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Politika

Osudy stran.
Ríká se, že naše nynejší politické rozdelení na strany

není definitivní; je prý zastaralé a neodpovídá dneš
ním pomerum. Pres to vidíme, že tento nedefinitivní
útvar se odvažuje tak houževnate držet se života, ja
koby byl definitivní. Nikde není videt, že by se schy
lovalo k nejakému skutecnému preskupení nebo zjed
nodušení. V teorii mají možná oprávci pravdu. Ale
politické strany nejsou jedinými útvary, které zustá
vají naživu proti teoretické pravde. Musíme patrne
pocítat s existencí nynejších stran ješte na hezkou
radu let. V politických stranách je pud sebezáchovy
znamenite vyvinut; drží se života zuby nehty; žádná
z nich není odhodlána skoncit dobrovolne; fakt, že
jsou, je jim duvodem, aby byly i nadále. V tom se po
dobají živým bytostem a to je silnejší než logika. Se
stranami je spojeno tolik zvyku, tolik tradice, organi
sacního díla, stavovských i osobních zájmu, tolik na
dejí a vule k moci, taková hromada úsilí a námahy,
že myšlenku na konec pokládaly by za perversní. Bu
dou míti vuli k samostatnému životu tak dlouho, po
kud to pujde. Není u nás, abychom dali príklad, dvou
stran, které by si byly tak blízky programem a zá
jmy, jako sociální demokraté a národní socialisté.
Teoreticky vzato, mohla by z nich býti udelána jedna
strana. Ale nejde to ani zde, kde by-to bylo nejlehcí.
Zeptáte-Ii se sociálních demokratu, proc to nejde, od
povedí: my jsme jiný typ než oni. A zeptáte-li se ná
rodních socialistu, odpovedí: my jsme jiný typ než
oni. A obe strany to reknou s pýchou.

Je tedy nutno pocítati se zatímní definitivností této
nedefinitivnosti. Každá z našich stran odpovídá neja
kým temperamentum a nejakým zájmum a sedí na tom
pevne. Mimo to, volební rád není prízniv tvorení no
vých stran, a volební soud je zhola neprízniv seces
sím. Tyto dve poslední okolnosti udržují strany v po
rádku jako lednice zachovává maso. Politický vývoj se
bude tedy díti hlavne uvnitr stran. Co se stalo v na
šich stranách za trináct mesícu od posledních voleb?

I.
Pocneme se stranou, která se sama pokládá za nej

vznešenejší. Volby jsou pro politické strany ])<?dobný
mezník jako pro nás NovÝ rok nebo narozen my. O
takových dnech si slibujeme, že zacneme nový život.
Národní demokracie mela po listopadových volbách
mnohou prícinu k dobrým predsevzetím. Má-Ii strana
pouze devatenáct mandátu, musí pokládati ztrát~ šest!
z ni'.:h (cili celé tretiny) za vážnou katastrofu, I kdy z
by chtela posuzovat situaci nadejne. Jestliže strana,
ktetá se prohlašuje za všenárodní, je i s celou tou vše
národností zatlacena presne na mocenskou úroven nej
slabší a poslední, na rychlo udelané stavovské strany,
totiž živnostenské, a jestliže dr. Kramár si nemuže
vykracovati o nic sebevedomeji než p. V. Najman, po
kláda jí to dotycná strana i dotycný muž ovšem za po-

nížení. Je v povaze národní demokracie, že za tím
hledá široko daleko rozvetvené spiknutí. NovÝ živpt po
volbách zacala s pevným predsevzetím: my vám to
oplatíme.

Je známo, co vše zkusila za tím úcelem. Jsouc pre
svedcena, že od strany v nesnázích nikdo nemuže spra
vedlive požadovati stud a dobré mravy, oborila se na
své protivníky zpusobem u nás nebývalým. Protože
však strana, která dosud si ciní nárok na titul strany
inteligence, nemuže všechny hrubé práce p~ovádet sa
ma, a ponevadž mimo to šlo o dobytí novych vrste~,
kterými by ciste stranická agitace nepohnula, byl ude
lán, živen, placen, veleben a na nohy postaven cesko
slovenský fašismus. Toto hnutí melo býti sbernou bu
doucích národních demokratu. Fašistické výkony se
tak brzy nezapomenou, a není nutno se k nim zvlášte
vracet. Nové košte dobre mete: kdyby se byly opako
valy volby na podzim roku 1926, byla by národní de
mokracie, podporovaná fašismem, patrne dobyla zpet
svých starých posic. Obecní volby prinášely jí dosti
znacný vzrust hlasu.

Je ješte stále mnoho lidí, kterí vždycky pribehnot,I
sednout si na vetev, na kterou nekdo povesí tabulk~
s nápisem: »Tady sídlí vlastenectví«, a n~z~oumaJí
blíže, není-li ta vetev natrena lepem. HodI-h se do
sveta heslo, že vlast je v nebezpecí, jiste se sebehnou
nekterí ochotní lidé, aby ji hájili. Odtud zacátecní úspe
chy , než lidé poznají, že není v nebezpecí vlast, nýbrž
jedna strana. Ale fašismus je horecka a horecka ne
muže být trvalá. Ted se zase pujde po druhé strane
s kopce dolu. I národne demokratické vedení by po
znalo že není možno budovati solidní existenci strany
na zichvatech. Ale nestalo se pouze, že kun zhubenel.
Stalo se i, že utek. Splnilo se, co bylo tem~o otcU!?
fašismu už v léte prorokováno: díte se chysta postavIt
se na vlastní nohy a ponechat rodice trudným myšlen
kám. Národní demokracii bude dáno dosyta poznat,
že se dopustila zcela primitivní politické chyby, jestliže
vedle sebe živila nové hnutí. Slabý fašismus by byl
mohl zustati navždy tím, cím mel býti: prípreží ná
rodní demokracie. Ale fašisté, omámeni krikem, který
sami tropili, nabyli dojmu, že jsou silným hnutím. Ná
sledkem toho fašistické direktorium hned po tomto
Novém roce otevrene se zreklo národní demokracie a
dalo na jevo, že mandáty, které muže dostat, si nechá
pro sebe. Dr. Kramár vyslovil teorii, že »fašismus
muže být jen obrodným hnutím a nehodí se za pod
klad strany«. Tenhle krajíc dopadl pomazaným ve
spod: ackoliv je velmi pochybno, že by fašismus mohl
být obrodným hnutím, je jasno, že v sobe uvidel zcela
postacitelný podklad politické strany. )}Moravská or\i
ce« rekla už pred ctyrmi mesíci: cím fašismus bude,
je jedine jeho vecí; národní demokracie se vyznacuje
»národní bezbarvostí, neurcitostí a vlasteneckým te
telením«; nekompromisní nacionalisté ji opouštejí;
»národne demokratická marmeláda nám nechutná.«
Pánové Sís a Hlavácek to dlouho pokládali za pouhé
skotacení. Ted vidí, že to byl válecný tanec. Národní
demokracie se dostává do nepríjemné situace, že bude
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musit tahat za vlasy, které hladila; že to, co tak dlou
ho prohlašovala za bílé, nyní bude nucena proklíti jako
samu podstatu cerni; že peníze, které dala do vínku
konkurentovi, se už nevrátí; že nekterí její funkcio
nári, kterí se dlouho pokládali za chytráky, budou po
jednou odhaleni jako oslové; že dr. Kramár bude nu
cen vzít zpet své »zaplat pán buh za fašismus«. Mezi
fašisty mají nekterí lidé zurivý hlad po mandátu; to
je psychologický základ fašistické samostatnosti. Si
tuace národní demokracie po tomto bolestném rozcho
du je taková, jaká byla v dobe voleb, totiž mizerná,
není-li dokonce o trochu horší. Pa Hlavácek je zna
menitý stratég. Až dosud konkurovala národní demo
kracie ostatním stranám nacionalismem; to bylo její
útocište ve všech zlých dobách; nyní si i na ten na
cionalismus opatrila podílníka. Snižovala jak mohla
svou úroveií., aby se pripodobnila brutálnímu hnutí a
mela z toho prospech. Nyní se všechny ty obeti na
rozumu a na slušnosti ukázaly marnJ"mi. Máme-li
krátce vyjádrit své pocity, rekneme: to vám prejeme.

Obeti, které strana prinesla fašismu, nebyly malé.
S lehkým srdcem odhodila povest strany inteligence,
protože s inteligentním tónem se mnoho neporídí v tech
vrstvách, z nichž povstávají fašisté. Byli byste mysleli,
že lidem více záleží na tom, aby se zdáli inteligentní
mi. Snesla odchod dalších lidí, kterí se nemohli dívat
na to hospodárství. Také prechod prumyslu a financí
do agrární strany, cím dál tím zretelnejší, je v nepo
slední rade následkem techto událostí. Výrobní vrst
vy radeji se ovšem opírají o stranu velkou než o ma
lou. Zejména se však nemohou opírat o malou a pri
tom bourlivou, nesporádanou, ve všech smerech neji
stou stranu. Jdou-li od národních demokratu k agrár
níkum, tedy proto, že chtejí míti pevnejší ptldu pod
nohama.

Národní demokracie ted aby zacínala znovu. Dílo,
na nemž pracovala po celý minulý rok, se jí rozsypalo
pod rukama. Bude musit zase jednou hledat novou
orientaci, protože tu, kterou se s pilnou nesvedomito
stí rídila behem roku 1926, si odneslo s sebou faši
stické direktorium. Na celém chování národní demo
kracie je patrna tragická nejistota o tom, co má delat:
na jedné strane ríká, že nechce jiné vlády v tomto
státe než národní koalici, na druhé strane prohlašuje
tutéž národní koalici za neštestí, protože v ní bylu
nutno delat kompromisy se socialisty; nemá svého zá
stupce ve vláde, a prece je práve tak úplne vládní stra
nou jako každá jiná; povykovala »Nemci do vlády,
my do revoluce«, a když pak Nemci skutecne se do
stali do vlády, nešla do revoluce, nýbrž do koalice
s nimi; stojí na stanovisku demokratického par1amen
tarismu a pri tom podporuje hnutí, které chce poslat
demokratický parlamentarismus ke všem certtlm; pro
hlásila svými zástupci, že ji vládní prohlášení neuspo
kojuje, a pak pro ne hlasovala. Tato polovicatost ve
všem prozrazuje težké rozpaky. Z toho zmatku mtlže
leckterý inteligentní muž zhloupnout.

Do takové situace se sotva dostane strana, která ne
ztratila jistotu instinktu. To, co delá národní demo
kracie, je stále vedeno jedním zájmem: jak se státi vel
kou stranou? Tady je dobrá rada drahá. vývoj v r.
1926 nikterak nepriblížil národní demokracii ideálu
velké strany. Myslila, že fašismus bude širokou silnicí,
po které se pohrnou davy, chtivé legitimace strany.
Ale ted zase sedí na holé zemi.

Národní demokracie má težký osud: její vudcové,

od Kramáre až po Hlavácka, se dopouštejí chyb. Jak
dlouho si dá strana líbit toto permanentní a tvrdošíjné
chybování?

Kdyby všechno melo vždycky pravé jméno, jmeno
vala by se národní demokracie už ces k o s love n
s k á str a n a k o n s e r vat i v n í. Její budoucnost
mMe býti jen mezi konservativci. Dnes už tak jako
tak nikdo jiný netíhne k této strane. Býti konserva
tivní stranou není úkol necestnJ". Kdyby národní de
mokracie si porádne sedla na tuto jedinou ži•.1li, která
jí zbývá, a nešálila se ilusemi o prekotném VZrllstu,
melo by to i pro ni výhodu urcitosti. Její velikost by
pak ovšem závisela na velikosti konservativní nfllady
u nás. Myslí-li, že se jí podarí ·dosáhnouti neceho ji
ného, pak se mýlí.

II.
Strana, která šla do roku 1926 jako strana cesko

slovenských socialistú a skoncila jej jakO strana cesko
slovenských národních socialistu, nemá také klidný rok
za sebou. Zmenu jména nelze vykládat jako vtlli k no
vému kursu. Bylo to pouze technické opatrení, aby
vyloucení nemohli agitovat se starým jménem ~trany,
ke kterému dosud cítí vrelou oddanost mnoho starých
prívrženetl, jejichž fotografie se objevují pri zvlášt
ních príležitostech ve »Vecerníku Ceského slova«.
Ano, ti vyloucení ... To byla tenkráte obzvlášte težká
historie. Ackoliv pan StríbrnÝ ríká, že mu Svehla už
dávno prorokoval, že ho Beneš vypudí ze strany, po
chybujeme, že by se vubec kdo ješte pred rokem od
vážil predpovídat toto sensacní vyloucení. StríbrnÝ byl
po sedm let skutecným vudcem strany. Takové stromy
nepadají lehce. Velikost a dtlkladnost vítezství patrne
prekvapila i ty, kdož zvítezili. Nikdo neodvážil se pre
dem myslit na vyloucení Stríbrného. Vec prišla jaksi
sama sebou v zápalu boje. To je stará zkušenost, že
nabité pušky lehce spouštejí. Jak by byl kdo mohl my
slit na vyloucení vtldce strany? A dokonce takového
vúdce, kter}" se celkem nicím proti strane neprovinil?
Pan StríbrnÝ sice v poslední dobe sídlil více v oblacích
Petky a vlády než mezi vlastním lidem, ale nikdo se
neodvážil pochybovati o jeho povesti dobrého stran
níka. Jak se mohlo státi to, co se nikdo neosmelil
chtí t ? Je to možno vysvetlit jen težkJ"mi technickými
chybami, jichž se StríbrnÝ dopustil. Zdá se, že pre
strelil ve svém hnevu. Mezi Stríbrným na jedné a
Klofácem a Benešem na druhé strane trval už dlouho
tichý, ale urputný boj. Jeho príciny treba hledati v po
sledních vecech politiky, v ctižádosti. Loni v léte zdálo
se p. Stríbrnému, že mtlže své protivníky rázem zdrtit.
Vrátiv se z Paríže, doslechl se, že se ncco povídá o nut
nosti internovati ho v sanatoriu. Pro politika je každá
vec pouze príležítostí, jak se dostat sv),m odptlrCum
na kobylku. Nezkoumaje blíže okolnosti, žádal za
dostiucinení tak hrozive, jak je muže žádati jen muž,
který myslí, že spor vyhraje. Nechtel záležitost urov
nat nebo vysvetlit; chtel ji vyhrát. Chtel boj, ve kterém
to nekdo musí prohrát. Každý boj má SVtlj mecha
nismus. Pan StríbrnÝ se stal obetí takového mecha
nismu boje. Ponevadž sám vyhnal situaci na ostrí,
kde to nekdo musí prohrát, prohrál to ten, jehož po
sice byla ve strane slabší. Ukázalo se, že to byla po
sice p. Stríbrného, který se stal obetí své vlastní roz
hodnosti.

Proc podlehl práve on, je zase jiná vec. Dopustiv
se chyby, že vyvolal boj nelítostný, spáchal pak ješte
tu chybu, že se clal podporovat tiskem stran neprátel-



Prítomnosl 819

III.

N a agrární stranu by bylo možno bez obav pújcit.
Je zkonsolidována a na vrcholu moci. Zacíná proje
vovat pritažlivost i na kruhy, které nemají se zeme
delstvím nic spolecného. Zdá se. že i na cást desperátllí
inteligence. Z devíti parlamentních ministru v této vlá
de patrí ctyri agrárníkltm: to samo už svedcí o uzná
vané prevaze. Prúmysl a finance stále více uvažují

možnostech uvnitr této strany, která je zrídlem mo
ci. Príliv z techto vrstev jde zatím strane k duhu. Jed
nou by se však v tom mohlo ukázati nebezpecí: kdyhy
se pokracovalo v dosavadním tempu popn'imyslování,
pripravovala by se tím púda pro rozštepení strany.
Nebot není možno trvale držet prúmyslníky a malo
zemedelce pod jedním klohoukem. Prumyslník a m<~
jitel jedné nebo dvou koz mají konec koncll zájmy
velmi rozdílné.

Vnitrní pomery v republikánské strane analysoval
pred casem v)'stižne poslanec Bechyne: vliv statkár
ských kruhu stoupá, vliv drohných rolníkú ochabuje.
protože tito nemají již po provedení pozemkové re
formy toho živelného zájmu na politickém vlivu jako
dríve; agrární strana v r. 1926 je neco jiného než byla
r. 1919. Opravdu, zesílenÝ vliv statkárských kruhú
zavecll nekolikráte stranu tak daleko napravo, že se
zdálo, že strana ztrácí svou bývalou schopnost býti
stranou stredu. Kdyby nebylo tohoto presunu vlivu
uvnitr agrární strany, nehylo by snad ani došlo k roz
chodu se socialisty.

