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\ r. N e moc n Ý Š v e h I a - muž v p o z a d í -
D r. Mil a n Hod ž a.

Nastolení druhé úrednické vlúdy stalo se skutkem,
jakmile Švehla, nemaje nadeje, že se mu pod'lrí pre
klenouti všechny rozpory v koalici, složil svuj úrad
ministerského predsedy a odjel do ciziny. VLldce agrár
ní strany byl opravdu nemocen; fysicky i politicky.
Bylo treba vyckat príhodnejší doby, kdy by mohl opet

pokracovat na svém díle, ale tím nebudiž receno, že iehopráce zustaL3- trcet na mrtvém bode. PLlsobnost Sve
hlova v agrární strane byla vždycky tak mocná, že
dovedla vykonat vliv i na ostatní vLldce agrární strany,
z nichž zejména jeden považoval tuto dobu Švehlovy
neprítomnosti za velmi príhodnou k uplatnení své silné
individuality. Dr. Milan Hodža již v dobe Švehlovy
svrchované vlády ve strane i v koalici leccos trpne sná
šel, leccos neschvaloval, o cem byl presvedcen, že hy
musilo jíti rychlejším tempem kupredu, kdyhy Švehla
nebyl tak úzkostlive opatrný. Že to, cemu se Svehla
tak vyhýbá, se musí jednou stát, vedel zcel~ jiste, upo
zori'íoval na to, dokonce nekdy i všelijak se pokonšel
zkrížiti jeho plány, ale dokud kO'alice se jakž takž držela
pohromade, cekal.

Tect prišla jeho doba, nebot když se podíval kolem
sebe, nikdo jiný, krome Švehly, se s ním ve strane ne
mohl meriti. Jeho posice byla pevná, nebot ríkalo-Ii se,
že Hodža je Slovensko, pak to byla do jisté míry
pravda. Hodžúv politický význam v ,agrární strane byl
se všech stran ohražen pevnou baštou celého Slovenska,
kde agrární strana se teprve zarizovala a byla posluš
na každého jeho pokynu. Hodžovo ,agrární Slovensko
predevším predstavovalo pevnou ceskoslovenskou jed
notu, namírenou hlavne proti škodlivému vlivu ludákLl,
kterí jí byli drženi na uzde. Tato velká Hodžova moc
nebyla prezírána ani jeho politickými odpLlrci a ve
strane agrární mela takovou pLlsobnost, že Hodž.a mohl
jen pohrozit s v Ým Slovenskem, a nikdo se neodva
žoval mu, odporovat. Jediné on zde mohl s jistotou rí
diti agrární politiku a této své samostatné funkce se
nemínil vzdáti - i kdyby mel jíti proti Praze. Odtud,
kde sedel tak pevne, zacal ted dirigovat celou politiku
"lgrární strany v Ceskoslovensku, nebot presto, že byl
universitním profesorem, vedel, ceho je sedlákLlm treba
a jak je nejlépe získávat. Antonín Švehla pri veškeré
své zrucnosti zdál se mu málo pevnÝI;;Hodža nechápal
jehO' mekkost a kompromisnictví tam, kde bylo nutno
energicky vystoupit a uhodit, necht se jednalo i o ta
kovou osobnost, jako byl Prášek. Neh),ti Flodžova vy
stoupení proti Karlu Práškovi, který svou úporností,
penczi i politick)'m vtipem mohl se jednote agrární
strany státi osudn)'m, kdoví, co by se bylo stalo. Ale
TT odža, jak'1l1ile videl, že Práškowl prítomnost ye
strane je na škodu, ani na okamžik se nerozm)ršlel udc
lat definitivní konec.

Hodža tect mel na vúli, aby uskutecnil všechny své
praktiky, (j nichž se se Švehlou nemohl nikdy shod
nouti. Ani to nemohlo politice agrární strany škodit,
nebot když by se osvedcily, pak postup agrární stra-
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Cesty agrární strany k moci
nad státem.

