahy. Celkem možno ríci, že - jako
v aždém jiném hospodárství - vše závisí od cloveka
veJoucího. Vetší pokladny byly celkem lépe vedeny
a lépe prosperovaly než malé a také svému clenstvu.
více poskytovaly, f>ráce vykonaná správami nemocen-
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ských pokladen a jejich svazy je beze sporu po stránce
administrativní, úcetní i sociální prací obrovskou; kdo
umí císt mezi rádky suchých císlic, cítí tu spoustu
práce, starostí, zlostí, radostí i zklamání, jež pri tak
velikém hospodarení sverenými periezi TI1usily pracov
níky nemocenských pokladen zavalovati,

Ale je treba pristoupiti k veci ješte blíže, než dovo
luje techto nekolik císlic, sestavených ostatne tak, že
presný prehled není docela možný, Naše nemocenské
pojištení stune a je príliš drahé na svuj výkon z ne
kolika duvodu:

Predne sttme na špatnou morálku pojištencu. O tom
prece nemuže býti sporu, že se pojištení zneužívá hlav
ne pri lehkých onemocneních, kterých si dríve pred
nemocenským pojištením delník - nebo i úredník 
ani nevšiml. Žádá se takový zpusob lécení, který za
bíhá v luxus - žádá se predpisování drahých specia
lit, lécivých vín, láznÍ. Rekonvalescence se zbytecne
protahuje; pri nezamestnanosti pak vymáhají si poji
štenci nemocenský príspevek takovým zpusobem, že
i ten nejstatecnejší lékar težko odolá, a zpusobují tu
pokladnám ohromné neoprávnené výlohy. U delnických
nemocenských pokladen toto byla odjakživa veliká sví
zel, u úrednických nemocenských pokladen prímý atak
na jich prosperitu, a u nového úrednického pojištení
vyvinula se vec ve dvou mesících v úplné »Hrr na ne!«
a takový útok, že musí opravdu uvésti posavadní sy
stém ad absurdum a povede nutne k novelisaci. Ale
práve tato duležitá okolnost, tento nedostatek ohledu
na celek, tato chatrná morálka pojištencu to je, na
kterou si nikdo netroufal a netroufá poukázati. Toto
clenstvo - to jsou volicové, bud jen volicové pred
stavenstva, nebo také volicové politictí; proto o tomto
koristení se tak málo mluvilo a proti nemu tak málo
delalo; s lékari se rvou pokladny o každý halér, ale
tu cást clenstva, která jim tahá z pokladen miliony,
nikdo neokrikne.

Tady je první bod, kde se dá mnoho ušetriti ..Bude
treba - jednou k tomu jiste dojde - omeziti posky
tování lékarské pomoci a nemocenských príspevku jen
na ta onemocnení, která toho nezbytne vyžadují; která
to jsou, na to se treba zeptati rozumných lékaru, bez
jichž uprímné soucinnosti vubec nelze si dobrého roz
voje nemocenského pojištení predstaviti. Bude treba
omeziti na nejnutnejší minimum - ne-li docela zaká
zati - predpisování specialit, z devíti desetin zbytec
ných to výmyslu na okrádání lidstva. Ba bude treba
projíti nemoc za nemocí, a za peclivé spolupráce lékaru
rok od roku vymeziti zpusob lécení, i snad pocet ná
vštev lékarských. Nebot lékarstvu samotnému na tom
záleží, aby ti jednotlivci jeho stavu, kterí z pojištení
by chteli koristiti, byli prísne stíháni a v mezích držáni.

Druhý bolavý bod je lécení samo. Nedá se upríti,
že nemocenské pojištení úroven lécení znacne snížilo.
Zmnohonásobnil se pocet pacientu,. hlásících se o lé
cení; pocet lékaru sice také znacne stoupl, ale ne v po
meru zvýšení nemocnosti at už skutecné ci predstí
rané. Krom toho rozdelení lékaru je nestejnomerné,
v mestech je jich nadbytek, na venkove bphatším do
statek, na chudém venkove, hlavne v horách, nedosta
tek. Prumerne však pripadá na jednoho lékare tolik
nemocných pojištencu, že je proste fysicky nemožno
rádne je vyšetriti a ošetriti. Jak tu odpomoci, o tom
dalo by se uvažovati, Ovšem musila by se nastoupiti
docela jiná cesta než posud. Potrebuji-li šaty, zavolám
krejcího; na nábytek truhláre; na stavbu inženýra;
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na spor advokáta; na otázky lécebné by se dle toho
mel zavolati lékar. Ale - chyba lávky! To se posud
nesmelo ani navrhnouti. I nekterí vedoucí lidé nemo
cenských pokladen, i nekolik málo právníku v mini
sterstvu sociální péce byli a jsou malými príznivci,
ne-li nepráteli lékaru, a luštili si tyto veci sami. Du
sledky se zacínají jeviti již nyní, objeví se na zdraví
verejném cím dále tím ostreji - ale krom toho se tu
vydává spousta penez neúcelne a témer marne.

Považuji ku príkladu za naprosto pochybený systém
t. zv. ambulatorií nemocenských pokladen. Ambula
toria ta zrizují se velikým - casto zbytecne velikým
- náklade.m pro všecky možné specialisty; lékarská
místa na mch neobsazují se verejnými konkursy. Kam
to pak vede, osvetlí príklad: bylo mi ukázáno chirur
gické ambulatorium jedné nemocenské pokladny, vy
bavené dvema operacními sály se sterilisací, všemi
možnými nástroji pro nejtežší operace a ohromným
Réintgenovým aparátem. Celé zarízení mohlo státi' dle
mého odhadu tak 1,500.000 Kc, spíše však více. Ptám
se, bude-li se tu také operovati? Ovšem! odpovídá od
borník, který to pokladne zarizoval. A kam položíte
lidi po operaci? - ptám se. Rozpaky ... Pak mi uká
zali pokojík se 4 IMky, pro to zarízený; když jsem se
ptal na ošetrovatelskou službu a stravování, rozpa
ky ... a vedli me honem jinam, k jinému milionovému
nesmyslu - lécebným lázním. Tak už jsem mlcel, vi
da, že všecky tyto veci nejsou urceny pro to, aby clo
vek jim rozumející je kritisoval. Ostatne funkce techto
zarízení a jejich provoz je naprosto beze všeho od
borného dozoru. Divím se vubec, že me tam pustili 
prece znají nebezpecí podobné návštevy.

Druhá organisace postavila si dum asi za 30 mi
lionu, v nem pak je nasekáno ambulatorií a lékarského
zarízení více než ve velké nemocnici. Neptali se napred
nikoho, jak to mají zaríditi, jenom »svých« specialistu;
sa~ozrejme každý z techto je maximalista, po rusku
bolsevik ve svém oboru.

Vše to je chybná cesta. Nemocenské pokladny mely
by místo zarizování drahých a málo úcelných ambula
torií podporovati ze všech sil zrizování moderních ne
~~cnic s ambulatorním zarízením; to jsou ústavy sto
jlCI pod rádným odborným dozorem, zarucující dobré
ošetrení každému, za mírnou cenu predem fixovanou.
Jedinou cestou ku prohloubení lécení pojištencu nemo
cenského pojištení je úsilovné rozmnožování nemoc
nic dobre zarízených a dobre vedených.

..vr::al,Ší.dva bo?y možných. ú,sp~r v ne~ocenském po
jlstenl JSou velice choulostlve: je to otazka režie ne
mocenských pokladen a otázka honoráru lékarskÝch.
Pro obé schází podklady: z výkazu nemocenských
pokladen nedovíte se ani presných císel nákladu admi
nistrativních, ani nákladu na lékare a lécení. Nemohu
v úzkém rámci tohoto clánku zajíti do detailu techto
~v5)Ufinancn~ velice duležitých otázek; také, uprímne
receno, se ml tuze nechce, vytahovati za nekoho tak
horké kaštany z ohne. Však brzo na obojí dojde, pro
tože na obojím se dá pri rozumné úprave hodne uše
triti, aniž utrpí administrativa ci lécení. Ale rozumná
úprava - to znamená výmenu vedoucích a vyjedná
v~jí~}ch ;r~!d~u na ?b<;)Ustranách:, d~eš~í vudcové jsou
pr.J1lsza~lz~m staryml spou, staryml vmami a trpkost
mi, staryml methodami a - dovolte to tretí slovo 
~t2rou mentalitou.

Shrnul bych posavadní úvahu asi v nás ledu jící :
nemocenské pojištení naše potrebuje prepracování a

dukladné prestavby i novelisace; dá se pri tom docíliti
srížení príspevku nan pripadajícího a tím pomerne
znacné úlevy bremen, jež prinesl zákon o sociálním
pojištení.

Ale to vše je myšleno po stránce financní; po stránce
lécebné potrebuje vec propracování stejne hlubokého.
Je to obdobný prípad jako ve státním zdravotnictví.
Když jsme delaJi v ministerstvu zdravotnictví 1'. 1921
úkon o obvodních lékarích a jich pl;Ltech, považovali
jsme jej za pocátek organisace zdravotní služby: bylo
treba hned potom upraviti pomery zemepansk)'rch
okresních lékaru u hejtmanství, a udelat z nich or
gány inspekcní nad službou obvodních lékaru, a vyvr
choliti tuto dozorcí službu u zemských správ politi
ckých a konecne v ministerstvu jakožto nejvyšším úra
de iniciativním a dozorcím. Pak byla by služba zdra
votní hrála jinak než dnes, kdy se od r. 1921 na její
další organisaci nesáhlo, a kdy obvodní lékari jsou
i dále zvláštní institucí, odseknutou od celkové služby
zrlravotní, bez dozoru, bez uznání ci pokárání, dostá
vající své skrovné služné at si delají službu jakkoliv.
Vetšina jiste ji delá dobre - stav má posud svou mo
rálku a ethiku: ale napíšu jednou, jak se tato služba
bez dozoru po kozácku delá na Slovensku - až se tuze
rozlobím a nebudu dbáti toho, že by to mohl býti
evrop",ký skandál.

Podobne je tomu u lékaru nemocenských pokladen.
Dnes vlna sociálního pojištení zaplavila nejméne (s ro
dinným pojištením) tri ctvrtiny obyvatelstva repu
bliky. Lécení v nemocenských pojištovnách dávno
ztra!ilo svuj charakter prostého námezdního pomeru
mez! pokladnou a lékarem, stalo se horkým zájmem
verejným. Lécení toto potrebuje nutne býti organiso
váno, je potrebí služby dozorcí nejenom v zájmu fi
nancí nemocensk)'rch pojištoven, ale v zájmu lécení
samotného. Je to veliký a nový obor péce zdravotní,
posud zanedbanÝ, organisovaný velice chatrne posud
pouze na základech hmotných zájml! pokladen a léka
ru, ale nikoliv na základech zájmu churavlcích poji
štencu. Tento obor vyžaduje nutne cílevedomého rí
zení, protože týká se odboru, jenž stále pokracuje a se
z?okonalu je; lécení krácí mílovými kroky vpred, a
mkdy to nemohou býti jednotlivci-lékari neb docela
správy nemocenských pojištoven, které vkloubí všecky
nové pokroky lécby do systému lécebného: to musí
býti vždy korporace lékarská prvního rádu, pracující
ruku v ruce s rízením celé administrativy sociálního
~ojištení. Zákon sám na to myslil: jeden z trí reditellt
Ustrední soc. Pojištovny byl urcen pro »lécebnou pé
Cl«. Který ze trí zvolených pánu tento obor prevzal,
nevím, ale vím tolik, že ani jeden z nich tomu ne
rozumí.