Mocenská posice strany je zatím neotresiteina: dis
ponuje nejdokonalejší a nejpevnejší organisací, která
každého rolníka pripoutává ke strane hmatatelnými
hmotn-)'Tmizájmy. Strana je pro zemedelsk-)'Tlid dárcem
existencních výhod, proto je její posice ve volbách
nerozborna. O agrární organisaci zmínili se pred dve
ma lety na pul uznale, na plll závistive i naši komu
nisté. když jim byla v Moskve vyt-)'-kána nedostatecná
práce mezi rolnictvem. Rekli, že je jim težko bojovat
;, hol~-ma rukama proti tak dobre zorganisovanému
zájmovému spolecenství.

IV.
Sociální demokraté cili zatím cnostná chudoba.

Srovnáme-li jejich dnešních clevctadvacet poslancll
s tou legií, která za ne sedela v 1Jývalé poslanecké sne
movne, musíme mluvit o chudobe, do níž strana upa
dla. Nemá v posleclní dobe žáclných zvláštních problé
mú: vsadila na kartu pomalého, organického vzrtistu.
Uznání zasluhuje, jak strana i v oposici se úzkostlive
varuje demagogie. Jsou v tom trpké zkušenosti: ne-

Na tom závisí rust, stabilita nebo pokles strany v bu
doucnosti. Až dosud se držela pohromade prvky více
irracionálními než rozumovými: right or wrong, my
party; nikde nebylo stranické vlastenectví tak vyvi
nuto jako zde. MImo to odpovídala národne sociální
psychologie velmi dobre nálade a zálibám prumerného
ceského cloveka.

Mezi stranami mají národní socialisté rekord v afé
rách, vyloucených. exodech. Ale možno ríci, že lidé, na
které se lepilo nejvíce afér, jsou celkem již venku.
Byla to ocista z cásti dobrovolná, z cásti nedobrovolná,
pri cemž nerozhodujme, která cást je vetší. Hlavní
je, že ovzduší podezrelosti s nekterými lidmi zmizí.
To mt'He stranu uciniti prijatelnou dalším vrstvám,
které se až dosud držely zpátky.

kých vlastní strane. Národní demokraté, agrárníci,
klerikálové ho zahrnovali sympatiemi. To vzbudilo
podezrení. Ukázalo se, že se jaksi odcizil strane. Toho
prícinou byla ctižádost, nikoliv malá u tohoto muže.
Cíte se býti povolán k nejvyšším hodnostem, chtel sii v jiných stranách získat prátele pro své plány. Ko
píroval trochu Švehlu, jehož posice není pouze stra
nická, nýbrž i mezi stranická. Na jedné strane prátele
získal, na druhé je ztratil. Straníci se na nej zacali
dívat trochu jako na kukaccí vejce. Mimo to odehrála
se proti nemu jakási vzpoura malého cloveka ve stra
ne. Po leta povídalo se o nem to a ono; nyní, když se
melo rozhodovat, malý clovek ve strane si na to vše
vzpomnel a rekl si: nechci být materiálem pro spole
censký vzestup jiných. Takové veci se nekdy stávají
vudcllm v socialistických stranách.

Tak se udála nejvetší osobní aféra ve strane národ
ních socialistlt. Neveríme, že by se p. Stríbrnému po
darilo neco vystavet na opušteném míste, na kterém
nyní stojí. Cesta nové strany je težká, a p. StríbrnÝ
sám pomáhal uciniti ji nr:-schtldnou poslední volební
reformou, která roztrhla pražskou župu na dva kusy.
Bude tedy patrne po nejakou dobu bez výsledku 10
mozit na periferii politického života. Jediná cesta pro
neho by byl návrat do strany. Ale cím více útocí proti
trane, tím více si tuto cestu uzavírá.

Ukáže se teprve, nezustala-Ii po Stríbrném ve stra
ne mezera. Byt se i na konec byl zahubil netakticností,
prece byl patrne nejschopnejším taktikem strany. Jeho
pclitické schopnosti bylo vubec dlužno ceniti vysoko.
Teprve v poslední dobe podlehl jakýmsi bludum. Zdá
se, že se u neho sebevedomí rozbujelo na úkor rozvahy
a prozíravosti. Byli kolem neho lidé, kterí mu našep
távali: jsi velmi veliký, bratre. Dnes se na nem vidí jen
špatné, jako na padlých velicinách vubec, ale bylo na
nem i dobré. Pro národní socialisty se po jeho od
chodu stává aktuelním problém vlldce. Klofác už není
plne aktivní osobností. Beneš? Nemá strhujících vlast
ností vudce lidu. Nedovede nakazit dav svou osob
ností. Jeho vliv je složitý a zraje pomalu. Bylo by od
vážno tvrdit, že vzbuzuje osobní sympatie. Dokud je
zahranicním ministrem, nemá hlavne cas. Kdyby však
jednou odešel ze svého úradu, pak veríme, že by se
venoval práci ve strane s celou svou houževnatostí a
každodet:lní energií a že by ji ovládl. A zatím? Snad
Franke, snad nejaké kolegium. Problém vudcovství
je ve strane akutní i v jiném smyslu. Za deset let se
vymenila skoro celá vudcovská garnitura. Starý ná
rodne sociální duch byl dobre symbolisován známými
"S-bojne nakroucenými kníry. Nosili je vlldcové, no
sil je prostý lid, a bratr po nich poznával bratra. Tyto
kníry byly jednou z hlavních prekážek, jež stály v ceste
spojení strany se sociálními demokraty. Ne ovšem lmí
ry samy, nýbrž furiantský, trochu lehkomyslný a šlen
driánský, nesystematický, fanfaronský, veselý duch,
kter)" byl za nimi. Vlldcové s kníry pomalu vymizeli.
í::hyly už jen Klofácovy kníry, a ty jsou šedivé. Pro
hlém jest: dá se starý vern-)'Tnárodne sociální lid vésti
fY [zi oholenými nebo nejvýše s anglick-)'Tl11knírkem?
Jil :tk receno: dá se vésti muži, kterí, jak se ríká, jsou
na l.ženi realismem? Kterí jsou bez onoho nekdy syrn
pa, :kého, nekdy nesympatického fanfaronství, na
ktl· é si strana zvykla? Starí prívrženci mají své zvy
ky snad zlozvyky. Umí nové vedení jim vyhovet?
V) porádal se na pr. dr. Beneš s psychologií své stra
ny t Nebo se snad již zmenila sama struktura strany?
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vybíravou agitací pripravila lalo strana kdysi cestu
komunistickému úspechu a nechce nyní opakavat staré
chyby. Je celkem snadnO' privé,sti stoupence do divo
kosti, ale je težko yd.lttt je l~&~tffl\l. Chance strany
proti komunistum souvisí s c~lko:r ~mi' chancemi sta
bilisace, je to tedy zdlouhavá t'esta. Zatím se na po
mezí mezi komunisty a sociálními demokraty dejí
pouze malé, skaro nepozorovatelné presuny.

prj,; V.
*1~fikálavé meli tucná léta a budou ted mít hube

nejší. - Výsledky obecn1ch voleb na to již ukazují.
Jejich úspech pri parlamentních volbách byl méne
úspechem katolických zásad a více následkem kan
junktury prO' stranu, která se pokud možnO' držela
zpet a nechala jiné, aby si v palcivých otázkách za ni
pálili prsty. Paelarilo-li se necO', pak predstoupili li
davci a rekli: tohle jsme my udelali. I tehdy, když
ta vlastne udelali jiní. Nepadarila-li se necO', ukazoval
se mansignore Šrámek cO' mažná nejméne. Zachavá
vajíc tuto nev)'bajnau taktiku, byla lidavá strana úto
cištem duší unavených. Teprve 1011ského roku vyme
nila si backary za rejtarské baty s ostruhami. Una
vení lidé, vidouce, že se i zde dastali do rámusu, zase
ji opustí. Mansignar Šrámek bude míti príležitost se
presvedcit, že pritažlivast katalické strany nestací na
výboje. Nechce-Ii tam u verit, je ta jehO' škada. V tomto
národe muže katalicismus získati jakési sympatie, brá
ní-li se. Ale 'ztratí je, zacne-Ii útacit. Príští volby bu
dau pro lidovce cestou dolu. Také není ješte zcela jas
na, jak strana, skládající se dO' velké míry z kansu
mentu, snese úcast na kaalici, která zastupuje egoismus
výrobcll. Stala se již lidové strane, že její vlastní or
ganisace prohlásily, že' strana, hlasavavši pro agrární
cla, dopustila se »cinu neprátelského chudému lidu«.
Proti tomutO' slabému badu fronty bude patrne obrácen
hlavní útok saciální demokracie.

VI.
Také živnostníci mají jíž SVLljzenit za sebou a ne

mají proc se tešit ha príští valby. V oposici bylo lehko
malavat ráj na stenu. Slibovála se radeji více než má
la. yní jsau ve vláde a prívrženci poznávají, že ma
dré s nebe je stejne daleka jakO' dríve. Ta v nich vy
valá nebezpecnau kriticnast, která se citelne prajeví
ve valb'ach.

VII.
Kamunistická strana je stále ješte v té výhodné si

tuaci, že, jsauc revalucní stranau, nemusí svau reva
lucnost dokazovat. Kdyby její valici za ní jednou mu
sili dO' revalucního pokusu, dastala by se strana do
krise, jak se stala na pr. saudružské strane v Ne
mecku. Ale stadium jakéhasi revalucního klidu, kdy
na tisíc slav ješte nemusí prijít cin, strane svedcí. Její
pasice se mMe drobit pauze po cástech. -fp.-

Cesta do vlády.
Nemci vstoupili na podzim do vlády. S nemecké

strany pri té príležitasti v tisku mluvila se a živelné
události, která privedla Spinu a Mayra-Hartinga dO'
vlády republiky. Má-li slovo ž i vel n á udá I a s t
znaciti, že se tak stalo pomerne náhle, pak právem.
Ale také pri tam jednalo se a dlouhý proces v ceské
palitice i v nemeckém táhore, kter~' po léta zrál. Mu-

že11le to usouditi také z toho, že povolání NemcLI do
vlády nikde nenarazilo na velkS' odpor. Fašistické krí
dlo národní demakracie uznalo, že hesla Nem c i do
v 1;t d y, my aJ.b r e vol u c e se clo techto dob nehodí,
Dr: . Kramár sám vykládá, 'že ostatne nebylo to tak
zl~ myšlena, a v Brne rla schtlzi pos1. Ilameich pocítá,
že casem lze i elr. Kram{tre získati.'(1~aké na nemecké
strane nebyla vetšího odparu. Oposici p. pos1. Mayera
z Chebska nelze bráti príliš vážne. stejne tak nespoko
jenost pos1. Hanreicha ve Svazu nemey~N~h zeme
cle1cLI je dána spíše vnitrostranickS'mi' záležitostmi,
osobními nechutmi, než novou taktikou nemeckS'ch
agl árníku. Ponekud nejasnejší jsou pomery u nemec
kých krestansk)'ch sociálLI, kde v urcité cásti strany
není príliš velké nadšení pro nov}' kt1ls a kde není 
a nebylo - myšlenkové jednoty. V celku je videt, že
verejné mínení, jak u Cechu, tak u Jemcu vzalo klidne
na vedomí fakt, že Nemci vstoupili do vlády. Sám min.
Spina uznal, že i nemectí nacionálové ve své kritiCe
aktivistu si pocínají dasti reservovane. /\ podobne
i nemec~í národní socialisté. Vystoupili sice z Nemec
kého Svazu, ve kterém byli spolu s nemeckými agrár
níky, živnostníky a krestansk)'mi sociály, ale ucinili
tak spíše z agitacních duvodu než z vnitrního presved
cení. Ministr Spina v Žatci akcentoval, že nemectí
aktivisté i nadále budou hledati kontakt s nemeckými
národními socialisty, a jak videt z projev LIv »Tagu«,
neodmítnou tito nabízenou ruku, byt si i vyhradili
velmi znacnou agitacní volnost vuci nemeck5'm akti
vistum.

K chvále nemeckých ministru nutno ríci, že použí
vají casto príležitosti, aby mohli tlumociti své názorv.
Tak zejména Spina o vánocích jako by nebyl mini
strem a jako by spíše byl novinárem. Zhodnotil poli
tiku aktivistu v »Deutsche Landpost«, v »Bohemii«
vylícil, jak to vypadá v pracavne nemeckéhO' ministra.
a v »Matinu« vylažil sauvislast vzniku cesko-nemecké
vlády s tendencemi mezinárodní politiky. Také Mayr
Harting casto promlauvá na schihích a nedá se od
strašiti ani tím, že jej na schuzích casem velmi znepo
kojují kamunisté a nemectí sociální demokraté. - Byla
nedávnO' v nemeckém nacianálním tisku položena otáz
ka, kdO' jest typictejší Nemec z techto dvau mužu,
kterí vstaupili za Nemce dO' vlády, zda Spina, ci Mayr
ffarting. A nemecký nacianál prohlásil, že typickým
Nemcem, daleka typictejším než Spina, jest Mayr
Harting, panevadž prý neumí dabre cesky. Nelze tu
nevzpomenauti na Viktara Dyka, který svého casu tlu
mocil abavy, aby naše ceskost nevzala úhany tím, že
by se naše mládež ucila nemecky. Nebudeme roze
bírati tutO' atázku, kdO' je typictejším Nemcem. Nás
muže více zajímati, který z techtO' dvau nemeckých
ministru mluví paliticteji, lépe, klidneji. Nesporne je
ta Spina. Nejenam protO', že je slavistau, tudíž že zná
dobre ceskou kulturu. Je vyspelým intelektuálem: do
svedcuje, že ce.ska-nemecké sblížení muže abohatiti náš
palitický živat novými intelektuály, zejména když V)'
vaj Dalitických událastí z nemeckého politickéhO' života
vyradil nemeckau stranu demokratickau, která se mo
hla chlubiti velmi dabrými, byt bajavnými a chybují
cími palitickými intelektuály. Stala se již dávnO' zvy
kem, že nemectí aktivisté ríkali a sabe, že stojí na
ptlde státu. Nedy trochu razpacite, nekdy jakoby cekali
odpoved s druhé strany. Z prajevu Spinava jest znát.
jak klidne stají na PLlde tahat o státu, jak je mu to sa
mazrejmastí. Ne tak Mayr-Hartingavi. Ten za sehou
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í stranll, kter;l nehyla úplne sjednqcena v otázce
L1pUNcmdl do vlády. ,I\. proto y jehq projevech je
'ti rozpacitost, vnitrní fozlomenost, jakoby f:.~svým

m om10llval za to, že je ve, vláde; jeho vyzý,yáp ítrpelivosti - což delá také Spina - vypadá, jakoby
..i nehyl jist. jakoby se sám utešoval. A tak Spina.

když podle nemeck~'ch nacionálLl nepredstavuje. ty
ého Nemce, jest lepším representantem Nemcu ve

áde nd, Mayr··Harting. Kdyby nehyl intelektuálem,
hli hychom hledati dLlvody tohoto klidu v tom, že

ostl ve strane s živlem sedláckým. V Mayr- Hartin
ovi jakohy hylo kus feudála, který se nedovede roz

hlfžetiv moderní dobe, je v nem príliš straník, straník
konservativní strany, který se bojí svých volicu. 

utllO ,i všímati lidí nejenom na scéne, ale také za
énoll. To, co se na podzim s nemecké strany dokon

cilo. - vstup NemcLl do vlády - jest z velké cásti
práce Krepkova. Již pri posledních volbách ukazoval
na své stárí, a tak se zdá, že i pri vstupu Nemcll do
vlády 0111 šlo více o v)'sledek sám než o to, aby v~'
ledek ten byl spojen s jeho jménem. Stacila mu satis

fakce ze Žatce, kde v soudním sporu Krepek a Lodg
man byl poražen nemecký negativismus, kter~' ve svých
methodftch, v úzké a slepé ulicce, do níž se dostal, ne
vedel nic jiného než snížiti se k hrubým útokum na
Krepka.

Vstupem Jemcll do vlády koncí období tápání v su
c1etonemecképolitice. Aktivismus si prestal hráti se
slovy a prechází k cinLlm. Je težko hleclati vudcí my
:"Ien"y slldetonemecké politiky v prvních letech od
prevratu. Spíše lze to shrnouti pod sumární název:
c h a o s.