IV. A g r á r n í cla.

Zacloto ješte pred volební reformou z roku 1925 :l
I~ nedramaticky, víc po obchodnicku; dej a já dám
e..,\grúrní strana byla již tak silná, že nemusila nic

hJovat; otázka pevných agrárních cel, s kterou až
ud tak opatrne obcházela, musila b),t ted co nej

chleji vyrízena, nemeh-li Prftškovo velkostatkárské
vídlove strane uskutécniti své hrozby. Prášek, jejž li_o
váaféra politicky znemožnila, najednou se stal strane

elminepohodlným. Byla· ()bava, ahy i s velkostatkári
neopakoval známý prípad DomovinárLl, který ješte

ckohostrašil. Konecne i malosedláci mohli zavedením
vn)"'chcel leccos získati, a tak koalice byla postaven"!

vel!hotovou vec. Agrární cla, o jejichž t. zv. hospo
'Tskénutnosti si mohl myslit každ5' co chtel, byla ja
ollsizatežkávací zkouškou zejména pro socialisty, ne

t kdyby i toto byli prijali, pak opravdu nebylo veci,
erú hy je mohb s koalicí rozloucit.

Po pravde budiž receno, že socialisté nebyli proti
rámím cllll11.Jejich tisk dokonce uznával, že pro
hranu zemedelské produkce je treba necO' udelat, ale
v takovéforme, jak to. chteli agrárníci. Od této doby

ožnotaké datOv::ttuhýbání sociální demokracie z role,
erotl v koalici s agrárníky hrála od roku 1920. Hod

e k tOI11t1prispel sjezd strany v M oravské Ostrave.
a sjezdu, který jí umožnil bezpecný rozhled po její"

icích,bylo pricinením plzéí.ské a ostravské oposice
nesenonekolik resolucí, které neLylo možno jen tak
ze \'~eho obetovati. Sociální demokraté byli ochotni
je<lnávat,jejich práním bylo, alJY aspon nejostrejší

roty celního programu byly zmírneny, ale agrárnlci,
tíce thk Práškova krídla, kter)' zacal dokazovat 
\'l'hlovozajetí u socialistu«, rekli ne.

To byl konec všenárodní koalice; to, co následovalo,
elo pro socialisty opravdu zlé následky. Koalice po
Iháchbyla rozšírena o živnostníky, a v léto podohe
la již dukazem, že koncentrace prav)'ch stran vcele
agrúrní stranou je hotova. Agrární strana mela již
Iné ruce, se socialisty ji už nic nevázalo, a proto si
píšila s ultimatem pevn)'ch agrárních cel, a za
ámíky prišli i klerikálové s knežskou kongruou, za
co dal10vá politika, požitky státních zamestn:l11d't,

011 o stavebním ruchu .'1 z{lkon o zaopatrení pre-
'rlých hyl odsunnt, dokud nebude usnesen tento hlav
požadavekagrární strany, na nemž se nemelo již ni.:
enit.
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ny k dosažení úplné moci nad státem se nezastaví,
vlastne bude uspíšen tak zv. suchou cestou, kde budou
rozhodovat jen mocenská fakta a nikoliv koalicní kom
promisy, pro než se nekdy nemohlo s místa. Vyjedná
val-li Švehla o agrárních clech jen v prítmí koalice,
Hodž,a šel na to docela jinak, skoro by se mohlo ríci
- demokraticteji. Ovšem to bylo jen zdánlivé. H odža
nejdríve potreboval, aby se v otázce p,evn)rch agrár
ních cel angažovala celá zemedelská verejnost, a když
se stalo, že agrární venkov s cly již pocítal jako s ho
tovou vecÍ, jednání o clech bylo preneseno do verejné
politiky, kde se nalezla i vetšina ochotná je prijmouti.
Ale presto situace nebyla tak ružová, aby l-Iodža mohl
prohlásit, že je vítezem. Domníval-li se, že, použije-li
jiné, tvrdší methody, než delal Švehla. dosáhne víc a
rychlejší cestou, pak brzo videl, jak Švehlovy zkušenosti
podcenoval. Boje, které se nato v parlamente i na uli
cích odehrály, ho donutily volit jinou taktiku, ne ne
podobnou Švehlove, ovšem s tím rozdílem, že pomocí
tech stran, které souhlasily s ,agrárními cly, udelá ne
co, OC se u nás sice usilovalo mnohem dríve, ale nikdo
nemel potrebné odvahy vec provésti. Za tím úcelem
bylo treba leccos udelat, aby nová vládní vetšina, roz
šírená o Nemce a slovenské lucfáky, mohla vydržet
všechen nápor oposice a l-Iodža se o to také s úspechem
pokusil.