Považme jen, že dle dnešních názoru nejedná se tu
jen o lécení nemocí, že se tu má jednati o jich z a br á
n e n í - tedy o otázky hyg-ienické a sociálne-hygie
nické. Duvodová zpráva - v tomto oboru ostatne
držící se ve svém prekladu úzkostlive ríšsko-neme
ckého originálu - o této zabranující cinnosti velice
horuje. Ale kde je ten orgán v ústrední pojištovne
neb v okresních pojištovnách nebo v ministerstvu so
ciální péce, který tuto duležitou službu obstará? Kde
jsou ti hygienikové, sociální hygienikové?

V roce 1921, když jsem sloužil v ministerstvu zdra
votnictví, nabídl jsem pokladnám, že jim zarídím
v ministerstvu zdravotnictví zvláštní sekci, vyprave
nou jednak odborne vzdelanými silami lékarskými,
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ak zkušenými administrátory nemocenského poji
ení. Pan poslanec Johanis by mi to. dosvedcil - ale

ylo to prijato. Antagonismus mezi sociální pécí a
avotnictvím tu vadil, a hlavne úsilovná snaha ne
rých cinitelu ze sociální péce a pytlacení, nota bene

. tantské, na poli verejného zdravotnictví. Nejaký
ovýto úrad bude treba zríditi - dnes už ovšem

. oli v ministerstvu, nýbrž v centrále pojištovací;
ožná, že by tu mnoho dobrého vykonal už rozumne
rízený a dobre vedený poradní sbor lékarský, jakási

yc~nízdravotní rada lécebné péce v sociálním poji
tem.

A na konec - s poukazem na clánek, jejž jsem už
jednou o veci do »Prítomnosti« napsal: Když už by se
novelisovalo, at se nezapomene na to, že zákon sice
ukládá Ústredí mnoho nového z lécebné péce, že du
vodová zpráva blouzní o miliardách, které na zdra
votnictví venovalo nemecké sociální pojištení, ale - že
na celou tuto práci nedává penez mimo pakatýlek, za
který se ani setina tuberkulosního clenstva neohreje a
nezotaví.

Doba a lidé

Žurnalista své doby.
Letošní rok byl konecne svedkém

pádu, muže, jehož podniky se už skoro
zdály trvalou vídenskou institucí. Stoj í
za to, promluvit o tom i u nás. Ne
máme sice ješte BékeS'syho, ale prece
ptlsobí už u nás nekolik Békessícku.

Imre Békessy pochází z Budapešti, kde vystoupil na
verejnost nejprve jako redaktor listu »Tozsedei Ku
rír«. Vla. tním pocátkem jeho kariéry byl však, jak
píše budapeštský »Magyar Hir1ap«, pokus sebevraždy,
jejž spáchal, když byl obvinen z plagiátu. Tehdy pro
niklo jeho jméno poprvé do verejnosti, patrne však
tehdy ješte nepochopil, že i pokusu sebevraždy lze po
užít jako reklamy, což by jinak jiste byl ucinil. Jakousi
dobu kolísal mezi obchodem a žurnalistikou. Ve válce
obchodoval uzeninami, mýdlem a cihlami a dovážel do
Budapešti ruzné zboží, jehož tam byl nedostatek. Když
prišel komunistický prevrat v Madarsku, stal se samo~
zrejme komunistou a stejne samozrejme se pridal k bí
lému teroru, když byl komunismus v Madarsku pora

žen. Tehdy však ho zacala v Budapešti pálit puda podnohama. Sestnáct prestupku a zlocinu, mezi nimi pod
vod, krádež, zdražování, urážka na cti, pomluva a vy
dírání, zdobilo policejní popis jeho osoby. Békessy
usoudil, že bude - lépe, vyhledá-li nové pole cinnosti
a rozhodl se - jak budoucnost ukázala, správne - pro
Víden.

Když prišel do Vídne, bylo mu tricet let. Jediným
kapitálem, s jehož pomocí se stal v krátké dobe vel
mocI, byla jeho podnikavost neobtížená žádnými skru
pUklI, a odhodlání použíti všech metod k získání vli
vlivL:moci a penez. Vídenské policejní reditelství ho
char- -terisovalo takto: .

'Békessy, jenž je všeobecne považován za cloveka velmi
benatého, zastává podle informací širokých žurnalistických
klUhu ve Vídni zcela zvláštní názor, jejž vídenská žurnali
stika považuje za neslucitelný se stavovskou ctí novináre.
Podle tohoto názoru muže novinár, stejne jako advokát nebo
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lékar od svého klienta nebo pacienta, požadovati odmenu od
'Osob, jimž prokázal .služby uverejnením, ale také zamlce-
ním urcitých zpráv.« \

I'

Ve smyslu tohoto názoru vedl Békessy svuj první
vídenský list, týdeník »Die Borse«, jenž zahájil svou
cinnost práve v dobe, kdy rakouská koruna zacala ra
pidne klesat a kdy celá Víden byla zachvácena bur
sovní horeckou. Tím se stalo, že Békessyho týdeník
byl cten celým mestem.

Když tímto zpusobem získal mocenskou posici, za
ložil deník »Stunde« a pozdeji týdeníky »Die Biihne«
a »Die Sphinx«. Zatím co casopis »Die Borse« byl vy- .
hražen velkorysým manévrltm s bursovními zprávami
a intrikám obchodního rázu, jimiž Békessy na zájem
cích vydíral peníze nebo je poškozoval v jejich ob
chodní povesti, sloužila mu »Stunde« více jako zbran
proti zámožným nebo vlivným soukrOmníkum, umel
cum a jiným známým osobám, jejichž obec po nekoli
kaletém pusobení ovládal tak, že nikdo se neodvážil
odeprít úcast na jeho podnicích, jíž pak opet získával
v ocích verejnosti.

Békessyho živnost zkvétala do léta 1923. Tehdy pod
nikli dva mužové, vydavatelé casopisu »Der osterrei
chische Volkswirt«!, W alther Federn a dr. Gustav
Stolper, na Békessyho útok, jenž koncil soudní dohrou.
»Der osterreichische Volkswirt« ze dne 7. cervence
1923 prinesl jimi podepsané prohlášení, jež znelo takto:

"Imre Békessy mllže beztrestne spílati a pomlouvati, po
nevadž nemuže uraziti slušného cloveka a ponevadž bázlivci
ho podplatí. Ponevadž se však konec koncu prece nekdo musí
ujmouti trapné úlohy, zbaviti Víden techto bídáckých listu,
dáváme lmre Békessymu pTÍležitost k zamenení tiskového
pirátství za projednání sporné veci v soudní síni. Tuto pri
ležitost mu poskytujeme tím, že ho obvinujeme z nejopovržli
vejších vlastností. Prohl2šujeme tedy:

1. lmre Békessy je odjakživa politicky nestoudným, bez
charakterním subjektem.

2. Imre Békessy je lhár a podvodník, jenž ro'zširuje klam
né zprávy, sloužící pouze ukojení osobní msty nebo o.sob
nímu obohacení.

3. Imre Békessy je prodejný žurnalista, jenž požaduje a
bere úplatu za roz1iirování redakcních zpráva clánku, v nichž
jsou vychvalovány cenné papíry nebo podporovány jiné ob
chodní a osobní zájmy jeho p<S.nu.«

Tomuto prohlášení lze vytknouti nešetrnost, nikoliv
však dvojsmyslnost. Málokdy byl tiskem projeven ná
zor tak urcitý, málokdy byla sumární charakteristika
nekterého cloveka podána s takovou srozumitelností.
Ani Békessy, virtuos interpretace, (jenž by byl s ra
dostí použil každého ponekud kulatejšího slova v pro
hlášení k presvedcení ctenáru i sveta, že Federn a Stol
per jsou vlastne jeho oddanými ctiteli, kterí se jen
nedovedou jasne vyjádrit, takže jejich prohlášení vzbu
zuje mylný dojem, že ho považují za darebáka), ne
mohl smysl prohlášení prekroutit. Prohlásit, že jeho
cest jím nebyla pošramocena, ponevadž žádné cti nemá,
1!epovažoval patrne za dosti taktické, ackoliv by znalec
Jeho povahy nemohl míti pochybnosti o tom, že L o této
možnosti uvažoval. I odpovedel nejprve protiútokem,
v nemž nazval obvinení proti sobe vznesená »nestoud
nou a darebáckou pomluvou« a jeho puvodce »beze
ctnými a podlými darebáky«, jimž svou žurnalistickou
cinností kazil obchody a kterí ze msty nebo závisti
neb.,? z úplatnosti lžou a pomlouvají. Békessy zrejme
chtel, aby soud rozhodoval o mravních kvalitách jeho
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protivníku, nikoliv o jeho vlastních kvalitách. N eža
loval, nýbrž chtel být žalován. Chtel, aby predmetem
soudního T.ízení 1]-ebylaurážka'jemu, n:)'brž Jím zpuso
bená. V tómto ';PTÍpade hrozilb mu pouze odsouzení
pro pomluvu, jinak, kdyby žaloval sám, hrozilo mu
nebezpecí, že protivníci nastoupí dLlkaz pravdy o jeho
nicemnosti a rozvinou pred soudním forem jeho cin
nost, jejíž projednání by mu patrne vyneslo odsouzení
pro delikty vetší. (Dne 20. cervence napsalo nem »Der
allgemeine Tarif-Anzeiger« toto: »Nevstoupí do soud
ní síne" nebot mu vLlbec nejde o jeho cest, nýbrž o jeho
obchod, a výnosná živnost, již provozuje se svými úto
ky a vylhanými zprávami, byla by ztracena, kdyby opu
stil soudní sín jako odsouzený«.)

Že Békessy nebude žalovat, vedeli a tvrdili všichni,
kdo ho znali. Neverili také, že dojde k procesu, když
Békessy dne 26. zárí podal žalobu pro urážku na cti.
Meli pravdu. Lícení bylo stanoveno na 14. listopad a
13· listopadu vzal Békessy svoji žalobu zpet. Tím se
však vec neskoncovala, ponevadž již 14. cervence ozná
mil »Volks'Nirt«, že jeho vydavatelé zmocnili svého
zástupce, aby J3ékessyho soudne stíhal pro urážlivá
tvrzení, jež o nich pronesl ve svých listech.

