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V našem verejném živate zacíná ta dllkladne smrdetlží. Verejne cinní lidé si zvykli brát lež na sve
damÍ s dacela lehkým srdcem. Kde se vzmáhá takavý
mrav, je avšem težkO' dapátrati se pravdy a cemkaliv.
Nic nepamuže svedectví, vždycky se najde nekdO', kdO'
s rukau na srdci nebO' dakance s rukau vzhuru pred
razsvÍcenau svÍckau vydá svedectví apacné. N aviny
a sO'udy jsau plny krivých svedkll. V paslední dabe
byla nekalik afér, a v každé z nich jedni tvrdili pravý
apak taha, cO'druzí. Ta se nedá vysvetliti jinak, než že
jedni nebO' druzí vedame lhali. Optimisté tvrdí, že
pravda vždy vyjde na pO'vrch s tou snadnastí jakO'
alej nad vadu. Ze zkušenasti bycham rekli spíše, že ví
tezství pravdy je težké a slažité, nekdy že bývá štast
nau náhO'dau, a castO' pak že pravda nezvítezí vubec,
nýbrž jest paražena. Kdybycham byli všichni za jedna,
mahli bycham trestat lháI-e opovr;;enlm. Ale hohužel
nejsme všichni za jedna, a lhári se mezi námi vesele
pracházejÍ a nikterak neztrácejí na úcte u svých prátel,
Vy, kdaž jste byli chyceni pri lži, nehlerJ'te na svet
cerne; vašemu zapírání nejsau palaženy príradau žád
né meze!

Známa je aféra adl11ítn~ltého interviewu presiden
tava. V tétO' afére byla razhodovati o tam, jak se stalo,
že nic netušícímu panu redaktaru Penížkavi byl na
hrade pajednau abratne vpálen interview, a posauditi,
zda je pravdepadabnejší, že chtel p. Penížek intervie
wavat Masaryk ci zda má více dO'sebe predpaklad,
že Masaryk chtel intervievawat p. Penížka. První kala:
pan Penížek, hrdina tétO' aféry, tvrdí, že ad presidenta
nechtel interviewu; kabinetní kancelár tvrdí, že jej chtel.
Druhé kala: pan Penížek: nechtel jsem; kabinetní
kancelár: chtel jsi. Tretí kO'la: na mau duši, nechtel
jsem; - na naši duši, chtel jsi. Tak s tím necO' delejte.
Panevadž pri tak prastém faktu, jako o který jde,
pravda není prostupná ani relativní, je avšem zrejma,
že jedna z O'bau stran lže. Myslí si, že muže dacela
bezpecne lhát, prataže razhovor mezi étyrma acima
je jakO"hád na skále a nezanechává stap. Která strana
lže, ta v tamta prípade lehce uhodne každý, kdO' zná
aspan trachu pamery a jednající osaby. Ale lid je divák
trachu vzdálený a je maten htlVne tím, že se tu lže ne
pauze jednau, n}Tbrž trikrát za SebGll, a ríká si' trikr~t
za sebau snad prec jen není možno lhát.

Jiná aféra: prati generálu Ga jdavi vyskytly se kam
pramitující dakumenty. Gaj(1:t prohlásil okamžite, so
tvJ. a tam uslyšel, tytO' dakm:lenty z:l padelané a hyl
achnten stvrditi ta prísahau a jak}Tmkaliv jiným asab
ním aktem. I zde je patrna, že nekdO' se advažuje l:út
a podvádet tvárí v tvár celému náradu: bud ten, kdO'
apatril falešné dakumenty, nebO' ten, kdO' papírá jeiich
pra vast. KárnÝ výbar, jak se zdá, nekam dal aci, pone-

Lže se.

p o L I T I K A vadž neprahlédl falešnast techtO' dakumentu a adsaudil
na jejich základe Gajdu k degradaci.

Další aféra, jež je padabná tétO' tím, že se v ní vysky
tují také dakumenty: praces Stríbrný-Stránský. Ten
tO' praces není dasud skancen, a prata padle presnéhO'
znení zákana (jehO'ž p. Stríbrný avšem nedbá, jak uká
zal svým clánkem v »PandelnÍm listu«) nesmíme pra
nášeti úsudek a vine ci nevine. Ale talik vidíme, že je
den z techtO' abau mužu velmi smele lže. Byla by zlé,
kdyby lhárem byl p. Stríbrný, nebat svau výpaved
stvrdil prísahau; byla by snad ješte harší, kdyby lhal
dr. Stránský, nebat k jehO' tíži byla by nutnO' pricísti.
že padelal (an nebO'jehO'zjednanec), nikaliv pauze fa na
gram a rukapis hrabete Sturgkha, nýbrž šel dakance
tak daleka, že padelal celý jeden svazek vídenskéhO'
exhibitníha pratakalu, kde jest záznam a dajití žádasti
StríbrnéhO' a Vajny, a absáhlý padelek tak abratne vpa
šaval dO' víddískéha archivu, že jehO' strážci nic netu
šili. (Paznámka: nekterí lidé meli diauha náramný
strach z vídéi.skéha archivu. Ted snad ten strach pa
mine. Ukazuje se tatiž, že dakumenty mahau být pa
delány. Od tedka už tedy na nikaha nechodte s písem
nými dakumenty, nechcete-li se uciniti smešnými.)

O jedné velké lži, které se dapustil aktivní ministr
pred celým parlamentem, adpavídaje na prímau otáz
ku, verejnast ješte není infarmavána: ta lež vyjde na
jevo v jednam z pracesu príštích.

Jak prO' tutO' vzmáhající se lhavast verejne pasta
venS-ch asab je težkO' a svízelna dapátrat se pravdy
i v prípadech jednaduchých, ukazuje aféra s kangrua
vau predlahau. Ješte za staré kaalice abjevila se pa
jednau - nikamu se dO'dneška nepadarila dakázat jak
a adkud - kangruavá predlaha. Predlahu zákana
avšem nemuže padstrcit na ministerský stul nekdO'
z ulice. Ale byla marna vyptávat se adpavedných ci
nitelu. Ten ne, ten ne, ten taky ne, a kdepak tenhle.
Panevadž ministerstva, adpavedné za tutO' vec, byla
tehdy v rukau klerikállJ, šla tenkráte asi a prípad ne
paskvrnenéha pacetí ané predlahy, ke kterémužta pa
cetí, jak známa, není treba pLlvadce. Dasti padabný
prípad, kdy se verejnast nedavedela pravdu v prípade
jednaduchém, ac se a ta vedla palemika nekalik nedel
a dakance i asabní palemika mezi ministry Bechynem
a Hadžau, byla atázka, kdO' admítl jednat a agrárních
clech. Agrárníci ríkali sacialistúm: vy jste admítli, 
a sacialisté ríkali agrárníkúm: ne, vy jste admítli. A
v tamta stavu je záležitast dO' dneška.

Všechny tytO' prípady ukazují, jak valem ubývá ma
rální bezpecnasti. Kde talik lidí, stajících v papredí, si
navyká nic si nedelati z falešnéhO' svedectví, at už pred
saudem nebO' jenom pred verejnastí, tam se nikdO' ne
ml1že spaléhat na vítezství pravdy. Nedivte se, zac
nau-li se i lidé, kterí jsau si svau vecí jisti, bát saudLl.
N ebat každé pravde múže nekalik smluvivších se lháru
palažit smycku kalem krku. Na padzim adehrála se
episada, která ukazuje, jak "daleka pranikla již tatO' ma
rální nákaza: jeden z pO'litikú byl obvinaván z úmyslu
prati ústave a byl vytrvale vyzýván, aby žalaval ty,
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kdož tak tvrdí. I príVrŽeneLl onoho politika dotýkalo
se podivne, že pres to žalobu nepodával. Jeho orgán
prinesl potom krátkou poznámku, v níž možno hledat
vysvetlení: v dnešní dobe, psal onen list, jsou soudy
plny falešn)'ch svedku; a dal na srozumenou, že dva
lidé jsou ochotni cokoliv odprisáhnout proti onomu po
litikovi. 1\ pomery jsou takové, že to musíme uznati
za argument a že nemLlžeme radit nikomu, aby lezl do
nastrojené lécky.

Co s tím vším delat? Nebezpecí není treba široce do
kazovat. Ve verejném živote mají se charaktery utužo
vat, nikoliv hnít. Pravda je snad drsné, ale zdravé po
vetrí pro charakter. Rozmach Ihavosti ukazuje na
ochablost. Žádné instituce nepomohou, hudou-li rízeny
charaktery ochablými. V našem národe je mnoho zá
jmu o abstraktní ideje, ale málo o výchovu charakterLI.
Z politiky proudí hojnost nerestí na hlavy lidu. »Ven
kov« kdysi vylícil blahodárnou cinnost strany v po
meru k jedinci: ukázal, jak strana svého cloveka vzde
lává, jak pecuje o jeho újmy i uvedomení, jak ho vede
za ruku od detství až do hrobu. Cinnost politické stra
ny je dokonce ješte širší: ucí svého cloveka dokonce
i lhát.

Lež. která se povede, plodí nové lži. T\Iusíme vše vy
naložiti na to, aby lhaní nebylo hez risika a aby usved
cení lhári byli postaveni na pran~'r opovržení. Má
tato spolecnost dosti síly. aby dala pocítit lhárum svuj
hnev? Nebo, má tolik síly, aby ješte cítila hnev nad
lží? -fp-

Jali se darí cesko-nemeckému
sblíženÍ.

první cesko-nemeckou vládu tvorí u nás strany ob-
canské; ne všechny; jsou to strany zemedelské a

katolické, nehledíme-Ii k živnostníkLlm. Stranou stojí
nemectí nacionálové; naši národní demokraté nevedí,
jak kousnout do tohoto jablka. Rádi by byli ve vláde,
ale rádi by si zachovali volnost.

Jest v tom urcitá ironie: za myšlenku sblížení cesko
liemeckého se bily zcela jiné politické skupiny, sku
pinky a listy, než ty, které je uskutecnily. Jisto jest
také, že forma, V)TaZ, motivace národnostního sblí
žení, kdyby je byla uskutecnila levice, byly by
jiné, než ty, které zvolily strany dnešní majority,
jejichž cesta šla pres agrární cla, kongruu atd.
Bylo by však nesprávno vylévat s vodou z va
nicky i díte. Nemusí se nám líhiti veci, které svedly
ceské a nemecké obcanské strany: nebylo by však
moudré, pochybovati o významu tohoto národnostního
sblížení. Nemci se postavili na pLldu státu, dali mu již
mnoh~, co nyní musí omlouvati svým voliclllTI. Ani pro
oposici nebylo by dobre upadati do chyb a zatracovati
toto národnostní sblí žení, protože je provedli ti druzí
a to prirozene dle svých plán LIa dle sv~'ch potreb. Kla
sick)"m dokladem tohoto zatracování, sice velmi ráz
ného, ale také velmi chybného, jsou nemectí sociální
demokraté, jejichž »Sozialdemokrat« dští síru na ne
mecké aktivisty. Rekneme, že tímto zatracováním ne
meckých aktivistú chtejí ríci nemectí sociální demo
kraté, že jim tu byla vzata jejich myšlenka, kterou byli
by snad sto provésti ve forme nejcistší, nezkalené vec
mi tak pozemskými, jako jsou cla a kongrua. Nemectí
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sociální demokraté nedovedli se však ani aktivne sblí
žiti s cesk)'mi sociálními demokraty; a to ani v opo
sici: p. Heller v jednom clánku v »Sozialdemokratu«
odsoudil stranu práce, legionáre, ucitele i ceské ná
rodní socialisty jako elementy ne dosti pokrokové; p.
Heller také ví, že nemuže pocítati ani se spoluprací
s komunisty; z toho nutno soudit, že bylo by velmi tež
ko, aby tábor, který dnes jest v oposici, mohl provésti
národnostní sblížení a dát mu výraz tak urcitý, jako
jest ceskonemecká vl{lda. Myšlenku, kterou jedni fe
drovali, provedli druzí. Nebylo by dobre PJ;oto videti
jen vše cerné na této veci, kterou provádejí druzí.
Úkolem techto druh)Th, kterí to chteli, bude, aby se
pripravovali, aby zavcas mohli v této práci pokraco
vati, prinášejíce do toho své názory a SVLljprogram.

Ba, mužeme jíti dále. Ma jorita, která predstavuje
prakticky ceskonemecké sblížení, má dosti vecí, aby se
príliš brzy nerozešla. Mají na tom zájem i nemectí
aktivisté. Nemectí negativisté ríkají: jest to velký ex
periment. tento vstup Nemcú do vlády, a chceme vy
ckati, jak to s ním dopadne. Je vecí nemeckých akti
vistLl, prijímají-Ii tento v)'kla'c1. Necinili by však dobre,
kdyby to príliš považovali a jen o m za pokus, o kte
rém lze jen tak klidne ríci: »nepodarilo se«. Aktivisté
vedí dohre, že by to nehyl slavn~' návrat, kdyby se
vrátili doml'J, a ríkali: pokus se nezdaril, budeme de
lati tedy zase oposici. Jest tedy možno souditi, že akti
visté mají zájem na tom, aby nemusili mluviti o ne
zdareném pokusu.

Min. Spina mluví positivne a pres výklad o sym
hiose Cechú a NemeLl ve státe prichází k tomu, aby
nazval ceskonemeckoL1 vládu manželství z rozumu.
Nemectí krestanští sociálové. na pr. Mayr-TTarting,
mluví spíše negativne. Omlouvají se, že nemají žád
n~Th písemn~'ch úruk o tom, ceho se Nemcum za je
jich vstup do vlády dostane .. f~íkají, že takové pí-;emné
úmluvy nikdy v historii príliš neplatily a že v)'znam má
spíše psychologic1á stránka veci, že totiž byla vytvo
rena atmosféra, která umožiíuje rešiti radu otázek
v duchu prátelském. V tom smyslu hodne psala »Deu
tsche Presse«. Lámala novinársky více kopí za usku
tecnení dnešní ceskonemecké vlády, než list nem.
agrárníkLl, zatím co »Deutsche Landpost« se spoko
jila spíše s konstatováním hotového faktu. Na druhé
strane jest však videt, že nemectí krestanští sociálové
dívají se na situaci pessimisticteji, než nemectí zeme
delci, a že zanášejí do majority více sporn)'Ch otá
"ek než nemectí agrárníci; naznacují. jak siln)' jest
katolick~, prvek v dnešní majorite, což svedcí o tom,
že chtejí váhu tohoto katolického prvku prihoditi na
váhy, aby svým volicllm ukázali, že dovedou si vymoci
koncese. Chtejí úspechy, jsou nejistí pred svými volici.
Zanášejí neklid do atmosféry, kterou považovali za
nejvýznamnejší výsledek a nejdllležitejší predpoklad
národnostního sblížení, nespoléhajíce na pakty a
úmluvy.