Dostat Nemce a ludáky do vládní vetšiny, to se
vždycky zdálo ne-Ii nemožným, tak jiste svrchov'lne
obtížným. ~emci meli hodne prání, s nimiž bylo treba
nejprve smíriti ceské nacionální strany, a ludáci jako
soucást vládní vetšiny - o tom se nechtelo ani pre
mýšlet, to zdálo se opravdu nemožné. A vida, Hodža
to dovedl, trebas mu za zády houkal orgán národní
demokracie své výstrely - »Nemci do vlády - my do
revoluce«, a trebas se Hlinka s Tukou ,'1 Jurigou bili
do prsou, že dokud na Slovensku všecko nepujde podle
jejich noty, že - atd. Madarská parlamentní prakse,
Hodžovi tolik predhazovaná, nebyla prece jen tak špat
ná. Oposice najednou mela proti sobe komp1ktní vet
šinu obcansk)rch stran. pro niž agrární cla byla zcela
prijatelná. Je známa rec posl. Dr. Meissnera, který pri
vítal tento nový útvar majority s hlediska parlament'l- .
rismu a demokracie, ale nejvíc ho bolelo, y, je-li ted už
treba, když celne-kongruová majorita je zabezpecena.
postupovat tak rychle a briskne ... « Nevím, zd'l se to
mu Hodža uprímne nezasmál. Vždyt o to se mu hlav
ne jednalo, aby co možná rychle, ješte než se Švehla
vrátí, udelal kus práce, která by svedcila o jeho poli
tické dovednosti.

VI. Volba presidenta republiky
Š v e hla Hod ž o v Ý m k a n d i dát e m.

Doba, ve které Hodža dok'lzoval svou politickou vy
spelost na problémech dríve zdánlive nerešitelných, byla
plodná na aféry, z nichž zejména fašistická aféra vcele
s Gajdou a StríbrnÝm se mu dosti hodila, aby její po
mocí vyzkoušel všechny možnosti csl. politiky. Prede
vším bylo treba ukázat dosavadnímu ministru zahra
nicních veCÍ, že jeho kreslo bude dotud pevné, dokud
on, Hodža, si tak bude práti. H odžovy aspirace na
kreslo ministra zahranicních vecí byly ponekud star
šího data, ale ted, když se kolem sebe podíval, považo
val toto své bývalé prání za hodne skromné. Pro neho
mohlo ted míti pritažlivost jen jedno místo, ale odtud
bylo treba dostati nejprve Antonína Švehlu. Že Švehla,
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ú se vrátí, opet se ujme své role jak ve strane, tak
i v cs. politice, bylo zrejmé z toho. Že chtcl b)'ti zpra
vován ,o všem, co se v republice v jeho neprítomnosti
deje. Tento zájem nemocného muže Hodžovi stacil,
aby uvažovalo míste, kam by Švehla mohl jednoho dne
prijíti, kdyby se vrátil. "\ to bylo na Hradcanech -- na
stolci presidenta republiky. Ústavní období president
ských voleh se koncilo, a že by 1'. G. Masaryk nemusil
b),ti. znovu zvolen, bylo zrejmo již z nálady koalice,
která ted už nikterak netajila svou nechut k muži, kterS·.
jako president, nebyl ochoten snášeti perfidnÍ útoky
»spodiny« našeho verejného života a po právu jim ne
kolikrát odpovedel. Proto se Hodža tolik namáhal, 1by
Švehla, jakmile se vrátí, musil uznat, že jeho místo
v cs. politice není nikde jinde než na Hradcanech. Ta
ková kombinace mela zárovell. zasáhnouti i ministra
Beneše, nebot národní demokracie, když už nešla, jak
slibovala - do revoluce, musila jako náhradu dostat
hlavu ministra zahranicních vecí, címž by se pro ni
skoncila éra realistických osvoboditelLl, jimž nemohla
prijíti na jméno.