Zde ostatne nutno poznamenat okolnost, jež vrhá
ostré svetlo na stanovisko, jež k Békessymu zaujímala
vídenská úrední místa. 7. cervence prinesl »Volkswirt«
citované prohlášení o Békessym a o nekolik dní pozdeji
bylo mu tamními úrady priznáno rakouské státní ob
canství, címž se Rakousko zbavilo možnosti vykázati
individuum, jež bylo morálne tak diskvalifikovánQ,
jako obtížného cizince z hranic státu. K tomu pristu
puje, že vídenský státní zástupce po dlouhou radu let
neuznal za nutno zabývat se cinností cloveka, o jehož
darebáctví si ve Vídni vypravovali špacci na streše.

Spor Békessyho s vydavateli Volkswirtu skoncil, jak
podobné spory obycejne koncí. Békessy ucinil prohlá
šení, že tvrzení o nich pronesená s výrazem hlubokého
politování odvolává. Presto, že výsledek celého sporu
byl tedy huben:)', bylo jeho vyvolání prece zásluhou,
ponevadž v jeho prubehu podal Békessy zpusobem své
obhajoby tolik materiálu proti sobe, že na jeho pod
klade mohl Karl Kraus vypracovati obžalobu, jež sice
neprimela státního zástupce k zakrocení, jež však zna
menala morální popravu Békessyho.

Tak prohlásil Békessy ve svém sporu, .že »noviny,
slavná poroto a slavný soudní dvore, nejsou, jak Vám
zde bude predstíráno, morální institucí ... Jsem toho
názoru, že noviny jsou obchodním podnikem, ienž pra
cuje jednak cistýma, jednak necistýma rukama ...
Soukromý život je mnohdy jen predsín, jíž muže b<ida
jící, kritický, sociologický duch proniknouti do obchod
ního života urcitého individua«. To znamená, jasneji
receno, že ložnicových tajností bankéru lze využít k vy
l:í.kání inserátu. Na obvinení, že bral od Castiglioniho
peníze, odpovídá: »Ano, to všechno je pravda, jenom
cástky, jež jsem prijal, byly mnohem vyšší než udáno«.
A jeho cynismus vrcholí v tom, jak se hájí proti obvi
není, že prijal od jednoho z inserentu urcitý obnos:
»Pokus udelati z toho zvláštní prípad korupce nebyl by
méne nesmyslný než pokus dokázati stálé maitresse,
že poskytla svému milenci jedné soboty vecer mimo
rádnou soulož«. Na jiném míste ostatne prirovnává
stejne otevrene žurnalisty k prostitutkám.

Povážlivou se stala Békessyho situace, kclyž v polo
vine roku 1926 byl zatcen a brzy na to odsouzen šéf
redaktor deníku »Abend«, W eiss. Tehdy se zdálo, že

nastává doba velikého súctování a tu byl samozreJme
první na rade Békessy, jehož konto bylo zatíženo vše

mi hríchy, jichž soudobá žurnalistika je schopna. Jehoodpravení zacalo tím, že jeden ze clenu redakcé}l1ve~ Jel

rejnil brožuru, v níž Békessyho obvinoval z vydírání.
Brzy na to šéfredaktor »Stunde« odstoupil. Pak to šlo
již ráz na ráz. Proskakovaly povesti. že Békessy bude
zatcen, státní zástupce se však spokojil prozatím se
z<'tcením jeho administracního riditele. Vše to bylo
pro Békessyho signálem k cinu. Co se nepodarilo
Krausovi, vypudit ho z Vídne, podarilo se konecne po
malé spravedlnosti, jež se se znacným zpoždením od
hodlala zajímat se o prípad, jenž se za jejího mlcení
rozrostl do rozmeru prímo gigantických. Ale když ra
meno spravedlnosti se vztahovalo po králi žurnalisti
ckých pirátu, nedlel již v jeho dosahu. Nekolik dní
pred tím odejel do Paríže.

Vypravuje se, že Békessy v Paríži potkal známého,
informovaného o jeho cinnosti ve Vídni. V rozhovoru
rekl známý Békessymu, že v Paríži nebude moci pro
vádet, co mu trpeli ve Vídni. Békessymu ani nenapadlo
popírat svá vídenská darebáctví, ujistil jen svého prí
tele, že ani na to nemyslí, pokracovat v nich v Paríži
a že ví, že by tam nebyla trpena. Když pak z Vídne
dostal obsílku k lícení procesu, jenž proti nemu byl za
hájen, poslal lékarské vysvedcení a omluvil se nemocí.
Vídet1ské úrady odrocily lícení až do jeho uzdravení
a nutno nyní vyckat, podarí-li se jim vLlbec kdy dostat
Békessyho do Vídne.

Prípad Békessyho má prece jednu svetlou stránku.
Ukázal svetu, ceho je moderní žurnalistika schopna,
ukázal, jak dlouho mMe zlotrilé individuum volne a
bez prekážky, ano dokonce bez újmy na své cti v ocích
verejnosti a cinitelu povolaných k ochrane cistoty ve
rejného života páchati své nicemnosti a olupovati
ostatní o statek, jehož sám nemá, o jejich cest. A po
stránce kulturní zb:)'vá ješte jiný zisk. Jak ohromný
byl kulturne-satirický výkon Krausuv i pred jeho ta
žením proti Békessymu, znamená prece jen u srovnání
s ním pouze paberkování na úhoru soudobé pakultury.
Teprve Békessy byl v celé své nicemnosti dustojným
objektem satirické vášne genia, jež rostla tím výše,
cím níže stál jeho protivník. Shodou okolností sešel
se v jednom meste nejvetší koristník kulturního života
s jeho nejvetším ochráncem. Pozdejší generace se ne
budou ptát, jaký osud pripravily Békessymu vídenské
soudy. Jejich malomoc je príliš zjevná. At se jim nyní
podarí Békessyho potrestat nebo ne, rozsudek nad ním
byl vysloven dríve, než se vubec odhodlaly k zahájení
vyšetrování. Ješte v dobe, kdy slušný clovek necetl
»Stunde« bez uzardení a kdy ríšský svaz rakouských
zamestnancu vydal provolání ke svým clen LIm,v nemž
jim zakazoval »Stunde« predplácet nebo i jen císt a ji
jakkoliv, at publicisticky ci jinak, podporovat, neostý
chal se tehdejší rakouský ministr financí Kollmann
podniknout s Békessym a jeho spreženci výlet, pripíjet
mu na zdraví a dát se pri prípitku fotografovat. Je po
chopitelno, že nižší .úrady si netroufaly vztáhnout ruku
po muži, jehož prátelé sedeli ve vláde.

Rozdíl mezi Békesym a jinými žurnalistickými pi
ráty spocíval v tom, že Békessy provádel plánovite a
dusledne, co oni delali nahodile od prípadu k prípadu.
Oni používali príležitosti, on si ji udelal. Oni byli
ochotni úplatky brát, on je vymáhal. Byl-li vyhozen,
vrátil se oknem nebo komínem a v ruce, již žádostive
natahoval, mel pripraven revolver. Byl neprekonatelný
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é nicemnosti, ponevadž byl vedomým stoprocent
darebákem. Po té stránce je psychologickým úni

epodobá se cloveku, nýbrž lidskému stroji, z ne
. ,msi nedopatrením vypadla všechna kolecka,
UJící jeho chod morálními ohledy. Byl pudove
ke každé nicemnosti a provádel ji jaksi mecha-
i tam, kde mohl pouze poškodit svet, aniž sám

liv získal. To je znamení absolutního zlocince: že
škodu, byt z ní nemel zisk.
okrsku jeho pusobnosti nebylo nic cistého a krás
, co by byl nepotrísnil svou slinou a nepošpinil do

své necisté ruky. Nebylo herecky nebo herce,
ce ci ucence, vysoce postavené osobnosti, ženy,
y nebo milenky, jejíž erotická dobrodružství nebo
soukromé tajnosti by nebyl rozestrel pred zrakem
jnosti. Nebylo milostné aféry a dedického sporu,
by nebyl probral s dukladností detektiva. Skandál,
bylo kouzelné slovo, jímž byl fascinován a ocista
slovo, jímž se kryl.

ékessy nebyl ovšem možný nikde jinde než ve
i, kde každ:)', jakmile jen malý krok vystoupí ze

rí svého soukromého života, je stravován chorob
touhou po populárnosti. byt by ji mel získat za

u sensacních sdelení svých soukromých zážitku a
rodružství. Sláva vetšiny všech VídenákLt má cosi
ostratovského: Snižujte mne, ale mluvte o mné.
obají se mladíku z Cechovo~y povídky, jenž prišel

dšen donu"!,ponevadž byl v opilosti prejet na ulici
noviny prinesly zprávu o nem s plným jménem.
Budou lidé, kterí seznavše prípad Békessyho, rek

, že všechno je v porádku od té chvíle, kdy došel
loužené odplaty. Není tomu tak. Békessy jest pou

ukazatelem toho, co v soudobé spolecnosti je mož
. Kdo nahradí jeho obetem ztrátu dobrého jména,
než je oloupil behem nekolika let, po která bylo jeho

ení trpeno? Mluviti zde o spravedlivé odplate jako
ovnání nespravedlnosti není možno, když nevíme,

"ije-li mezi námi již druhý Békessy, jenž bude zasei pusobit nekolik let, než ujede do Paríže. K ni
nostem, jež Békessy páchal, bylo treba partnera,

mu pomáhal. Tímto partnerem byla spolecnost.
mu pomáhala tak vydatne, že mohl vydelávat mi
y ctyrmi casopisy, jichž kulturní hodnota nedostu
la zlámané grešle.

omír Novák:

Prostitutlcy a jejich svet.
lIL

ka je stredisko všeho prostitutcina niterného záj
Všeobecné mínení, že prostitutka nemuže oprav

e milovat, protože otresy, jež jí zpusobuje její za
tnání, jsou príliš silné, než aby citová sféra byla
pna odstíneného projevu, je klamné. Prostitutka,

jíc tolik muž{'t, touží poznati j e dno h o muže, jejž
': to je její ideál mužství. Její muž by byl muž,
by jí eroticky nevyužíval, jenž by z ní nekoristil,
by mel hodne nežné pozornosti pro ni, jenž by ji

edl ciste a doopravdy políbit. Její muž nežije nebo
ním nesetká, ale prostitutka jej hledá. V románu,
adle. v biografu. Nejvíce v biografu. Její muž má

ozený pocit cti, nekrade, neloupí, a vše, co pocl
koná pro záchranu devcete. Prostitutka príliš dq

ví, že kdyby se byla stí m t o mužem setkala, ne
by dnes bardámou, nemela by dnes na bedrech
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policejní prohlídku a nemusila by jít zítra na salvarsa
noyou injekci, která bolí a po níž je jí ~patne.

Ideál své lásky prostit\ttka bud hledá. nebOI'promítádo urcité osoby, k níž by dovedla být nejp.ežnejší a kte
rou by dovedla obdarit radostí z celého toho citového
bohatství, které jen žena dovede muži poskytnout.
První láska prostitutcina bývá pro ni spojena se vzpo
mínkami nejkrásnejšími. To žila bezstarostne u rodicu,
o n byl krásný a seznámili se v tanecní zábave. Bývají
v tom první objetí, první polibek. Nikdy, i kdyby sta
mužu si ucinilo zastávku u prostitutky, nezapomene,
kdy dostala první polibek a kdy pocítila poprvé rozkoš
lásky. Pamatuje si dobre nejen prvního svého milence,
ale i všechny okolnosti, které provázely seznámení, ví,
cím byli jeho rodice, ví, jaké on mel zájmy, co delal
pak, a pravidelne ví i to, co ten p r v n í delá dnes. To
je muž, jenž znamená pro ni muže lásky, to je ten, jenž
je ne n a hra d i tel n ý.