Nemci v historických zemích pred prevratem nemeli
s\'ého stfttoprávního programu. Žili z myšlenky ne
Illtcké nadvlády v Rakousku; jejich politika nedelala
,e II nfts, nýbrž žili ve stínu nemecké síly v Rakousku.
To byla jejich síla za Rakouska a to byla jejich sla
hina po prevratu. Po prevratu Nemci u nás nemají
j'olitického programu. To, co za nej vydávali. byly
snad improvisace, byla hesla, ne však reálný program .
. Temci po prevratu nepochopili také vývojové ten
dence. nepochopili ducha dohy. Pos!. Patzel na šum
pt:rském sjezdu nemeck)Th národních socialistLl ZdLl
pznil, ·že viditelný rozklad starého státu a tvorení
státu nového v léte 1918 našlo mezi našimi Nemci ne
pripravené pokoleni. Vždyt ješte v cervenci 1918 
dokládá posl. Patzel - predseda nemecké nár. rady
dr, Titta všechny své nadeje skládal na sliby císare
Karb, min. predsedy dra Seidlera a litomerického vo
jenského velitele. Nemci tehdy nedovedli pochopiti
o~en vichr, který tehdy táhl Evropou a menil její hra
mee.

Za tohoto chaosu, vypl~'vajícího z nedostatku státo
právního programu, který by pocítal s nezmeniteln~'m
faktem csl. státu, nemají ve skutecnosti programu a
\>okoušejíse proto trvati na spojitosti s nemeckým Ra
kouskem. Tak vzniká myšlenka sudetonemeckého ocf
h ,ie, která zacíná nezdarenou intervencí pos!. dr.
Lorlgmana v Národním výhoru, tak zacíná pusobnost
,udetonemecké vlády, která záhy ztrácí pudu pod no
lama, když již pred tím nemela pLldy mezi obyvatel
itvem, znechuceným a desorientovaným. Suc1etone
mecká vláda - Lodgman, Seliger, Mayer - utíká,
Jlutuje do Nemecka. Nemectí nacionálové sami cítili,
i:tk nemož1J~'hyl tento odpor. Nejenom proto. že lid
byl desorientován a unaven, ale ješte více: již tehdy
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se ukazovalo, že aktivismus, touha po klidné spolu
práci, touha po k\\c;1Nfje,v new~~kém cloveku silnejší,
než toitha, po poli-t~c1<éodvete", r,Nemectí. nacionálové
pokoušejí se nezdar tohoto odboje zakrýti legendou.'
Tak vzniká 1.. zv. Dolchstosslegende, ve které se po
koušejí dokázati, že pokus byl by se býval podaril,
kdyby atd. Myšlenka nemeckého negativismu, nemec
ké irredenty tu poprvé zažívá porážku. Nastupuje
reakce, lidé pocínají se uciti z chyb. pocíná se -0W:l.iti,
že tyto methody nejsou sto zlepšiti postavení sudet
sk~'ch NemcLl, ponevadž neodpovídají povaze našich
Nemcu a taktické situaci, kterou nemohou meniti. Ne
mectí nacionálové. hájící myšlenku irredenty a negace
státu. pomalu se dostávají do defensivy. Dostávají se
do isolace, která není skvelou. Ale vlna nacionalismu
a bolest z porážky pl1sobí stále ješte silne, než aby vy
strízlivení bylo úplné.

Selhává však i další snaha sucletských NerpCLI. Se
lhává svornostárství. Nemecká fronta je oslabena sa
mostatným postupem nemeckých soc. demokratu. a
i spolecn)' postup ostatních stran ukazuje, že jsou tu
takové rozdíly, že svornostárství je nemuže preklenouti.
Na tuto slabinu nemeckého svornostárství zachází po
sléze i Nemecký parlamentní svaz, nejv~Tznacnejší for
mace nemecké pospolitosti. Zašel, jak rekl Spinp.
(v »Deutsche Landpost« r. 1924) hlavne proto, že sku
pina dr. Lodgmana odmítala drobný boj jako neuži
tecn~' a odkazovala obyvatele na heslo »vše nebo nic«.
- Negativismus dostává se do defensivy. Linie delící
aktivisty od negativistu projevuje se cím dále tím více.
byt spíše fakticky než formál1}e. Selhává nadeje, že
csl. stát je necO' prechodného, a pocíná se hledati me
thoda, která by odpovída~a povaze nemeckého lidu.
Nemectí aktivisté si uvedomují tuto povahu nemec
kého lidu. » J árod ve své povaze tak státotvorný,
tak positivní pro stát, že hy bylo možno jej zavríti do
afrického' státu a platil by za ne a dával rekruty.« Tak
se ríkalo mezi Nemci r. 1924. Dr. Hilgenreiner, ne
mecký krest sociál tehdy dokazoval. jak osud nemec
kého lidu je spjat s csl. státem, že tento stát je do
urcité míry také státem Nemcu a proto bhho a zdar
státu nemltže h~,t Nemcum lhostejn~'. - Zatím ne
mecká strana nacionálnÍ, predstavitelka nemeckého ne
gativismu, upadá do extrému: pri tom je i opií. že
tento negativismus do krajností hlásá dr. L~dgman,
politik zcela rozumný za Rakouska, Bylo to jeho ne
štestí, že se stal negativistou, byt s pocátku uvažoval
o jiných politických možnostech. Osobnost Lodgma
nova. hodnotnejší než postavy BrUnarLl. Schollichu,
Koherga, Weherové atd., udržovala negativismus do
sti dlouho nad vodou. Negativismus je porážen. ale
aktivismus nemá ješte odvahy. aby vystoupil z reservy.
Za národnostní vyrovnání hijí se v Praze nemectí
demokraté, opíraiíce se o tichý souhlas a podporu ne
meckých agrárníkLl. Pokus TusarLlv získati Nemce
k spolupráci ·se nezdaril. ponevadž doha nebyJrI ješte
zralá a ponevadž pocítal se stranou tak intransigentní.
jako jsou i po stránce nacionální nemectí sociální de
mokraté. :\ktivismus si hraje se slovy. "tranicky ho
juje s negativisty, provozuie politiku intervencní. ale
nemá stále odvahy vvkrociti nevne ku predu. Nemecký
ne[)'ativismus mezitím dožívá se druhé porážky
v únadku elra Baerana. Tento hlasatel nemecké irre
denty. vyhlašovan:\' za apoštola a mucedníka, utíká do
cizinY. a vla~tní strana se jej zríká. Selhala myšlenka
odboje. selhala myšlenka svornostárské t~ktikY. Mezi
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tím na ceské strane vyžívá se všenárodní koalice. U de
lala, což bylo jejím úk0lem, a všechny známky sved
cily, že rozp9ry mezi '6titanami jsou silnejší než pouta.
Také na nemecké strane dochází k ruznosti zájmové,
když již pred tím oddelení aktivistu a negativistu bylo
velmi jasné. Selhala myšlenka nemeckého svornostár
ství, a volání po nemecké jednotné fronte, po nemecké
jednothtré kandidátce pred listopadovými volLami je
v podstate hlasem volajícího na poušti, je ag-itacním
trikem nemecké strany nacionální, která tu marne má
vala praporem nemeckého svornostárství. Pouta ve
všenárodní koalici se uvolnují, vystupují momenty
hospodárské. Nemecký volic byl, možno ríci, vetším
aktivistou než jeho politikové. Byla svého casu diskuse,
jakou methodu mají voliti sudetští Nemci. Zda irskou
nebo indickou; methodu odboje ci methodu pasivity.
A odpoved byla: ani to. ani ono. V nemeckém volic
stvu zvítezila mvšlenka aktivismu dríve než v nemec
kých politicích. Souvisí to s povahou našich Nemcu a
s jejich vývojem. Nemají politické zkušenosti, nemají
oné houževnatosti politického boje, jakou mcli Ceši.
nebot Nemci v Rakousku byli beati possidentes. Ne
mecký clovek má sklon ke klidu, smysl pro organisaci,
ale je desorientován, nemá-li organisace a nemá-li
vudd1. Je klidnÝ, chce klidne pracovati. Nemecký clo
vek je aktivistou. A tento nemecký clovek v listopado
yých volbách volil aktivistické strany, které získaly
prevážnou cást :"udetonemeckého obyvatelstva. Jejich
zástupci mohli delat politiku aktivistickou, mohli jíti
dále _. mohli vstOllpit do vlády. K. T.

Literatura a uOlení

l\T. M clniková-Papollšková:

Evropan mezi Rusy.
I I j a E r e n b u r g.

Již pri povrchním, to je t obycejném ctení pro zábavu,
vystupuje charakteristická zvláštnost tvorby Ilji Eren
burga: jeho naprostá nespojitost s ruskou literární tra

dicí. N~tnám jiné literatury, kde by pri takovém nedo
statku ustrnulosti a pri stálém novotárství, zmenách, revo
lucích bylo tak snadno zjistiti rodokmen každého spiso
vatele. Lze to z cásti vysvetliti tím, že bylo pomerne
krátké (snad nejakých 150 let) ono literární údobí, které
se stalo celoevropským, všelidským, jednak, že bylo vel
mi intensivní a prijímalo a zpracovávalo po svém všech
ny cizí, hlavne evropské vlivy. Jednou z hlavních a pro
nás zajímavých vlastností této tradice byla a až dosud
zllstala ideovost, to jest literární dílo nezbytne melo ideu,
hlavne povznášející, pri naprostém vyloucení tendencno
sti. Dusledkem toho bylo, že ruští spisovatelé vetšinou
vytváreli typy a typické obrazy a nikoli jednotlivce, se
kterými se setkali nebo kterí je zajímali, a nekreslili
videných nebo už prožitých príhod. Muže se namítnout,
že práve anekdota se casto stává základem tvorby 00
~ola, Dostojevského a nynejších jejich následovníku, A.
Belého, A. Remizova a jiných. To je naprosto správné,
ale musíme si všimnout, že anekdoty se prece vždy
užívalo genrové, základní, jaká má sta živých variantu.
Tento sklon k typisování, k genru zachranoval ruskou
literaturu od naturalismu. od nesmyslného fotografování
první naskytající se postavy nebo profilu života. Pres

všechnu zdánlivou paradoxnost musím nCl. ze ruský
realismus byl vždycky symbolický, pokud symbol je
skutecnou, poslední reálností, která má nekonecné množ-

tví materiálních odrazu. Necím podobným této trvalé,
kondensované reálnosti byl také »typ« v ruské literature.
Namátkou beru Platona Karatajeva z »Vojny a míru« 
což to není extrakt ruského mužíka a sedláka, který
nikdy nežil, ale je vecne živý? Nekteré typy jsou širší,
jiné užší, omezené místem, dobou, totéž lze ríci o ucele
ných obrazech, které se podávají v ruské literature,
zvlášte v próse. Když to ríkám, tu ovšem mnoho zjedno
dušuji v zájmu jasnosti, pomíjím podrobnosti, výjimky,
které ve vetšine prípadu odpovídaly menšícímu se ta
lentu, to jest cím menší byl jeho talent, tím více se spi
sovatel venoval zvláštnostem, fotograficnosti, naturalis
mu. tendencnosti. Casto takové vlastnosti, na pohled
rozlicné, vyskytaly se v témže cloveku, ba i díle. To byl
sestup, úpadek. U Erenburga pozorujeme odstup stra
nou, jakousi úplnou odloucenost od ruské literární rodiny.

Druhou vlastností, která je rovnež duležitá pro chá
pání rázu Erenburgovy tvorby, je jeho (boiím se ríci zda
vedomá ci nevedomá) snaha udržeti krok ani ne tak
s ruskÝmi, jako spíše s evropskými spisovateli. Jinak
receno, Erenburg si vždy chce sednout do posledního
vlaku a prijet první a pri tom se pri stálém spechu stále
mate. Slyšela jsem nekolikrát, že na toto ílsi1í o evrop
skou soucasnost má vliv, že Erenburg žije stále za hra
nicemi své vlasti. To je príliš povrchní ílsudek: Gogol
i Turgenev a ze soucasníku A. Remizov a A. Tolstoj
žili a žijí celé dlohé roky mimo svou vlast, ale z »pre
krásného daleka«, jak ríkával Oogol, zdálo se jim Rusko
j(;šte prítažlivejším, ješte nutnejším, mezi cizinci se in
dividuálnost ruského talentu ješte více zostrovala, osa
mostatnovala. Po mém soudu je to druh druhoradého
západnictví, který odmítá všechno príbuzné a libuje si
ve všem, co se leskne na povrchu evropské kultury. Je

to svého druhu prevedení umení do oboru módy. V ruské
literature mohli jsme neco podobného pozorovat po ne
kolik let pred válkou, kdy futurismus se prijímal nikoli
jako vnitrní nezbytnost, nýbrž jako na príklad špicaté
boty, z príkazu módy, abychom ukázali, že také my
víme, jak se chovat ve slušné spolecnosti. Silnou dávku
téhož prvku mužeme na príklad pozorovati také a komu
nisticko-konstruktivistické (necht mi jeho majitelé od
pustí tento barbarský název) skupiny mladých ceských
spisovatelu, kterí se staví na jedné strane po bok ruské
mu komunismu a s druhé strany krajním literárním a
umeleckÝm smerum francouzským. J:renburg pracuje
jemneji. Ac žije stále v Paríži, zná mnoho. jak je v Rusku
nebo v Cechách, nikoli z druhé ruky, ba ani z nových
knih, ale prímo z úst spisovatelu, krome toho se pohy
buje v témž prostredí, které dává odpovídající nálady.
Když to ríkám, cítím, že je nezbytné dodat ješte nekolik
slov, že se totiž nestavím proti vlivum ve jménu nejaké
cínské svéráznosti. Naprosto ne. Bez viivu není pokroku
kultury. Zde se má vec tak, jak žíkával Panurge u Ra
belaise: »Empruntez pour qu' on vous emprunte«, ale
!1ikdy neupadejte do dluhu tak, abyste se stali otroky
svých veritelu. Nyní nemuže již býti sporu, že ruská
literatura mela vliv na francouzský román a povídku,
treba na C. L. Philippa, vždyt však vetšina montparnas
ských typu Erenburgových je kopií starší bohémy Phi
lippovy. A zde je druhý príklad: ve Francii vládne mezi
literární, abychom tak rekli, elitou na jedné strane jaksi
bezpredmetný a statický román genru Proustova a
na drnhé strane kratoucké povídky. dávající jen obtázek
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ci snímek vnejšího nebo vnitrního života, jako »Kodak«
B. Cendrars ci »L'apprenti sorcier« A. Obeye. Vezmeme
však dve poslední knížkY 1. Erenburga »Léto 1925« a
»Konvencní utrpení denního hosta kavárny«, první z nich
svou nedejovostí a pseudo-psychologickou zjémnelostí
musí býti zaradena do oddelení proustovského, pripo
mínajíc s jedné strany svou koncepcí v mnohém smeru
Hamsunuv »tlIad«, druhá pak krátkostí a staticností
obrazu se približuje k »L'apprenti sorcier«.

Necht se však spisovatel jakkoli snaží býti a jour,
necht si sebe více všímá módy, musí míti svou indivi
duálnost, která se projeví v tom ci onom. A práve tu se
zacíná u Erenburga to nejpodivnejší. Ve svých prvních
knihách, jako na príklad byly »Tvár války«, »Julio Ju
rcnito«, »Trináct dýmek« a snad i v »Nikolaji Kurbovu«
nalézáme urcitou spisovatelskou tvárnost, která se uká
zala z nejnadanejší a nejpríjemnejší stránky. Ve »Tvári
války«, stejne jako v básních, se kterými zacal, Eren
burg jde stále ješte po obecných cestách formy; at je
naplnuje nepríliš svérázným obsahem, prec jen tím pro
svítá neco mladého, cistého a slibujícího prinést plody,
treba v nekterých z »DÝmek« a v »Nikolaji Kurbovovi«
lze pozorovati více tendencí politických než umeleckÝch,
treba ve mnohém se druží ke skupine proletárských spi
sovatelu. prec jen ve velké cásti »Dýmek« a »Juliu Jure
nitu« je videt, jak roste po svém forma, jak stále více
prostoru objímá sujet. Soudím, že spisovatel nemívá
prudkJ"ch tvurcích zmen, že L. Tolstoj nebo N. Gogol
prvního a druhého údobí neodlišují se tak docela na
vzájem, jak se to zdá na prvý pohled. Nadání spisovate
lovo roste s léty, mtlže projevovat casem nejruznejší
vlastnosti, které však existovaly už na zacátku jako zá
rodek. Musíme násilne zavírat oci, abychom nevideli,
že prorocké tendence a neprotivení se zlu, které vzbu
dily takový rozruch za posledních let života L. Tolstého,
vyskytují se ve znacné míre už ve »Vojne a míru«
i v »Anne Karenine«, nemluvíc o »Kreutzerove sonate«.
Co u Erenburga zacíná prevládat od »Jeanny Neuillové«,
bylo ovšem i v ruzných jeho dílech, ale tam to bylo
obratne zamaskováno nebo potlaceno autorem samot
n~'m.