Možná, že cs. nolitika by se nebyla vylmula dukladné
ostude, kdyby ješte vcas nebyl zasáhl Švehla. Že se tu
s jeho jménem hraje nepekná hra proti samému pre
sidentovi a jeho okolí, bylo zrejmé, a tak tomu udelal
rázný konec. Švehla nebyl politicky nikdy tak otrl)',
ahy nevedel a nedomyslil, co by to pro neho samotného
znamenalo, kdyby se stal presidentem republiky ješte
za života Masarykov,'1. Mohl-li Hodža pominouti vv
soké mravní hodnaty prvního presidenta republiky, ne
mohl je nevidet on, moderní agrární politik, jemuž po
dobné experimenty byly cizí. Švehla svou politickou
roli ve státe nikdy nezahodil, i když lákadlo bylo sebe
svúdnejší. Kdyby se byl nechal uklidit za mríže ústavy,
která presidentu republiky poskytuje tak málo volnosti
zasahovat da politiky, musil by se n1.konec necinne
dívat, jak jiný sklízí ovoce jeho tricetileté námahy :I
práce v agrární strane ,1 kdovÍ, zda by se bylo všecko
tak povedlo, jak to chtel míti. Ted', když chybely je:l
zcela nepatrné korektury v plánu agrárního úsilí po
stavit se v republice n'l takové místo, z nehož agrární
strana nebude již nikdy vytlacena, necht se pomery
utvárí jakkoli, musil tím víc bdíti nad každým krokem.
~ ebylo zde již pasivního klidu socialistick)'ch stran,
z nehaž tyto byly vyrušeny utvorením ceslw-nemecko
ludácké vlády; jejich hlasy o zagrárnicení republiky
zacly burcovat i koalicní spojence, kterí nejlépe mohli
videt, že tomu tak :"kutecne je, '1 proto bylo treba spe
chat, než i tato pas lední koalice, zapražená do agrární
mocenské politiky, pochopí, že její spoluvláda není ko
nec koncl1 nicím jin)rm než sloužením zájmLlm jediné
strany.

Jaká je síla agrární strany v republice a oc o všecko
se muže opríti, ukázal nejlépe její sjezd v Praze v ju
bilejním roce 1928. Takovou ll'lnifestaci Praha snad
ješte nevidela. Bylo zcela vedlejší, zda ti všichni lidé,
kterí tehdy manifestovali velikost, sílu a ideje agrární
strany v republice, mohou o sob~ ríci, že by jim agrár
ní strana nejak zvlášte pomohla, že sem vubec patrí
atd. O to se porad'ltelum této manifestace nejednalo.
Chteli Praze jen ukázat, jak agrarism je silný, jak do
vede pripoutat a udržet kde koho, jak všichni ti lidé
z Cech, Moravy, Slovenska nebo z Podkarpatské Rusi
jsou na nem ve všem závislí a ta »od kolébky až do
hrobu«, jak se s pýchou ríkalo. Deset let agrární vlády



Již v titulu je vedomá nepravda. V kontextu se clo
vck doví, že v »Právu Lidu« "div neprohlásili« rudo cerný
projekt za nejzpusobilejší vládní vetšinu pro stát. Tedy
neprohlásili, nýbrž "div neprohlásili«. Sloh je clovek.
Dále píše» Venkov«, že jsem Ferdinanda Peroutku pre
svedcil. Kdo umí císt, cetl v "Prítomnosti« redakcní po
známku, že redakce stojí jinde než já. Protože predpo
kládám, že redaktori "Venkova« umejí alespon císti, ne
umejí-Ii již psáti, musím opakovati znovu, že sloh je clo
vek. Venkov se mi posmívá, že jsem delal neco tak smeš
ného, jako tvoril ideologii. Je mu úžasne k smíchu, že
jsem materiál hledal u všech národu a ve všech dobách.
Je jiste úžasne k smíchu hledat neco u takových národu
nebo v takových dobách, které byly tak divoké, že ne
znaly ani instituci zbytkových statku: takové národy
nebo takové veky, které neznaly ani kouzlo agrární
prý-myšlenky, chtely by také neco povídat. Ale je to
beztoho samý parasit n'est ce pas? Proc se zabývám tak
obšírne tímto také-projevem? Protože jest typickou
ukázkou toho, jak se v našem politickém živote všecko
zkresluje, všecko premenuje v hesla, jak polovzdelaní
novinári svým povykem ruší každou vážnou diskusi.
Boj proti tomuto typu musí tedy býti spolecný všem
intelektuálum a mlcení je hríchem.