První známost a prvního milence si obycejne nosí
prostitutka jako klenot na dne srdce. Milenec muže býti
nenáviden jen tehdy, zanechal-li takové stopy v jejím
živote, že ji vedly prímo k prostituci. Pomer s následky
uvaluje na milence zlé vzpomínky a hnev. Tento pomer
koncil dríve než byl prekrocen prah bytu porodní ba-

. bicky. To melo za následek, že už nikdy nebyl prekro-·
cen práh rodinný. Pres to tu zbývá iluse rodinného ži
vota, jež je navždy spojena se jménem takového mi
lence. Kdyby byl mel místo nebo vubec prostredky
k živobytí, nebyli by se rozešli, byli by založili rodinu
a spokojene žili. Nestalo se to a z ní je nyní prosti
tutka. Její sociální nenávist je víc než pochopitelna.
Pro ni neplatí zákony prícinnosti ani národohospodár
ské regule, ona cítí, že jí spolecnost lidská krivdí. Vy
razuje ji, aniž ji dovoluje splniti její žensky-tvurcí
poslání.

Pamatuji se, jak kdysi prišlo na gynaekologickou
kliniku asi sedmnáctileté devce, tehotné ve tretím me
síci, jež se slzami v ocích dožadovalo provedení po
tratu. Její hoch prý je mlád, nemá ješte odvod za se
bou, ona neví, co si pocnou, když se decko narodí. PU
sobila dojmem slušného devcete, a sdelení, že není k za
vedení potratu nejmenšího duvodu a že tudíž potrat
zaveden nebude, prijala s krecovitým plácem. - Listu
je nyní v kartotéce prostitutek, našel jsem i její jméno
ve spojení s injekcemi neosalvarsanovými. Její osud se
naplnil jako vetšiny tech, které touha po lásce zavede
na osudnou cestu prostitutek.

Jsou prípady zvláštní, že prostitutka má svého ho
cha mimo Prahu, hocha, který je presvedcen, že jeho
devce je v kancelári a který toužebne vyckává chvíle,
až bude moci požádati o její ruku.

Prí pad: Prostitutka M. B., Nemka ze Šumavy,
17letá. Prostituci provozuje od 12 let. V té dobe se její
otec, lesník, podruhé oženil, a nová matka týrala devce
tak, že uteklo z domova. Ujal se jí jakýsi statkár, který
ji defloroval a vyhnal. Odešla do Pasova v Bavorsku a
odtamtud do Mnichova, jsouc strídave bardámou, cíš
nicí a poulicní prostitutkou. Trpí kloubovým reumatis
mem patrne gonorrhoického puvodu. Dojíždí za ní její
milenec z detství, který ji navštevoval i v Bavorsku a
který je lesním adjunktem v jejím kraji. Je presvedcen,
že devce se živí poctive, a ona mu vždy namluví, že je
zamestnána nekde jako stenotypistka. Žije nyní v Praze
jako poulicní prostitutka a umí špatne cesky. Je pre
svedcena, že si ji vezme a ráda by mela s ním deti. On
je jejím ideálem mužství.
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Jsou skutecne prípady, kdy se prostitutky snatkem
dostávají do spolecenských kruhu, ale pres to, že po
hnutky se strany mužovy býva1í nejideálnejší, nebývají
té'to manželství štastná. Muž, ženící se s prostitutkou,
ríkává, že si »ji vybojuje proti všem«, že lidé, mající
úctu k nemu, musí respektovati i jeho chof, že prosti
tutka má také právo na štestí a že mešfanské dívky jsou
prý horší, nebot mají pokryteckou morálku. V teorii
mají tito mužové pravdu, ale nikoliv v praksi. Jsou
vzácné prípady, kdy se oba manželé prizpusobí, ale to
jsou práve jen prípady vzácné. Prostitutka, jejímž pro
stredím byl dríve bar, domnívá se, že je nyní její po
vinností imponovati svým barovým družkám a zacne
syého chote voditi po barech. Ostatní muži v ní nevidí
chot toho a toho, ale bývalou prostitutku tu a tu, mno
h)" z mužtl, s nímž se ve své nové funkci setká, byl s ní
v intimních stycích, a tyto souvislosti prestáva ji casem
býti lhostejny muži, jenž svou chot miluje. Spolecensky
to muži nikdy nepridá. Manželství koncívají obycejne
rozvodem.

Myslím ostatne, že demokracie a ušlechtilost nespo
cívá v tom, aby muži vydávali svoje mládí na pospas
hazardní hre, kterou je každé manželství s prostitut
kou. Je-li takto chápána demokracie, ušlechtilost, spo
lecenská revolucnost a buhví co všechno, pak je to stej
ne falešné jako ten výklad, který se casto se strany žen
dává významu emancipace. Emancipace nespocívá
v anarchii sexuální, která bývá to první, co se na ní
zduraznuje. Emancipace je osvobození ženino po strán
ce duchovní, a tu již dnes skutecne žena skoro nenaráží
na prekážky. Jsou-li pro ni nekterá povolání méne
vhodná než pro muže, jsou stejne pro muže urcitá po
volání méne vhodná než pro ženu. Emancipace po so
ciální stránce jiste ani dnes není dokonalá, ale v sociál
ních pomerech dnešních, kdy se teprve formují úplne
nové zákony sociálního dení, není možno tento defekt
svalovati generálne na bedra mužu. Ani muži sami ani
ženy samy nemohou vybudovati lepší podmínky pro so
ciální·celek, nýbrž jedine spolupráce obou pohlaví muže
vytvoriti lepší sociální skutecnost, nebot jedine muži
a ženy d o hro m a d y tvorí spolecenský celek.

Sexuální anarchie, má-Ii býti (a také je) tak chápána
tak zvaná vol n á I á s k a, je zjev sociologicky krajne
negativní. Manželství prece nikdy neznamená jen
podepsání smlouvy, ale predevším vytvorení podmínek
pro vznik nové generace. To je úcel a poslání manžel
ství. Také není manželství pro to, aby financne zabez
pecovalo jednu neb druhou stranu. Volná láska v man
želství znamená jeho rozvrat. Žena, jež si žádá právo
na volnou lásku, žádá si právo na nedisciplinovanost
a chce, aby jí to spolecnost lidská schválila. Celek nikdy
nemuže a nebude schvalovat pokusy o anarchii. Mimo
to volná láska, jež dává volný pruchod pudovému ži
votu bez ohledu na spolecnost, není vývojove výš než
disciplinovaná monogamie. Disciplinovanost sexuální
ho života je podmínkou vývoje spolecnosti.

To neznamená, že lze schváliti vše, co je podkladem
výchovy devcat meštanské spolecnosti, ale znamená to
rozhodne souhlas s principy.

Tato výchova je v principu v Ýc h o vou k m o n 0
g a m i i a v tom je nedocenitelnÝ její klad. Bylo by
arci nutno posuzovati každý prípad individuálne, ale
úcel a cíl je správný. Reforma této výchovy muže snad
znamenati reformu pro s tre d k u výchovných, ale
nikdy ne diskusi o konecném cíli.

Též se nelze domnívati, že požadu jíce disciplinova
nost sexuální u ženy, dovoluj~me anarchii sexuální
muži. Nikoliv. Muž má být veden stejne k monogamní
výchove jako žena. Kdyby se podarila dokonalá mono
gamní výchova mužu, znamenalo by to konec prosti
tuce a byla by to nejlepší profylaxe proti pohlavním
chorobám. Masarvkovo »kdyby nebylo prostitutu, ne
bylo by prostitutek« je nejkrásnejší smernicí pro refor
mu sexuálního života. Otázky, jež nám nejvíce kompli
kují dnešní sociální skutecnost, jsou touto jednou ve
tou dokonale zodpovedeny. Stanovisko Masarykovo
k volné lásce, jak je formuloval v »Sociální otázce« a
ve svých cláncích v »Casu«, neztratilo nic na aktualite.
V kritice Engelsova názoru o absolutnosti pohlavního
pudu praví Masaryk: »N ezdrženlivost je projevem de
kadence. S í I a j e c IId n á.« Pri posuzování manžel
ství s prostitutkami je zvlášte nutno pripomenouti tuto
pravdu. Manželství s prostitutkami nejsou manželství
z lásky, ale z váš n e. Všechny ty doktriny a teorie.
které muž navešuje jako ozdobné predmety na trapnou
skutecnost svého manželství s prostitutkou, mají za
krýti pravé jádro veci, ,Íež leží na dne takových po
medI: váš e n. Tu dovedla v nem prostitutka vzbudit
snad lépe než devce spolecenské výchovy. nebot veškeré
t-;]ky remeslné »lásky«, kterým se naucila, uplatnila ke
vzbuzení takové »Iásky«, jež vede k trvalému svazku.

Pravda: prostitutka je také clovek, a lidské zacházení
s nÍ. tof to, pro co v techto cláncích plaidujeme, ale
v prípade manželství s prostitutkou náš soucit s pro··
stitutkou se mení v soustrast s mužem. Byla-li prosti
tutkou pripravena lidská spolecnost o tvorivou práci
j e dno h o svého clena, je v prípade manželství s pro
stitutkou pripravena o tvorivou práci lidí d vou.

Ovšem k manželství s prostitutkou nedochází denne.
Daleko vžitejší je, že si muž prostitutku vyd r ž u j e.
Domnívá se, že platí-Ii jí byt, stravu, šatstvo, zkrátka,
dává-li jí vše, ceho je jí treba, dává ona jemu to, po
cem on touží: sexuální cistotu po dobu trvání jejich
vztahu. V prevažující vetšine prípadu toho však muž
nedociluje. Prostitutka má vždy mimo neho svou
s k u tec n o u lásku, nezištnou, a stává se casto, že
tohoto skutecného milence podporuje i penežne.

Prostitutky si vydržují muži, kterí se ženili pro pe
níze a nejsou šfastni v manželství. Prostitutka jim má
nahraditi to, co ve svém manželství postrádají. Tyto
pomery jsou tak casté, že je na nich založena celá mo
derní konversacní dramatická literatura francouzská
pokud arci nereší problém tak zvaného »manželského
trojúhelníku«.

Prostitutka obycejne muže, jenž si ji vydržuje, ne
návidí. Chtela by, aby na jeho míste byl jiný: ten,
kterého ona miluje. Její nenávist není puvodu sexuál
ního, nebot k muži, jenž si ji vydrhl je, je po této
stránce Ihostejna, její nenávist je sociálního rázu, nebof
rozdíly mezi tím t o mužem a on í m, jejž miluje,
delají z ní sociální revolucionárku.

Prostitutka poulicní, která potrebuje ochrany pred
zákonem i lidmi, sveruje se se svými bolestmi i penezi
muži, jenž se stává její p a s á k e m.