Bylo uvedeno, že strany, které jsou v oposici, neci
nily by dobre, kdyby neuznávaly v)'znam preklenutí
národnostních rozporu, byt se stalo na poli jiném, než
jim je milé. To platí i pro nemecké i ceské vládní stra
ny. Z kooperace zájmové vyrostla bylinka národnost
ního sblížení. Jest príliš útlá, než aby nebylo možno ji
poškoditi. I nemectí aktivisté, i ceské obcanské strany
ve vláde mají možnost ji poškoditi, mají však také
možnost ji posíliti. Bude to záviseti na tom, do jaké
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HO PODARNARODNI

J. Kolárík:

Galerie ministru obchodu.
II.

Když se zvest o demisi první ceskoslovenské vládyroznesla po ministerstvu obchodu i všech tech syn
dikátech, komisích a všelik)reh úradech, jež mely s ob
chodem co delat, dostavily se rozpaky a po nich horec
né úvahy, co bude dál. Odcházejícího ministra meli
rádi zvlášte ti, kdož s ním byli casteji ve styku, a když
se trousily povesti, že Tusar delá koalici s~cialistll
s agrárníky, tvorily se hloucky po chodbách starého
Vvaldštejnského paláce, a nekdo informovan5' (bud
skutecne nebo asp0l1 zdánlive) vykládal a vypocítával
na prstech, že za nové politické konstelace mlIže do mi
nisterstva obchodu prijít bud socialista nebo agrárník,
což bylo jasné jako den. Pak se hlavy, které v tech
prvních dnech po demisi pro samé rozcilení z vecí na
stávajících mnoho práce nepotrhaly, v hlouccích ješte
více sestrcily a informovaná osobnost tichounkým hla
sem zvestovala, že prece jenom do ministerstva ob
chodu prijde asi spíše socialista než agrárník. Nacež se
ozval obycejne z tohoto hloucku tlumený výkrik:
»A Ježíšmarjá, to to dopadne!« - a hloucek se roz-

národní socialisté postavili do ostrejší 0poslce proti
aktivistúm.

Nebylo celkem skupiny politické, která by se zásadne
postavila proti faktu ceskonemecké vlády. Nemectí
nacionálové ríkají, že si pockají, jak to dopadne. Snad
mezi tím budou se zabývati otázkou, opetovne rozvi
nutou, jak vyúctovat peníze, kterými disponovala ne
mecko-ceská vláda v Liberci. Tato otázka, na kterou
nemectí negativisté neradi odpovídají obšírne, jest snad
vše, co zbylo z tohoto odboje Nemcú. A také národní
demokraté neodporují príliš této ceskonemecké vláde.
V hloubi duše cítí, že by bylo dobre spolupracovat
s nemeckými obcanskými stranami. A tak - nehledí
me-Ii k rádení ».Jároda« - prijímá národní demo
kracie znásilnení oddane a skoro vdecne. Sblížení !1á
rodnostní deje se pod praporem pravice. Není nezají
mavo, že aktivne v tomto procesu nevystupují strany
liberální buržoasÍe, jak jí mela predstavovati národní
demokracie a nemectí nacionálové. Tyto strany ztra
tily své místo, a nenašly je, ani když šlo o rešeni pro
blému národnostního, ac byli to práve dr. Lodgman a
dr. Kramár, kterí svého casu v tomto oboru praco
vali, at již z dllvodu zásadních, programových ci opor
tunistických. Z klidu, jak)'m byla prijata cesko
nemecká vláda, je videt, jak rešení již již viselo ve
vzduchu, že I ylo potrebí po nem jen sáhnout.

Tímto cesko-nemeckým sblížením získal nesporne
stát, Své stíny mela i národní koalice a ríkali mnozí,
že stíny ty byly dlouhé. Nebude ani tento systém bez
stínú. Bude otázkou majoritních stran, ceských a ne
meckých stran, aby slihný akt cesko-nemeckého sblí
žení neruinovaly dychtivostí, s jakou by chtely videti,
aby se rešily jejich zájmy. Pro konstruktivní oposici
jest pak úkolem dbáti, aby stíny neprikrývaly svetlo
tohoto systému: prekonání národnostních rozpOrll.

K. T.
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míry budou považovati dnešní situaci za vhodnou,
aby naléhaly na splnení sV)'ch zájmov)'ch prání. N á
roc1nostní shlížení vzniklo do znacné míry mimodek.
1Temectí aktivisté a ceské ohcanské strany sešly se
ješte pro jiné veci, než aby naplnily prání tech, kter-.)rm
hylo ríkáno »germanofilové«, a kterí úpravu cesko
nemeckého pomeru považovali za jednu ze základních
,)t[\zek. Ale adoptovali toto díte. Jest v tom výhoda.
že shlížení nastalo na poli jiném hospodárském; v ote
\ reném poli by se toto sblížení za dnešních pOmerll
nedalo tak snaeno provésti. Volné pole více vyz)'vá
k boji než k dohode. - Nemectí aktivisté prohlašují
() sobe, že se považují za ministry všech Nemcu v re
publice. Bylo by z toho možno souditi, že pri praktic
kém provádení spolupráce ve vláde a majorite budou
se považovati i za exponenty tech vrstev, které nejsou
plne zastoupeny stranami nemeckých aktivistl1. Hospo
dtlrská spolupráce dala vznik tomuto národnostnímu
shlížení, a forma hospodárské spolupráce bude mít
vliv na vývoj této národnostní kooperace. úkolem
tcch, kterí hlásali myšlenku národnostního sblížení,
hude pracovati k tomu, aby národnostní sblížení vy
tvorené touto majoritou, v níž nejsou. nezaniklo v pí
sku. Jest možno soudit, že tato majorita bude míti
pevný život, práve proto, že se mluví tak ° jejím sla
bém živote. Nutno však pecovati '0 to, aby - padne-li,
nepadla myšlenka spolupráce cesk)'ch a nemeckých
stran.

Vstup Nemcll do vlády ukázal životnost státní my
šlenky, která tu vítezí i nad nemeck)rm negativismem,
i nad ceským nacionálním bolestínstvím. Otvírá mož
nost nových kombinací. Majoritní a vládní kombinace
jest možno rozširovati i tam, kde dríve stáli oposicní
~emci, at již aktivistictí, ci negativistictí. V této mož
nosti více kombinací jest prospech. Jebot vedomí, že
systém mlIže b),ti nahražen, pusobí výchovne. Vada
národní koalice byla m. j. práve v tom, že nebyl vedle
ní systém, který by byl schopen a ochoten ji nahraditi.
Strany jsou pouceny o své nahraditelnosti. Této veci
se dotýká nemecký politik, když praví, že vstup
Nemcll do vlády ukázal ceským stranám, že mohou
1,)-tinahraženy, že možno vládnouti I e vne j i, než
teheJy,ví-Ii ceská strana, že nelze jí postrádati. Nemectí
aktivisté - trebaže to ríkají s pošklebkem - jiste
uváží, že možno t vymenovati politické systémy, platí
také pro n e. V tom, že nekterí nemectí politikové kla
dou více durazu na psychologick5' dosah veci než na
okamžité úspechy, jest videt, že pocítají s možností, že
by princip výmeny se mohl vztahovati i na ne. Tím
jest také dán duvod, aby Nemci ve vláde byli dosti
skromní. Neríkáme, že si leccos neodnesou. Malé dary
utužují prátelství, a klidnejší atmosféra mezi národ
nostmi prispeje také k tomu, že na rúzné veci hudeme
se dívati jinak, než v'dobe, kdy Nemci byli v oposici.
Mohou tu ovšem prijíti nemectí negativisté, kterí bu
dou prohlížeti aktovky nemeckých ministrll, co již vy
mohli. Argument nemeck)'ch aktivistll, že jdou cestou,
\.;tproujedine mohou neceho docíliti, když drívejší ce
st)' selhaly, že, prinášejí-li snad málo, jest to stále více,
ež ceho by bylo možno dosáhnouti jin)'m zpusobem,
n argument je správný a bude Nemci uznáván.
o,tatne na taktice nemeckých národních socialistll,

.rany tak demagogické, která má dobrý cich pro ge
la a hesla, je videt, že mezi Nemci není príliš nálady

úuporovati politice aktivistú, nebot jinak by se nemectí
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behl, aby nekde v další chodbe za vetrem se sešel zno
va. Ze sQcialistického ministra byl tehdy strach náram
ný, pustit do ministerstva obchodu socialisty, zvlášte
sociální demokraty, o nichž se nevedelo, nechtejí-Ii
prece jen republiku pripojit k sovetskému Rusku, to
v tech dnech znamenalo možná i konec ministerstva 
aspon v divoké fantasii povestí, roznášených lidmi in
formovanými a nejinformovanejšími.

N a štestí ten rej divokých povestí netrval tuze dlou
ho, a již 8. cervence 1919 mohly denní listy oznámit,
že nová vláda je hotova. A s ní se vynoruje v mini
sterstvu obchodu této galerie císlo druhé, jímž jest

Dr. Fe1'dinattd Heidler.

Ceský socialista, jak bylo ohlášeno v novinách, tedy
socialista prece jen méne nebezpecný a nota bene ceský
socialista, s nímž Ces k é S lov o nebylo spokojeno a
jehož odmítlo uznat za clena své ministerské državy.
A když se v ministerstvu obchodu i mezi zasvecenci
proslechlo, že je to národohospodár z prakse, že se vy
zná v obchode i prumyslu, a když pak vítající Med
nictvo spatrilo žoviálního pána v nejlepších letech, do
cela buržujsky pritloustlého, jehož mírný úsmev vestil
šéfa shovívavého, strach ze socialisty v ministerstvu
obchodu pomalu mizel, aby pak zmizel po dobu Hei-·
cllerovy vlády docela.

»Pane doletore H eidlere, jmenuji Vás ministrem obchodu.

Vaším specielním úkolem bude organisovat vývoz i dovoz,

a'llša1< nezapomínat pri tom na Qj'ganisaci a zdokonaleni
vnitrního domácího trhu. V dohode s ministerstvem zahra

nicí budete spolt~plisobiti pri organisaci našich 1<onsulátt! a

vyslanectev a pripravíte co nejrychleji obchodní smlouvy
nutné ted, kdy, jak doufám, mír konecne bude uzavre1~.

Tyto smlouvy a všechna cinnost Vašeho resortu bude sme

rovat k odstrauení hospodárs1<é isolace válkou a jejími ná
sledky zpz{sobené.«

Nebylo možno výstižneji strucne naznacit úkoly no
vého ministra, který mel proti svému predchudci tu
v:)rhodu, že pricházel do úradu již vnitrne zorganisova
ného a to dobre zorganisovaného, pokud jde o vlastní
beh vecí mu sverených. S tímto programem, jejž mu
formuloval president republiky, prišel nový ministr do
úradu, kde neradi se loucili se starým pánem, ale mla
dého jeho nástupce vítali s nadejí, že bude dobrým mi
nistrem.

Zato v parlamente jeho uznání hodne vrzalo. Stra
na ceských socialistu nebyla spokojena s tím, jenž, ac
vekem Benjaminek celé vlády a ac nebyl clenem Ná
rodního shromáždení, zasedl na prostredním kresle
vládní lavice, na míste svého predchudce, jenž .ovšem
byl seniorem vlády a proto na tomto cestném míste
sedal. Dr. Heidler k tomuto kreslu prišel z tradice.
Ceští socialisté dlouho nemohli zapomenout Tusarovi,
že je tak zaskocil a jmenoval ministrem na jejich úcet
cloveka, jenž byl hlavne odborníkem a od nehož nebylo
možno cekat, že požadavek strany mu bude vším. Ale
Tusar nepovolil a Heidlera udržel. Heidler sám však
loyálne se pokládal za ministra ceských socialistu a
}dyž pozdeji v prosinci pro rozpory mezi sociálními
demokratv a ceskými socialisty strana vyzvala své zá
. tupce, aby podali demisi, podal ji také, ale po urov
'lání sporu zustal ve vláde, jako ostatní tri zástupci ce
ských socialistu.

Organisovat dovoz a vývoz bylo predním úkolem
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nového mmlstra. A nebyl to úkol malý. Už pouhá
«\rientace v tom, kdo všechno mel co mluvit do, vývozu
a dovozu, nebyla snadná. Predem tu byla vyvbzní ~á
dovozní komise, jejíž obecná kompetence se utvoreníni
nekterých vývozních a dovozních syndikátu povážlive
seschla a místy se stala spornou. Pak tu byl kom pen
sacní úrad, jenž jednal s cizími státy o kompensacní
smlouvy a jenž byl dozorcem nad syndikáty, ale jehož
pomer k vývozní komisi nebyl dost v praksi jasný.
vývoz a dovoz uhlí anektovalo ministerstvo verejných
prací a žárlive tuto svou kompetenci strehlo, pak tu
byly všelijaké ty menší úradovny a komise, jako ko
mise cukerní, která ve svém oboru byla vlastne pánem
neomezeným. Tvurce syndikátu pan dr. Matys zatím
zmizel z ministerstva obchodu a posadil se na místo
lepší a jiste príjemnejší. Jeho syndikátní organisace
zLlstala torsem, z vývozní komise se v dusledku toho
stalo také torso a bylo tedy nutno dát všechna ta torsa
nejak dohromady, aby se mohlo zacít se skutecnou' ob
chodní politikou. Ministerstvo obchodu uvnitr bylo ho
tovo, no v:),ministr nyní obracel pozornost na venek.

Pracovalo se v príslušných oddeleních ministerstva
plnou parou a pres letní prázdniny byl hlavní plán pri
praven. Když pak na podzim zacalo Národní Shro
máždení jednat, prišel ministr obchodu s duležitou
osnovou obchodne politickou, kterou se vláde dávalo
zmocnení, aby zatímne upravovala obchodní styky s ci
zinou. Dr. Heidler k této osnove promluvil a jeho rec
je skutecnou magnou chartou ceskoslovenské obchod
ní politiky a v ministerstvu obchodu mel být trvale
zapsán tento její odstavec:

»Jestliže dáme ncjak~mu Prtunyslu vysokou ceJ,nríochra
nu, tedy to znamená, že nahražujeme touto diferenCÍ ceno
vou na základe celních sazeb jistou premii na tuzemském
trhu, aby on mohl existovati, aby mohl po prípade cást 6V'é
produkce za lacinejší cenu vyvážeti a tak udržovati SV0U
kapacitu výrobní v plném proudu. To', pánové, muže delati
stát, který nejvetší cást svých prumyslových výrobku kon
sUl11ujedoma" ale ne stát, který až ctyri petiny své výroby
vyváží. Ten nikdy nemuže poskytnouti svému prumyslu té
ochrany, aby eventuelní ztráty, které by pri vývozu mel, .
mohl si nahraditi zvýšením cen tuzemskych; to bychom do
šli k tomu, že bychom podkopali veškerý náš ho,spodárský
život.«

Dosti brzy se zapomnelo na tyto rozumné a jedine
možné zásady, a obchodní politika zašla pozdeji na
cesty skoro protichudné. Ale to ješte uvidíme. Heidler
mel odvahu, slavnostne prohlásiti, že Ceskoslovensko
není na svete samo, a vyhlásil zásadu otevrených dverí
za vLldcí zásadu ceskoslovenské obchodní politiky. Vel
mi správne poznamenal k jeho reci nebožtík Gruber,
že ješte na jare 1919 by si byl nesmel nikdo dovolit
tak promluvit o techto vecech, jako to ucinil Heidler
v listopadu, nechtel-li by se vystavit nejprudším úto
kúm a výtkám rakušáctví a podobných vecí.