Nyní prevládají v Erenburgove tvorbe tyto prvky, ze
kterých sestaví podle libosti každý román nebo povídku:
bulvární nasládlost, zvaná omylem sentimentálností, kte
ré nevcrí sám Erenburg a kterou pouští pro urcité obe
censtvo, jako se pouštelo na jevište mesícní svetlo pri
episode s líbáním, pak je tu velká dávka komunismu, ne
toho uprímného, který nalézáme ješte v »Nikolaji Kur
bovovi«, nýbrž povinného, tesne k tomu se druží odmí
tání Evropy s její buržoasií, které zároven tvorí jaksi
opacnou stránku k predchozímu, a posléze to, co zalévá
mocným potokem všechny ostatní vlastnosti - natura
lismus dohnaný až k odporným podrobnostem, jakási
záliba pro všechno špinavé, odpuzující. a snaha vtáhnout
do této kanalisace celý život, zvlášte lásku. Kdysi napsal
Erenburg v Berlíne knížecku, spíše studii, ve které chválí
dnešní zdokonalené záchody, tyto záchody, avšak s ve
likými podrobnostmi a s labužnictvím nad všemi ode
hrávajícími se tam procesy, prenáší nyní do literatury.
Mdlá nasládlost, která prišla po drívejších dobrodruž
ných dílech Erenburgových, byla dosti výhodná, nebot
duchovní a myšlenkové potreby americhrch naparáde
ných dívek placících nad hrdinnÝmi ciny R. Valentina
i ruských komsomolek a sovetských slecen, ostríhaných
na dva centimetry a ronících slzy pro ctnostné komu
nisty a zverskou Evropu, jsou (Iplne stejné. To není ná-
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rodní, ale ryze mezinárodní zjev. Vždyt i starý svet má
znacnou vrstvu primitivních bytostí, jejichž kultura stojí
na takovém stupni, že pro vzbuzení každého zážitku je
treba emoce v nejryzejší podobe. Práve na tom spocívá
celý kinematografický repertoár i bulvární román, vy
skytující se ve feuiletonech podezrelých novin a tenouc
kých knížkách, rozprodávaných po stech tisících v kios
cích celého sveta. Jako dobrá kucharka, která zná chut
stolovníku, Erenburg nalévá po »Jeanne Neui1lové« do
každé své knihy nekolik kapek slatlkosti, hned v podobe
verné lásky, hned rodinného štestí, i ve »Rváci«, v »Lé
tu«, ba i v »Konvencním utrpení«, kde je, zdálo bY' se,
všechno naplneno zlobou a špínou.

V »Jeanne Neuillové« byly krome melodramatické lá
sky poprvé ve velkých a zároven obecne dostupných
rozmerech postaveni proti sobe komunismus a buržoasie
(umelecteji a strucneji pojednávalo se o tomto tématu už
v »DÝmce kommunardove«), ale nehledíc na komunistu,
umírajícího na guillotine, bylo to všechno príliš evropské
a ne dosti silné pro základního ruského konsumenta) a
proto byl »Rvác« presazen celý na Ruskou pudu, k'de
vedle modravých kvítku sen timetali ty rozkvetly také
štavnaté kvety pravé nestoudnosti. Mladické scény
v Darnici ci pozdejší v Berlíne a u Sonicky prekvapovaly
nejen naturalismem, ale také jakýmsi podrobným a ume
lecky nepotr,ebným popisem fysiologických aktu. Prav
da, »Rváce« zarezal Clavlit, jak ríká sám Erenburg, ne
potlacil jej však pro nelichotivé zobrazéní komunisty,
(vždyf vedle jednoho negativního nalézáme nekolik ko
munistu ctnostných, podobných sice loutkám. ale ·prec
jen kladných). tlIavní literární správa nevystoupila ,pr,oti
»Rváci« s ohledem na komunisty" nýbrž jak se zdá spíše
z ohledu na nej a jeho dusledky. Byla to tedy námaha
skutecne neocenená, ale vždyt se to odehrávalo v zemi
zázraku, jak kdysi pokrtil Rusko Knut Iiamsun.

Od »Jeanny Neuillové« pres »Rváce« dospejeme k po
sledním dvema Erenburgovým knihám, k »Létu roku
1925« a ke »Konvencnímu utrpení denního hosta kavá
ren«. Podle Erenburgova prohlášení »Léto«' není román,
jehož hrdinové jsou autorovi Ihostejni, bývá pri tom do
konce spokojen, když jeden z nich zemre nebo odejde,
nýbrž mucivé a pravdivé vylícení léta, které ztrávil
v Paríži. Z toho by se patrilo vyvodit záver, že sám
reální život je sujetem a ce-lá práce autora se omezuje
na jeho systematické zpracování, a bylo by možno ,oce
kávat nejvetší pravdepodobnost. Ve skutecnosti vec do
padá jinak; místo živých bytostí se tam pohybují jakési
stíny, ci správneji šablonovité postavy, vstupující do
konvencních a obvyklých kombinací. Pseudo-sentimen
tálnost je tu v plné míre. Zde už je nejen silný a póétivý
komunista, který upadá do sítí chytré kokoty a který
hyne zrádným výstrelem (v tom se má pr9jevit protiklad
nového Ruska a starého Západu), ale také nel\lanželské
deti, hladové kocky a jiné atributy, které by'Erenbur
govi závidel sám otec »Tajností Párížských«. Sentimen
tálnosti není zde užito jako v ostatních prípadech' co zpu
sobu, který se opravnuje stupnem umelecké vysp'elosti,
nýbrž jako hrubého obsáhu, který má pusobiti svou pri
mltivností na primitivního ctenáre. Nikdy nemuže býti
spisovateli na úkor, jestliže užil té ci oné formy, byt už
i hotové, jakožto manýry nebo prostredku k vyjádrení
svých cílu, vytknou't se mu muže jen neprekonávání a
neindividualisování tohoto materiálu. Príkladem muže
být »Petrohrad« A. Belého nebo »Konarmija« ci »Odes
ské povídky« 1. Babela, v prvé z techto knih je užito go
golovsky-dostojevovské formy, která je zpracována nejen
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osobne, nýbrž i v souhlasu se soucasnou epochou, v dru
rých je užito jako hranicních mezníku zvláštního, trochu
pokaženého, ale pri tom sPožitého a bMatého jilZyka me-(
š!anské trídy a židu, a li~'>fohoto úz~él1'ó!rámce' je s vel
kým umením vsazena celá válka a ~rítomnost. Erenburg
nemá takového vztahu k ustálenému genru, nýbrž pri
jímá jej v jeho primitivní a prvotní forme.

Poslední knížkou ,Erenburgovou, která práve vyšla ru
sky, j~gu' jeho "Konvencní utrpení«, sbírka krátkých po
vídek, tak ci onak spojených s kavárnami a hospodami
ruzných zemí. Nového zde nenalézáme nic, než snad
zálibu pro špínu rozmeru prímo pathologických v po
vídce "Kavárna Olympia«, ve které práve je hymnus
na moderní záchody, kolem nichž se odehrává "láska«
vážného pána a drahé prostitutky. Celý princip se re
dukuje na vetu: "Fordova továrna v Detroitu vyrobí
každých deset vterin jeden automobil a tak to jde všech
no v nynejším živote a tak se také spojují, nehledíce na
místo a dobu, individua ruzného pohlaví«. Nechci uvádet
príslušné citáty a ponechávám ctenári samotnému, aby
se presvedcil o všech tech krásách, snad v tom najde
i zálibu, vždy! jsou i ctitelé Delteilla (paralella s ním
nebude snad bez užitku pro vysvetlení literárního úspe
chu Erenburgova), který mluví hned o zvracení v cho
lere, hned o výkalech malinké Jeanny d'Arc. Cím více
však ctu nové knihy Erenburgovy, tím casteji si vzpo
mínám na jeho vlastní slova, která napsal v jedné ze
svých prvých knih: "Podivná zeme je Rusko, tam se
trešnové listí prijímá jako tabák, sušená mrkev jako caj
a mé spisy jako krásná literatura.« (Uvádím to z pameti
a 'proto nerucím za presnost slov, ale rucím za správnost
smyslu.) i .

K pomerne príjemným rysum v tvorbe Erenburgove
poslední doby mohou býti pocítány popisy ulic, kaváren
a vubec vnejšího života, hlavneparížského. Pozorování
Erenburgovo se sice omezuje na dosti úzký okruh ka
váren, restaurací a kabaretu všech tríd, na charakteri
stiku komsomolu a komunistické strany, jak se jeví na
první pohled, a to, co popisuje s chutí, je udeláno silne
a dobre. Pokud jde o tak proslulé aforismy a letmé po
známky Erenburgovy, dlužno ríci, že se autor v nich za
cíná silne opakovat, stejne jako v podrobnostech psy
chologického a vnejšího života, jako je na príklad umí

rajíc.í zlat~ Fbka nebo umývadlo se špinavými I mydli~-kaml. ,,'

Život a instituce

Helena Capková:

Škola pro manžely.
Starý, zkušený pedagog a neobycejne zasloužilý or

ganisátor dívcího školství, o jehož životní práci bylo
by lépe napsati zvláštní clánek. pravil onehdy s ma
lým úsmevem v moudriJch ocích:

»N u ano, pomáhal jsem založit pro ženy mnohou
"kolu, ale jedné ješte by bylo nad jiné treba, a nejv vt_
šího pomníku po smrti bylo by pro zakladatele málo:
Vkoly pro manžely. Ne už pro ženy, tech je dost; jen
pro muže. Jaká by to byla myšlenka, jaké dobrodiní!

- Myslíte tedy, že je tolik manželství neštastných
a vinou mužu? -

- Obávám se, že ano. Prubehem své životní praxe,
kdy vidím již dorustat bezmála tretí ženskou gene-

raci, a na svých cestách, v rodinách, v nichž stal jsem
se jakj'Jmsi mu~e m duverných sdelení, at už to bylo
v Cec~1ácb, na Morave ci na Slovensku - všude stej
ná písn~iH<f:l..Casto nejlepší., dokonalé ženy a výborní,
nesmírne dobrí manželé; ale všude týhbárek, který se
zahnízdil v srdcích jako neštestí, jež 'ne1ze pochopiti.
Dnešní manželství jakoby se stávalo pomalu, ale jiste
tragikomedií plnou omylu z príciny práve tak jedno
duché jako témer jediné: manželé proste nenaucili se
ješte vubec se ženami zacházeti. - r l-,

- Nemyslíte, že je to snad také trochu vinóu žen?
Casto samy nevedí co chtít a bývají rozmarné a ná
rocné, že není s nimi snadno míti trpelivost; žena
dneška je také kapitolou pro sebe a nekdy hodne ne
záživnou. N ema jí jaksi pravého smyslu pro rodinu.
každá pricichla alespon trošku k samostatnosti a ve
dení (i když trebas jen v šestinedelním obchodním
kursu) a myslí predem, že je jí pro domácí otrocinu
škoda. Precenují sebe a své schopnosti a práci; za to
mužovu cinnost o to více podcenují. »Jen kdybych
chtela, dokáži totéž co ty, ale toho ty se bojíš a ne
pustíš mne; avšak není toho málo, ceho se pro tebe
odríkám« - myslí si skorem každá trochu pohrdlive.
V tom ohledu veru naše matky a babicky byly príjem
nejší; obetovaly muži a rodine nejlepší své síly tiše,
nevypínajíce se a bez reptání. -

- Ovšem, práve takové jevily se i dospívajícím sy
num; proto jejich svetlá památka zastinuje, beda, ze
všeho nejtíže životní dráhu vnucek a dcer. Všemu se
naucil a všemu porozumel dnešní muž, ale to, že žena
proste nemohla zustati na jednom stupni vývoje, ani
ten nejchytrejší si neuvedomí. I nejmoderneji smý
šlející je ve svém názoru na ženu bezmála od prvních
svých rodinných vzpomínek nazpet; a hrozná je veru
morální váha jadrne lidový{:h a meštanských cností
minulé ženské generace, která tkví nesmazatelne v sy
nove podvedomí. Jsme príliš malým národem, stará
tradice nemela dosti casu vystavet mosty dost široké,
aby vedle podnikavejších mužu dostaly se ku brehum
nové doby soucasne i ženy; z toho. ted chaos a jistá
prekotnost, na níž je urputná práce. Avšak kdo vy
svetlí mužum, že toto ženino úsilovné hledání a tápání
ponekud slepé kolem sebe a její prímo živelná touha
po samostatnos'ti je címsi pudove nutným, cemu: je
marno tvrdými slovy brániti ? Je to pud sebezáchovy;
druhá ponekud se opozdivší polovina lidstva, armáda
žen, teprve postupne dostihuje nových brehu a kricíc
a bedujíc hledá pevnou šlépej zeme, na které by byla
k užitku a mela význam; prirozene prihodí se pak tu
a tam mimovolnÝ nejaký štulec nebo modrina mezi
nejblíže stojícími. A nejvetší pohromou zdají se ony
cilé a hbité, které se dostaly nejdále a prosmÝcily kde
kterou tajnou skrýš vedení; s temi jen zpátky, pozor,
radeji s nimi si mnoho nezacínat! Stará rodová auto
rita národa sedláku, kterí byli pány svých vecí, bourí
se jako bicována pod nápory nové ženiny nárocné zví
davosti; a nejhorší stránky málo vybroušené psychy
Petrucchiovy mají posloužiti ku zkrocení neposluš
ných Katušek. Stává se, že zdedená selská tvrdost
manželu promenila životy hodnotných žen v slzavá
údolí a tragický rozklad, který zbavil domova radu
rozmilých a zcela nevinných detí; a zase jindy dopou
štejí se vydráždené ženy statecných nicemností z téže
príciny. A bezprostredním podnetem bývá vždy ona
zvláštní vina. zatvrzelá slepota mužu, která - práve
tak drsná k sobe jako k žene - zdráhá se videti onen
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n)" puvab detského ženina úžasu pred novými
ními proudících životních sil, kttrrá absolutne

í prozkoumati, veríc, že její pohyblivá duše flebude
tom mít neprátel krome chviJkových rozladen>Í, "ii
.•trpí i velmi zidravé deti. Ala vyvstane-li pak v 6501,
cloveka nejbližšího, který nejen nepochválí a ne-

vzbudí, ale spíše posmešne klepne po vztažených
stech, jimiž by chtela zachytiti všechny ty nové malé
elké veci ~ tu pak muže se státi, že prohrál Petruc
'0 a nedostalo se mu už dokonce okouzlujícího

evu Katušcina, ale sklízí spíše pohled na uražená
rozlítostnená její záda. Ovšem, nelze tu generali
vat a bezpocetné a rozmanité jsou príciny lidských

orozumení; avšak jisto je, že zaostalost chápání
žova byla casto již prícinou skutecného ženina ne-

estí. Starými methodami, s nimiž úspešne manévroi otcové, není možno na dlouho synum vystaciti
aforismy, které stacily presvedciti o pošetilosti na
áhavého snažení matky a babicky dokonale, nejsou
.• nicím pro dcery. O tomto predmetu bylo by dobré
redevším proné ti radu obšírných prednášek ve škole
o manžely. -
- Namítli by tam predevším, že intelektuelní vý

oj ženy je tím snad ponekud precenen; a mnozí chteli
by agitovat ve vlastních svých prípadech práve na
opak. Ci nejsou snad tyto precetné lžive mladistve ad
justované moderní loutky, nárocné jako královny,
spíše protikladem vážného usilování? Cím je tu vinen
muž, proc by mel choditi do školy? -