Pasák je nejprotivnejší zjev provázející prostituci,
nebot je to typický príživník, žijící z bídy druhého.
Pasák ráno spí, odpoledne hraje karty za prostitutciny
peníze v hospode a vecer »provádí« prostitutku po
ulici. Ona jde dvacet kroku pred ním. Jde-Ii policejní
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hlídka, tu se prostitutka mení v pasákovu milen~u. a
jde s ním zavešena. Pasáka devce obycejne mtluJe.
Opravdove, nebot on je jediný, který jí nepohrdá pres
to, že ji bije. Bití snáší prostitutka nikoliv z maso
.cbismu,ale protože to je už její údel býti prost.i~ut
kou a míti pasáka, který bije. Všichni pasáci bIJí a
kdyby jej zamenila za jiného, bude to totéž. Pasáci
nebývají pouze štíhlí a nenosívají jen cepici. Malíri a
'básníci znají ovšem jen pasáka štíhlého s cepicí na
Jevo posunutou s rukama v kapsách a cigaretou
v koutku úst. J~ to jejich predstava pasáka, ale pasáci
jsou i malí a tlustí, protože ne všichni pijí koralku, a
pivo jim dodává vzezrení blahobytného. 2.koro ,:"~~chni
pasáci jsou vedlejším zamestnáním zlodeJl. LUPICI po
kladen nemají zapotrebí živiti se pasáctvím a hledí na
pasáky s patra. Pomer mezi prostit~tkou ~ p~sákem
bývá asi ten, že ona jej témer platomcky mIluJe a O?
jí poskytuje ochranu nebo je jejím obchodnín: spolec
níkem. Na klinikách se vždycky ocitá prostitutka a
velmi vzácne pasák ackoliv on bývá pohlavne naka
žen stejne jako ona: Pasák mluví hantýr~o,:, která ~e
všude jiná. Je sociálním zjevem provázeJícIm prosti
tuci a slouceným s ní na život a na smrt. Masaryk
v »Mnohoženství a jednoženství« praví: »Prostituce
- nejsou jen padlé ženy, ale i pad Ií muž o v é.<~
Pasák je z nich až docela u dna. Nemuže klesnouti
hloubeji.

Láska prostitutcina, pokud je láskou k ideálu, j<;
ve skutecnosti také jedním ze zklamání. Biografovy
hrdina je sen - pasák je skutecnost. A s.n~d p~áv~ ~en
ty sny zustávají její jedinou láskou a Jejím Jedmym
cistým zažitkem.

Láska prostitutcina je bolavá. Potreba lásky je její
nejvetší bolest. Vetší než ta, kterou ~í zpusobuje sp<?
lecnost, bránící se proti rozkladnostI, k~erou. ~rostI
tutka s sebou nese. Její pomer ke spolecnostI Je ka
pitolou z praktické sociologie.

Feuilleton

M. Pujmanová-H ennerová:

Máte intelekt?

Není zvykem má-li nekdo dejme tomu hrb, aby se
:nu to ríkalo d~ obliceje. Ale když má nekdo intelekt,
opakuje se mu to porád. At prijde kam chce, v.šu;1e.za
chytává o intelekt, jako o zatržen~ nehet. ~Ide, ~SOll
mnohem citlivejší než se myslí, a mtelektualove JSou
na tohle moc bol~ví. Když pak postihne malér míti t.
zv. intelekt ženu, je to sakramentské.

O intelektuální žene jdou dávné pevné povesti. Pra
babickou všech je anekdota o jedné zemrelé spisova
telce, jak povesila muži dva párky na kliku a pripsala
k tomu »toto je vecere«. Tyto dva párky na klIce byly
pak strídave pripisovány všem mrtvým a živým sp~so
vah kám. Mohly by si je dát do erbu, a k tomu cVIkr.
Prol že at prijdete kam chcete a nekdo vás s nek)'m
ezn; "1í,ten seznámený vždycky rekne: »J éje takhle

jsem i vás nepredstavoval«, »jiste, a jak?« (ale už se
to ví ,lapred; vidíte, jak intelektuálové jsou lstiví a zlí
lidé) »Docela jinou, a že nosíte cvikr.« Cvikr je

prfdstave o spisovatelce jakási nezbytná tradicní re
kvisita, jako k Premyslovi copy. Nacež se vás zacnou
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vyptávat, co delá intelekt, asi jako se ptá: »Co delá
synácek?«

»Myslím, že vy jakožto intelektuálka nemáte potrebu
prírody. Že jste nikdy neležela na tráve, ježto jste za
ložena dialekticky.«

»Dovolte, madame, jak to je, když si intelektu~lní
žena jde vybírat šaty?« (Já si hned myslím: pro Knsta
pána, mám šaty jak straši<;llo? Pak d9?ta~u vztevk:
mužu já za to, jestliže se Boleslava LuzIcka neumela
oblékat?)

»Náš Jarda dostal chripku a k tomu nám kourily
kamna ale odpustte, že to pred vámi povídám, vy se
prece ; takové veci jako literární žena nezajít;Játe.«
N o myslím, že to neliterární ženou taky dvakrat ne
hne, když se to nesta~~ zrovna u nich.; ale )~k~ by
mne jakživy nebyly kounlv kamna a klucI nemelI rymu.
Proc delají z intelektuáltl takové nelidské tvory. Inte
lektuál je potom smutný. Vzniká intelektuální hypo
chondrie. Vždycky si myslím: Ježíš Marja. Ted to
zase prijde. »Vy taky znáte tuhle odrhovacku? Vy jste
prece taková vážná.« »Vy prece nejste bezprostrední,
a taky jíte zmrzlinu?«

»Vy, která jste intelektuální žena, promluvte ja~?
muž!« A ten muž by radši vlezl pod stul, na mou dus!.
Ten intelekt vám v jednom kuse servírují jako že od
nich je to poklona a na vás padá zodpovednost za tu
špicku, a že jste bez srdce, protože máte intel~kt, ~ '
že jste si ten intelekt opatrili z perversní marmvostI,
na kterou patrí paragraf, a že ho s sebou nosíte jako
legitimaci k flámum a jako preservativ proti nebezpe
cím života.

Vetšina lidí má takové presvedcení, pámbu ví proc,
že intelektuál je proti všemu chránen serem intelektu.
Že mu tak nevadí, když ho prejede vlak, protože zná
Einsteina, a že na nej tak nepusobí, když svítí slunce,
protože už to cetl v Marcelu Proustovi. Zatím intelek
tuál je zrovna clovek dvojnásob vydaný na pospas.
Jako potomek roztržitých profesoru, co všude zapome
nou deštník a jsou seknutí o svou akademickou ctvrt
hodiny je nešika a investuje víc, než se rentuje. Vidí
do veci, které žije, aniž je tím chránen jejich úcinku;
žije je na vlastní kuži jako každé jiné zvíre, ale vedle
toho jej provází jejich objektivita; odtud spoutan?st
a plachost intelektuálLl, a to je také to, pro co se lIdé
intelektuála bojí, nemají ho rádi a brání se mu špicka
mi· ne že by se naparoval na svuj intelekt, ale nemuže
ne~idet veci v jejich objektivite, a objektivita je necit
ná, objektivita je vždycky trochu karikatura lyrických
skutecností, které se tím nevylucují; jde to zároven.
S tím se nedá nic delat. Je už v nem takový orgán.
Jntelekt se nedá vyríznout jako slepé strevo. NezbÝvá,
než ho nechat fungovat jako jiné orgány.

Jestli kdy pradedeckové intelektuálu trémovali fili
stry, dnes jsou ti buržoové, které chteli ohromovat, do
konale pomsteni. Dneska každý intelektuál rekne svému
intelektu hezky: kuš! než jde mezi demokraty, a lezl by
treba po ctyrech, aby se to na nem nepoznalo (ale to
se práve pozná). Vzniká úplné snobství intelektuálu,
ne])ýt intelektuální, a jeden to strká na druhého, a na
padají vás stará, moudrá prísloví, jako že »hadr onuci
tresce«, a »horší poturcenec turka« a není to hezká po
dívaná. Má-li se co intelektuálum vycítat, tedy to, když
se nechtejí znát ke své naci. Dejme si hrde do štítu
párek na klice a cvikr.
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Poznámky
Jr I'tt ~/ ,í

Pomery v Národním div~dle vyžadují verejné dis-
kusse. Veríme stále ješte, že nekteré veci lze delati jen
po tme, a že by se s nimi nikdo neodvážil na svetlo ve
rejnosti. Za jednu z takových vecí považujeme dikta
turu diletantu nad umeleckÝmi rediteli, která si v Nár. di
vadle tvorí tradici. Chce-li nekdo uvésti príklad divadel
nich pomeru, jaké nemají být, uvádí obycejne Vinohrad
ské divadlo pred válkou, kde bývala hlavním problémem
osobní politika toho ci ono z obecních funkcionáru. Ná
sledkem toho bylo Vinohradské divadlo bohato na pre
vraty a rozcilení skoro jako Mexiko. V Národním di
vadle to není lepší, nýbrž skorem horší. Nejsou zde
ovšem radnicní tatíci, nýbrž tatíci politictí. Politické stra
ny svárí se o vliv v divadle a delají si schválnosti. Vy
rovnávají si své spory na zádech výkonných umelcu.
Od listopadových voleb má Národní divadlo svuj zvlášt
ní problém: agrárníci by si práli, aby i v Národním di
vadle bylo' patrno, že jsou nejsilnejší stranou. Kon
krétne to znamená, že je jim trnem v oku sociálne de
mokratický intendant, který tu ješte zustal jako zustatek
z dob, kdy sociální demokracie mela petasedmdesát
mandátu. Kam vstoupí politická strana, tam sice tráva
neroste, ale za to tam rostou bujne ocúny a blíny. Pravý
smysl leckteré t. zv. umelecké aféry zustává verejnosti
utajen. Tak se na pr. nevedelo letos na jare, že aféra, která
vznikla po roztrídení hercu do peti tríd a která byla tak
vehementne vedena »Venkovem« a »Vecerem«, byla za
streným pokusem dostati soc. demokratického inten
danta z divadla ven. Intendantovi bylo uloženo provésti
toto roztrídení: když to podle príkazu ucinil, seznal, že
mu byla nastražena past a že melo tímto zpusobem býti
poštváno clenstvo proti nemu. Zpusob, jimž si tehdy vedl
"Venkov« a »Vecer«, ukazoval jasne, komu na tom zá
leželo. Agrárníci jsou na postupu v celé republice. Vni
kají do prumyslu, do bank, a chtejí býti na postupu také
v Národním divadle. Je-li již nutno, aby se v divadle