Programová smernice obchodní politiky byla tedy
dána. Za nekolik dní potom vychází vládní narízení,
kter:)'m se mel napravit ten zmatek v institucích, povo
lujících vývoz a dovoz. Reforma mela tendenci sou
stredovací, ale trpel ajednou velikou chybou. Pokou
šela se sloucit a sjednotit vše, co tu bylo v tom oboru
dosud vytvoreno - a málo toho nebylo -, ale stavela
tak dusledne na základech daných, že pod novými jmé
ny se objevil za krátko starý neporádek. Jako vrchol-



ný orgán povolující vývoz a dovoz byla utvorena Ko
mi e pro zahranicní obchod, která v podstate prevzala
aparát staré Ceskoslovenské vÝvozní a dovozní komi
se, syndikáty nebyly zrušeny, nýbrž utvoreny z nic1~
pododbory uvedené komise, staré nebezpeci, že rozho':
dovali o vývozu ci dovozu sami prínú zájemci, zustalo.
Tuto reformu charakterisovala nadeje, že s tím do
savadním aparátem se snad prece jen neco dá delat.
1~ezapomenme, že dr. Heidler sám prišel z toho apa
rátu. vždyt 011 byl jmenován ministrem, když rídil cu
kerní komisi.

Narízení vyšlo, ale nenabylo zatím ješte platnosti,
zatím zustalo pri starém zmatku. Stížnosti rostou,
prumysl sdruženÝ v syndikátech nepovoluje dovoz zbo
ží, které se sice v Ceskoslovensku tu a tam vyrábí, alf'
daleko dráže než bylo možno dostat z ciziny, se žá
dostmi o povolení vývozu nekterého zboží nutno cho
diti do expositur vývozní komise, na pr. CD Karlových
Vadl, v jejichž okolí byl soustreden porcelánový pru
mysl a pro jehož pohodlí byla tamní expositura "y
havena jedinou rozhodující pravomocí v tomto obor11,
a pak ovšem se množí stížnosti na spdmlaci a korupci,
korupci. Valuta klesá, za klesající valuty se dají delat
ohromné obchody a to má leckde vliv na povolJvání
\'~'vozu ci dovozu. Ministr dává vše vyšetrovat, :lle
- stejne jako jeho predchLldce - nemLlže být všude .

. Tescetné tak zvané malé potíže se množí, 3e l1'álo
klidu na soustavnou práci. Prichází do toho zmírcn;Í,
již clemisez dLlVodustranické discipliny, a i když z ní
zatím nic nebylo, neprispela nikterak k zjednání klid
nejšího podkladu práce. Vedle toho se blíží ukonced
prací revolucního Národního shromáždení, což samo
o sohe musí znamenat demisi vlády v dohledu. Ve
druhé polovine Heidlerova úradování v ministerstvu
ohchodu se veliké plány bortí na drobných prekážkúcn
a ztrácí se elán, s nímž se tak slibne zacínalo.

Pres to postupuje se podle možnosti za vytceným
programem. Vedle rady smluv kompensacních s cizími
státy pristupuje se k jednání o první obchodní smlou
vy. Nepocítáme-li qmluv mírových, v· nichž už také
jsou obchodní smlouvy, byla první obchodní smlouva
ceskoslovenské republiky vLlbec podepsána 9. zárí 1919
a to s Jugoslavií. Nebylo to vlastne nic jiného, než
obnova bývalého smluvního stavu mezi Srbskem a Ra
kousko-Uherskem z doby pred válkou, ale byl to už
zacátek. .

Venuje se pozornost také vecem živnostenským, cet
né parlamentní dotazy a interpelace podnecují pilné vy
šetrování jednou pomeru v živnosti truhlárské, po
druhé pomeru živnostnictva válkou poškozeného, po
tom zase živnosti kamenické a last not 1east varení pi-
va po domácku. .

Konecne v breznu 1920 se vypisují volby a krátce
pred podáním demise celé vlády podpisuje dr. Heidler
vládní narízení, že jeho reforma vývozní a dovozní
organisace, vyhlášená již 28. listopadu 1919, nabude
platnosti od 26. dubna. A když ten den prišel, je už
ministr obchodu s celou vládou ve stavu demise a ceká
se jmenování vlády nové.

Heidler nemel príležitost vyzkoušet v praksi refor
mu úradu povolujících vývoz a dovoz - snad mínil
tuto reformu jako etapu prechodnou, snad už mel plán
ialšího postupu, snad nechtel celou organisaci rázem
)d základu pretvorovat. Jeho príslušnost k cukerní ko
misi byla tu možná závadou. Zatím však už v zákulisí

se rodil nový, daleko radikálnejší plán na orgal11SaCl
vÝvozu a dovozu.

Druhý ministr odchází z Waldštejnského paláce,
vzpomínky u úrednictva zanechává dobré, jaKO jeho
predchudce. Radu vytcených úkolu zacal provádet,
ale mnoho zustává ješte pro budoucnost, nebot ani za
druhého ministra obchodu nebylo ješte dost predpo
kladu k provádení soustavné obchodní politiky, i za
neho zustává obchod služkou financí, v nichž sice ne
sedí už silnÝ muž, ale za to ten silný muž užívá venku
své volnosti k britké kritice. Valuta znervosií.uje ve
škeren hospodárský i politický život, také tento mi
nistr odchází s pocitem úlevy z toho horecného shonu
~ ~yslí si: »Vivant sequentes, at to zase zkusí nekdo
J111y.«

Je nutno si povšimnouti, že z Kompensacního úradu
odchází za Heidlerovy vlády otec a tvurce tohoto úra
du, skromný a nenárocný dr. Zdenko Fafl a prechází
do ministerstva obchodu. Na jeho kresle v kompensac
ním úrade se objevuje ministerský tajemník inž. Jan
Dvorácek. Bude to pocátek další vývojové linie.

A v ministerstvu samém osobní inventár se nemení.
Zlistává stále na svém míste muž, který se smeje, dr.
Václav Schuster, a presidium vede sekcní šéf s bás
nickou žilou. Ceká se galerie císlo tretí; situace zraje
k velikému obratu.

y ,

LITERATURA A UMENI
Arne Novák:

O tradici v literature.
II.

Bylo by cirou absurdností, žádati po nekom, aby ctil
veškeré predky své rodiny bez rozdílu a bez vý

beru a dokonce aby si zvolil je všecky za svuj príklad.
Sama predstava o tom má do sebe cosi neodolatelne
komického i pro' toho, kdo si uvedomuje, že ve své
krvi, ve své povaze, ve svém podvedomí nosí dedictví
mnohých osob, k nimž by se dobrovolne nehlásil a
jichž by, proMh, nechtel následovati. Proto myslíme
zdravým tradicionalismem svobodný a rozmyslný v ý
b e r myšlenkových a literárních predkli a nikoliv snad
hromadný kult celé ideové a slovesné minulosti, jenž
by byl spíše murou než požehnáním; že tato svoboda
a tento rozmysl volby jsou omezeny silným podílem
prvku iracionálného a podvedomého, vyložil jsem již.

Pro které ze svých literárních predku rozhodne se
tedy soudobý ceský spisovatel s prospechem? U koho
z nich nacházeli již jeho predchlidcové oporu a posilu?
Odpovedi na to budou sotva zníti jednoznacne a lite
rární historik neb kritik muže podati leda látku pro
setou a utrídenou, aby si z ní básník a spisovatel vy
bírali podle své tvurcí potreby a podle svého osobního
založení.

Není sporu o tom, že národní obrození na pomezí
XVIII. a XIX. veku bolestne trpelo a úporne zápasilo
s naprostým nedostatkem tradice. Pracovalo s náro
dem docasne nepocetným a oslabeným, o zcela skrovné
spolecenské vrstvitosti, za to však s národem nesporné
jazykové jednoty, státoprávního vedomí, ano i patrné
pÝchy na velice vzdálenou minulost, ale beda, s náro-
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dem, kterému nadobro chybelo živé vedomí myšlen
kové a slovesné spojitosti s generacemi predchozími.
Sem tam - na západe - prokmitla myšlenka vzpo
mínky na národne náboženski' obsah cešství, který po
kusili se vypestovati první katolictí buditelé pobelo
horští: sem tam - na vi'chode - pocitovala se v evan
gelických vrstvách spojitost nového úsilí se stari'm od
kazem bratrské reformace, která mela odedávna vedle
náboženského jádra i složky humanistické a národní.
O nosnosti a pomeru této dvojí, docela protichudné
tradice, která pri své ideové závažnosti byla celkem
l)ez literárního vi'znamu, vedou se, jak známo, ostré
spory a to na obou stranách se znacnirm zaujetím
apriorním, nrotože se však vlastne netirkají tradice slo
vesné, ni'brž myšlenkové, netreba se zde do nich pou
šteti. t.. '~'1

Jisto jest, že první vLldcové našeho obrození, kterí
v duchu osvícenském byli velice skeptictí a nehisto
rictí, nenavazovali vedome ani na tradici balbínov
skou, ani na tradici ceskobratrskou, i když sami cerpali
duvody pro své výmluvné obrany jazyka o národnosti
z Dissertatio apologetica a když ucili se správné ma
terštine z Kralické bible, s níž však staveli na stejný
stupei'í duležitosti spisy veleslavínské, obsahove neb
dokonce nábožensky nadobro lhostejné. Zazlíme jim
príliš, at sluli Dobrovski', Voigt, Thám ci Puchmajer,
že, nenacházejíce doma tradice dosti živé, význacné a
svorným souhlasem prijaté, vycházeli z názorLl i fo
rem ciziny, nekdy dohánejke Nemecko, Francii, Pol
sko 'a Rusko, a casteji se pozdíce za nimi? Byli to du
chové velmi vzdelaní, kritictí a nadšení, nebyli však
nikterak literárními tv{hci, takže byli odkázáni vždy
jenom na soudný výber a na dLlmyslné seskupování,
a proto z dob probuzenského osvícenství nezustalo pro
literaturu pranic. co by bylo schopno státi se v~'chodi
skem nové tradice. Snad prekvapí. že nevyjímám
z toho ani samého Dobrovského, jenž požívá tím vetší
úcty, cím méne jsou známy a prístupny jeho práce:
velk}, filolog hyl geniem práve jenom ve svém oboru.
jejž ovšem pojal co nejšíre a odkud vyzarovaly paprsky
na ruzné úseky dnešního života v Cechách.

Jako všecek vyšší slovesný život XIX. století u nás,
tak i skutecná literární tradice se pocíná v dobe Jung
mannove, ci presneji, u samé Jungmannovy osobnosti.
Neprízei'í, do níž pred triceti lety v ceské verejnosti
upadl dílem z aprioristické nechuti, dílem z nedostatku
pravého smyslu pro hodnoty ciste literární, pomine,
jakmile se vzdelanstvo opet pohrouží do jeho SpiSLl,
dnes docela neznárných. Jsem presvedcen. že pro ce
ského spisovatele není cetba jeho obou clánkú O kla
sicnosti v literature a o Ohohacování jazyka ceského
méne podnetná a zajímavá než pro politika Posledních
slov Frant. Palackého. Obema ciny se stal Jungmann
zakladatelem naší slovesné tradice, Stvoril básnický ja
zyk, který jest posud živ, a ucinil to zptlsobem, kter~'
se pri jazykové tvorivosti ješte stále osvedcuje - te
prve díla napsaná touto hásnickou recí pLlsohí na nás
podnes dojmem kontinuity nicím neporušené. Premí
taje v duchu romantickém o otázce klasicnosti, což se
mohlo zdáti jeho vrstevníkLlm príliš smel)'rm maxima
lismem. stanovil pro vždy náš pomer ke svetové poe
sii a vytkl jasnovidne, trebaže za pomoci sv)"ch neme
ck)'rch ucitelLl, požadavek národní svébytnosti jako ži
votní problém našeho písemnictví, které se od cizích
literatur ucí, s nimi souteží, do jejich vývojové logiky
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se vclenuje, ale pri tom zLlStává svým a osobitým. Jung
mannovské otázky se vracejí, byt nikoliv se jménem
svého puvodce vždycky znovu. Kdykoliv se prem)'ršlí
o možnosti a podmínkách národního písemnictví, u Ne
rudy jako u Krásnohorské, u Hálka jako u Vrchli
ckého, u Srámka a Cecha jako u Saldy. etvrdím, že
se s J ungmannem všichni shodovali, ale o to. jak re
ceno, pri zdravém tradicionalismu ani nebeží: jsme
vdecni predchLldcum, kterí dávají otázky, aby na ne
potomstvo postupne odpovídalo.

J ungmann sám nebyl básník, ale dožil se toho, že
za jeho života a namnoze i za jeho auspicií vznikla Ulne
leck)'rm tvorením básnická tradice ceská, v níž se, ac to
zní paradoxne. pokracuje doposud. Postavíme-li podle
sebe velká protichudná jména. Kollár a Celakovsk)",
vidíme, že tu hyla soucasne tradice dvojí; možno do
konce mluvit o tradici trojllásobné, uvážíme-li, že ži
vot i dílo K. H. Máchy spadají také do doby Jung
mannova pLlsobení a auktority obecne uznávané. Roz
díl mezi Kollárem a Celakovsk)"m jest tak zásadní a
pronikavý, že možno jej urciti a vyložiti nekolikerým
zpLlsobem. Není to jiste jenom ethický a mesologický
rozdíl mezi východem a západem kmene ceskosloven
ského, který se ostatne ješte za jejich doby stupnoval
až v národne kulturní roztržku. Mnoho vykládá ruz
nost náboženského vyznání a náboženské vzdelanosti:
Kollár protestant, vychovaný biblí a kázáním, vyzbro
jen)" vedomím spojitosti s ceskou reformací a podpo
rovaný studiemi na evangelické universite v Nemecku,
Celakovský katolík z venkova, který se již nepamatuje
na svou minulost nekatolickou, pri vší opravdove ná
boženské oddanosti duch svetsk~r, ne bez rokokové kul
tury, príznacné pro poddanskir venkov cesk)". Nás zde
zajímají méne tyto podmínky než jejich dusledky pro
slovesné umení obou. Kollár, který v sobe nikdy neza
prel prLlpravu a východisko klasicismu, ustavil u nás
recnický princip v básnictví, težkou a umelou stilisaci
nejenom periody a slova, ale také myšlenky a citu. ú
saclu pLlsobivé rozvitosti, slovné abundance. Celakov
ský jako pravý romantik (byt typu ohcansky umírne
ného bez vášnivosti a tragiky) vychází z písne a casto
i z porekadla; odtud ti neho princip hudební, sklon ke
zkratce a ke zhuštenosti, snaha o vÝrazovou bezpro
strednost, duraz na relief slova proti jeho mnohosti
u Kollára a kol1árovcLl, psychologicky pak náklonnost
povedeti málo slovy mnoho a radeji napovedeti než po
vedeti.