- Vinen je predevším výberem a potom nezdravým
vkusem. Syn z lidu jenom v pohádkách smí oženit se
s princeznou a nikde nestojí, zda opravdu Honza tak
príliš dobre pri tom pochodil. A což teprve jak prin
cezna dopadla asi s Honzou? Ale i vždyt i v techto
puvabných mondénních panenkách cosi pracuje jako
si cosi hraje v díteti; a ony jsou více ješte detmi než
všechny jiné typy, od kolébky do sedmdesáti let. Jiste,
'synové starších, hospodársky daleko vyspelejších raC;

nesmírne prohloubenou spolecenskou kulturou, Fran
couzi, Anglicané a Židé predevším, jsou mnohem lépe
uzpusobeni k odpovednému kousku vztáhnouti ruku
po podobne krásných nádobách prázdnotou zvonícího
obsahu; jim lichotí predevším takové vlastnictví, po
nevadž pro vnejší svet nejsou nuceni v ocenování sebe
samých ocite sleviti. A mají i prostredky k tomu, mo
hou zaplatiti predevším pravé prostredí; všechna do
konalost a skvelost vecí, kterou kdy lidé vymyslili,
vrcholné sny estétu, fantasie romantiku - to vše ani
jakoby nemelo míti jiného úcelu než státi se zárivým
závojem, pod nímž prosvítá detsky štastný její úsmev.
A ona prijímá to vše s okouzlující samozrejmostí naiv
ního andela, s nímž došel manžel štestí jísti se stromu
poznání; a tu on, je-li i v opojení dost moudrý, co
nejrychleji uciní ji matkou detí krásnejších ješte než
je sama. Eugenika, zjemnování raC;y, i to je dtlležité;
a pri tom ona krásná nádoba falešných instinktu zne
náhla ožívá normálním ženským životem, protože
byl' po tavena na slunce a bylo s ní správne zachá
ten. Je možno zazlívati naším ženám, že se pred
casn predstihují? Jsou detmi, živí se pohádkami; a
prá't drvoštepova havet snad nejživeji umí si pred
staví krišfálový zámek a prince Ba jaju se stríbrnými
choc oly. Co delat potom; zdravé díte si vzdychne
težce a ponenáhlu slevu je; strízlivý denní život malého
národa sám už se stará o to. ahy jim vtisknul do hez
kých rucek náradí práve nezbytné, kter)'m se statecne
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ohánejí; žezlo to ovšem nebývá. Ani tu není treba

útocných hrubostí m~vl."; sama oDadá slupka po slupceb" , 'é 'J:! )(T rd b .,J)'ll,
a o Jev! se 'pevn Jd O o re 1eR~' -- Je možno pripu~t!ti', že i' o( tomto themate bylo~l'l21
'by dobre prosloviti neco prednášek. Ale o cem by bylo' c rt

pak treba kázati muži, v jehož družce není zvláštních J

nepríjemne nárocných kvalit intelektuálních, ani ne

zdravé prekultivovanosti spíše jen fysické? J ak tBj)~rijde, že i ona typicky normální manželství lidí rs/&'fd
cenne vypravených prodelávají tolik krisí? J soli to
namnoze manželství z lásky. v nichž žena poctive rodí
a pracuje a manžel neúnavne se lopotí; a prece jen ona
casto pláce a on láterí. Sedmdesát tisíc rozvodu za rok
napocítali v republice; na cí strane je více vinníktl,
u žen anebo u mužu?" -

- Odecte-li se znacné procento vzájemných never,
ryzích, nevyprovokovan)'ch nicím jiným než impul
sem erotickým ci touhou po katarsi ci dobrodružství,
je možno vlastne zcela bez rozpaktl ukázat prstem do
tábora mužt\. Manželství je slouceninou dvou cizích
prvku, z nichž prvek mužský je obycejne pro tento
úcel nezpracovanou surovinou a ženský, prizpusobi
vejší predem, alespon vrozenou disposicí už zhruba
opracován. Žena I sama je ze všeho nejspíše vecnou
horlivou školackou, z jejíž bytosti, je-li zdráva, vyverá
predevším hybnost a snaživost; její životní víra je
prímo nezdolatelná. Manželství je pro ní vlastí a do
movem, byt byla sebe samostatnejší a vyspelejší; v její
prapodstate tkví úžasne silnÝ pud, aby se mohla roz
dávat a byla svými milými plenena. Kolik dovede vy
konat práce, aniž by o tom sama vedela! Jsme mladá
rac;a a nemáme mnoho typu intersexuálních, v nichž
život rozumový prevládá život citový a které lákají
k sobe muže jen aby se presvedcily opet a znovu
o svérn ženství, pod nímž trpí a samy o nem pochy
bují. Robustní rac;a slovanská neplodí typu príliš di
ferencovaných jako Latinci, GalIové a národy sever
ské; Slovanky jsou spíše jednoznacné a vypraveny do
brými disposicemi pro manželství a materství, nebot
jsou tradicne naplneny nadšenou a silnou láskou pro
tuto vecne novou formu života, do níž je možno všech
no vložiti. Ne tak mužové; i když jim tane na mysli
svetlý ideál ženy, budoucích detí a domova a rádi a
ochotne sklánejí se pod jeho nové jho, prece jim ani
nenapadá v tomto jediném snu se soustredit veríce
právem, že by to bylo málo zrovna osudné. Mají vedle
toho ješte tolik velikých úkolu a meli už castokrát prí
ležitost celiti tvári v tvár dtlležitým vecem jako je
povolání, osobní prestiž a ctižádost udelat své dobré,
pokud se od nich ocekává. Práve tak jako láskou zá
rící nevesta, at jakéhokoliv veku, není vubec schopna
mysliti na obeti, které jí bude v manželství prinášeti,
je si zárící ženich vedom každé jednotlivé a zmeril a
zvážil je prepoctive. K tomu ješte všechno se prímo
spolcuje, aby jeho jistota a nežádoucí stav sebevedomí
vzrostlo znamenite. Ochota a úslužnost jeho prícho
dem vyznamenává rodiny, vybrane lákavé adjustování
dívky, instituce vena a výbavy prevyšující casto fi
nancní možnosti otcovy a konecne i nové prostredí,
casto mnohem vyššího stylu, než na jaký zvykl 
to vše se spojuje, aby mu ponekud spletlo hlavu. Za
cíná to bezmála jakousi operní apotheosou: pro jeho
libost seradují se veci, jen pro nej vykvetla prekrásn;t
oddanost mladé ženy, jemu se predcítá, hraje a zpívá
a jemu je ustýláno v mekkosti náruce a perin jakohy
byl díte - což nevytvárí to vše zrovna umelecky nej-
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lepší disposice k povrchnímu autoritárství. pohodl
nosti. konservatismu ~ generalisování, což bi'v;l první
mi znatelni'mi hríchy mladých ~enati'ch mužll?

Láska a vzájemnir obdiv, které prec i tak nemohly
zltstati denním chlebem, mení se tím pomalu od .zá
kladlI ve své podobe nejen u muže, ale beda! i u ženy.
Veškeré v)rtky, veškeré domluvy a ostrá slova odrá
žejí se pak bez úcinku ode zdi, kterou se žena obklo
pila \' domnení, že se jí. která dala prece vše. co mela
a nedostalo se jí za to ~;ebemenšího uznání, deje bez
práví. Tím méne úcinku nabádavého má nejširším
prsním tónem prednášená moudrost zdedená: :l hymne
o skvel)'ch kvalitách vlastní tchÝne se vydráždená žena
zhrdave ušklíbá. A tehdy, ano tehdy byla by hodina
dvanáctá, ahy muž bežel do školy dríve, než dojde
k nesmyslné zlohe a šílenství. -
- I tecl' ješte, kdy vše zdá se být zkúeno? -
- Ovšem, a práve tehdy; a bylo by mu tam absol-

vovati úvazne delší kurs vecerních prednášek. Ne
už o .typech žen, ty si mel poslechnouti dríve, ale
o vecech jini'ch, zdánlive odlehl~'ch. Záleželo by ovšem
predevším na osobe prednášejících; nesmeli by to birti
lidé s obliceji. na nichž je napsáno, že mnoho jedí,
ale málo myslí a milují: vypravovat by meli s jistou
ytipnou gracií shovívaví a sympatictí znalci života.
O cemkoliv: trebas, podle Shawa, o nejdllležitejší, pro
sté a základní ekonomické pravde, jež se má v kom
plikované civilisaci jako je naše, vpravovat v duši
dítete a nestalo-Ii se tak vcas, v duši dospelých lidí:
že proste kdokoliv. kdo potrebuje at zboží. at služeb,
aniž by to, co spotreboval, nahražoval zas osobní svojí
snahou, ubližuje lidské spolecnosti práve tak, jako jí
ubližuje zlodej. Že rádnÝ clovek platí to, co konsu
muje, s noblesní zdrželivostí gentlemana, a ž~ tato
splátka je cestná.

Jindy zas o vecné otázce, kterou nezodpovedel ješte
nikdo, proc krása a radost vždy jaksi nerozlucne. je
spiata s ošklivostí a bolestí a jak težko je nám smíriti
se s tak príkrými protivami bez otázek a bez protestu.
A o tom, že horší ješte je ošklivá schopnost žít bez
umení a smyslu pro krásu a být na to skorem hrdým,
i když to má za úcel pro nejbližší chvíli dosažení klid
ného, pres to však neblahého života. O bourích a útra
pách disharmonického života sexuelního; a jak teprve
stárí prináší moudrost resignace a osvobození. .Ten
slabí podléhají; velké mysli rozumove nadané utvárejí
si takmer z niceho prostredí vecne nová, v nichž je
jim i druhým dobre hýti: nepodarilo by se ovšem na
troskách, ji01iž nám podráží nohy vlastní zbrklost.
Oh, veliké. nepreherné množství themat mohla by pro
bírat naše manželská universita. O nesmírné odpoved
nosti rodicl'1, která se nekoncí nikdy; o štastných det
stvích a tíži otázky, jíž mohou deti kdykoliv nás zbur
covati: Matko. otce. zac vás mám milovati? Nebot
deti jsou prísnými soudci; a k tomu ješte nejkonvenc
nejší a nejcitlivejší ze všech tVOrll. Proc nerekl apoštol
matkám totéž co otcum: Vy pak, otcové, nedráždete
svých detí! Snad, že matky nemely toho tolik zapo
trebí? -

- Filosofie. filosofie. Cím mohla by být manžellnTI
ve stavu konfliktu? Práskli by dvermi vaší university
a šli zamracene domll anebo do kavárny ve snaze jed
nat archaicky, dle starých vzoru; mil ují staré návyky.

Jenže dnes, dnes je to nekdy drahá vec. možná by
prec jen prišlo lacineji - postavit onen veliký pomník

zakladateli. Ale ostatne, máte pravdu; jenom veliká
moudrost a veliká láska muže udílet dobré rady; kdež
by se jich mohli dohrati naši pedagogové?

Doba a lidé

o souzeni a vedeni lidském.
Prípad udál se pred sedmi lety. Teprve 29. prosince

1926, tedy pred týdnem došlo k smírlivému konci, pokud
lidskfr výrok vubec dovede odciniti krivdu na živote
spáchanou.

Bylo to tak: denní služba, cili »tagšarž« našla 11. zárí
1919, o šesté hodine ranní, v hospodárské· kancelári ka
sáren v Moste, na zemi ležet hospodárského dustojníka,
nadporucíka Rudolfa Felixe. Byl v bezvedomí, pod hla
vou kaluž sesýchající krve, jejíž stopy zbarvily do ruda
také límec dustojníkovy bluzy. Odnesli nadporucíka do
nemocnice, prišel kapitán-lékar dr. Ledec, nejprve pro
hlíží ránu, ríká, že je hluboká, pak se podívá, jak reagují
zornice bezvedomého na svetlo a konecne napsal, že
nadporucík Rudolf Felix- tak se ranený jmenoval, 
utrpel bodnou nebo údernou ránu do levé poloviny te
mene hlavy a k tomu lehký otres mozku. Nadporucík
Felix byl porád ješte v mrákotách, a jenom když mu
holili místo kolem rány, úpel: moje hlava, moje hlava.
Pak ríkal ješte neco, - bylo to videt na rtech, ale co
ríkal, nebylo lze rozumeti. Konecnc mu dal kapitán-lékar
dr. Ledec kafrovou injekci a Felix procitl.

Zatím se delo v hospodárské kancelári toto: vojácci
príkazníci, - drív se jim ríkalo o l' d o n a n c e, uklidili
místnost, urovnali, co bylo na psaCÍm stole rozházeno,
postavili židli pekne pred stul, umyli krev na zemi,
pokud se to v rychlosti dalo, to vše, aby byl porádek,
až prijde pan major.

Úcetní dustojník pluku prišel také a když v kancelári
nenašel penez, ackoliv vedel, že den pred tím prišla
zásilka 20.000 Kc, šel za nadporucíkem Felixem do ne
mocnice. Prišel tam zrovna, když se jevily úcinky kafro
vé injekce. Felix ho poznal, na dotaz hlásil, že rovnal
vcera vecer v kancelári peníze, pojednou ucítil prudkou
bolest v hlave a pozbyl vedomí.

Do kanceláre prišla komise a zjistila, že krome penez
neschází nic. Ale peníze scházely všechny. Komise zji
stila, že v kancelári v rohu, asi deset kroku od místa,
kde byl nalezen nadporucík Felix na zemi, visí Felixuv
služební plášf. Výslechem vojáku bylo zjišteno, že ten
plášf tam porád visel, že se ho nikdo nedotkl a že ho
nikdo neuklízel. Nebylo k tomu príciny,' nebof dustojni
ckému plášti je podle predpisu dovoleno viseti na hre
bíku v kancelári, kde pracuje dústojník.

Scházely tedy erární peníze a vzniklo podezrení, že
nadporucík Felix bezvedomí predstíral, že bud sám
peníze ukryl nebo od spolupachatele dal odnést, že si
pak lehl na zem a cekal, až bude nalezen. Nadporucík
Felix byl odevzdán terezínskému divisnímu soudu do
vyšetrovaCÍ vazby, pro »dílvodné podezrení ze zlocinu
zpronevery úredních penez«. Kancelár hospodárské služ
by, ve které byl nadporucík nalezen, byla zapecetena.
- Netrvalo dlouho, a vyšetrování bylo rozšíreno i proti
kapitánu-lékari dr. Ledecovi. Bylo to pochopitelné, nebof
lékari oznacili zpusob, jímž si dr. Ledec pri ošetrování
bezvedomého Felixe pocínal, jako neobycejný, a zdálo
se, že má na výsledku svého šetrení zájem jiný než lé-



PrItom n os t6. ledna 1927.

karský. Vyšetrující soudce mel právo domnívati se, že
dr. Ledec pri sestavování diagnosy mel zájem na tom
oznaciti zranení, ze kterého se nadporucík Felix za dva
dny zot~il, za težké, ackoliv nebylo.

Vyšetrovalo se plnou parou. Prijela komise ješte jedna,
odtrhla pecet a prohlédla kancelár. Prišla i na plášt a
byl to objev významný: pod levou vnejší kapsou byla
rudá skvrna. Puvod byl na snade: nadporucík Felix si
lehl pri fingování loupežného prepadení na zem již ve
cer. To bylo jisto už proto, že ráno našli rozžato. V noci
však mu bylo zima, vstal tedy a prikryl se pláštem, pri
tom potrísnil plášt krví, aniž to pozoroval. Ráno, když
troubili probudku a bylo zrejmo, že co nevidet tu bude
služba, nadporucík vstal z mrtvJ"ch, povesil pláŠt na
hrebík a zase šel delat mrtvého. Zase byly vyslýchány
ordonance a zase bylo zjišteno, že plášt ráno visel na
hrebíku. Z plášte, jenž dosud byl prostým movitým ma
jetkem, se stalo mžikem corpus delicti.

Ted nastal sensacní obrat: kdosi, - nevíme dnes už
kdo, poukázal na toto: zranení nadporucíka Felixe bylo
nepatrné. Rána nevelká. Odkud tolik krve na zemi, na
bluze, ba i na plášti? A odpoved byla ohromující: nadpo
rucík Felix neležel v krvi vlastní, ležel v krvi prinesené
jako rekvisita. Pátrající orgány pracovaly jedna radost.
Cetnictvo v Moste zjistilo obratem ruky, jídelní lístek
rodiny Felixovy (Felix a jeho bratr oba svobodni, by
dleli u matky-vdovy), a hlásily, že »jak potvrzují sou
sedé, nosila paní Felixová skorem denne ze sklepa maso
a pekla mnoho moucníku a cukroví,« - (duležité proto,
aby byla zjištena pravdepodobná prícina defraudace, 
nákladný život), jedna ci dve tu byly zprávy o vysedá
vání nadporucíka v kavárnách a hostincích, následovala
svedecká výpoved o historii nejaké hubicky, kterou prý
proti své vuli dostala nejaká ošetrovatelka od nadpo-'
rucíka Felixe, a do toho všeho padla puma: hypotesa
jednoduchá jako vše geniální: 'nadporucík Felix si nepri
nesl lidskou krev. Ležel v krvi zvírecí.