roztahovali clenové politických stran, je nám konec kon
cu jednó, která strana pri tom bude míti vedení. Je-li
nutno, aby volební vítezst',í agrárníku se shlíželo
í v Národním divadle jako v zrcadle, ne;;hf mají agrár
níci místo intendantské, po nemž touží. Ale nevidíme du
vodu, proc by musili na toto místo posadit zase neja
kého tatÍka, který divadlu nerozumí, a proc ne na pr. p.
Iiilberta. Vliv politických stran vše staví na hlavu a
staví diletanty i v celo penežních ústavu. Je jen logické,
chce-li i divadlo úplne podrídit diletantum. Proti tomu
mužeme delati jen jedno: odhalovati nemilosrdne ko
medii, která nutne povstane z toho, dostane-li se nejaký
muž na místo, kam zrejme nepatrí. Nynejší aféra, spo
jená s »Vojckem«, má v pozadí také politické pletky.
Zdá se, že páni meli tentokráte úspech: sociálne demo
kratický intendant dal své místo k disposici. NekterÝm
pánum z intendancnÍ rady nebyly demonstrace v di-

vadle nemilé; aspon neudelali nic z toho, co by proti
nim mohli udelat. Nikomu ješte nebylo tak ochotne
vyhoveno, jako tem ctyriceti nebo padesáti lid ,kterí
si vzali do hlavy, že budou v divadle kricet, -dupat a
pískat. Delá se z toho nyní ucená theorie, a jest litovati,
že se jí dali zlákati i nekterí objektivní a inteligentní di
vadelní referenti: právo protestovati v divadle patrí prý
k lidským právum. Pánové nech! rácí uvážiti, že celkem
pri každém predstavení je asi tak ctyricet nebo padesát
lidí, kterým se hra nelíbí. Dáme jim pokaždé právo pro
testovat? To by znamenalo, že žádná hra nebude bez
kravalu. Považujeme na pr. za jisto, že na pr. Novákuv
»Deduv odkaz« se nekterým lidem práve tak nebude
líbit, jako se jejích protinožcum nelíbil Berguv »Vojcek«.
Bude i jim dovoleno pískat a kricet a bude i po jejich

kriku opera tak ochotne vzata s repertoáru? Chcete-li
zavádet tyto zpusoby, dobre. Ale pamatujte, že se mo
hou obrátit proti vám. Intendancní rada má právo za
brániti, aby se nekterá hra provozovala. Ale provozu
je-li se již, pak má povinnost státi do dusledku za ,ume
leckým reditelem a ne podporovati svou shovívavostí a
ochotou výtržníky. Nikdo rozumný neprizná diletantum
právo týrat pro své rozmary umelce. Politika musí
z Národního divadla pryc. Jinak bychom nemohli nic
namítat proti tomu, kdyby nekterí lidé si dali pravidlo:
teror za teror. Chceme vedet, muže-li se pokládat za
pravidlo, že padesát lidí muže si zakázat predstavení,
které jim není po chuti.

Statecnost. Bylo by nespravedlivo nezmínit se o jed
né události z tohoto týdne, kterou mnozí budou poklá
dat za malou, kterou však my považujeme za dosti ve
likou, Sedm redaktoru »Tribuny« odchází z listu v tom
okamžiku; kdy se stává zrejmo, že list, který až dosud
verne hájil politiku Masarykovu a Benešovu, pomalu,
ale jiste sklouzá do protimasarykovské fronty. Nikdo
se nediv, jestliže »Tribuna« bude dnes zastávati opak
toho co vcera: je to následek zmeny majitele, jímž se
stává koncern asi tak do osmdesáti procent agrární.
Predsedou správní rady se stává agrární senátor Vra
ný. (Pri této príležitosti budiž poukázáno na mimo
rádne velkou bezcharakternost: agrární tisk dva roky
volal: »kdo platí T r i b u nu?« a obvinoval z toho mi
nistra Beneše, ac vedel, že »Tribuna« dostala agrární
peníze.) V dobe, kdy se stále více ujímá typ žurna
listy, který putuje od pána k pánovi a bez lítosti mení
ideu, která už nemuže platit, za ideu, která mu muže
ješte neco usypat ze svého mešce, je treba mysliti s po
citem úcty na sedm žurnalistu, kterí radeji dávají
v šanc osud svuj a svých rodin, než by se zrekli toho,
y co verí. Aby se ocenil tento cin, je treba znáti dneš
ní pomery v žurnalistice a vedeti, že ti lidé jdou vstríc
budoucnosti naprosto nezajištené. Prejeme jim, aby
nepykali príliš za svou príchylnost k idei a za hrdost,
s níž odmítli názor, že žurnalista jako advokát hájí
toho klienta, který mu zaplatí. T~eckdy se hledá v dneš-
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-ní dohe idealismus drobnohledem. N uže zde jest kus
idealismu. '

Pffilvody s válecnými pujckami. Zatcení reditele Šaldy
pr.ipo~~nán.a radu machinací, které se dely s válecný
mI pUJckamlzvlášte pri upisování IV. státní pujcky.
Podv?dná jednání procházela jaksi ustanoveními, po
dle nichž bylo prípustno upsati IV. státní pujcku. Po
dl~ mírových smluv n e bylo Ceskoslovensko p o
v ln noh o nor o vat i válecné rakouské nebo uher
ské pujcky, a jejich upisovatelé byli odkázáni se svými
nároky na Rakousko nebo Madarsko. Ceskoslovenské
~Iády, zvlášte pak ministr Rašín, prohlašovaly vždy,
zt: Ceskoslovensko válecných pujcek honorovati nebu
de. Ponevadž rakouské i madarské státní finance po
v~lc~~ úo~JSlnou infla~í úplne zkrachovaly, staly se
valecnepUJckyopravdu Jen makulaturou. Nicméne bylo
dosti lidí, kterí verili, že »to« má, po prípade bude
míti prece jen nejakou cenu. Zabývali se koupí a pro
d~je~.t~chto papírov~ch, cárú a vydelávali pri tom na
duvenvych. Ke koncI valky byl kurs státních pujcek
65 Kc a po rozpadnutí monarchie klesal rychle až do
úp~~ébezcennosti. Aby byl také v tomto ohledu nejaký
poradek, provedlo Ceskoslovensko s o u P i s. rakou
ských.a uherských válecných pujcek narízením mini ~
stra financí 25. února 1919, v souvislosti se známým
kolkováním bankovek a soupisu jmení za úcelem ulo
žení majetkové dávky. Podle tohoto narízení byly se
psány všechny dluhopisy na území ceskoslovenském a
okolkovány. Lec pomery byly silnejší než úmysly ce
skoslovenských financních ministru. Rozpocty za rok
1919 a 1920 skoncily velikými schodky a bylo nutno
opatriti nejak peníze; bud úverem, nebo inflací. Meli
j~mejiž tehdá obecne tak veliké vedomí odpovednosti
k financím vlastního státu, že k této druhé možnosti
s~ ~ása.?nenesáhlo. Za to dvakrát težší bylo o pat r i
t I UV e r e m pen í z e, když byla ješte tehdá ke státu
neduvera, polokomunistické hospodárství na úcet státu
a poválecná vycerpanost pohlcovaly rychle národní
jmení. Krome toho byl zde ješte jiný tvrdý oríšek.
~red vál~.cnými pujckami nebylo lze proste zavríti oci,
Jako by JIch zde nebylo, když se pocítaly do vymero
v~cího základu pri dávce z majetku a pri dávce z prí
rustku hodnoty, když banky, sporitelny, záložny, fon
dy, ústavy, obce i jednotlivci v nich meli casto skoro
celé své jmení a bylo nebezpecí že se financne zhroutí
jestliže se jim nejak neumožní' prechod do nových po~
meru. Zejména na Slovensku a ve znemceném území
byly v tomto ohledu zlé pomery. Tehdejší ministr fi
nancí Dr. Engliš spojil dobré s užitecným a pokusil se
o o~atrení úve.r~ práve na podklade válecných pujcek.
Chtel tak moblhsovat thesaurované peníze a pripoutat
také obcany neceské národnosti hmotnými vztahy k to
muto st~tu. Vypsal tedy ctv r t o u stá t ní p u j c k u
podle zakona z 24. cervna 1920. Podmínky upisovací
byly, že na každých 100 Kc nominále musil upisovatel
složiti hotove 75 Kc, za než dostal: privilegovaný upi
sovatel (regulativní sporitelny, kontribucenské záložny,
zemské fondy, náboženské obce, zkrátka ústavy a kor
y 'race, jež mají povahu obecne prospešných zarízení)
7.1 T(C jmenovité hodnoty 5% pujcky a 75 Kc jm. hod
no . 6ro pujcky, ostatní upisovatelé, af osoby fysické
n~! ) nefy~i~!(é: 75 K.c 3Jhro pujcky a 75 Kc 5Jhro
pu ·ky. PUJcka tato Je slosovatelná, stát si vyhradil
pr;, ,'o konverse a krome toho se zúrocení nekterých
titrú s~?1o~i~nepo urci,té rade let snižuje. K upisování
byly pnpusteny pouze ustavy a korporace jež mely své
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sídlo již v den prevratu a až do upisovalll na území
tohoto státu, jež mely ve vlastnictví válecné pujcky ne
pretržite od prevratu, je rádne k soupisu prihlásily a
okolkovaly; fysická osoba musela Rrokázat ceskoslo
venskou státní príslušl • st. Avšak G rome válecných
pujcek sepsaných a okolkovaných bylo lze upsati IV.
státní plljcku na základe válecných pujcek ceskosloven
ských státních príslušníku, i kdy ž byl y ty top u j
c k y s 1 O žen y v c i z i n e a bud o u-I i pre n e š e
n y n a n a š e úze m í. V této dobe bylo již lze ve
Vídni a Pešti dostati válecné pújcky za pouhých 5 hal.
za 100 K nominále. Bylo proto velmi výhodné takové
pujcky. v Rakousku a Madarsku skoupit, privézt do
Ceskoslovenska, opatriti je potrebnými doklady a upsa
ti IV. státní pujcku. První starostí byl prevoz techto
pujcek pres hranice, pak osvedcení, že tyto pujcky byly
ve vlastnictví upisovatele nepretržite od prevratu a že
upisovatel je ceskoslovenským státním príslušníkem, po
prípade, že zde korporace má své sídlo. Potvrzení
o tom, že upisovateli patrily pujcky již pred prevratem,
dával obycejne vídeií.ský nebo pešfský bankér. Bylo do
sti takových firem, které se na tyto podvody specifi
kovaly. Když byly všechny tyto doklady pohromade,
mohlo se upisovat. V cem spocíval podvod a poškození
státu, k tomu se ješte vrátíme, ac ovšem bez trochy
císlic to nepujde. Cheth.