Mácha, jehož úžasne proleptickému geniovi bylo dá
no nacházeti již tehdy, kdy jiní básníci teprve hledají.
nalezl brzy na to tretí princip hásnického slohu ce
ského: zásadu harvitosti. podmínenou jednak mocni'm
ohraziv~'m nadáním, jednak stálou korespondencí sveta
zevního a vnitrního. l~ecník Kollár a hudehník Cela
kovsk)' hyli oba auditivy. Mácha jest prototypem umel
ce visuálního, jemuž vedle pohledu na skutecnost prán
i zrak do nitra obráceni'. Tento rys znamená pro stvo
rení ceské hásnické tradice ješte daleko více než Má
cMv ohjevitelsk~· cin v ohoru filosofické lyriky, než
jeho tragická odvaha k vášnivosti, neb dokonce než
ieho hyronství silne preceií.ované; ostatne hásnicky se
Mácha vyslovil daleko plneji než filosoficky, kde od
kázal potomkllm nekolik velice znepokojených otázek,
dávaje sotva hádati, jak by byl na ne sám odpovedel.

Takto již v dohe, kdy ješte žij J ungmann, ano kdy
mezi živé byl pocítán ješte básník Vznešenosti prí-
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rody, vytvoreny byly troje základy pro trojí rihnou
búsnickoLltradici, jež odtud trvá vedle sebe jako trvají
.Iungmannovy kritické zúsady národního písemnictví.
,J a cas se zdálo, že rétorick)' princip Kol1áruv hyne
nadohro s predpokladem klasicismu, který se prežil,
ale pusohením Jar. Vrchlického za nov)'ch vlivll fran
couzshch a netušenou dotud kulturou smyslu a zvlášte
zraku ožívá recnick~' slohov)' princip opet, dochází také
u Sv. Cecha a El. Krásnohorské pozoruhodné obmeny
a skoro u všech svádí dramatick)' zápas s protilehlou
zitsaelouvýraznosti a hudebnosti, kterou ,lze odvoditi
práve z Celakovského. Kol1ár, duch monumentální
jednostrannosti, neznal než SVllj princip rétorický a
mínil jim vždy a všude vystaciti - jeho omyly jsou
dosud stejne poucny pro tvorícího básníka jako jeho
v~·hoje.vetšinou prehlížené. V rchlický i Cech, oba spi
sovatelé bohatšího literárního vzdelání a složitejší
umelecké orientace, kterí ostatne meli svého Kol1ára
\' malícku, považovali v5'hradnost tohoto principu z;).
jednostrannost, které se bránili, pokoušejíce se i o tvo
rení \' duchu hudehnosti pro Cecha skoro vždy nedosa-

tžitelné. u Vrchlického obcas štastne vítezící. Ale což
~e jich \' nicem nedotkl tretí tVllrce básnické tradice
ceské. :\lúcha? Vyrovnávali se s ním oha, Vrchlick~1
na podiv zdrželive. Svatopluk Cech v oddané príchyl
nosti. a oha po svém odpovídali na jeho metafysické
Í1zkosti.klenouce pres jejich temné vody sehedllverive
mosty optimistického idealismu.

:\lnoho u ohou vysvetluje tedy jejich uvedomel)'
pomel' k h{lsnické tradici domácí. kter5' je oba posilo
val. ac :e zhežnému pohledu jeví Sv. Cech naplnitelem
tradice. kdežto Vrchlick~' rušitelem jejím. 1\ prece
tento vztah ani zdaleka nevykládá jich cel)'ch,
jako vCI1Jectradicnost jest spíše jen pomllckou než j[l
elremosolmosti tvllrcí. Více než domácí predchlldci Pll
sohili na Vr<:-hlickéhojeho cizí. hlavne románští ucitelé.
a také Sv. Cech nehyl by dospel ke své syntése Kollára
a l\lflchy hez prispení nemeck~'ch, rusk~'ch a polshch
hásníku. Toto všecko však pomáhalo jim obema uvolniti
a vysh1\'iti své osohité jú. jehož organisace vycházeb
n Cecha z národne politické. u Vrchlického z este
tické koncepce života a básnického poslání. Nenít a ne
smí h~·titradice nicím více než cestou 15sobe samému.
než árukou hezpecnosti. než ukazatelem vnitrní ji
stoty: ale kolik jest vedle ní cest a pomllcek k témuž
cíli!

Ze trí základních principll slohové tradice ceské 
a mluvím dnes jenom o této, nechávaje tradici ideovou
\libec stranou - ovládl na dlouho princip Celakov
kého: nechci tím však ríci, jako tak mnozí jeho vele

bitelé. že by byl samospasiteln5' a že hy se dokonce kryl
~ tím, co snad smíme. naz)'vati pravou ceskostÍ sloho
"Oll. K neocekávanému vítezství mu dopomohl nejs'l
mostatncjší a nejpuvodnejší žák Celakovského, Karel
lTavlícek, když jej prene31 i do prósy. kterou nadobro
zbavil oné recnické dllstojnosti a onoho neseného kaza
tel~tví. jež jsou u Palackého a Šafaríka prirozené, u je
jich epig-onustrojené. V dohe, kdy nová silnú generace.
revolllcní a kritictí Májovci vystupovali po duchové ti
m'; reakcní do literatury, zdálo se. že již jen dva prin
:py mcují ráz ceského písemnictví. nebot zásada Kol

I ~oV:l.byla na pohled prekonána: jedním byl nesporne
hcha, za druhého nebyl však již jmín C'elakovský,
hrž jeho osohitý, Msnický následovník K. J. Erhen.

'hl) ješte spíše jeho žák v próse, K~rel H av1Ícek.

Májovci hned ze zacátku vypovedeli otevrený bQj
jakémukoliv tradicionalismu, kter)' se jim jevil nebla
hou odrlldou opovrhGvané jimi historicnosti a prece
celS' jejich V)'voj není než postupné a prímo dramati
cké vyrovnávání se s ceskými tradicními prohlémy.
VVickni si probojují, vedle neméne závažn)'ch zápasll
ir1eov)'Ch, svuj boj mezi slohovým typem Máchy a Cela
kovského (ci Erbena) a nejhlubší z nich nejsou s ním
hotovi za prllpravné mladosti. Hlavne N eruda ne.
V tomto osvetlení jsou jeho Písne kosmické, v nichž 
na nekolika místech slohem až uprÍlišene rétorickým
- ožila soucasne s Vrchlickým vesmírná duma má
chovská, typickS'm dílem prechodu a križovatky, než
se Neruda trvale rozhodl pro slohovou úsecnost. pís
i'íovou zkratku, nápovednou pregnanci, která se blíží
hutnému vhazu lidové písne a balady. Této básnické
tradici, která jde k nemu od Celakovského a Erbena,
dal práve on' nový tvar, aby v podobe jím dané pre
cházela na pozdejší pokolení; dnes jsme si zvykli mlu
viti proste O nerudovské tradici v našem básnictvÍ jako
pravém protikladu oné barvité rétoriky, onoho rozvi
tého verbalismu. oné honosné architektoniky slovní a
veršové, jež jest trvale spiata se jménem Svatopluka
('echa a Jar. Vrchlického, aniž cele vycerpává, jak již
povedeno, cel)' zjev tohoto.

Tradice nerudovská! Kohk rllzných osobností z ne
kolika generací oprelo se o ni, kolika dodala a dodává
síly a jistoty! Jet v ní princip slohov5' nerozlucne spiat
se zásadou mravní sebev)'chovy, pro umelce až osudove
závažné. Znamená totiž zároven charakterní výzvu,
ahy se básník oprostil ode všeho dekorativne podruž
ného, aby, opomÍ jeje nahodilosti, pronikal k podstate,
aby sporým a vhazným slovem postihoval duši vecí
a sám smysl chvíle, aby se snažil zjednodušováním o
typisaci. Zde našel SVllj slohov~' rád velk~' lyrik citu a
meditace J. V. Sládek, sem priklonil se v ojedinel}'Ch
mistrovsk)'Ch kusech mužné intimity ve své nejlepší
dobe J. S. Machar, zde zakotvil z vnitrní potreby Vik
tor Dyk, u nehož ostrá epigramaticnost docela vystrí
dáv"l sklon pÍsnov)'. sem dospeli velmi záhy s intuitivní
rychl{)stí oba nejcistší umelci mladé ceské poesie, lyrik
zkratky Karel Toman i tragický baladista Jirí Wolker,
k této tradici uchylovali a uchylují se vedome nebo
bezdeky Gellner. Yricka i Durych.

Vedle jin~'ch karakterních odkazll. které Jirí vVolker
zanechal literární mládeži k prem~'šlení a rešení - ne
dím: k otrocké nápodohe - jest dllrazná výzva jeho
clíla, aby nebyla tradice zanedbávána. jiste hodna
zvl;'lštního pozoru: hle. hásník, pevne zakotvený ve
~.vé dobe. poctive vyznávající její víru a nadeji. holest
ne trpící její zvláštní sociální tragikou. težící látkove a
tématicky z ní. a jenom z ní, neváhá zasednouti do
školy naší staré básnické tradice. Vyposlouchá rytmus
lidové písne a zvlášte halad a osvojí si její výrazovou
gnómicnost: ucí se vedome od Erbena i N erndy pla
stice slova a staré verše i s jeho domnelou nepravidel
ností. která vychází z mimoknižní prosodie mluveného
jazyka: uvede do své básnické mluvy zase .refrén. opa
kování, anafory, a všude. od'dávaje se tradici, zesiluje
svou vlastní rázovitost. Každ5' clánek o tradicnosti
v naší literature jest vlastne komentárem Wolkrova
díla básnického.

Nerudovská tradice nebyla v nasl poesii nikdy vý
hradní, ano, na cas se zdálo, jakoby ji mel docela pre
hlušiti umeleckS' princip Jaroslava Vrchlického, v nemž
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zároven vedle rétoriky kollárovské ožíval i obmenene
básnický odkaz Máchuv. Jenom snad Julius Zeyer 
jako pozdeji Karel Havlícek, který si to Však sotva
uvedomoválrr- byl prímým pokracovatelem MácMvým,
trebaže celým naturelem se od neho nadobro nšil 
všecky Zeyerovy evokace minulosti rízeny jsou pr;n
cipem barvitosti, kterou se vysvobozuje velice jemná
organisace citová z težké hruzy vnitrních tell1nQt, jež
slují osamelost, marná touha po lásce bez konce, pra
hnutí po vykoupení z nevery. Jako Máchovec byl
správne vyložen také Otokar Brezina, alesporí ve svých
umeleckých a myslitelských zacátcích, ale nebucliž za
pomenuto, že v tradicním povedomí Brezinové vedle
Máchy vlastního a cistého žije i to, cím doba Vlchlic
kého Máchu obmenila a pretvorila, nadavší jeho sensi
tivnost novou smyslovostí a doplnivší jeho hudební
melodii silnou fugou fecnickou. Otokar Urezina i An
tonín Sova na pohled proti V rchlickému jenom rea
gují, nahrazujíce jeho víteznou pozemskost novou du
chovostí. avšak ve skutecnosti jsou i jeho íJokracova
teli, prohlubujíce a zjemnujíce jeho umelecké výboje
podle hlasu jiné doby, podle potreby smyslt'l kultivova
nejších, podle duchovejší, spravedlivejší a vlasTt1e úpl
nejší koncepce sveta a života. Jest perspektivnim omy
lem toliko nedostatecné vzdálenosti, tvrdí-li se, že prí
klad a podnet V rchlického v soucasném básnictví ce
ském odumrel a zanikl: Neumann, Theer, Wojkowicz,
Medek, každý jinak, každý odjinud prijali tvurcí po
pudy a umelecké posily z mnohotvárného díla Vrchiic
kého, které chce býti jenom vnímáno a známo, aby se
stalo dalším generacím tradicním ?redpokladem.

Nevycerpav jiste ani zdaleka toho, co bychom mohli
nazvati tradicními skutecnostmi a možnostmi ':eského
básnictví, a pominuv celou oblast naší prósy výpravné
i chudický okres dramatický, mám za to, ze jsem ~,ejen
teoreticky, ale i príklady odpovedel na otázku, Cf) vlast
ne míním tou tradicí. Snad se mne p-:>c1ariloi více:
z mých výkladu bohdá vysvitne, že literární trac1iciona
lismus u nás, který se skoro vždy dostavoval s klidnou
prirozeností organického dejstva, není ani znásilnová
ním ani ochuzováním duchu skutecne tvurcích. Na
opak, jest jim posilou a sebeznásobením, vede je ke
korenum, k duši pramenu, k jistotám ukrytým v hloub
ce. Jest na mladém pokolení básnickém, aby odpoví
dalo na tyto problémy živými ciny.

Milca Mayero.'vá:

Humor v tanci.

Tanec - projev radosti, mládí, síly, štestí. Tanec smutek, zoufalé zmítání lidského tela, jemuž se
zjevuje smrt, bída, všechna utrpení. Tanec - obrad,
náboženské a slavnostní obrady východu, ceremonie
evropských dvoru, rokoko. Tanec pro tanec, neten
dencní, jakýsi l'art pour l'artismus. Konecne tanec
jako vtip. Prišla jeho chvíle, zaplavil tanecní scény
i spolecnost. Char1eston je takovým vtipem. Nechceme
už být graciésní, cernoši jsou smešní, budme také jed
nou vespolek smešní. Videli jsme už tolik dokonalých
estetických tanecních výkonu - tedy dost toho, lze
bráti vec zase z jiného konce. Kdo se rád smeje, smeje
se lehko i v tom, co tvorí. A jestliže už nekdo musí
být za každou cenu dt'lkladný a vážný, nezbývá mu,
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než aby vzal vážne na vedomí stav vecí a všechno
v sobe zvrátil. A postavíme-li neco vzhuru nohama,
dojem je groteskní. "'-

le jak tomu je s tanecní groteskou? Neco tu nesou
hlasí. Tak na pr. krepcící cernoši: netuší prece, že

jsou smesnl. Jejich tance jsou míneny naprosto vážne,
utancí se casto až k smrti, je to jejich nejuprímnejší,
nejseriosnejší projev - a prece jsou nám pri tom úžas
ne k smíchu. Kdyby se však v jejich kruhu náhle zje
vila nejaká ružová, sladká primabalerina, která by pro
vedla rllzné »pas«, zakroužila na špickách piruety a
nakonec rozhodila vítezné polibky, kdo ví, nepopra
skala-li by cernochum smíchy bricha.

Kde tedy vezí základní prvky pohybové harmonie?
Jako jsou zákony fysiky, mechaniky nebo geometrie
na celé zemekouli stejné, tak má i pohyb lidského tela

svu J nemenný harmonický zákon, p o h y b o vou I 0
g i k u. Tedy na príklad: Vykloníme-li horení puli tela
i s rukama do predu, nebo k jedné strane, je prirozene
nutno pohyb vybalancovat, nechceme-li upadnout 
jedna noha se tedy vykloní protismerne. Nebo: chce
me-li vysoko vyskocit - pomužeme si do výšky i ru
kama, držíme-li však zúmyslne ruce dole, vzniká po
hybová absurdnost - cosi bizarního, smešného, atd.
atd. Ale jak daleko je casto od smutné pravdy ke ko
mice ci naopak; jak lehko preskocí komedie do smutné
pravdy! A lidské telo dovede pripomenout jen docela
malým pohybem ruky nebo chodidla nebo sklonem hla
vy celou tíhu bed ci krídla radosti.