Vracím se nyní k názorum v debate projeveným a
prosím ješte jednou za prominutí, že jsem ve vážné de
bate byl nucen zabÝvati se i tiskem rázu "Venkova«.
Nejdríve bych odpovedel panu poslanci Hudcovi. Pan
poslanec Hudec píše proti mne, že "podstatou socialismu
je materialistická nauka i proticírkevní agitace, což pro
jevuje se prece ve vrcholné míre v sovetském státe,
který je státem socialistickým, treba jej delali a rídili
komunisté. Ti prece se vydávají za pravoverné marxisty
a oznacují sociální demokracii jen za "Ievici buržoasní
fronty«. - To, co uvádí pan poslanec Hudec, je spíše
argumentem pro mne, než proti mne. Pravoverný ma
terialistický marxism zustal komunistum, kdežto so
cialisté byli nuceni revidovati základy své nauky. Musili
tak uciniti, jakmile prejali spoluodpovednost za státy ne
socialistické. Nová politická praxe musila vésti i k nové
theorii. Nejdríve musila býti revidována these o ne
úprosném trídním boji. These o trídním boji souvisí však
s materialismem, který aplikuje nauku o boji o život i na
spolecenské dení. Myslím, že jsem o tom mluvil dost ob
šírne ve svém clánku a divím se, že to pan poslanec Hu
dec prehlédl. Socialism dnes je ve stadiu revise filoso-,
fických základu svých programu, zvlášte u nás, kde
ostatne snad ani nikdy nebyl pravoverne marxistický,
1<cemuž jej vedly hlavne duvody národní. O tom bude
treba promluvit jindy obšírneji. Náš socialism užívá na
mnoze marxistických hesel, ale s novým obsahem. Bu
de vecí myšlenkové práce ve stranách socialistických
konformovati theorii s praxí. Vím, že socialisté mají za
sebou celé proticírkevní kampane, ale vím také, že na
všech posledních sjezdech v Rakousku i v Nemecku se
projevovaly snahy, jež se znacne liší od method minu
losti. Ano, socialism je v ideové krisi, ale to jest jeho
predností, nikoli vadou. Od kdy bylo myšlenkové utrpe
ní, bolestné premýšlení a hledání nových cest úhoriou?
Kdyby byl vyckal pan poslanec Hudec dokoncení mého
clánku, byl by asi odpadl passus, v nemž lící, jaký je
rozdíl mezi charitou a socialismem. Neztotožnuji jich a
neztotožnoval jsem jich, nýbrž poukázal jsem na shody
i na rozdíly. Dále: demokracie je, jak praví p. poslanec
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Odpovedi.
Bývá zvykem, že referent se ujme záverecného slovak odpovedi na vše, co bylo proneseno v debate. Na
muj clánek "Chudým se zvestuje evangelium« odpove
delo zatím »Právo Lidu«, "Venkov«, pan poslanec Hudec
v »Národních Listech«, a v "Prítomnosti« pánové Štech
a Dr. Slabihoudek. Dekuji všem diskutujícím za to, že
mi pomohli dostat diskusi tam, kde mela být, totiž na
pole ideové, nebot opakuji znovu, že kdyby spolupráce
(nemluvme pred volbami o nové koalici) nebyla možná
ideove, nesmela by být možna vubec. Ze svého díku mu
ím ovšem vyjmout anonyma ve "Venkove«. Naopak,

musím prosit ostatní úcastníky debaty, aby prominuli,
že se jím zab'ývám v témž clánku, ve kterém mluvím

vážnými lidmi. Vím sám, že "Venkov« se dostal v po
slední dobe na takovou úroven, že nestojí za odpoved.
Ale mluvil-li jsem o spolecném postupu v boji za du
chovní hodnoty, tedy jest mi tento anonymní výplod
vhodným demonstracním objektem toho, proti cemu je
nutno bojovat. "Venkov« napsal:

»Ne iz p u s o b i I e j š í v I á dní vet š i n a. Dr. fuchs
\' zápalu svého ducha vzplanul pro rudocernou koalici. Že