Tak se to delá. Odpovedeti na náš clánek o afére Eislerove

pripadlo ve "Sloven~ém deníku«, orgánu p. ministra Hodži, ne
jakému chudákovi, jehož rozum ocivi ne nepatrí k hvezdám
první velikosti. Jinak nebyl by 3chopel1 se domnívati, že nekdo
muže bráti za argumenty ty pošetilosti, které slát:;J.1- vyjma
ovšem "Venkov«, jenž v této záležitosti nesmí míti rozum už ze
stranické discipliny a proto si clánek "Slover,ského deníku« oci
toval. Ruskin napsal, že každé povolání má svou tragickou nut
nost, která se rovná vojákove povinnosti umrít. Nuže - tra
gická nutnost v povolání žurnalisty politické strany je stát se
chudý duchem, vyžaduje-li toho ájem strany; nelze-li odpove
deti neco rozumného, je tragickou povinností takového žurna
listy napsati necO' hloupého', nebot zájem strany vyžaduje, aby
se aspo,n neco plesklo a tak aby bylo zachováno zdání, že »jsrne
odpovedeli«. Argumenty, které orgán p. ministra Hodži snesl
proti. našemu clánku, jsou tyto: 1. »Redaktor Peroutka je téhož
rasového puvodu jako dr. Eisler.« Címž má býti recena, že red
aktor Peroutka je žid. Jak veliká musí býti nepravda, již zastu
puješ, "Slovenský deníku«, nedovedeš-li zacíti jinak než takto!
Jak velkou nouzi musíš míti o poctivý argument, chápeš-li se tak
vehementne prostredku, k nemuž se pravidelne uchyluj í lhári a
podvodníci, dostanou-li se do úzkých! Redaktor Peroutka - a,niž
by se tím honosil - nemá v sobe kapky židovské krve. Ty lžeš,
"Slovenský deníku«, jsi tedy v neprávu. Kdyby redaktor Pe
routka byl postaven do jedné rady se všemi redaktory »Ven-

.kova«, "Vecera« a "Slovenského deníku«, byl by pravdepodobne
poslední, o jehož arijství by nekdo pochyboval. Ale kdyby i red
aktor Peroutka vypadal tak jako na pr. p. Vraný, chefredaktor
"Vecera«, kterému by stacilo ohléci barevný burnus, aby se na
vlas podobal mužum, plakavším kdysi nad vodami babylonskými,
nebo kdyby redaktor Peroutka skutecne byl žid po otci nebo
rr.atce nebo po obou, co by to melo dela,t s fakty, 00 které jde?
To byl tedy první argument »Slovenského deníku«. z. Dále, píše
"Slovenský deník«, je zajímavo, že dr. Ei,sler, "octnuv se ve
sporu s trestním zákoníkem,« radil se s redaktorem Peroutkou
o svém právním zastoupeni. To by snad bylo zajímavo, kdyby to
byla pravda. Ale zatím je zajíma-vo jen to, že opet lžeš, orgáne
p. ministra Hodži! Dr. Ei$ler se radilo svém zastoupení ve sporu
6 drem Hodžou pro urážku na cti, ne ve sv( m sporu pro zprone-
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veru, který se objevil teprve nekolik dní po tom. 3. Redaktor Pe.
routka" pokracuje »Slovenský deník«, mluvil s clovekem,

»ktorý jednou nohou sedel už v kriminali, obžalovaný pre
veci, ktorých sa dopustil cinmi sprostými, ako je na príklad
zpronevera ... Stat se to u nás, .. " tak v tom okamihu pre
stane byt novinárom.«

Máme svuj vlastní názor na okamih, kdy ta,m u nich clovek pre
stane byt novinárom a nekryje se zcela s názorem »Slovenského
deníku.« Pokud se veci týká treba, ríci, že rozum chudáka ze
»Slovenského deníku« na tomto míste pohasíná témer úplne. Jak
moh1 redaktor Peroutka v úterý vedet, že v pátek bude na dra
Eislera udeláno trestní oznámenJÍ? Je snad redaktK>rPeroutka
jasnovidec? 4. Co jsme citovali, byly výslovne uvedené argu
menty. Další, a ovšem nejúcinnejší argument, je tento: zamlcí
se všechny naše dukazy Q tom, že spor dra. Eislera s p. ministrem
Hodžou neni inscenovanou politickou prí, a opakuje se, že jde
o »politický pohol1Jproti drovi Hodžovi«. Snaha prevésti tuto pri
na pole politické, udelati z ní cesko-slovenský problém nebo otáz
ku dr. Beneše, je vskutku nópadná. My v Cechách rozumíme pod
slovem »pohon« neco jiného než se rozumí na Slovensku. A jen
proto souhlasíme se »Slovenským deníkem«, že v této veci oprav
du jde o politický pohon. Nekdo se totiž snaží, aby si pro tuto
pri opatril politický pohol1J,t. j. aby ji ve svuj prospech popohnal
politickými vlivy. My to nejsme. Ale ten je to, kdo verí, že
každý je bezpecen, komu se podarí presvedciti dnešní vládru
koalici, že proti nemu byl sosnován útok se strany hradu. Pokud
se týká »politického pohonu« v tom /Smyslu, jak to mínJÍ »Slo
venský deník«, byl poslední politický pohon tohoto druhu letní
generální útok proti Masarykovi a Ben~ovi. A tehdy stáli
v první rade tohoto politického pohonu (ve slovenském významu)
ti, kdož si dnes hledi opatrit pro svou pri politický pohon (v ce
ském významu). Z fráse o »útokUl hradu« nebo o »úkladech le
vého bloku« se pomalu stává asyl. - Pan ministr Hodža, budiž
po pravde receno, je politicky nejschopnejší ze slovenských vúd
cu, a uvedomuje si ovšem dobre, že se nedá mnoho porídit tako
vou opnlVOU,jakou dovede sepsat »Slovenský deník«. Prenesl
tedy svou obranu na pole praktické politiky. Zpusob, jímž udelal
ze své pre ISdrem Stránským otázku cesko-slovenského pomeru,
je mistrovským kouskem politické strategie. Pan ministr Hodža
je pmtivníkem, k jehož schopnostem treba míti úctu. Videli jsme,
kterak v parlamente povstali Slováci (ne pouze z agrární strany)
a ujištovali, že Slovensko si nedá vzíti svého Hodžu. Dokonce
i ludáci, kterí po lonských volbách si žádali hlavy Hodžovy, rekli
nyní nekolik slov v jeho prospech. (Doufejme, že se ukáže, proc
tak ucinili). Opakujeme, že je to mistrný kousek. Tak se to delá,
nechce-li clovck prohráti svou vec. V naší politice prohrálo a
dohrálo už nekolik lidí. Ale ti všichni byli v obrane pravými
brídili proti p. ministru Hodžovi. - A ješte ukázku, jak se to
delá: tisk, príznivý p. ministru Hodžovi, se tvárí, jakoby p.
Bodža byl obvinen z korupc~ v souvislosti s lex Cyril. Ale ni
kdo, pokud víme, p. Hodžu z niceho takového neobvinil. Je tedy
zbytecl1Joospra,vedlnovati jej~ s takovou energii v této veci.

Dopisy

Neviditelné ghetto.
Pane redaktore!

K námitkám proti mému clánku odpovídám toto:
Pan František Gottlieb vzdal se svými výpady proti mnb

nároku na to, abych zevrubne odpovídal na všechny jeho ná
mitky. Není mým zvykem odpovídat na urážky urážkami a není
také úcelem Prítomosti, aby se v ní ideoví protivníci preli

o svých osobních kvalitách. Odpovím proto jen na ony námitky,
jež mají vecné opodstatnení.

I. Pan Gottlieb nepopírá, že pražská židovská spolecnost je
hodna V};tek, »ale proti zpusobu, jak O ní mluví pan Cursor,
budu obhajovat i její nejprotivnejš:í gesto.« Mne však nešlo o nic
jiného než o pravdivé vylícení chování pražských židu. Chce-li
je pan Gottlieb hájit, budiž. Nemyslím, že by se tím zmenil
pomer okolního sveta k židum. .

2. Pan Gottlieb spatruje rozpor v mém tvrzení, že židovská
duše nemá vývoje a že židovská kultura je prezrálá. Ponevadž
nehodlám svou odpovedí nadbytecne zatežovat sloupce Prítom·
nosti, odkazuji ctenáre, jež vec zajímá, na dvacátý odstavec
svého clánku. Napsal jsem SVttj názor dosti jasne, aby nebylo
treba k nemu pridávati komentáre.

3. Židovská Herrenvolktheorie existuje, ovšem ne ve smyslu
politickém (na to je židu príliš málo). Její existenci potvrzuje
pan Gottlieb vetou: »Ale v jednom cítíme svou židovsk~u p0
výšenost: jedná-li se o pogron'ly nebo hrubý, neurvalý anltise·
mitismus, který v návalu pudovosti ztrácí lidské obrysy
tehdy si ríkáme: Toho by :lid nebyl prece jen schopen.«

Na námitky paní Very Vášové odpovídám:
1. »Asimilací zmení se žid jen povrchne.« To však nezvu asi

milací. Asimilací mne neni vedomé a vnejší primknutí k neja
kému národu a dokonce už ne krest. Asimilací mne je vnitrní
splynutí s okol.ním národem. Vnejší príslušnOit k nemu je pou
hým výrazem asimilace vniterne.

2. Založení židovského státu dá prý židum v diaspore men
šinová práva. Na to odpovídám tím, že myšlenka, že bych se
v zemt, Jez je mým domovem a v národu, jehož jsem prísluš
níkem, mel dovolávat menšinových práv, mne je nepredstavi
telná.

3. »Dusledná asimilace znamená ne záchranu, ale zmizení ži
dovství.« Ano, to jsem prece sám rekl na konci svého clánku.
Nejde mne o záchranu židovství, nýbrž židu: »Skutecnost stoj!
nad historií, život individua nelze spoutat osudem otcu.«

Cursor.

Nové knihy.
František Langer: Predmestské povídky. Autor »Periferie«

sebral tu nekolik povídek z prostredi, z nehož vytežil své úspeš
né drama. Obsah: Neprekrocitelné vrcholy. 7 hodin 35 minut.
Uhlír, straka a smrt. Kruh. Harapandy. Nenapsaná povídka »0
melancholii hospody u zlatého Isoudku.« Nákl. G. Vúleského,
Krá!. Vinohrady. Za Kc I8~.

Harvey Fergusson: Krev dobyvatelu. Mexický román. Prelo
žil St. V. Klíma. Za Kc I8·-. Nákl. V. Petra, Praha II., Liitzo
wúva 27.

Karel Svoboda: Vývoj antické estetiky. Obsah: Pocátky. Pla
ton. Aristoteles. Aristoxenos. Filodem. Vitruvius. Horác. Spis
ú v,znešenu. Filostratové. Plotin. 6. svazek sbírky »Ars«, jíž za
vedení dra. B. MarkaloulSe vydává Orbis, Praha XII., Fochova
62. Za Kc 10'-.

Výbor;! díla Jirího Wolkera. Vydal, úvodem a poznámkami
0pól.trilKarel Hikl. Nákl. V. Petra, Praha 11., Liitzowova 27.

Sionismus. Sborník. Vydal »Spolek židovských akademiku
Theodor Herzl«, Praha, Celetná 22. Obsah: Cesta k sionismu.
Vývoj sionistické ideologie. Sionistická skutecnost. Ceský národ
a sionismUlS,atd.

František Goetz: Jasnící se horizont. Kritická studie. Z ob
sahu: Príliv nové životní energie. Likvidace poesie proletárské.
Toman. Theer. Gellner. Durych. Capek. Wolker. Hora. Nezval.
Seifert. Vancura. Kepka. Jerábek. Bieb!. Atd. Nák!. V. Petra,
Praha 11., Liitz()IWova27. Stran 266.



o sepíše o našich k1rtih,ách

Prof. dr. Karel Engliš: N.Írodní bospodái·s!Tí.
rírucka.) Nakladatel Fr. Bor o v Ý v Praze. CeM Kc 50.-.