V tom je život grotesky. Není pouhým serazováním
pohybové disharmonie. Její úcel leží kdesi v obsahu
na rozdíl od vážné komorní tanecní komposice. Lze
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nekonecne obdivovat krásu pro krásu, tanec pro pouhé
jeho tvary, ale jak by bylo možno se smát cisté kon
strukci? Zustanu pri tech cernoších. Cím primitivnejši
národ, tím více si libuje v neprirozenostech. Indiánum
se líbí nosit na hlave a na kalhotech perí (je to hrozne
hloupý nápad), cernoši si s oblibou propichují nosy,
uši a kuži kdekoli po tele, a s touž násilnickou náru
živostí si sestavili své tance. Pohybová disharmonie
rychleji umorí, je to daleko pracnejší výkon, morí se
tedy i v tanci.

Evropa si v základe snažila udelat všechno lehkým

LID ÉADOBA
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šÍch jevištích mc než bezduché kopie toho, co známe
z Evropy.«

A tak necht žije ve zdraví tanec v Evrope a všechny
jeho odrudy! Kéž by se zase zavedl do všech kultur
ních obradu, mel by se prestehovat z. kostela do parla
mentu nebo na bursu, nebo do university pri volbách
rektoru, jako to delají v Anglii. A dožila-li bych se
jednou toho, že na 1. máje místo tlacenic v pruvodech
a místo vecného recnení aby se na všech volnejších pro
stranstvích porádaly velkolepé skupinové reje, metánÍ
kozelcu a závody v nejakém tou dobou moderním ta
necním útvaru - musela bych si prát už jenom rychle
umrít, nebot nejvetší sen mého života by došel splnení.

Poslední v:eci bohácovy.

Telefon a elektrické svetlo byl,:>zarízeno do hrobky, dOlníž
bylo uloženo telo Martina A. Sheedse, bankovního zprostred
kovate:1e. Sheeds žádal pred svou smrtí, aby jeho hrob byl tak
zarízen, ahy mohl mluviti s druhým svetem, kdyby se v nem
probudil.

a kdo za to muze, že puvodní baletní »jeter« (hodit
se, mrštit. 'sebou) zdegenerovalo v jakési neprirozené

j, »šté« (stéhen). , .P" I'
['fl 1rWY to, co je smešné jinde, není sm~šné' u nás, a

. naopak. Tím si pomohla v tanci Amerika. Vzala proste
cizí vážne mínený tanec a udelala si z n::::hopsinu. Její
»girls« jsou zkarikované evropské baletky, a jejich
stepp-mani a charleston je do jejich pudy presazený
vážný plod barbaru. Laban, který práve projel za úce
lem studia celou Ameriku, napsal: »NevidÍm na zdej-

'J



M a n žel s k Ý ž i V o' t.

Dvc zprávicky z 11averhillské Gazette (Massachussetts):

Moje žena, Madeline G. Leachová, opustila mé lože a stul
bez rádné príciny a já tímto varuji všechny osoby, aby jí puj
covali na mllj úcet, ponevadž nebudu odpO'veden z nejakých
smluv, které ona ujedná po tomto datu.

Elmer R. Leach

Haverhill, Mass.

Úkolem této zprávy je opraviti tvrzení méhO' manžela, Elmera
R. Leache. Neopustila jsem jeho lože a stul, nýbrž stále s ním
žiji a budu tak ciniti i nadále, až jeho chování bude ještc ne
snesi tclnej ší.

Madelina G. Leach.
*

CO' jest universita?

O t0111 svcdcí výtah z dopisu, který zaslal ctíhodný Alfred
liume, doktor príradních vcd, kanclér university v MÍiSsissippi,
ctihadnému Henrymu Lewisovi vVhitfieldavi, bakalári umení,
guvernérovi téhož vznešeného a hrdéhO' státu.

»Universita se velmi liší od nejaké obycejné školy ... Je-li
vedena lidmi, kterí nejsou intelektuálne svabodni, pak já, pakud

mne se týce, bych radej i videl, aby moje díte nevkrocila nikdy;
dO' jejích vrat. Byla by to spíše horší, než lepší. Kde lidé ne
mohou volne mysliti a uciti, tam je stagnace a smrt ...

Vezmeme-li ta od základu a histaricky, univcrsita v Missis

sippi je ve své pad"tate ústavem krestanským, proniknutým
úplne duchem a mukami Páne. Nejhlubší presvedcení mé duše
jest, že nic z tohO', co není kres(anské, není trvalé a cenné. Samo

sebou se rozumí, že nikdy nepripustím na tétO' universite neco,
cO' by smerovala k atheistickému ucení, panevadž verím, že bible
je základem naší civilisace a že krestanské zásady jsou jediným
kanecným rešením svetových prablémtl.«

'"

Amerika ci Evropa?

Jedna dobrá dívka z farmy v kraji allamackém, která krmí
každéhO' rána telata, poklízí vepre a stará se a drttbež, potom
snad jde míJi nebO' dve a ucí ve venkovské škale každý den
až prijde doba. aby se ujala vecerních prací na farme, má více
ci,stoty srdce, krásy charakteru a skutecné bO'žské pocestnasti a
ženskosti, než celá »královská« sebranka v Evrape. (Republican
aud Standard, vycházející ve státc Iowa.)

,.

CO' j e s a c i o log i e?

O tom mluví jistý státní úredník v denníku, vycházejícím
v Jižní Dakote:

Sociologie, basta'rd zplozený francauzským neznabožstvím a
ruským nihilismem, rozežírá s<)ciální stavbu Ameriky a ohro
žuje její základy. Každá nebezpecná nauka, která rozrušila ná
rod v pqsledních triceti letech, se zrodila ze sociologie. Ona
stejnc degeneruje ucitele jako žaky. Je IH'bezpecnejší prO'
zdraví, nežli blín a výbušnejší než dynamit. Její stoupenci ji
nazývají vedou, ale ona ve skutecnosti není vcdectejší, než ka
bala. Její pažadavky js')U nesmyslné a její praroctví jsou od
111ítána železnou logikou události. Socio'logie' je pevne zakore
nena v našich universitách a kolejích a napliíuje mysli naší

mládeže obrazoborectvím a neloyalitau. Jeto prášek, který
razrušuje razumovou sílu jeho stoupencLl. Jsem zvcdav, jak
dlouho je;tc loyální a. vlastenecké abcanstvo ta bude trpet.
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C í c h I e baj í š.

~lr. Hearst, jenž vydává v Chicagu lIerald 'Ind Examiner a
vydržuje si zv:láštního experta pro zkoumání výkonm~sti zamest·
nancu, dává vkládati dO' o'bálek. v nichž zamestnanci dostávají

SVl1j plat, lístek s temito slovy:

»Nemyslítc-li, že Herald and Examiner jsou nejlepšími novI
nami v Chicagu, pak tahle nejsou Vaše peníze.«

Strach ze trináctky,

Chicago Tribune aznamuje:

Pri jedné ze zkoušek, kananých na dnešní svatbu miss Mar

get Shawové s dekanem Stanchfic1dem Arnoldem, bylo shledáno,
že schodištc na Shawave statku, kde obrad se má vykonati a
pa nemž párek má kráceti, se skládá ze trinácti stupnu. Aby
l1cbyla nejmenší predzvcsti neštestí pro tytO' zásnuby, ~lr. Shaw
ihned na1'ídil, aby byl pridelán další schod.

Dar w i n o vat h e o r i e.

Ctihodný Noel Gaines z Frankfurtu v Kentucky prohlásil, ja.k

píše Associated Press:

Profesori, kterí ucí, že predky lidského p'Okalení byly opice

.s ocasy, by mcli býti povcšeni.

K r i e g s s c h u I d f r a g e.

Tem, kdaž se zabývají zkoumáním viny na. válce, prispeje
objev dftstojnéha Z. B. Phi.1lipsc, predstavenéhO' kostela Zjevení
Páne ve \Vashingtonu, jak o nem podává zprávu Past:

Utajený k'Omunismus a žadný militarismus ani hospodársld
expanse zptlsobil svetavau válku.

Umcní prodávati.

l,nsert v Chicago Tribune:

Když decko kricí, prodává se isamo své matce. Jeho plíce
jsau prvním zarízením, jehož se naucí užívati k pranikání do
sveta. Za cas potom pozná, že také se mttže damaci lichocením
toho, co .chce. Lichoceni je mnohcm jemnejší formou proda.vac
ství a dítc ha mtHe užívati, aby se dastalo ke svým peneztlm.
.\le pustý rev je lepší.

Pradavacství je velikým umením. Lze ha užívati ruzným zpu
s0bem a obycejne vo,lá pa druhé strane - po, kupci. Ale jedna
osoba muže býti také zároven prodavacem i kupcem. Mužete

sám sobe prodati na. pr. myšlénku.
Zkuste to! Zkuste si pradati myšlénku, že praniknete ve svétc,

majíce prO' pacátek 'Vkladní knížku.
Kricte na sebe ! Lichotte i! Prodávejte si! Bude nás tcšit,

když vám pri tom pO'111tlžemc.

CONTH,ENTAL AKD COMMERCIAL BANK.

D i v y kre s t a n s k é v c d y.

Ctená rka Christian Science Sentinelu píše tomuto listu:
Pred nckolika léty muj malý psík zrejme vypil roztok zlra.

vého drasla. Byl nalezen za nekolik dní a bylo shledáno, že jeho
jazyk je znicen, >smrt se zdála nevyhnutelnau. Mtlj manžel na
léhal, abych dala psa chloraformovati a ríkal, že t'O bude milost
pro to ubohé zvíre. Vzpomncla jsem si na. slova: Verte v Boha
vždy více! Absolutní verou v Boha naplnena, admítla jsem do
voliti, aby psíkovi byl vzat život. Trikrát za den jsem omývala



lhtomnosL

S. S. Gertrude Eyles.
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starému válecnému koni, slyší-li troubit polnice
k útoku ...

Ale loni' na podzim mel jsem príležitost pohovoriti
s rusk\'mi lékari - mezi nimi i s komisarem Dr. Se
maško' - o rusk~'ch epidemiích po roce 1917, a mám
v ruce jejich oficielní zprávu: tu jsem se zachvel h~LI
zou, vida. že staré zvesti o morov~rch ranách, vyhublv
ších celé národy, mohou se zase státi skutecností.
Vždyt Rusové pocítají sami své ztráty na životec~,
zpLlsobené porevolucními epidemiemi, na osmnáct ml
lionLI lidí ...

Veda, která se zab)'vá studiem prícin, pohybu a zá
niku epidemií, jmenuje se epic1el:niologie. y ~ení tuzye
stará, není tuze hotova - ale prace pokracuje zdatnc.
1.eží v povaze veci, že tato práce mLlže b),ti jen charak
terem rázu mezinárodního - práce v hranicích jed
notliv\'ch StátLI a zemí mají sice svLIjve1ih význam
lokáln'í, ale pro mOCll)' chod v~lik~'ch epic1~I~ií mL~sí
b)ti skládány kámen ke kamel1l a nelze dbatl hraniC,
jedná-li se o neprítele, kter)' jich nikdy neznaL Ko
necne proti mezinárodnímu nebezpecí ~ ja}<ým jSOL~epi
demie, je treba i mezinárodních opatre11l: ~roto, 1 pro
studium i pro obranu utvoreny byly mezll1arod11l kor-
porace. y v. ..

V hranicích strucného clánku mozno VSll11110UtlSI

jen hlavních a nejzajímavejších, bodu., v .,
Máme skupinu chorob, ktere se, mime ~YSk!'t~ljl

mezi obyvatelstvem celého sveta stale, a pusobl jen
ohcas epidemické vzplanutí: je to ku pr. spá~a, tyf
brišní, spalnicky ~ mn~h<:>)in)'ch. N ~pro!~ tc:n~:l je s~u
pina chorob, ktere udrzujl se v menslm CIv~tslm vP?,ctl~
jen v urcit)Tch krajinách, ~ oc~tl1dVYl:~zío~cas .vetslml
ci menšími plameny do ruznych krajll1 svetovych: ku
pr. ne':tovice, tyf skvrnitý. cholera, mor. .

Príciny epidemického vzplanutí u prvé Skup111yne
jsou posud u všech nemocí úplne objas~~n:r' Pomern,e
nejjasnejší je epidemiologie u tech nakazhvych nem9~'
kde nakažlivina vniká do tela zažívadly: u tyfu bns
ního a jeho odrLld, cholery a dysenterie. Ce~ty inf;k~e
a zpLlsob boje proti epidemii jsou tu tak eVld~ntl1l" ze
každou takovou epidemii dnes rádná zdravotl1l sprava
musí míti úplne v ruce a musí umetj b~zJ?~cnve}~yc1:le
zdolati: ba co více. jsou máma opatre11l, jlChz setren] ~1
lze temto epidemiím zabrániti. V ol:cích, zemíc,h" sta
tech s provedenou assanací (kanahsace, dobra vod.a
pitná ~ yžitková. zdr~v~ bydlen~~ !yto .chor.ob;: vym!
zely: JejIch vyskytovan I - zvlaste epld~mlc~~ - je
vždy znamením, že v ohci. okn~~e, zem], .sta!~ to vS,e
zdravotnictvím není docela v poradku. Nejlepslm pn

kladem je Praha - do let 1910 ,známá. po svete )~ko
})ein Typhusnest« - od za,vedel1l ka~al~sace a, ka~an
ského vodovodu tyfu prosta. od utvorem Velke PI ahy
znovu ohrožená drohn)'mi epidemiemi tyfu v zdravot-
n.e zanedhan)'ch predmestských obcích.. ., ..

Daleko nejasn~jší jS\lu pome1Jv~pidem~ologlc1~e_u:jl
n)'ch choroh prve skup;ny. ~J vetsl.ny Zo I1lch.~lel11:ncl~l
PLlvodce choro,by. u nekterych am 7yusol? jl,ch pren~
šení. ZpLIsohují - na pr. spála - ohcas nah1e epldemlt
z neznám)'ch prícin: epidemie mají nekdy ráz docela
lehký, nel~dy mají prevahu prípady težké. a sm~teln~.
Starí lékari mluvili proto o jakémsi »gemus epldeml
cus« - o ta jemném charakteru jednotlivých epidemií,
casto zoufale d{blec1ném. Dnes vidíme do veci aspoií.
tolik. že tu není asi nic tajemného, žádný »genius« 
n~'hrž proste naše nevedomost: a úsi lovné práce tisíce

Dr. Lad. P. Prochá:Jka:

O epidemiích neco máloi o chripce.
Y, odchovanci moderní hygieny a praktictí bojov
níci proti nekolika slušným a vlídn~rm epide

[1, nemáme tuze pro strach udeláno. Ba priznám
~t le slyším-li ci ctu. že nekde nekterá vážná infekce
zajná hroz.it epidemick)'m rozšírením. že je mi jako

VEDA A PRÁCE

Log i c k ý v ý k Ia d v Ý voj o y' é t h e o r i e.