Jedna radost je vyslýchat vojácky, jedna radost pra
covat se ctižádostivými orgány. Zvírecí krev? Jak pak
ne. Obratem ruky tu byla relace mosteckého cetnictva:
»nebylo za težko obvinenému Felixovi opatriti si krev
zvírecí, najme konskou. SpoluobvinenÝ kapitán-lékar dr.
Ledec bydlí, jak zjistil náš duverník v podnájmu u ob
chodníka s konmi." Mesto Most není veliké, ale na zji
štení bydlište musí být duverník. Nevadí. Za to to bude
spolehlivé. Druhá relace už není tak skvelá. Musí se s ní
mostecké cetnictvo priznat, že »pátrání u rezníku, na
jatkách a v dragounských kasárnách podrobne konané
o tom, zda v poslední dobe nadporucík Felix nebo ka
pitán-lékar dr. Ledec se snažili získati krev, zustalo bez
v:í'sledné... " Potom ješte cetnictvo podotýká, že krev
možno nachytat ješte i za dva dny po poražení zvírete
z kusu. které visí v reznickÝch krámech na prodej.
\. jaksi k všeobecné karakteristice obžalovaného Felixe
l dra Ledece hlásí ješte cetnictvo, že podle zpráv dú
verníku, se v Moste dru Ledecovi a nadporucíku Fe
lixovi ríká obecne »židovská dvojice«.

Comoedia ex est; tragoedia incipit. Byl soud.
ukazu pro nadporucíkovu vinu celkem nebylo. Felix

ríkl, že je nevinen, žaloba ríkala, že je vinen. Váhu
SPl '!edlnosti drželi v ruce soudní znalci. Na nich bylo,
ab rekli, jaká to byla krev, ve které byl nalezen nadpo
rul k Felix. A bylo jasno, že jejich slovo rozhodne. Roz
hOlilo. Profesor pražské university, doktor Slavík pro
hlásil, že krev na podlaze, na bluze a na plášti. podle che
mického rozboru stop byla smesí krve lidské, s prímes-
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kem krve konské, a že není ani vylouceno, že tam byla
primísena také krev hovezí a skopová. Obžalovaný byl
odzbrojen. Pokusil se sice nejapne vysvetlovati obzvlášte
rudou skvrnu na plášti, mluvil cosi o tom, že jel poslední
den v tramwaji, že byla tlacenice, stál na stupátku,
pršelo mu na plášt, povídal také cosi o rezavém kno
flíku, ale všechna ta stébla, jichž se tonoucí chytal, se zlo
mila pod majestátem zástupce vedy: ty skvrny pochá
zejí od smesi krve lidské a konské, snad i hovezí a sko
pové. I ta skvrna na plášti. Roma locuta, causa finita. A
dlužno pricísti na úcet blahosklonnosti, že soudní znalec
se priklonil k výkladu: kdybychom meli staré preparáty,
byl by omyl možný. Ale my meli preparáty cerstvé.
Omyl je vyloucen. Soud dopadl takto: kapitán-lékar dr.
Ledec nebyl usvedcen.

Kapitán-lékar dr. Ledec byl osvobozen.
Nadporucík Felix byl degradován a odsouzen na dve

léta težkého žaláre.
Kapitán-lékar dr. Ledec se obesil.
Zmatecní stížnost odsouzeného byla zamítnuta.
Po šesti letech podarilo se odsouzenému docíliti ob

novu rízení. Puvodní rozsudek byl zrušen, zacalo se
vyšetrování nové. rIle výsledek: jídelní lístek rodiny Fe
lixovy se vysvetlil tím, že jsou majiteli domu, hrdinkou
historie o násilné hubicce byla ošetrovatelka na hodinu
propuštená proto, že šla do mesta, ackoliv byla na stanici
nakažlivých nemocí, dr. Ledec nebydlel u ob~hodníka
s konmi, - pan duverník se zmýlil s jiným mosteckÝm
lékarem, »židovská dvojice« byla složena ze dvou ce
ských praarijcu, - Felix vystoupil po prevratu z kato
lické církve, Ledec byl krestanem odjakživa až do ne
krestanské smrti. A vojácek, jenž nejprve vypovídal, že
bluza pana nadporucíka vypadala u límce, »jakby ji ne
kdo štetkou od krve natrel" si vzpomnel, že to vypadalo
spíš tak, jak by se nadporucík po svém zranení byl svíjel
a tím krev z rány týlem na límci rozetrel.

A posudek profesora dra Slavíka? Brnenská fakulta,
která provedla kontrolu a nový rozbor a ješte všechny
kontroly, které poskytuje opravdová, pokorná veda, ve
domá si kusosti všeho vedení, prohlásila prísežne ústy
profesora Berlry: že krev na zemi a na bluze byla krev
ciste lidská. A krev na plášti, že není krev, ale cistá rez.
Rozumíme? Železo, chemicky: ferrum, znacka Fe. Pro
laika i odborníka stejne duležité je vedeti, že okyslicené
železo, chemicky Fe3 O. dává látku rude zabarvenou,
které laikové ríkají rez. Tato rez, nasypaná do vody, vy
padá opravdu jako krev, ale musí se ríci, že je z tram
wa,ie nebo z raneného knoflíku. Pro toho, kdo má zájem
na skutecném zjištení, jsou metody jednoduché i složité
obsaženy v kvintánské ucebnici chemie a v knížce:
»Chemická kratochvíle, sto zajímavých pokusu nevyža
dujících nákladných prístroju. K pobavení a poucení se
stavil ... atd .... «, kdež se možno pouciti, že stací do ka
paliny, v níž muže být železo, nakapati trochu mydlár
ského louhu, nacež se ihned železo srazí. Takové úkoly
se dávají v kvinte pri reparáte. Sextáni se ucí již me
todám lepším.

Pro úplnost referátu nutno ješte podotknouti, že bylo
pri druhém prelícení zjišteno: nadporucík Felix utrpel
za války strelnou ránu do hlavy, címž se citlivost hlavy
zvetšila tou merou, že sebe nepatrnejší zranení mohlo
vyvolat mrákoty i celé dny trvající. Že kapitán-lékar dr.
Ledec byl nebezpecný hypnotisér. Že stav nadporucíka
Felixe v nemocnici vypadal tou merou po otrave mor
fiem, že jeden z lékaru provedl na sobe zkusmo silnou
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Žlázy života a smrti.
Když roku 1920 profesor Steinach publikoval svou

»Verjiingung«, bylo to snad poprvé, CO se širší ve
rejnost pocala zajímati o problém, který je z nejzají
mavejších kapitol moderní mediciny. Zájem byl pocho
piteln)', protože Steinachovo vystoupení bylo do jisté
míry sensacní. Zájem ochabl behe~ doby. avšak pro
blém vzrustal ve své dusažnosti. Ukázalo se poprvé
verejnosti, že v tele jedincove jsou ústrojí s posláním
témer ta jemným. že clovek sám sobe je otázkou ne
smírne složitou, že život a smrt nezávisí pouze na vý
žive a nervovém souladu. nýbrž že veliká úloha tu pri
padá nekolika pomerne malým žlazám, jež svými vý
mešky udržují, ba for m ují život jedincuv. O tyto
žlázy. jež dríve pokládány za žlázy, bez vývodl':1, pocali
se vedci zajímati dobrých sedmdesát let pred publikací
Steinachovou. Ne ze zájmu pouze teoretického, ale
práve pro praktické dl'lsledky. jež každ)' objev v tomto
smyslu mohl znamenati. Funkce žlázy slzní byla jas-

injekci morfia a zjistil pak na sobe príznaky, jak je videl
u Felixe.

Nutno dále podotkndtrif, že byl cteh svedecký protokol
profesora Slavíka, kde píše, že úznává, že prvky kon
ské krve nemohly dodatecne zmizet, když nezmizely ze
zbrocených predmetu prvky krve lidské. Nutno se zmí
nit, že o našich vojenských soudech neplatí povestná slo
va Havlíckova. Nutno potvrdit, že pri prelícení v Praze
jak prokurátor major dr. Kubát tak predseda podplukov
ník Popler jednali s obžalovaným lidsky a spravedlive.

Obžalovaný nadporucík Rudolf Felix byl osvobozen.
Jeho utrpení vyplynulo ne tak z omylnosti lidské, nebo
z kusosti vedení lidského. Byl odsouzen proto, že vedec,
jenž držel v rukách váhu s osudem cloveka, zapomnel na
omylnost lidskou. Vyloucil omyl. A to je tvrdé. Nebýt od
vahy brnenského profesora, jenž se postavil proti znalci
neoblomnému a obávanému, uznávanému všemi státními
zástupci a soudy, byl by nadporucík Felix degradován a
zlomen vojenským žalárem, dnes vyrazen ze života.
Zvláši u lékare vyžaduje lidstvo právem pokory pred zá
hadami života. Vždyt lékari vidí víc než jiní, vidí, jak
umírají zdraví a jak žijí umírající. Jsou nejblíže zázra
kum všedního dne, mají bj'rti knezi svatého života, po
korní knezi ale ne veleknezi s mocí, vyhlásit anathema
doživotnÍ. Moderní soudce nemá možnost ríci, jako jeho
rímský kolega: non liQuet, nevím. Jeho výpoved muže
být jen O d s u Z u j i nebo Spr o š i u j i. A tam, kde jde
o prípady spletité, jsou mu dáni k ruce odborníci, znalci.
Nesoudí oni, jak zákon výslovne praví. Ale, lidsky-práv
ne receno: jsou úcastníky na podstate rozsudku. A je-li
rozsudek jejich vinou zlocinem, mají být odpovední. Do
brý soudce se podvolí úsudku znalcu, neboi uznává, že
jsou lépe vyzbrojeni. Mají velká práva a proto je sluš
no, aby meli také velké povinnosti. Privede-li nekdo clo
veka k degradaci a na místo, kde je pravdepodobne vy
hlídka na dva roky hrobu za živa, a ukáže-Ii se potom,
že to zavinil nedbáním toho, cím se hrozne podezrívanÝ
bránil, je to, vzhledem k nesporné mezere v zákone, vecí
svedomí, jak to vyrídí. Kdo váží a nalézá lehkým, musí
býti též ochoten vstoupiti na váhu sám. Aby se ukázalo,
zda také není lehkým. -gel.-

Veda a
,

prace
, 'r

ná, žlaz slinn)'ch též, funkce ledvin dostatecne pro
zkoumána, ale kam bl'lo dlužno zaraditi štítnou žlázu,
nadledv\nku, brzlík (thymus), hypofysu (žlázu pri dnc
mozkQv~m), šišinku (córpus pineale) žlázu puhertnÍ,
systém dreni kostní, celou tuto orgftl1,9vOU mnohost,
jež ve svém poslání byla nevysvetlitelna? Zretelné vý
vody techto žlaz známy nebyly a jediná domnenka tu
trvala: že totiž tyto žlázy vypouštejí své vým~šky prí
mo do krve a že se tyto látky krví prenášejí na místa
své úcinnosti. Jaká tato úcinnost jest, pocaloflse tušiti
teprve od roku 1855, kdy anglický lékar Addison po
psal zvláštní a podivuhodné onemocnení.

Jeho nemocn)' vynikal silným hronzovým zharvením
klUe, jeho krevní tlak byl neobycejne nÍzk)·. nemocný
trpel obtížemi žaludecními, celkovou telesnou ochablo
stí a zemrel. Pri pitve nalezeny zmeny v nadledvinkách
a Addison, po nemž zajímavé onemocnení nazváno,
prohlásil je za chorobu nadledvinek. Rok na to (r. 1856)
prednesl Brown-Sequard v parížské »Société de biolo
gie« výsledky svých bádání a našel, že naclleclvinka je
orgán k životu lidskému naprosto nezbytný. Triatricet
let po tom prednášel týž vedec v téže spolecnosti O podi
vuhodném vlivu v~,tažku varlat. který on sám sobe
vstrikl. Brown-Sequard, tehdy dvaasedmdesátiletý sta
rec. pocítil po tomto svém pokuse neobycejnou dušev
ní i telesnou svežest a pripsal toto ptlsobení zvláštním
látkám, jež varle produkuje a které jsou prý kompli
kované bílkoviny. Ode dne 1. cervna 1888, kdy se tato
proslulá prednáška konala, mltžeme mluviti o nauce
o vnitrní sekreci. jejímž zakladatelem je Brown
Sequard. Jeho výtažek se jmenoval »liquide testicu
laire« a byl vlastne oním úcinným produktem, kted
se tak znamenite osvedcil pri pokusech Steinachových.
Název,»vnitrní sekrece« puvodne patril zcela jiné cin
nosti než je ta, kterou jím oznacujeme dnes. Claude
Bernard nazval tak cinnost bunek jaterních, odevzdá
vajících krvi glukosu. Zde ovšem nebeží o »vnitrnÍ
sekreci«. nýbrž o projev životního metabolismu. jehož
r e g u 1 a c e je podrízena vlivum nervovým i vlivu
žlázy, jež podle dnešních názoru 'm5. hlavní podíl na
pravidelnosti cukrové premeny. Touto žlazou je sli
nivka brišní (pankreas). které dríve pripisována jen
úcinnost pri trávení a to práve pri trávení bílkovin.

Žlázy, o nichž je rec, produkují tedy složité látky,
jež odevzdávají krvi, aby tím na vzdáleném míste byla
umožnena jejich pusobivost. Tyto látky povzbuzují
cinnost jiných orgánu (odtud jméno »hormony«) a po
dobají se chemickou skladbou složitým rostlinným je
dum alkaloidum. Odtud pochází název a u t a k o i dl't,
kterým se dnes produkty žlaz s vnitrní sekrecÍ (cili
žlaz »endokrinních«) oznacují. Tím byla jen znovu
potvrzena príbuznost pro~uktu rostlinn)'ch a živociš
ných, která se denne témer znovu potvrzuje. Zjištení,
že rostlinný chlorofyl a lidský haemoglobin obsahují
tutéž základní látku (haemopyrrhol) a že se liší jen
tím, že železo haemoglobinu je u chlorofylu zastou
peno horcíkem, vyvolalo pozornost. jež se mohla zváti
sensacní.

Autakoidy pusobí dvojím smerem. Jednak budive
(to jsou tak zvané »vlastní hormony«). jednak tlumive
(to jsou tak zvané »chalony«). Jejich úcelem je udržo
vati urcitou specifickou funkci organismu a tudíž po
ruchou žlaz, jež je produkují, nastávají težké poruchy
organismu, jež v mnohých prípadech kQncí smrtí.
Funkce jednotlivých techto žlaz zaslouží si hližšího
povšimnutí.

•
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N a ti I e ti \' i n k y první vzbudily Zéljem O vnitrní
sekreci a mal)- orgún nasedající pri ho'rním pólu
ledvinném stal se predmetem celé rady vedeckých pra
cí. Tento orgán produkuje výmešek, jenž pbsflhuje
úcinnou látku adrenalin. Tato látka není chemicky
príliš složitá a je derivátem pyrokatechinu. Zajímavé
je, že tutéž lá'tJ,;u produkují prí ušní žlázy americké
ropuchy Bufo Agua. Adrenalin se podarilo pripraviti
též cestou chemické syntésy a bylo tím snažší pozoro
vati jeho úcin. Ukázalo se, že po vstriknutí adrena
linu, stoupne nesmírne tlak krevní. Srdecní úder se
velmi zrychlí a zesílí. objeví se zvctšené množství cu
kru v krvi, ba i v moci, jejíž obsan cukru mliže tvoriti
až ro'1o. Mimo to se objeví zvetšené vymešování slin,
zornicka se roztáhne, pohyby žaludecní a strevní ocha
bují. Úcin této látky je tedy velmi složit), a spocívá
v dr á ž d e n í jedné cásti autonomního nervstva
(nervstva nepodléhajícího cinnosti volní) a sice systé
mu sympatického. Cástecne opacný úcin má produkt
rostlinný nikotin, který o c hro m u j e autonomní
nervstvo a sice jeho nervové buií.ky sdružené v ganglia.
l1cin nikotinu je pomíjivý a zmena jím plisobená je
toliko funkcionální. Bunecná s t a v b a je po úcinu
nikotinu nezmenena. Úcin adrenalinu je patrne trojí:
J. ptisobí mrštování céva tím stoupnutí tlaku krev
ního, 2. piisobí na cukrový metabolismus jater a 3. je
v souvislosti vytvárením telesného barviva (pigmen
tu). adledvinka je v dLlsledku toho k životu nezbytná
a jsou-Ii obe nadledvinky z tela odstraneny, nastává
smrt behem peti dnu. Pri Addisonove chorobe nale
zena porucha nadledvinek v tom smyslu, že byly sý
rovite zvrhlé pLlsobením procesu tuberkulosního. Pri
této chorobe adrenalin témer úplne vymizí a její prí
znaky jsou jen dusledkem tohoto faktu.