Stran 610, 8°.

Prímo po anglicku elegantne vypravená knížka dra. Engliše
e v podtitulu název prírucky. V predmluve se praví, že zhuš

je autorovu soustavu výkladu národního hospodárství a ob
uje všechny jeho názory vedecké. To jest vskutku správné,

bot kniha taková má obsahovati celkové pojetí myslitelovo
é oblasti jeho vedy a celé jeho nazírání na ni. Engliš však
ap.<al žádný typický Grundriss nebo "Principles«, nýbrž na

al Prírucku. Tím si dal také do znacné míry jednak smernici
A jednak obraz celého díla predem. Ac tedy predpokládá již

to pojetí menší rozmer a pokud možno co nejvetší šetreni
ovem, mohl prec jen dr. Engliš na svých 610 stránkách osmerky

vyložiti skoro do základu všechny principy vedy národohospo
dárské. Ulil co možná nejvíce zhuštených výkladll a omezil se na
nejnezbytnejší detaily. Vynechal císla (jimiž kniha rychle za
tará, jak správne podotýká v predmluve) a národohospodárskou

filosofii umístil až na konec díla, takže je možno ji jaksi po
strádat pri ucitelském výkladu. Jak se mu zdarilo shrnouti celou
národospodár"kou vedu na tento prostor, rekneme si ihned.

Vcda národohospodárská zná jen málo del, jež byly s to
podati pod.statné její nauky na tak pomcrnc málo stránkách, ale
ta, jež jsou a jež se zd:lrila, patri nyní ke standardním dílum,
jež slouží za vzor a s nimiž je vždy každá nová kniha tohoto
rázu srovnávána. Není tedy tak snadné, napsati knihu, jež si
ciní nárok na prírucku národohospodárskou a chce pojmouti
celou thecrii vcdy ve všech jejích odvetvích. Klasickou takovou
príruckou jsou ~Iavné Charles Gideovy Principy, jež vyšly pred
40 lety ve všech recech ~vcta v mnoha vydáních a jež ješte
dnes po veliké válce, jsouce ponekud autorem uprave"y, nepo
strádají kouzla a puvabu stále mladé svežesti duchaplného autora
a jsou celé naplneny vtipnou a cipernou pronikavostí francouz
ského stylu a myšlenÍ. Jeto kniha, jež patrne zustane navždy
mladou a sveží a nenalezne konkurenta, jenž by ji byl s to pre
konati u mladých adeptu vedy národohospodárské. Kniha dra.
Engliše nem:í této duchaplné svežesti a nemyslím ,že by to byla
Englišova vina. My proste jako národ nejsme tak svcží a vtipní
jako Francouzi, byt jsme treba jinak meli jiné dob-é vlastnosti,
kterých oni nemají. Ale to je prvý nápadný rozdíl mezi obema
temito príruckami, že obe jsou velice dobré a opravdu poucné,
Gideova však je pri tom ješte zábavná. Presto však do boha
tosti ob~ahu se jí bezmála Englišuva kniha muže postaviti pc
bok, ac v ní chybí nekulik duležitých vecí, jež Engliš do rámce
knihy nepojal patrne vzhledem k pova,ze knihy.

První velmi nápaduá vec u Englišovy knihy o národním hos
podáh;T\'í jest, že Engliš opustil klasickou "trojdí1nost« národo
ho~podál-ské vcdy Zvykli jsme si na toto nemecké rozdelování

tét~ ~cdy na ná.rodo?~SJ'~dárskou theorii, na. nár~ohospodárskoupohtlku a na fll1anclll ~edu. Toho u Englise vubec není a tím
se staví Engliš mezi moderní národohospodáre, kterí hájí a za
stávají celistvost národohospodárské vedy. Toto poj e t í c e
li s t vos t i dnes nabylo hojne ptldy a lze je vskutku považovati
za správné, ac objektivne nutno uznati, že klasické rozdelování
melo také svoje výhody v prehlednosti. Ale je nutno tuto troj
dí1nost opustiti, má-li být národohospodárská veda zarazena mezi
vedy teleologické jako kompletní celek. Proto velmi správne 
to je znamenitá koncepce Englišova - doplnuje Engliš svoji
Imdhu ješte filo~ofií hosp()dárského myšlení.

Precteme-Ii si Englišovu knihu pozorne, shledáme, že jako
moderni demokratický hospodár staví do první linie uvažování
konsumenta, ac nejde tak daleko jako na pr. Macek, aby zarídil
dle toho národohospodárskou politiku na politiku konsumentskou
(viz skvelou úvahu dra. Macka o tom, zda je lépe hájit politiku
producentskou nebo konsumentskou v jeho nedávno vyšlých
ItZákladeeh sociální politiky«). Již toto umístení konsumenta nu
tilo pochopitelne také dra. Engliše k tomu, aby klasickou troj
dflnost zamcnil za m ode r n í p r a g mat i c k é poj e t í ved y
nárnrlohospodársk~

P uto ovšem také je usporádání knihy docela jiné než je
bežl' usporádání nemecky'ch i .starších anglických ucebnic. Toto
pojet jež prechází od domácího hospodárství k hospodárství

rod mu, aby se zastavilo u skvelé vidiuy hospodárství sveto
vého, 'ýše vetší volností .- rekli bychom anglickou volností 

• t oické bežné knihy nemecké a zde do jisté míry má ráz
eto 'Sti. To je jedno z hlavních plus díla. Pod tímto pojetím

cv'em mizí na pr. oddelování financní vedy samy o sobe
vše je shrnuto v oncepci národního hospodárství jako cel-

ové aazírání na urcité lidské dení ve spolecnosti. To je pojetí
1Doderoí.

Ackoliv zde vidíme práve tuto velkorysost, jež se zpravidla
lIirá detaily (nekdy i na škodu díla, jak se zmíníme pozdeji),

cítíme jasne vlivy války, jež pusobily na sepsání jednotlivých
kapitol a jež dirigoval' jejich ducha tak, aby co nejpresneji
vyjadroval autOrtlv názor. Je proto pochopitelno, že je kapitola
mcnová zvlášte obsáhlá (vedoucí myšlenky Englišovy knihy
»Peníze« jsou tam obsaženy všechny) a že v kapitolách o vecech
financních poznáváme názory autorovy, jež tlumocil jednak ve
svých drívejších knihách, jednak v clánCÍch v »Lidových Novi
I:,ách« a nekteré i v »Prítomnosti«. Jednou z techto myšlenek,
o lJež vedl Engliš žurnalistickou a politickou kampan, kterou
jsme se zájmem sledovali, je na pr. rozlišování mezi státními vý-'
daji na základe kriteria výnosu, kde precisuje dobre výdaje in
vesticní a výdaje (náklady) O\Statní. Je jiste dobre, že pojal
totG rozlišování i do své souhrnné knihy.

Kterak bychom tedy shrnuli význam této duležité Prírucky?
Je prvou svého druhu v naší literature (nesmírne presahuje Ra
šínovo "Národní hospodárství«) a bude vedle príkladu Gideovy
knihy jiste nejctenejší knihou o základech národního hospo
dárství. Forma j.ejí je praktická a velmi prehledná a strucne
je vše podáno. Venuje se dosti našim speciálním otázkám, aby
mohla vzbuditi trvalý zájem a není ani príliš dlouhá, ani príliš
odborne nesrozumitelná, než aby se nemohla státi príruckou kaž
dého, jenž se k národohospodáfuké vede obrací.

Karel Kríž v N árodohospcdárské Revui.
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Uspecn nového

HRMLErrR
Divadelní a literární událostí je

nové na~tudovánÍ Hamleta v pre~

kladu Bohumila Š te pán k a praž~

ským Národnlm L'ivadlem. - Tento

no".1' I)i·eldad
vyšel v nakladatelstVÍ
FR. BOROVY v Praze

za KC 10·

li všech knihkupcu.
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Sebrané spisy K. ltl. Capka-Choda.
Úhrnné vydání del K. M. Capka-Choda v nakladatelství Fr.

Bor o v é h o obsáhlo nejen všecky hlavní romány našeho nej
výbojnejšího vyprávece, V tretím dvore, Kašpar Lén mstitel,
Antonín Vondrejc, Turbina a Jindrové, ale také hojnou jeho
žen povídkovou. Nejprve byly vydány tri svazky jeho povídek,
psaných pred mistrovstvím dosaženým v Antonínu Vondrejcovi,
Povídky z let 1884-1890, Nedelní povídky vzniklé v sedmiletí
1890-1897 a Osmero novel; nyní dochází na svazky pozdejší,
otiskované puvodne v Románové knihovne Lumíra. Desátý
svazek souboru pHmíší tri novely shrnuté pod název Siláci a
slaboši, jedenáctý ctyri pražské povídky Z mesta i obvodu, snad
nejskvelejší z drobnejší výpravné prósy Capkovy; jest zde vir
tuosní kus hudební parafrase a hudebního dušezpytu Beethovenuv
koncert a oba groteskne tragické príbehy ze sveta prírodovedec
kého Mimorádný profesor dr. Šalvej i HerbanimaJ. Románový
prírodopis mesta Prahy a její periferie nelze si proste bez
techto obou povídkových svazktl Capkových predstaviti.

ill., Lidové Novíny, 21. XI. 1926.



SPISY ANATOLA FRANCE
dostávaly se doposud ceskému ctemlrstvu jen kuse a v prekladech namnoze velmi nedokonalých.

Naše vydání vyniká všemi znaky dokonalé knihy: prvotrídním prekladem, skvelou úpravou a levnou

cenou. Dosud vyšly tyto svazky:

I. Pod jilmem ... , , , (preJ. Adolf Velhartický) .

II. Proutená panna. , . (prel. Bohumil Šafár) . ,

III. Ametystový prsten . (prel. Adolf Velhartický) ,

IV. Pan Bergeret v Paríži , (prel. Staša Jílovská)

V. Baltazar a jiné povídky . (prel M. Úlehlová-Tilschová) .
VI. Studne sv. Kláry , , .. , . (prel. Adolf Velhartický) ,

VII. Sedm žen Modrovousových (prel. Fr. Jelínek). , , ,
VIII. Perlefová skrínka. , , , (v tisku)

IX. Bohové žíznejí. . , (prel. Jindrich Fleischner)

X. Touhy Jana Serviena ' , (v tisku)

XI. Zlocin Sylv. Bonnarda ' , (prel. Frána Šrámek)

*

, brož. Kc 12'50
~ ~ 12'50
~ ~ 12'50
~ ~ 12'50
~ ~ 12'50
~ ~ 12'50
~ ~ 12'50

~ ~ 15'-

~ ~ 15'-

První ctyri díly, tvorící románový cyklus "Historie našich dnu" vazany v jednom

svazku stojí v celoplátené vazbe Kc 60 -, v polokožené Kc 85'-,
*

Nakladatelství Fr. Borový ,Praha.
u vŠ~c h k n ih k u pc u.