Dustojný Charles F. Bluske z Ashewil1e v Sev. Karolíne

praví:

Po mnohaletém studiu jsem shledal, že každý ruský bolševik,
socialista, neverec a anarchista verí ve vývoj. Jsou to lidé, kterí
nemají náboženského základu ani vysokých ideálu krestan,ských.
S touto smeckou nevcrcll jde tlupa slabomyslných kazatelu vý
mje spojen.i:ch s dáblem. kterí jsou v církvi a rouhají se Kri

stu, popírajíce Jeho zrozcJ;.i Z I)anny, jeho vykupitelskou 'Jbct,
jeho božství a telesné vzkríšení: jinými slovy: jsou to oslov
W kazatelé bez víry. Tato smecka se skládá z vydavatel li novin
a vedátoru, kterí by meli být vYP'Jv~zeni z t~to zemc, poncvadž.
r.apadají vysoce morální základ stvorení lidského života, kre·
slanství a civilisace, nebot nejsou to 100%ní Americané, nýbrž
hloupá sber ne vedom cli, vychovaných bláznll, kterí usilují o sní
žení i'vého vlastního 0rgamckého živola na úrovell opice nebo
jiného živocicha. Vezmcte osh, prase a, smradocha, spojte je
dohromady a máte vcdecktho evolllcionistll a lllodernistll.

l\1 ode r n í t r e s t n í p r á v o.

Pittsburgh Press oznamuje z Greensburgu: Tri hoši, obvi

není, že vešli do ji\stého domu, aby tam spáchali loupež, byli
potrestáni trestním soudem, jenž jim narídil, aby chodili pra
videlne do kostela a do nedelni školy po nejbližší dve léta.

Prí s p e vek k h i s t o r i i A m e r i k y.

Dústojný Barrett R. Brickner, rabín v Clevelandu prohlásil
podle zprávy Plain-Dealeru:

Kolumbus objevil tuto z:mi na žádost židú, kterí toužili, aby
mcli útocište v Novém Svete.

jeho tlamicku vodou a na,lévala mléko s ovesnou moukou do

jeho hrdla, opakujíc mu nahlas vedecké zásady bytí ze strán
ky 468 knihy, kterou napsala Mary Baker Eddy a ktera se na

zývá »Veda a zdraví s kHcem ke Svatému písmu«. Pak jsem
ho jemne položila do postele a nechala ho v Boží péci bez nej
menšího stínu pochybnosti. Tak jsem pokracovala. Po celou tu

dobu se mi neustále ríkalo, že se zklamu a že nerozumím nále
žite tomu, co chci dokázat za podmínek tak zvláštních. Po celou
tu dobu však jsem tvrdila, že Boží síla je dostatecná, dokázala,

že moje víra je nezviklatelná a že krestanfká veda je poroz
umcním BQha a, že nemúže zklamati. Po nekolikamesícním boji
jazyk psíkovi zase narostl a on chlemtal a polykal zase své
mléko sám, jsa úplne zdráv.



pilných a casto hrdinných lidí uhlodává stále více a
více na staré povere, a nahražuje ji ved~nÍ!p a stále
lepším vyzbrojováním proti útokum techto epidem~í
Specielne urspály udelaly se poslední léta ohroWé PQl
kroky, a není daleka doba, kdy budeme moci ,všecky
deti proti infekci spálou ochrániti.

Druhá skupina nemocí, cíhajících v záloze v nekteré
zemi, až najdou príležitost vyraziti do sveta, je velice
potouchlá a nebezpecná. Mezinárodní organisace snaží
se vésti je po celém svete v bedlivé evidenci, meziná
rodní smlouvy ukládají všem státum, jak proti nim
bojovati. U nekterych z nich - ku pr. strašlivého moru
-zdálo by se, že by bylo nejmoudrejší, vykoreniti je
tam, kde se neustále drží v záloze; ví se ku pr. celkem
velice presne, ve které cásti Indie britské je mor doma
(endemický), a byla položena Anglicanum prímá otáz
ka, proc to trpí, proc - tito prúbojníci a nejlepší prak
tikové hygieny v celém svete - mor v tom kousku své
Indie nezdusí? Ale vysvetlili to vylícením domorodého
života, náboženských zvyku a charakterem zeme i lidu
tak, že bylo jasno, že to násilím nejde, a na tichou práci
že potrebují mnoho let.

Proti temto chorobám však byl zorganisován takový
mezinárodní boj, že za klidných pomeru jsme proti
nim dobre chráneni. Nová mezinárodní smlouva zdra
votní, projednaná v léte 1926, týká se cholery, moru,
tyfu skvrnitého, neštovic a žluté zimnice. Vyskytování
techto nemocí musí býti telegraficky hlášeno jednak
mezinárodnímu zdravotnímu úradu v Paríži, jednak
zdravotnímu komité Spolecnosti N árodú v Ženeve; toto
vydává týdenní bulletin, obsahující zprávu o všech prí
padech nakažlivých nemocí, hlášených z celého sveta.
Služba tato funguje bezvadne - každého týdne má
každá vláda, každý zdravotní úrad sveta prehled o epi
demiích a hlášených nakažlivých nemocech z celého
sveta. Ale zdravotní komité Svazu Národu šlo ješte
dále, zrídilo v Singapuru centrálu pro výzkum epide
mií v Oriente, a nejnoveji v Alžíru pro Afriku. Ame
rika - emancipující se stále úsilovneji od Staré pev
niny - zarídila si svuj úrad »panamerický«.

S touto bedlivou sítí evidencní souvisí neméne pro
pracovaná mezinárodní pravidla obranná, tykající se
hlavne provozu námorního, ochranné služby v prísta
vech, služby karantenní atd. Ochranná tato opatrení
jdou do velkých podrobností - až na pr. k organisaci
mezinárodního boje proti krysám, jichž kožní cizo
pasníci (blechy) byli usvedceni jako hlavní rozširova
telé moru.

Celkem možno dnes ríci, že takový chod epidemie
morové neb cholerové, jdoucí širokým pruhem a ry
chlým behem od východu k západu zemekoule, jaký se
objevoval pomerne casto v stredoveku i nedávném no
voveku a zdecimovallidstvo, není už dnes možnÝ, pred
pokládáme-li jednu nutnou podmínku: mír a sporádané
pomery.

Vývin a prubeh epidemií nezáleží pouze na infekci:
záleží také velice na sociálních pomerech. Celkem mož
no ríci, že cím lepší jsou sociální pomery - hlavne
cím vyšší je všeobecná životní a hygienická úroven
všeho obyvatelstva, tím menší hrozí nebezpecí veli
kého vzrústu epidemie, tím úcinnejší a rychlejší je boj
proti ní. Cím horší všeobecný sociální stav obyvatel
stva, tím více se nemoc šírí, tím je vražednejší, tím je
boj proti ní težší. Evropa byla za války navštívena
všemi témer chorobami epidemickými; v celé Evrope
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podarilo se je zvládnouti, docházelo jen k malým míst
ním epidemiím; ale když na Rusko prišel po vojne
hlad, úpln)' rozVrat administr;;tt~vní i mravpí, rozbujely
epidemie do ohromn)'ch rozmerú a zkosily hekatomby
lidí. Západní Evropa nemela do podobných pomerú
daleko - myslím, že rok 1918 byl tak krajní mezÍ,
za kterou by byl nastal hlad a s ním domác; revoluce
na všech stranách a strašné rozbujení epidemií. A má-li
se ceho báti Evropa z príští války, není to jen strach
z milionú padlých bojovníktt: úplný rozvrat hospodár
sk)', jejž musí nezbytne prinésti každá válka neb velká
revoluce v príštích 20-30 letech, pokud svetové ho
spodárství nebude zkonsolidováno, privolá strašné stí
ny težkých epidemií z východu. A v nastalém rozvratu
správy, mravLt, zásobování, potravinné produkce, za
všeobecné bídy a hladu prestane všecka pomoc lidská,
všechen boj proti epidemiím, a Evropa vymre po ru
sku. A to, co vydržel ruský národ se svou mladou a
nezkrotnou živelností, sotva by vydržely enervované a
vetšinou degenerované národy západu Evropy.

Studie epidemiologické ukázaly ješte jiné zajímavé
poznatky. Vetšina nakažlivých nemocí prodelá se je
nom jednou - telo je pak proti opakování téže infekce
chráneno. Dnes víme, že ochrana ta spocívá v tom, že
v krvi vytvorí se látky ochranné, které bud bakterie
samy neb jejich produkty jedovaté nicí a paralysují,
cili zpúsobí t. zv. immunisaci individua proti urcité
nemoci. Toho bylo využito k ochrane proti infekcím:
bud se telo umele nakazí infekcním agens, ale seslabe
ným, a vyvolá se mírné onemocnení, jež zpúsobí trva
lou nebo docasnou immunisaci organismu: tak ocko
vání proti neštovicím a rúzné moderní methody t. zv.
aktivní immunisace -- t. j. kde mírnou infekcí prinu
tíme telo, aby si vla'itní aktivní prací vyrobilo potrebné
protijedy, jež zpúsobí immunitu: tak ochranné ocko
vání proti tyfu, spále, difterii atd. Nebo necháme ne
moc infekcní probíhati na zvíreti, jež jsme umele infi
kovali; když pak zvíre vyvinulo ve své krvi protijedy
immunisacní, odebéreme mu tuto krev, a po potrebné
úprave ji vstrikujeme onemocnelému cloveku. Dodá
váme mu tak protijedy immunisacní již hotové, ty pú
sobí velice rychle a hojí chorobu. Tomu ríkáme pas
sivní immunisaci, protože tady telo lidské na výrobe
protilátek aktivne nepracuje. Sem patrí hlavne jedno
z hlavních dobrodiní lidstva - serum proti difterii.
- Pri vynálezu tohoto sera se myslilo, že budeme brzo
pány všech infekcních chorob, že jenom vyrobíme zví
recích sér ze všech nemocí, a bude konec trápení ...
Bohužel príroda není tak schematická. Ruzná infekcní
agens a rúzné bakterie mají své prapodivné a naprosto
rúzné vrtochy, a dají si tajemství své záhuby vyrvati
jen vytrvalou, težkou prací a cetnými obetmi. Ale pre
vrat v boji proti epidemiím, zpúsobený temito metho
dami, je ohromnÝ: neštovicné epidemie zmizely všady,
kde obyvatelstvo je proockováno; v celé rade zemí už
se ockuje ochranne proti tyfu brišnímu, proti cholere
(naprosto spolehlive!), ba i nejnoveji proti spále. A
není nejmenší pochyby, že výzkumy pújdou rychle
dále, a že snad není ani tuze daleka doba, kdy hygiena
bude míti všecky infekcní choroby úplne v ruce.

Prejde-li krajem epidemie, zustávají ovšem lidé cho
robu prodelavší immunními. Tak svého casu v Praze
bylo skoro všecko domácí usedlé obyvatelstvo immunní
proti tyfu, a Podskaláci mohli klidne se vysmívati fy
sikátu, který varoval pred pitím vody vltavské, a pili
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Pane redaktore!

o
Ke lmtolickému kaleidoskopu.
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Mala iides. Tázal jsem se v predminulém císle »Prí
tomnosti« všech clenu rídícího redakcního komitétu
N á rod ní c hLi s t u, zda se osobne staví za ne
otištení interviewu presidenta republiky ve vánocním
císle receného listu. Behem ctrnácti dnu clenové re
dakcní rady nedali odpovedi, ve které by se prihlásili
k odpovednosti na onom nezvyklém kousku. Musíme
tedy soudit, že za dotycnou neslušnost nést odpoved
nost nechtejí a nemohou. Nad to se mi dostalo z re
dakcního komitétu soukromého sdelení, že kompetence
redakcní rady je jen novinársky-technická a že inter
view presidenta' republiky a otázka jeho neuverejnení
jí predloženy nebyly. Tedy tím padá odpovednost plne
na onoho pána, jenž na novinách není podepsán a vlád
ne jimi k ostude žurnalistu a ceské publicistiky vubec.
Tím se prípad s interviewem presidenta republiky
podstatne zjednotlušuje. Není to prípad N ár o dní c h
L i s t u; je to osobní kousek dra Karla Kramáre. Toho
nebudiž zapomenuto. Karel Cape!?

Snad mi laskave poprejete místo k nek"Jlika poznámkám
k Hromádkove clánku o dnešním katolicismu se stanoviska ces·

kého protestanta.

Nesporne je sta( psána bona fide a obsažne a pokud má po
uciti naši verej nost o oživen.í náboženského ruchu v katolické

církvi po válce, pokud má býti jal$i prehledem zjevu v katoli
cismu se vyskytujících, k~eré mohou vydati svedectví o tom,
že tato církev není snad duchovne zcela mrtvá , že cerpá d.1.1e

ze zdroj u krestanského ucení, hlavne po stránce krestanské mys
tiky a touhy priblížiti se, Boží milosti, síly k novým projevum
života, bylo by lze ji jen vítati" Také dedukce, že »náboženské
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odhadoval úmrtnost tak na jeden k tisíci; vetšina prí
padu do týdne se uzdraví bez následku' detí tentoNrirte
dC'hurav'elo méne než dospelých. A p~zorujeme sta~ý
jeden zjev: objeví-li se nejaká akutní infekcní choroba
náhle ve velkém poctu prípadu epidemicky, mizí ná
padne ostatní nakažlivé nemoci. Letos nám delala veli
kou starost v Pra·ze difterie a spála - ale co prišla
chripka, ztrácejí se znatelne. Považte k tomu, že proti
jin)'m nakažlivým nemocem chripka má tu vlastnost,
že prodeláte-li ji, nejste proti dalším infekcím immu
nisováni; následkem toho nemáte proti ní ani aktivního
ani passivního sera immunisacního neb lécebného.

Videti, že tato ner;;oc posud .dt:.ží-nás hygieni~
hodne v šachu; CG-se dá proti ní doporuciti, ce1li jste
už v denních listech. Na dukaz, jaká je to choroba ne
zbedná a nevázaná, uvádím jen, že zmocnila se i fysika
pražské veleobce, a tO' práve když se ubíral na schuzi
mestských okresních lékarl\ svolané k úrade o nutných
opatreních proti - chripce ...

z Vltavy ostentativne a zustali zdravými. Ale když pri
šla do Prahy služka z venkova a napila se vody vltav
ské, mela urcite tyfus do trí nedel. Nebo halictí židé
byli už tak proockováni tyfem skvrnitým, že u nich
probíhal pod docela mírnými príznaky; ale nakazili-li
našeho cloveka, zpravidla zahynul.