Ž 1á z a š tít n á (thyreoidea) byla témer v stejné
dobe zkoumána jako nadledvinka. Roku 1854 bylo
totiž zjišteno, že vynetí štítné žlázy u psu ZPLlsobuje
smrt. Roku 1882 operovali nekterí šv)'carští chirur
gové vole (struma) a pozorovali po operaci težké po
ruchy. Soucasne bylo zjišteno, že težká konstitucní
choroba myxoedem také souvisí s poruchami této žlá
zy. Daleko dríve a to již roku 1840 popsal nemecký
lékar Basedow zvláštní chorobné príznaky, které pet
let pred tím pozoroval anglický lékar Graves. Jeho
nemocný mel zrychlený tep, vole a vypoulené, lesklé
oci. Byl nervove velmi podráždený, trpel nespavostí
a bolestmi hlavy. Choroba zustala nevysvetlena až do
roku 1886, kdy P. J. M6bius uvedl tuto »Basedowovu
nemoc« v souvislost se štítnou žlazou a prohlásil ji za
dusledek zvetšení této žlázy a tím i její zvýšené funk
ce. Bylo zrejmo, že ~ níž e ní funkce štítné žlázy je
patrne prícinou myxoedemu, z výš e n í funkce prí
cinou choroby Basedowovy. Lidé trpící Basedowovou
nemocí jsou hubení, nervosní, špatne spí, mají živ)'
pohled, stežují si na návaly tepla a tlucení srdce. Lidé
myxoedematosní naopak se vyznacují nemírnou tloušt
kou, vypadáváním vlasu, apatickým pohledem, suchou
1uží a znacným úbytkem inteligence, jenž muže vésti

úplné idiotii. Jako úcinná látka štítné žlázv obje
\ n t h y r O x i n, duležitý svým obsahem jodu. Tato
1. ka udržuje v normálním stavu funkce ústredí ner
, \'ých, kúže a vzrustu. Je-li proto štítná žláza od na
I zení nevyvinuta, objevuje se trpaslicí kretinismus.
71áza sama je k ži.votu nezbytna, její vynetí znamená
ttžké poruchy celkové.

Za žlazou štítnou jsou umístena malá žlazová te-

líska. Z\'an:l žlazou paralhyreoiclální. Tato
žláza je anatomicky velmi blízko žlúze štítné, funkcio
nálne má však význam zcela zvláštní. Po vynetí techto
telísek clgstavuje" ~e chvení sVfj\·tva, které vede až
k prudkým krecím t~l): zvané tet a n i e. Pri záchva
tech tetanie objevuje se nesmírné množství guanidinu
v krvi a také vstriknutím této látky lze zpLlsobiti te
tanické krece. Telíska parathyreoidální regulují tedy
patrne rozpad guanidinov)' a jsou-li vynata, je,. tento
metabolismus težce porušen. II •

Na dne mozku je umístena nevelká žláza, h y P 0
fy s a. Skládá se ze dvou cástí, nervové a žlazové a
její výmešek urcuje celkov)' vzhled a zejména VZrLlst
clovekuv. Pri zvetšení funkce této žlázy vzniká one
mocnení, které bylo roku J 887 popsánD jako a k r 0
m e gal i a a které se vyznacuje nesmírným vzrustem
nekterých kostí, zejména dolní celisti a koncetin. Zdá
o,e, jakoby všechny špicky se na cloveku prodlužovaly.
Pri nedostatecném vzrustu této žlázy a pri poruchách
její funkce trvá infantilismus. Úcinné agens není ješte
dokonale známo, ale výtažek ze žlázy pusobí dlouho
trva jící stoupnutí tlaku krevního a smrštování delož
ního svalstva. Je'-li deloha tehotna, zpLlsobí vstrik
nutí výtažku z hypofysy potrat.

Šišinka cili e p i fy s a (corpus pineale, glandula pi
nealis) je také priclenena k mozku a její význam je
dosud velmi nejasný. Pri jejích nádorech zjištena
predcasná zralost pohlavní. Frankl-Hochwart zjistil
pri nádoru epifysy u 41h roku starého hocha normál
ní ochlupacení a erekce 6 cm dlouhé pyje. U devcat za
l~'chž okolností pozorována predcasná menstruace.

TI rzi í k (thymus) je orgán typický pro mládí.
Postupem v)'voje degeneruje tato žláza, sedící pod
kostí prsní, témer úplne. Je-li vynata, dostavují se
príznaky nedostatecného zvápenatení kostí a neobycej
né svalové slabosti. Každý takový prípad koncí smrtí.
Zdá se, že brzlík je orgán pro telesný vývoj nezbytný.

Ve v a jec n í k u tvorí se celá rada úcinných látek,
které mají zásadní vliv na fysiologii sexuálnÍ. Po
prasknutí vácku vajecného vytvárí se ve vajecníku tak
zvané »žluté telísko«, které obsahuje dve látky: Iipa
min, jenž zpLlsobuje krvácení ze sliznice deložní a lu
teolipoid, jenž toto krvácení zastavuje. Mimo to se
tu vytvárejí látky, jež mají vliv na vymešování mléka.

Ve va r 1e t i tak zvané »intersticiální bunky« vy
tvárejí sekret, jenž udržuje telesnou svežest a sexuál
ní potenci. První- pokusy s tímto sekretem konal práve
na sobe Brown-Sequard.

S 1i n i v k a b r i š n í (pankreas) produkuje úcinné
látky, které mají vliv na výmenu uhlohydrátu v tele.
Skupiny bunek zvané Langerhausovy ostruvky produ
kují látku i n s u I i n, která zabranuje premene jater
ního glykogenu v glukosu a tím je sto zmenšiti množ
ství cukru kolujícího v krvi pri nekterých chorob
ných procesech, z nichž cukrovka (diabetes mellitus)
stojí na prvním míste. Cukrovka je patrne zpusobena
poruchou vnitrne sekretorické funkce pankreatu.

Mimo uvedené žlázy je v souvislosti s jejich cin
ností i zajímavý orgán, jakým je dre n k o st n í.
To není orgán vnitrne sekretorický, ale jeho k r v e
t vor n á cin n o s t je ovlivnena pohlavní dospelostí
a v této dobe mohou v jeho funkci nastati nejcasteji
poruchy. Nejznámejší z nich je snad blednicka (chI9
rosa) objevující se u devcat v dobe pohlavního dospí
vání. Hypotésa o jejím puvodu je tak duchaplná, že
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stojí za to, aby zde byla uvedena. Bunge poukázal
totiž na vec nad jiné zajímavou. Analysoval mléko a
so~caslle telo novorozence kvantitativne. Našel, že p 0
mel' k van t p r v k u v tel e n o vor o z e n

~.o ,v ~ a v m 1 ~ c e mat cin e jet Ý Ž. Výjimku
cml zelezo, ktereho novorozenec obsahuje nekolikrát
"íc. Dostává je tedy patrne prímo z tela matcina které
si ukládá reservy železa behem života. Porucha 'v této
cinnosti vede pak k chlorose, ph níž práve kvantum
sloucenin že1ezit)'Ch je v krvi znatelne sníženo.

Z toho je patrno, že vnitrní sekrece nejen objasnila
celou radu zjev LI patologických, ale prispela i k chá
pánl normální fysiologie výmeny látkové. Tím ovšem
pomohla i nalézti jádro celé rady tak zvan)Tch konsti
tucních chorob, v nichž práve cukrovka zaujímá vždy
místo vudcí.

Vnitrní sel<rece má také velik)T vliv na rozvoj funkcí
psychick)Tch. Je souvislost mezi psychickými funkce
mi a v)"mešky endokrinních žlaz a je tudíž intelekt
vždy jen funkcí normálního. omatického stavu. Ne-'
j~me sice dnes tak daleko, abychom portlchy intelektu
mohli prín:o považovati za poruchy telesné, ale idea
psvcho-fyslCkého p::lralelismu, je badáním o žlazách
Lez \'~'VOdLI neprímo potvrzována.

Druhá zajímavá skutecnost je ta, že teorie o endo
krinních žlazách potvrzuje vlastne starou humorální.. v· . ,:r..
tEOrII o zlVotnostl. Zlvotnost je skutecne podminována
v'"menou šlav a tato v~'mena štav zdá se býti duleži
tejší než je koordinace na podklade nervovém, nebot
prá e i nervy jsou ovládány endokrinním systémem.

Za tretí teorie o vnitrní sekreci znovu zavádí chemii

do biologie a fysiologie a tím obe tyto vedy jsou kon
kretisovány. Jiste není možno vyjadrovati životní
funkce c11emickým vzorcem, ale stací, mužeme-li tu
psáti energetické rovnice. Zmeny techto energetických
rovnic budou snad moci jednou vysvetliti to, co je
prohlémem lidstva od jeho pocátku: vec stárnutí.
Omlazovací metody nalezly mnoho modifikací, ale
vedle úspech LIbyly tu i znatelné neúspechy podmínené
práve celkovými poruchami výmeny látkové. Objev
vnitrní sekrece znamená pro teorii výmeny látkové
novou 7.ákladnu.

Pro klinickou práci znamenala vnitrní sekrece radu
úspechLl. V jejím dusledku zavedena tak zvaná »orga
notherapie« (lécení výtažky orgánú), jež je nyní ;še
(')becná a v gynekologii a porodnictví již úplne nepo
stradatelná. Všude ovšem hlavní snaha nesla se k oh
jevení úcinného cinitele té ci oné žlázy. cinitele, který
by se dal i chemicky pripraviti a dovoloval tudíž pres
nou titraci. Bohužel pri žlazov~'ch extraktech jsme od
kázáni jen na titraci pomocí biologick~'ch reakcÍ, jež
h~'vá znacne nepresná.

Konecne vnitrní sekrece spolu s pokroky serologi
ch'mi vrhla nové svetlo na vlastní podstatu života:
na složení bunky. Zajímavé tyto objevy. z nichž objev
EhrlichLlv dal vlastne lidstvu podklad pro vec tak dLI
ležitou, jakou je Wassermannova reakce, zasloužil lw
si hlubšiho povšimnutí. Doka;;:ují znovu jen poc1ivl:
l'odné logické souvislosti, jejichž c~lkový komplex je
vlastním v~Trazem života. Smrt se pak jeví jen jako
pokracování hiologické logiky. Prodloužiti život se po
clarilo, sotva :"e však mLtže podarit odstraniti smrt.
Biologický retez byl by porušen. Smrt a život jSO'.I
dva projevy téže funkce .. V nich je ukryta praliclská
moudrost. A soucasne príkaz nejvyššího zákona.

K. R.

Poznámky

Mala fides. Málem ctrnáct dní pred Vánocemi bylo
známo všem pražským denním redakcím, že president
republiky - byv o to náležite požádán - prislíbil in
terview N á rod ním L i s t u m pro božíhodové
Císlo.*) Kde kdo tomu rozumel jako projevu zvlášte
dobré vule se strany pana presidenta, který tímto ZpLI·
sobem ukazoval, že jako president stojí skutecne nad
stranami a neuzavírá se vúci žádné z nich; videli jsme
v tom príklad mimorádného gent1emanství, jež klade
zdvorilost a ochotu nad jakkoliv dúvodné osobní po
hnutky. Odpoved na tento akt dobré vúle byla bez
príkladná a - rovnou receno - možná jenom v Ce
chách. N á I' o dní L i sty pockaly, až bylo slyšení je
jich redaktora u pana presidenta verejne ohlášeno, a
pak odmítly otisknouti vážný a prívetivý projev hlavy
státu. Tuto klukovinu pak dodatecne rozmázly ješt~
tvrzením, že recený interview si vyžádal pan president
S[lt11, a že ony, N á rod ní L i sty, hájí zásadne sta
novisko, že president republiky, stoje nad stranami,
nemá se projevovat ve stranicki'Ch Qrgánech. Což zna
mená, že k hrubé urážce predstavitele státu ješte pri
pojily predne hrubou lež a za druhé velmi hrubou a
nemístnou lekci, zrejme naschvál aranžovanou jako
akt pomsty za letní. fašistúm nepríjemné interview
p-esidenta republiky. Táži se vás, pánové, kterí dnes
figmujete jako užší re akcní rada N á rod n í c h
L i s t ú a které jsem osobne znal jako slušné muže,
vás, pane Penížku, H einzi, Túmo, Pimpere, dr. Thone
a nevím kdo ješte, zda prejímáte osobní odpovednost
za tuto nesli'Chanou nev chovanost. Rádi bychom ve
deli. kdo z vás, pribraných k novinárské odpovednosti,
se staví za onu krajní neslušnost. Již jednou jsme se
verejne presvedcili, že redaktori N á rod n í c h L i
s t LI nemohou odpovídati za nicemnosti, které se v je
jich liste dejí, ale také jim nemohou zabrániti. Nece
kám na odpoved nejakého anonyma nebo redakcního
hausknechta; táži se po osobní odpovednosti užšího
redakcního komitétu, který je poveren správou listu.
Prál bych si jen, aby onen projev zlé vúle nezLrstal na
nás novinárích. Karel Capek.

Nevdecní fašisté. Pred rokem byly v Ceskoslovenské
republice jakési mali(~ké skupiny kriklouniL Byli to prí
slu~níci Národníllo trnutí, kterí byli skupinou nejpocet
ncjší. nebot jejich clenu bylo témer 80. Dále byli jacísi
podivní lidé, kterí si ríkali "Cervenobílí«, a konecne byla
i organisace s názvem "Moravští fašisté«. Všechny tri
dohromady representovaly asi 200 mužu a žen. Jediným
jejich zamestnáním byl krik. Kricely na všechno, nejvíce
na sebe. Krátce po voJMch 192:5 se dohodly, že spojí svuj
hlas, a založily Národní obec bšistickou. Národní demo
i<racie, která po prohraných volbúch snažila se získati
k8;:<.1ého, kdo hvbovaí, venovab svoji pozornost i nové
spajc;~nosti. Podpori!a ji a býl~:odmcnena. rašisté proká
za"i, že hubovati dfJvedou ()J)ravdn znamenitc. Národní
clcmcl,racie, lladšcna prvními vJ"sledky, s láskou se ve
novala svému chr(trtcnci, da ~ 111U sekretariáty. platl1a mu
sekretáre, podporovala ti'sk, uvolnila svého generálního
tajemníka, aby mohl slouziti novému hnutí, a docí1Ua ko
necnc, že mnoho neinformovanÝch a s vývojem politi
ckých vecí oprávncne nespokojených c1aiose strhnouti

~1~1:1~~,s _~akým pan tIlaváce!< prediTavil fašisty cesko-
*) Dokonce - aby bylo jasno - jedna1 o ncm predem i

poslanecký klub i p:·esidiullI strany X. D.
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209 Kc. Již na první pohled jest zre]mo, že rafinerie
i surovárny dosahují cen, jakých dosud na svetových
trzích nedosáhly, a že jest v nich zahrnuj i »bohatý
zisk«, jak se cukrovarníci priznaJí mezi sebou. Cukerní
kartel rozhodl o zv)'šení cen již 23. prosince a své
rozhodnutí statecne zamlcel. Spotrebitelé se o nem do
vedeli teprve po svátcích snad proto, aby jim nezhorkly
vánocky z posledního nepredraženého cukru. O prícine
zvýšení cen se »oficielne« nic nepraví. - KarteL jed
nal se zástupci politick)'Ch stran, a když se do 22. pro
~'ince nedospelo k dohode, zv)'šil proste a jednoduše
ceny na 516 Kc za I q normálního krystalu loko to
várna vcetne dane. Tato cena není oduvodnena výrob
ními náklady, které podle šetrení cukrovarníku se po
hybují mezi 165 až 205 Kc za prední surovinu. Již
tyto rozdíly samy o sobe jsou málo verohodné. Podle
kalkulací z kampane 1925/26 a podle nejnižší letošní
kalkulace cukrovarníky udávané, pripadlo by pri spra
vedlivém rozvržení nákladll na repare okrouhle 100
Kc, na surovárnv 80 Kc, na rafinerie 60 Kc, celkem na'
v)rrobu 240 Kc. 'Pripocteme-li k tomu více než dosta
tecn}' zisk 36 Kc pro surovárny a rafinerie a 209 Kc
daní, dostaneme cenu 485 Kc. odpovídající v~'sledkllm
šetrení ministerstva zásobování. ZV~'šel1í cen nelze
odllyodniti ani V}' voz ní par i t o u, která ciní i po
velkém vzestupu cen asi 275 Kc. Za tuto cenu pro
dává kartel náš cukr všem lidem na svete, jen ne na
šim spotrebitellllTI. A v mesících predcházejících pro
dával' ješte lacineji za 230 a 240 Kc a nikdo neverí,
že tyto ceny byly ztrátové. Tyto ztráty by mu také
nenahfadil nikdy domácí konsum, trebas mu prodával
o 70 Kc dráže než do ciziny. -cif.-

Ke katolickému kaleidoskopu.
Pane redaktore!