*
(lánecek tento nebyl by úplný bez jedné vážné pn-

pomínky. Co bylo shora receno, platí o 1. zv. akutních
- prudk)'eh nemocech nakažlivých. Ale my máme
také chronické choroby nakažlivé, a mezi nimi zvlášte
jednu, která tvorí u nás stálého trpkého hosta, stálou
epidemii, vlastne endemii; chorobu, která kosí petkrát
tolik lidí chudých a sociálne slabých, než dobre situo
vaných; chorobu, která zabije rocne dvacetkráte tolik
lidí, než všecky ostatní akutní nakažlivé nemoci do
hromady: tuberkulosu.

Boj proti akutním infekcním chorobám bude už brzy
na plné výši; je už nejvyšší cas, aby se fronta obrátila
celou mocí a ze vší síly proti strašnému .lidovému mo
ru, jaký dnes predstavuje tuberkulosa. Je proto jiste
dobre odtivodneno podání Ceskoslovenska, ucinené le
tos Mezinár. úradu zdravotnímu v Paríži, aby i proti
tuberkulose zahájen byl takový spolecný mezinárodní
boj, jaký byl tak úspešne organisov;Ín proti akutním
nemocem nakažlivým. *

To, co j em tady posud napsalo epidemiích, zajisté
d)'še i jakousi p)'chou a ješitností praktického hygie
nika: jenž prece rád uvede užaslé ctenáre v obdiv, jací
my Jsme to dnes už chlapíci a jak už si na epidemie
umíme vykasat rukávy. Kapitola o chripce tuto zár
kolem naší hlavy trochu zatemní a pocuchá. Chripka
je mezi infekcními nemocemi pravé enfant terrible,
úplný ulicník; nedá se ani porádne poznat, nedá se
spoutat do žádných pevných pravidel, jako takový se
riosní a težkopádný tyfus brišní nebo falešné, naduté
neštovice. Jednou priletí, zpusobí spoustu rýmy a
kuckotu, pozlobí lidi ctyri - pet dní a zmizí bez dal
ších škod; podruhé táhne ta jemne a bije kol sebe mo
rovými zánety plic, smrtícími za .jeden až tri dny; pak
zase potýrá zažívadla, a jindy sedá lidem na nervy a
do mozku. BÝvá dLlsledná ve svém charakteru - když
prišl~ jako infekcní katarrh horeních dýchadel, pak
už SI v tomto stylu svých šest - osm nedel rádení
odbude. a zmizí pak rychle, jak prišla. Její diagnosa
je obtížná; šírí se nejen dotekem, ale patrne i vzdu
chem; infikuje najednou takovou spoustu lidí, že ne
nltUeme ani zdaleka pomysliti na svoji hlavní zbran
na zacátku všech epidemií: isolaci prvních prípadu.
A povinné hlášení? Obycejne než dojde na úrad, pa
cient už zase behá - a kdybyste i stacili desinfikovati
denne tisíc bytLI- co je to platno? Stací provetrání,
a ulicník vyletí oknem bez zbytku. Vysmívá se více
méne i kurýrování: dejte si pozor na ty nemoci, proti
kter~'m se doporucuje tisíc prostredkll, a o každéin se
tV'ji, že je znamenitý: to bývá u tech nemocí, proti
kL '{m doktori nic naprosto spolehlivého, specifického
nel ljí. Nebot nebudete nikdy císti, že se proti malarii
do) rucuje tisíc jistých medicín - prO'tože každý ví,
že chinin bezpecne vykurýru je.

'I J epidemie, která pri šumela letos od západu a šine
se 'Jchle širokým pruhem pres Evropu, zdá se býti
pravdu charakteru dosti milosrdného. Až posud bych



<li kulturní .slabiny zdají se býti jinde, než se všeobecnc myslí«
a })Že ncbude náboženské obrody u nás, nebude-li náš pomcr ke
katolictví 'Jdpolitisován a zbaven rozmanitých národních a

pseudovcdcckých hesel« se zdá býti na prvý pohled zcela správ
nou. Pri podrobnejšim rozboru dalo by se ovšem namítnouti,
že katolictví se aspon na venek vllci jiným smcrtlffi duchovním
projeV'Jvalo vždy nesnášenlivc. Papežství samo jako represen

tacní instítuce a celá odstupllovaná hierarchie církve katolické,
jsou vlastne instituce mocenské ku zajištcní nadvlf.dy církve

zrízené. Z této struktury a ješté v:ce z pojetí poslání církve kato
lické ,na zemi vyplývá, že snášenlivost a shovívavost nemuže

pýti dobre vlastnosti kat'Jlicl;ou. Prirozene se potom naskytá,
otázka, zde máme práve my, ti druzí, zalO'žit ruce v klín, zle
Yiduvat svl"tj pomcr ke katolictv-í-a-dívat ;se s klidem na výboje
jeho bojovných formací?

N amitne se mi, že by se tomu dalo celit prohl'Jubením na

šeho náboženského' presvedcení, zopravdovel1lím našeho' života
vybudovaného na zásadách protestantismu. Ano'., ale jen tehdy,
kdyby už byl tu živý zájem o vcci náb'Jženské, o hledání pravdy
a otázky duchovního života vtlbec se týkající. Ceští bratri nevy
stupovali výbojne a prece svým príkladem a životem pusobili na
mnohé. Ale protireformaCe umrtvila v našem národe cit nábo
ženský, yctšina národa jev vecem náb'Jženským úpl,ne lhostej-'
nou, a úkolem církví, pokud je proveditelný, je opet tuto vet
šinu v prijatelné formc pro myšlení a život náboženský získat.
Pro protestantismus ceský by se lehce mohlo státi 'Jsudným,
kdyby nevidel v dnešním bojovném katolicismu a v jeho konec
ných cnech neprítele. prijal-li by názor, že odpor proti kato
lictví je })d'Jkladem naší náboženské, kulturní a vedecké plýt
kosti« a ne príkazem sebezáchovy. Potom by ovšem nutne mu
silo dojíti k rcvisi pomeru ke katolické církvi a evangelíci obtí
ženi tímto názorem nutne by musili dojíti k rozmelnení vlast
ních náb'Jženských zásad a presvcdcenÍ a vydati se na nejisté
lodicce nhných kompromisll do príboje poválecného revisio
nismu a hledání nových cest s pohledem zpet, kde by meli potom
všechny vyhlídky na ztroskotání jak'J svetový názor náboženský.
My,slim, že toto by bylo nejvíce na škodu práve protestantismu
reformacnímu, na jehož pu(le prof. Hromádka prece stojí. Bu
deme-li O\Yluštcti pevnou pudu vlastního protestantského sve
tového názoru a budeme-li jiné svetové a náboženské názory

považovat za stejne dobré a snad i lepší, protože })vyzarují
sílu, prítažlivost, p<Jdmanivost a oc1,oIln<lst«,pak ovšem nejsme
žádnými prote tanty, leda na papíre, o bylo by lepší, kdybychom
se podmanivé a prítažlivé sile toha druhého náboženského názoru
cele odevzdali. Myslim, že toto v daném prípade není sice zcela
na míste, ale bylo by to zcela logické. Myslím také, že zevní

síla a moc katÚ'lické církve spocívá práve v první rade v tom,
že se vzpírá jakémluwliv ú<;tupku ze svých dogmat a názorll,
i za cenu ztrnulosti, vedouc. že, jakmile jednou opustí tut<l

pevnou, tradicí podepren'Ju plldu, ztro~kotá.

Podívejme se ostatnc blíže na ,skutecnou schopnost vývoje a

p,okroku u katolické církve. Zajisté j,sou v katolické církvi,
hlavne na západc, myslitelé, kterí se snaží, pokud lze, prohl'Ju
biti svcto\'Ý názor' katolicismu a osvoboditi jej z oné lesklé

barokní hravosti, která tak lahodí nckterým pokrok'Jvým li
dem. Chtejí mu dáti schopnost presvédceni o vnitrní nábožen
skou obnÚ'vu, která by umožiíovala další vývoj. Zkušen'Jst nás
ucí však též, že tato hnutí, známá jako modernistická, zllstala

vždy jen nezdarenými pokusy, že katolická CÍrkev neupustila
nikdy a neupustí od svých pevných dogmat, od své liturgie

a od pr'Jjevu zevní, slepé" davové zbÚ'žnosti, t1-eba se tím
vzdalovala více a. více od proudení moderních názorll duchov

ních. Je tO' neco jako monumentální, šedá stavba z minulÚ'sti,
které vidíme v .našich mestech. která svými r'Jzmery a mohut-
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nými základy budí respckt. Líbí se mnohým, ale bydlet v po
dobné stredovcké budovc by asi chtcl málo kdo. Jsou lidé., kterí
jinde ncbydleli, neznají m"lderní h.ygieny a požadavky, ti jsou
v ní snad sp<Jkojeni. Ale jen lidé neVIdoucí vcci v jich sku
tecné hodnote anebo zanícení obdivem pro barokní památky
mohou ji vyhlašovat za dOKonalou a naší d'Jbc vyhovující. "Mys

lím, že jeden pohle • dovnitr by je presvedcil o opaku.
Cituj i z "Kato!. kaJeidosk'Jpu«: "N echci všetecne analysovat,

vím, jak jeden' falešný pohled a dotek pripraví oko pozorovate
lavo o všechn'J bohatství a plnost Božího svetla.« lnu ovšem,

to je to'! Subjektivní názor a ~liba jsou mi nekdy milejší než
vccný rozbor. Pak ovšem vypadá CÍrkev katolická imposantnc a

pLlsobí podmanivým dojmem, díváme-li se na ni takto a neanaly
sujeme-li. Pak je možno ovšem církvi bez námitky vyhlašovati
a uctívati jako projev evangelické prostoty a svátdstného za
níceni v podstate pathol'Jgický zjev - v pripade Terezie a Je
žíška stací práve ten jeden »všetecný pohled« - kde slabé
telo lidské.nemajíc odvahy žíti prirozeným životem, hledá si
náhradu v smyslovém opojení jinde, pak je možn'J' videt v kláš
terním zanícení duchovní a náboženské rozpetí, potom i kato
lická lithurgie muže být podstatným projevem lidské, sc. kat'J
lické duše.

Ale nám protestantlllll tato rÚ'zmilá barokní hravost a mystické

touhy 'a vzmcty nestací. Dlužno' sí uvedomiti, že protestantismus
vznikl práve z analysy a odkrývání tech tajemných a trpytných
cl<)11, kterými CÍrkev katolická zakrývala nedostatek živého

obsahu a svou pomcrnou náboženskou chudobu. Kdyby nebylo
odklonu od bezmyšlenkovitého a vnitr'né neopodstatneného pro
jevu zbožnosti, kdyby nebylo reakce prÚ'ti nahrazování vnitrní

spoluúcasti verících lithurgickými obrady, kdyby nebylO' analysy
a kritiky s'Jucasných náboženských rádtl a života, kdyby nebylo
hledáno návratu k živému slovu Písma a opravdu náboženskému
cítení a k mravnému životu, nebylo by Ceských Bratrí, nebylo
by refo'fmace. Evangelík dychtí po svcdectví Písma, oné náplne
duchovních a mravních príkazll Božích, odmítá mystické roz
citlivení a eucharistickou milost. Nic nemá vlastne sprostred
kovat mezi Bohem a mnou, leda syn Boží. Osobní bezprost:'~d
n06t, 'Jsobní víra a zbožnost. Nic jiného než žalm, modlitba,
fwedectvÍ Písma - to vše je prosté, strízlivé, jednoduché. Zvlášt
ních forem tu není. aspon ne presne ohramcených. Estheticky
založeným, zaníceným a vše pevné a nezmenitelné obdivujícím
povahám to ovšem nelahodí. Cituji op~t pr'Jf. Hromádku. (Kato
licism a boj o krestanství): "Ale protestant se nesmí vracet ke
katolickým rádum, protože pevná urcitost a stálost je v kato
lictví príliš draze zaplacena.«

"An'J, cclá ta, monumentálnost i ta esthehcká forma je draze
zaplacena ideovou ztrllJulostí a nemožnosti skutecného vývoje.
Každá velkolepost je vlastne nehybná, neb pohyb ubírá na ve1
kosti. Co v kat'Jlické církvi budí zdání "pokroku a vývoje«, jsou
lidé. kterí vlastne opravdovými katolíky nejsou, kterí usilují
z hlubin svého krestanského zanícení na-pred marne O' reformu
uvnitr a p0'tom bud umlkn'Ju aneb hledají cestu ven. Toto zdán

livé cerení hladiny je ale klamné, v hloubce je vše nehyb-né,
kl idné a strnulé. Jen kdo se nerad hýbe, muže býti s tím spo
kojen. Nechci tvrdit, že protestantism je náboženstvím vrchol

ným, ale možnost pohybu a prízpllsobenÍ se novodobému život
nímu naZÍrání je v nem prece jeDl vetší, diskuse vÚ'lnejší a hle

dání nových cest prípustnejší. V techtO' m'Jžnostech, právc v této
roztríštenosti a nejistote pmtestantismu, pokud se ovšem ne
vrací, ale chce jíti dál, spocívá p~"ek pokroku a možno t stálého
vývoje. O katolické církvi to nelze ríci, i když nám imponuje
její obdivuhodná opravdu organisace, skvelost jejích obrad li a 
pohodlnost žiV'Jta po stránce duchovní v jejím 111l1e.

Souhlasím s prof. Hromádkou, že dnes je lehcí jakýmkoliv



zpusobem, má-Ii jen nátcr pokrokový, kritisovat náboženský ži
\'Ot, než priznat se verej ne ke kreslanské víre a kreslanskému

svtV)Vému '1I4zoru. F'okud mi však je známo, dalekO' více verí-,
cích lidí a lidi s opravdu krestanským názorem nalézáme v ra
dách protest,1I1tských než v lfmc církve rímsko-katolické. Již to
by svedcilo o vetší vnitrní hloubce a pevnosti kreslanského ná
zoru protestantského. \' cem nám tedy v náboženském ohledu
- má býti vzorem CÍrkev katolická? Snad tím, že zavdává prede
v,im podnct k tem pokrokovým kritikám náboženského života?
L nús prirozene, CÍrkev kato,lická representuje v první rade
kre~lanství a kreslanský núz0r svetový. Že potom tím trpí tento,
kre,laJlský náwr vllbec a že težko se v takové zemi ujímají

opravdo\'é ideje náboženské, je zrejmé. Docílíme-li však obratu
neprímou apologií práve církve katolické, byt i tu byl zrejmý
úmysl brúnlti vlastnc onen kreslanský svctový názor, se mi zdá

prece jen býti p<Jchybným.
Otakal' Fleischel'.

Technici a právníci.
1.

\' ážený pane redaktore,

k dopisu v predešlém císle »Prítomnosti" pod titulem »Tech
nici a právníci« dovolte mi nekolik poznámek.

Odvážný clánek, který tento dopis vyvdlal, mel nadpis co nej
otovážncFí: »Jsou advokáti zlodcji?" Jeho argumenty nebyly tak
<ilné,jako tento nadpis - u cloveka shovivavého a svcta a praxe
advokátní znalého by vyvolaly úsudek: ';'I š i,c hni 'advokáti
ne j s o u zlodeji. Scházela tu také definice toho, co se rozumí
zlodejem«. Tento pojem je dvojí: podle paragrafll, a pak 

podle toho druhého. Na príklad, kdo ukradne z krámu dve
housky z hladu, je zlodejem podle paragrafu. Takovým zlodejem
není ani jeden advokát. Kdo však primcje pitomého sedláka
k beznadejnému proc<'lSua pak mu na zaplacení palmáru v dražbe
prodá jeho chalupu a pole a udela z ncho žebráka, ten není
zlodejem podle paragraf!l - ale podle toho druhého nepsaného
zákona. A tu asi pdn Jng. Duben, patrne znalý dobre pomeru

slovenských, by mohl uvésti mnoho prípadu, kde nckterí advo
káh j s o u takoví zlodej i,

Ale - mezi tím zlodejem housky a lupicem chalupy jsou ve
lice cetné a jemné prechody, js<)U i takové prípady, kde není
jasno O jakého zlodcje se jedná, zda podle paragrafll nebo podle
neparagrafu. A pak, takoví dvojí zlodeji jsou i v jiných stavech;
bylo by jen uvážiti, je-Ii jich mezi advokáty více, než u ji-o
ných. Zdá se m~, že je jich tíru více, cím je kde lid hloupejší
.a zaostalejší.

Proc, prosím Vás, se po,rád mluví jenom o tech zlodejích,

kterí loupí peníze, zboží, zimníky a dámské kabelky? Proc se
nemluví takc na pr. o z10dejích c a s u? Patrí sem strašlivá ar
máda úredních i soukromých návštev, dopisovatelll, anket, ko
mi,i, novin a - úradft. Patrí sem však hlavne armáda práv

níkl!, vládnoucích úrady, kterým nerozumí, a kam protol nepatrí.

Bravo, pane inženýrc Dubene, píšete znamenite: »zdržují, zte
žuji a zdražují všechnu technickou práci, pakli ji prímo nezne

možiíujÍ«. Jen d<)volte, aby se smclo slflvko »technickou« na
'hraditi rt"lznými jinými: na pr. lékarskou, školskou, vedeckou,

II" ·~Iecko1 atd, atd. - krátce od bor 1': o U.

),ou všichni právníci ve všech úi'adech takto vinni? JSJU
chni zlodeji casu?

.!.1dme.spravedlivi: jsou obory, které jim patrí, a do' nichž
nikdo nesmí mluviti: to je na pr. celý obor spravedlnosti,

c ); obor státní administrativy politické - rekncme obor mini
sterstva vnitra. Tady je spravedlivo, mají-li žezlo vlády pevne

v ruce, protože to je jejich obor, v nemz JSou od bor n í k y.
Potrebují-li p06udku z jiného oboru, povolají si z n a I c e: all
right!

Ostat,ní úrady -- na pr. lékarské, technické, školské a pod.
podle tohoto vzoru mely by míti v cele lékare, technika, ucitele
atd.; potrebují-li právnické rady, mely by si povolati k tomu
znalce - právníka,

Chyba lávky! V Rakousku byli chery všady právníci, u nás
v hlavách právních byrokratu tato stará vládychtivost straš;
dále. Vede to k strašným škodám, kocourkovsk};m sekaturám,
zamezení všeho pokroku, ve výdclecných podnicích k pasivnosti
a ztrátám, všady pak k zoufalému prodlužová'l1,í vyrízení veci 
inu, zlodeji casu - a ca/5 jsou peníze!

Ale jednu trpkou pilulku, pane.....inženÝre· ruku na srdce!
Kus viny je na.. vlád.ychtivosti nckterých právnik~_
hrají a budou omezeni na své obory, které jim patrí. Ale vy
technikové, lékari, kantori a všichni odborníci postarej te s~

také o t0, abyste pak své úrady také dovedli rídit. Obycejne
to prohráváte hlavne proto, protože každý právnický praktikant
po plll roce své cinnosti v úradc ví, co je tO' akt, císlo exhibitu,
jak se píše to a to, kd0 to musí podepsat a kam to má jít -
a vy to nekdy nevíte ani po triceti letech. Dokavad se temto
malým zlodc'jinám nenaucíte, budete se stále musit chytat práv
níkll za šosy; a nadáváte-li na celé to šíbování spisu a chcete
je odstranit - musíte je napred sami dobre ovládat, abyste
vedeli, cím je dobre nahradit.

Dekuji srdecnc za, místo pro tento dopis, jenž byl pflvodlle
šestkrát vetší, ale byl nemilosrdne pristrihán, abych sám tu
nestál jako jeden ze - zlodcju casu.

Váš

František Cech

II.
Vážený pane redaktO're I

Dovolte, abych se pripojil k názoru inž. Dubna 'Ii jeho odpo
vedi na clánek Dra Dr<íbka »Jsou advokáti zlodcji?«.

Dr. Drábek, nastíniv jaksi mimochodem otázku poomeru práv
níHI a techníkll v první c:~sti clánku, odpovídá na jeho konci
na titulní otázku: Nic více a ,nic méne, než druzí. Ponevadž celý
clánek mluví o právnících - auvokátech kromc malé zmínky'

o právnících ve st<Ítní službc, chtcl bych jako civilní technik,
tedy »ten druhý«, ríci o tom nekolik slov. i'odotýkám, že pu
sobím sedmý rok na Slovensku.

Znám z praxe celou radu prípadu, kdy strany v soudn'Ím sporu
vyplatily advokátní palmáre bez námitek, ac trebas nekolikrát
prevyšuje znaleckou odmenu civilního technika, který ve sku
tecnosti vykonal práci delší casovc a fysicky nepomerne namáha
vejší. Táž strana pokusí se však s vámi smlouvat v tomtéž prí
pade o každou korunu. NedávnOI bylo mi receno pr06tým se
dlákem na tuto moji námitku proti jeho smlouvání: »Pravda,
ale ved fiškáli sú ludia ucení«. To jen tak k charakteristice.

I,ng, Duben zavadil o pozemkovou reformu. Prípadu,' že pal
máre za zastupování velkostatkáru v poz. reforme jsou sta
tisícová a dokonce milionová, je dosti. Pri tom civilní technik,

provádející celou technickou i administrativní práci pri po
zemkové reforme, je obycejne na konce rád, že nedoplatí. Proc?
Ponevadž udržuje pocetnejší a mnohem lépe placený personál,
než je advokátní, celé mesíce, ba i roky na' jedné práci, a po
nevadž práve advokáti mají na tom zájem. aby konecné vy
rešení bylo do nekonecna protahováno a oddalovano, tak, aby
jejich klient prece na konec VY;Vázlz toho lépe, než by podle
zákona mel. Hrubý zisk civilního technika je jcšte k tomu ne

p'Jmerne menší (za stálou práci pocetního personálu), než advo,
kátní palmáre za obcasné osobní zakrocenÍ.
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lhtomnosL.

Pri soukramých parcelacích za nekalikatýdenní práci svého
persanálu i svou vlastní dastane civilní technik menší obnas,
než advokát, jehaž písarka jednaduše apíše za den do farmuláru
kupních smluv údaje vynaté z technikova elabarátu. Tato pí
sarka dostane 20.0-40.0. Kc mesícne, režie je tedy minimální.

Faktem zustane, že advokát pri nepatrné režii má zi,sky
mnahem vyšší než technik s režií vysakau. Jsou tedy na tam
»ti druzí« prece jen mnahem hure. Pro technika je velký abrat
spajelll s malým ziskem, pro. advokáta velký obrat s velkým
ziskem. A to je veliký raZdíl.

F. O. Necas.

III.
Vážený pane Ing. ttlme.!

prvé rade musím Vám vzhledem k dapisu, jímž odpovídáte
na muj clánek, vytknouti nekolik nepresností. Netvrdil jsem
prece nikterak ve svém clánku »Jsau advakáti zladeji?«, že
advokáti zlodeji nej6ou, nýbrž snažil jsem se dakázati, že
zladeji'! mezi nimi není a nic více ani méne než u druhých
povalání, což je jiste Zllacný razdíl. Nechápu také, proc myslite,
že nejsem s výsledkem své úvahy spokojen; ujištuji Vás, že
jsem úplne spakajen.

Jdete ,na mne s císlicemi, pane inženýre, které však neim
panují, panevadž niceho neríkají. Vždyt prece spor je práve a ta,
zda na pr. ty železnice, kterých jsme se náhodau oba již pri
drželi, jsau padnikem prevážne »inženýrským«, jak je nazý
váte vy, ,nebo.»právnickým«, jak bych to snad nazval já. (Budiž
zase mne nyní odpušteno!) K tamu mahl bych prata použíti
stejne dabre Yašich císel ve svuj praspech, kdybych ,stejne sa
moziejme jako. Vy vycházel z opacného. názaru, že tatiž želez
-nice jsou padnikem prevážne »právnickým««, kterýmžto slovem
míním vystihnauti onen mament organisacní a administrativní.
Zdá se mi totiž, že pod pojmem pravozu železnice vyvstanou
Vám, pane inženýre, pred acima talika rozbité lakomativy, které
nutno. Ispraviti, navé trati, které nutno. postaviti a t. p., aniž si
uvedamujete vubec, že celý tento ohramný aparát musí nekdo
úcelne ríditi a spravavati a tCJInejen po stránce tech
nické. Nedomníváte se prece snad, že vyvlastnavání pazemku,'
a nemž jsem se ve svém clánku zcela náhadne zmínil, jest je
dinau prací, jíž se PTávníci v abaru ministerstva železnic za
bývají? Trvám na tam, že na pr. sestátnení Kašicka'-bahumínské
nebo Buštehradské dráhy, vyrešení atázky výnasových garancií
i národahospadársky zdravé politiky tarifní a jiné a jiné veci
nepravede ani dvajnásabný pocet inženýru, co. jich je v mini
sterstvu železnic, nýbrž Vždycky jen onen »neproduktivní« houf
ddbarníku-právníku, který si jinak dacela klidne muže plésti
treba lako.motivu s trakarem.

Jsme-li již u té»TIeproduktivnosti« právníku, tedy podatýkám
ihned, že tento výraz je mi do.sti záhadn)'m, Má-li býti snad
nejakým materielne-kvantitativním merítkem, pak by podle Vás,
pane inženýre, byl mnohem praduktivnejším výrabce tureckého
medu než universitní profcsoL Zasluhuje také pozarnasti, jak
zpusabem velmi ariginelním prišil jste nám právníki'!m na záda
i drahatu našich železnic.

Otázky ft la »kdo. má nejvetší praspech z pazemkavé reformy,
zákana Q ochrane nájemníku a z kamplikovana6ti zákanu da
navých?« (míníte tatiž patrne advo.káty), pripadají mi v této.
sauvislasti dasti nepachapitelnými a. mahl bych se snad stejným
právem ptáti, kdo má nejvetší prospech ze zákona a stavebním
ruchu, ze staveb železnic na Slavensku nebo. z abjednávek ka
nonu ve Škadavce.

Celkem z Vašeho. dapisu vychází na jeva, že" patríte k tem,
jímž právník, filaso.f a podobná ceiládka, je tvorem »neproduk
tivním«, který je na svete jen proto, »aby se stavel v cestu
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t v dri v é pracl mzenýra«, a kterého by byla nejlépe vyhubiti
nejak hromadne. V tom jsme my, právníci, aproti Vám mnahem
méne krvelacnými. Uznáváme zcela loyálne význam práce tech
niku a ani nás nenapadne spláceti Vám stejným a považavati
Vás za abtížné para!sity lidské spolecnosti.

Krome taha budiž nám také ke cti, že: jsme mnahem skram
nejší, než vy technikavé. Žádný z nás neodvážil by se jiste
pastaviti štechovickou prehradu, zato. však znám radu inženýru,
kterí se nijak netajili tím, že ten neb onen proces, treba sebe
kamplikovanejší, by byli vedli dacela lépe než treba starý, zku
šený advokát!

Jinak jsme dva svety pro sebe, pane inženýre. Zatím C9 Vy
na pr. spatrujete svuj ideál v praktické Americe, deBí nás práv
níky, filosofy a p. její v urcitém smeru prímo. strašná plachost
intelektuální, kterau ostatne tak skvele kdysi v »Prítamnosti«
vystihnul ~arel Capek.

Konce svuj dapis, ciním tak v bezpecném vedamí, že jsem
Vás, pane inženýre, ve Vašem (Skálapevném presvedcenIÍ o mé
»l1eprocluktivnasti« a. zbytecnosti nepresvedcil ani za mák. Kdyby
se Vám však nekdy stalo, že by, rekneme, Váš pan domácí
dostal chUt na Váš byt a chtel Vás vystehoIVati na ulici, nebo
kdyby snad berní úrad našel príliš velké zalíbcní ve Vaší ta
balce, nabízím Vám zcela nezištne své »nepro.duktivní« služby,
aniž bych trval bezpodmínecne na tam, abyste je byt jen pro.
tllto chvíli považoval aspon cástecne za »produktivní«.

Váš zcela addaný
Dr. Jaroslav Drábek.

N O V É K N I H Y.

F. M aur"iac: Polibek 111alol1locnému. Ramán. Autorisavaný
preklad Jarmily Fastro.vé. Obálb F. Muziky. Nákl. V. Petra,
Praha 11., Liitzowova 27. Stran 70.za Kc r2.-.

Josef Dobrovolný: Frivolní milování (a jiné výpra.vy k bliž
nímu). Pavídky legionárskéha autara. Obsah: Prestupný den
Evžena Samra. Vera Porfirjevna. Rikša. Kterí mrau, když mi
lují Kalegavé. Obálka Jasefa Capka. Stran r86 za Kc 22.-.
Nákl. V. Petra, Praha II., Liitzawova 27.

Leda: Zemsk.V ráj na nebi. Povídky pro mládež. Z obsahu:
Jak se ceský cert dostal do. nebe. Životní maudrost sv. Kryšpína,
Programová debata a nebeském dni. Babicce Kalendavé zdála se
~ ráj i. atd. Obálku aakreslil Josef Lada. Stran r82 za Kc 22.-.
Nák1. V. Petra, Praha II., Liitwwova 27.

Sidonia de Cara: Saphino 2Ycadlo. Vyšlo jako. 3. svazek
»Libri amarum«. Kresby od F. Molíka. Vyšla v 500 císlavaných
výtiscích. Stran 52 za Kc 27.-. Nákl. V. Petra, Praha II.,
Liitzawo.va 27.

Ed Vermeil: So!~dobé Nemecko. Nákladem »Orbis«, Praha
XII. Za Kc 35.-. Obsah knihy: nové zrízení dané výmarskau
ústavau, palitické strany, parlamentní krise; problém nemecké
jednaty a autanomních snah; krise, které otrásaly, p1"edcasem
samými základ.y ríše, pád nemecké meny, stávky reparace; ne
mecké pomery nábJženské, proletarisace stredních vrstev atd.

K dnešnímu císht prikládáme složenllY pošt.
Ú'r. šek. Prosí'me o vyrovnání nedoplatkt'í za
minulý rocníll a zaslání predplatného na první
ctvrtletí nového rocníkn. Kdo má zaplaceno,
at si uloží složenku pro príští plat.

Adl1tiltistrace.
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