Chci ríci nckolik poznámek k Hrom~ldkovc studii o kat'0Hcis
mu, se stanoviska bezcírkevního krestana, nikterak se ne,krý
vaje s pocitem úcty a vážnosti, jejž ve mne clánek vzbudil.

,,:Moderní zápasy náboženské odehrávají se u nás úplne mimo
oblast náb-oženskou«, konstatuje autor na pocátku, a o ncco
dál: "A všechny námítky, které jsou u nás pronášeny proti pa
pežské círk\'i, jsou spíše rázu národnostního a politického než
náboženského a mravního«, N emi'lžeme než doznat: svatá prav
da. ,\Je ptejmC' se, PrfJC je tomu tak. Tento stav vecí je násled
kem - pl'ícinou je dejinný fakt, že, abych mluvil slovy autoro
vými, všechna pi'lsobnost papežské církve u ná,sbyla a jest do
sud spíše rázu politického a národnostního než náboženského a
mravníh-o. Pi'lsCJbí-li nckdo na mne politicky a národnostne, nechr
není udiven, že mu neodpovídám náboženským rozjímáním. My
jsme si na tuto politickou a národnostní cinnost papežské církve
zvy1;]i od dob husitských a zvykli jsme si na ni tak dokonale,

že rímská církev a náš politický a národnostní neprítel, kleri
kalismus nám splynuly v jedno. Verím, že mttže to být bludem.
Ale kdo je vinen?

.Autot, ríká dále: ,,'.' našem prumcrném prostredí je dalekc
lehcí a sn:lŽší. hlásit se k jakémukuliv druhu fJokrokové kritiky
n;,božcl1ského iivota, než vyznat verejnc krestanskou víru a mít
kre s ( a n s k Ý s v c t -ov Ý n á z o r«. Toto tvrzení zdá !sc mi
by:t nepresné. Antor míní asi »katolický svetový názor«, nebot

pojcm krestanský svetový názor je širší a nadrazen pojmu ka
tolický s.vetový názor a krestansk:l' svetový názor je dnes du
chovým majetkem a I3kutecností v duších všech civilísovaných

Dopisy

ovenské verejnosti. Ale národní demokracie, stejne jako
jí materská strana mladoceská, nemela nikdy štestí se

mi chránenci. Bud se jí rozbehli pod rukama, nebo
sílivše šli vlastní cestou bez ohledu na potreby své
tronky. Ale nevdecnost, jíž se dopustili vuci národní

emokracii fašisté, vymyká se opravdu veškeré dosa
dní zkušenosti. Nejen, že ji opustili beze slova díku za

osavadní péci, ale vyhodili ze svých rad i veškeré
uže, na než národní demokracie spoléhala a berou s se
u všechny bývalé národní demokraty, které jejich

lastnÍ strana namahave a s použitím nejruznejších triku
fesvedcila, že fašismus je opravdu hnutím všech do-

brých vlastencu. Vrcholem nevdecnosti však je prímo
provokativní jmenování degradovaného Gajdy pred
edou nové strany. Snad pro nikoho neucinila národní

demokracie tolik, co pro Gajdu. A nyní taková odmena!
Zármutek dra Kramáre a zdešení verného IiIavácka jsou
skutecne neIícené. -di.-

Záhady zahranicního obchodu. Za první pololetí roku
1926 vykázal Státní statistický úrad, jak známo, znac
n~' rozdíl mezi hodnotou V)'vozu letošního proti hod
note vykázané za stejnou dobu roku predcházejícího.
Bylo to o celou miliardu Kc méne. Tehdy z toho bylo
dosti Zllacné znepokojení, ale koncem roku se to jaksi
záhadne spravilo, nebot bilance zahranicního obchodu
za II mesícll roku 1926 je aktivnejší o celou miliardu
Kc, než byla za stejnou dobu roku 1925. Leckdo se
nad tím trochu pozastavil a je ochoten v tom videt ne
jaká kouzla. V prvním pololetí se miliarda ztratila a
v listopadu zase náhle miliarda pribyla, je v tom ja
ká. i záhada. Vec je zdánlive ješte podivnejší, ponevadž
pres tu vysokou aktivnost ta miliarda na strane vývozu
proti v~'vozu z roku 1925 skutecne stále ješte chybí.
V roce 1925 byla do konce listopadu hodnota V)'VOZU
16.8 miliard, v roce 1926 pak 15.8 miliardy - miliarda
chybí stále. Ale na strane dovozu chybí proti prede
šlému roku miliardy dve, za dovoz se zaplatilo o dve
miliardy méne než v roce 1925. A tím se nám vysvet
luje ta záhada: na jedné strane ubyly dve, na druhé
pouze jedna, i je ta druhá strana bilance o jednu mi
liarclu výš proti dl'uhé strane, a ježto ta strana, které
ubylo méne, je vývoz, je bilance aktivnejší o jednu
miliardu. A je ta bilance dobrá ci špatná? N a tuto
otázku není snadná odpoved'. Nevíme dobre, jaký roz
sah v~'vozu a jaký rozsah dovozu je pro naše pomery
zdrav~'. Mužeme zatím posuzovat jen stránku v~'vo
jovou, musíme predpokládat. že V)'VOZ, jehož se jednou
dosáhlo, nemá podle možnosti klesat zpet, a bereme-li
v úvahu, že zahranicnímu obchodu nynejší celní poli
tika staví v cestu tolik prekážek, jako nebývalo pred
válkou, jsme nuceni predpokládat, že vývoz je spíše
menší, než by mu bylo zdrávo, a proto ta miliarda,
o niž je v roce 1926 jeho hodnota menší. nemúže b},t
potešujícím zjevem .. \ktivum je krásná vec. ale hylo
hy treba také vedet, nebylo-Ii vykoupeno až príliš na
útraty rozsahu zahranicního obchodu. To vVak bude
možno ríci s urcitou pravdepodobností, až budou zná
my rodrobno8ti statistiky v~'vozu a dovozu za celý rok,
až lide možno srovnávat množství a hodnotu jedno-
tli\'~ -h druhi'l dovezeného a vyvezeného zboží. K.

C, . r zdražen. Ct'.krovamíci se nedali nik~'m a nicím
zdrž ! a provedli svou: zv)'šili od I. ledna ceny cukrn
z d( avadních 488 Kc na 5 16 Kc, cili o 28 hal. na T

kg. l,llražení toto není odll"vodneno. Z dosavadní ceny
488 Kc pripadá na repare 99'18 Kc, na surovárny za
zpracování 119'14 Kc, na rafinaci 60'68 Kc a na stát
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li.dí·sveta. Necxistencc p·rísluš,nootik té ci 'Oné církvi ncznamená
ješte poprení kresfanskéha svetavéha nároru. Budiž mi pri téta
príležitasti davalena tvrdit, že Ind ci Japonce, který žije klidne
vedle príslušníku jiných sekt náboženský.::h, C:Ok:J.2::1jelfpe svuj
»kres(anský svetavý ,názor« než francauzský katf)lík, je,ž vraždí
Hugenatty, a než stalice papežská, jež narizuje križácká tažení
prati Cechum. Veškeré narmy kres(anskéha svetQvéhO' názaru
jsau shrnutelny na naši predstavu gentlema.na a rozpoznávacím
znamením je láska v universálním slova 5myslu.

"Neverím ve skutecnou nábaženskau abradu u nás, nebude-li
náš pamer ke katalictví adpalitisován a zbaven razmanitých fa
lešných náradních a pseudovedeckých hesel.« Není jasnG, kdO'
má tata adpalitisování pravést. - Když nekda politisuje, je muj
pomer k nemu dán .tím, co delá. Prestane-li ta delat, muj pomer
se zmení -- ta je jasné. Nuže. když ceský katolicism politisuje,
je muj pamer k nemu padle tahG. Abych svuj pomer k nemu
adpalitisaval, k tomu bude nezbytne nutna, aby tedy an, ce,s!;:)'

katalicismus politisovat prestal. - Hramádka není první, kt~,-ý
upozart\uje na tu t o prekážku náboženské 'Obrody u nás. Celá
desíti1etí už pa tom taužíme - tauha 'Ovšem zustává tauhou a
pohtisující katolicism palitisujícím katalicismem. Muže tedy být
na adresu ceských katalíku receno ~ dabrým svedomím: »Zá
leží-li Vám na obrade nábaženskéha živO'ta u nás, máte vec ve
své moci - Hic rhadus - hic salta!«

Když 'Obhajujeme náboženskast ceskéha národa, máme v re
serve jednG jméno. Jména, na jehGž adresu napsal PerGutka, že
"je ta snad jediný clovek naší doby, jenž neztratil pudu teala
gických« a že »všecky 'pOlSitivní vedy a systémy, jirníž prošel,
nedavedly oolabiti jeha nábaženskast«, a o jehaž nábažensk'Usti
pres tG má Hromádka »vážné pochybnosti«. PQkusím se 'Ob
jasnit, dQ jaké míry je aprávnen pastreh Peroutkuv 'O »neztra·
cení pudu tealagických« vubec. Zdá se mi, že nebude težko my
slit, že Masa~yk - nebat a taha se jedná - pudu tealogických
neztratil, poncvadž jich v anam pravém tealagickém slova smyslu
nikdy nemel. Poznáte, že jeha místa naopak sluší hledati v tá·
bare pratitealagickém, vedeckém; jitl1amže k prekvapení všech
teologu nemíní nikterak vzdáti se svéha práva na nábaženství.
On, vedec, vyrval je z dagmatické stavby teol"gie. Nevím, dG'
kancil-li pri tO'm Lutherem nastloupenou a pGzdeji 'Opuštenou
ce5tou rQzumu a,ncbo šel-li jinými cestami. Jisto je, že tento
bezcírkevní vedec je zlnžným clovekem.

»Teprve tealagie ciní z mythu svetavý názar stejne jako
ta cini filosafie z ved. Takže antaganismus vedy a mythu
je antaganismem tealagie a filasofie, protQže tealagie je
argánem mythu a filasafie argánem ved. Tímta an.taganJis
mem se veda a mythus racianalisuj í, avšak, kdežta vede to
nevadí (naopak je ta v intencích vedy) mythus je každým
úsilím O systém záravei1 tríben, kritisován a premenC'ván a
ta ve smeru vedy, prataže systém, jednocení 31 racionaliso
vání jsau již pachody vedecké, nikoliv mythické. Filqsafie
a teolagie bajují veliký baj a baha. A sice zurí baj (JIbaha
zjevenéha - zjevení a tradice, ci Zkušenost a veda - tG
je velká otázka.«

»Veda filasafie, vychází z claveka a clGvek je jejich vlast
ním predmetem. Anthrapismus, nikaliv theismus. Ve.da, na
razdíl od tealagie je vedou o cloveku a pro claveka - ne
buh, clovek je merítkem všech vecí, clavek, pravý a po
slední predmet všeha badániÍ. - Tenta uvedamelý anthra
pism liší se od naivního anthrapacentrismu teolagickéha ná
ZGru svetavého.«

Tyto dva citáty, myslím, ,stací vysvetlit, prac Masaryk, pro
šedší toJika systémy pasitivních ved, vyšel s nezeslabeným ná
baženstvím. Nebat veda a náboženství nejsau mu antagonismem
- tota mu karunuje anu. Ale abychom 'Osvetlili jeho pojetí ná·
baženství a jeha pred"tavu funkce nábGženství, citujme dále:.

»Nábaženství je rešeni problému vccna'sti. Nikoliv jen
rešenim teoretickým, nýbrž zárGven p r a k t i c kým - ne
bOt prablém vecnosti musí být clavekem žit. Nábaženstv!
je životem sub specie aeternitatis.«

Tata nábaženství, jež u nás typisuje Masaryk, je arganickau
saucástkou svetového vývoje duchov:n~ho.Pred casem to krásne
rekl Altenberg:

»Kristus, tOf svého mažnéha kanecnéha rozvoje dospevší
)'kh:~tanský clavek,<. - Jsau tO'naše, z nejvnitrnejšíha raz
vajavéha mysteria zrazen:é ideály, jež O'dlucujeme ad sebe,
abycham meli cas k nim rusti. Naše láska k Jeiíši Kristu
naše tauha, je láska k nám samým, k naší pravé, cisté,
nevášnivé skutecné bytosti. Taužíme pa sabe. Zde ta je.
Státi se identitau vlastního ideálního stavu je vzkríšení
Krista, taho anticipovaného kanecnéha výsledku organisu
jící se hmaty v celém lidstvu. Kdo cítí, nazírá, uznává tento
ideál - Ježíše Krista jaka predvídaný rozvoj své
v 1a st n í h y t a s t i jaka ,svajc a.ntir.ipavané bytí, ten je
»kresfanský Grganismus«. Kdo cítí, ví, uznává, že sám je
hatavý, definitivní, kGnecný produkt rozvaje, že ie ne
hybný, stálý, defit1JÍtivní,ten je pohan. V poradních bole
stcch zápasí lidstva a vZkríšení claveka zvírete v cloveka
Krista. Taf je jeha svatý pohyb.«

:Masaryk ta rekl heslem: »Ježíš - ne César<<. J01'. Divoký.

Úrednici v boji o inserty.
V Praze, dne 24. prosince 1926.

Vážený pane redaktore!
Casapis »Prítomnost« ze dne 16. m. m. prinesl clánek »Úred

níci v boji o inserty«. Byl bych Vám vdecen, kdybyste vývody
jmenovanéha clánku, pakud se týkají me a neodpovídají sku
tecnasti, uvedl laskave na pravau míru uverejnenim méha pro
hlášení, že propagacní díla »Industrie-Expartatian de la Répu
blique Tchécaslavaque« jsem nevydával ani nevydávám. Dílo
jest výlucne padnikem Komercního nakladatelství v Praze 1.,
Týnská 1. S firmau tauta ani s vydáním jmenovanéha díla nemám
a l1ikdy jsem nemcl nic spolecnéha ani obchadne ani financne.

Na žádost Kamercníha nakladatelství napsal jsem dO'díla Ul:

kalik hospodárských clánku jakG predmluv k jednatlivým pn'i
myslavým aborum, jež v knize mají býti zastaupeny a uvalil se
prcdlažený mlle materiál redakcne po str-ánce vecné prehlédnauti.
Jinak jsem se a díla a jeha vydání vubec nestaral. Text a úprava
hlavicek na dapisních papírech s mým jménem, nemažným úred
ním titulem a se státním znakem byly porízeny a používány bez
mé h a ved a m í a s vol e n í. Stejne jsem se nikde l11eucházel
?.ni nijakým zpusabem neintervenaval o dodání clánku nebo
inserce do recenéha prapagacniha' díla. Prirazene že jsem také
nikamu nikdy nedarvolil, aby se tu nekda dovolával mne, neb
dokGnce ministerstva. Dekuje Vám za Vaši laskav0st, znamenám
se v plné úcte Lad. Navrátil.

(P 'OZ n. r e d a k c e. Obáváme se, že vec je vážnejšf, než aby
mohla býti spravena tímtG vysvetlením. Nechceme pochybovati
a pravdivQsti slav p. dra. Navrátila, ale davGlujeme si mu po
raditi aby žal<Jval pisatele naší lGkálky. K jeho rehabilitaci je
l1utna, aby abjektivním s')udním rízením bylo prokázáno, že bylo
neoprávnene užívána jeha jména i jehG navštívenek a že bylo
podvadne telefanaváno jeha jr.1ém:.m.Fakta jsau jasná a doka
zatelná. Jde nyní a jejich vyklad.)

K celému nákladu tohoto cisla, jímž koncí
III. rocní!" priložen je objedttaci listek na roc·
1#ky mittulé, sclttisejici Us/a, desky a nový
rocník. Objednejte bud v adnúnistraci, nebo
u svého knihkupce ci prodejny. Desky budou
expedovány koncem ledna. . Administrace.