Ferdinanda Peroutku presvedcil o ideové možnosti rudo
cerné koalice, vyšel s tímto puncem clánek v "Prítom
nosti«. rInad na to, v mohutném souzvuku duší, nekdo
otiskl tuto úvahu v »Právu Lidu«. kde v doslovu div ne

prohlásili rudocerný projekt na vládu za nejzpusobilejší
vládní vetšinu pro náš stát. Obcane drahý, nediv se, ne
vzpomínej však tech protiklerikálních boju a slavných sli
hlI. Socialistické programy a prísahy jsou podobné májo
\'ÝIl1vyznáním a prísahám lásky. Pan fuchs našel rychle
ideologii pro rudocernou vetšinu, vypravil se pro dukazy
do všech století i do všech státu. Byla to dosti obtížná

práce, a bylo by nevdekem, kdyby jedinou odmenou za
ní byla sláva zpusobená otisknutím v "Právu Lidu«. Ale
pochybujeme, že by pan fuchs tvoril ideu pro nejakou bu
doucí vládu - chceme veriti, že spíš pro nejaký archiv.
V t0111prípade nutno souhlasiti s clánkem otišteným ve
stredu v »Národních Listech", v nemž se píše: Následu,ie
citát z »Národních Listu«. -

Potud »Venkov«.

Dr. Alfred Fnchs:

ve státe ukázalo v,Ýsledky, z nichž dostali za vyucenou
predevším ti, kdož tuto ohromnou moc pom~lhali bu
do\"at, nebot uvideli, že moc agrární strany je oprena
o ho podárskou prevahu nejen na venkove, ale i v me-
te, a že boj proti lIí hude vždycky velmi težký. skoro

nemožný.

í:lnvit se dnes agrární nadvlády nad státem, dnes,
když už tato mocná strana má všeckO' hotO'vé, touží už
i leckteré kOillicní strany. 1\yní, když hrubá moc agrár
ní strany na ne dolehla a nutí je den ode dne ustupovat

cesty, najednou se hledá podkop, kter}' by ji vyhodil
ze sedla. _ alézti rešení, které by beze všech škodlivých
núsledkll dovedlo prinutit agrární stranu, aby vykE
dila své posice ve státe, zdá se obtížné, Naprostá iso
lace agrární strany by k tomu sice hodne prispela, tre
bas jsou pochybnosti, zda nejaká príští vláda bez agrár
ní strany mela by dlouhého trvánÍ. Nebot její oposice,
verí se, byla by snad ješte víc nebezpecná než její sarno
vI:tda,



Hudec predevším pocet. Zajisté. Proto také nikdo ne
mluvil o cernorudé koalici, jako o politické aktualite.
Nemáme vetšiny, címž je ve.c zatím prakticky vyrízena.
Ale: demokracie není jen o m pocet, je také myšlenka,
duch, kvalita. Bez ideové diskuse se zvrhne demokra
cie v oligarchii a v pouhý mechanismus. Konstatuji ješte
jednou, že jsem ve svém clánku o žádné bezprostrední
politické aktualite nemluvil, že jsem se v celém clánku
vubec nezmínil o strane republikánské, nýbrž že jsem
hledal ideologii pro urcitý možný smer, protože jsem
presvedcen, že každá politická kombinace bez ideologie
je dum vystavený na písku. Dále mi šlo o to, aby vážné
veci byly vážne traktovány, a toho jsem docílil. Že pan
poslanec Hudec svým clánkem k tomu prispel, mu s dí
kem kvituji. .

Dále odpovídám panu Stechovi, jenž se mnou v mnoha
vecech souhlasí. Predevším bych si dovolil opraviti malý
jeho theologický omyl. Pan Stech píše, že "skála, kte
rou brány pekelné nepremohou, není v církvi bojující, že
je jen v lásce«. Ale církev bojující je práve církev boju
jící láskou. "Lásky kdybych nemel, nic nejsem.« Podle
ucení církevního je církev vítezná v ríši Blahoslave
ných, církev trpící v ocistci a církev bojující na zemi.

"Církev bojující« to není to, cemu se tak ríká v novi
nách. Ucení o církvi bojující souvisí s dogmatém o ob
cování Svatých. Toto dogma nesrovnatelne hluboce vy
jadruje všelidskou solidaritu, bratrství v Bohu a jednotu
clovecenstva, vedomí jednoty, jež jde až za hrob. Církev
bojující, trpící a vítezná souvisejí spolu navzájem. "Pro
neviditelnou prítomnost Velkých a Svatých našeho ro
du sladko je Žíti.« Jest to jediný nepretržitý retez lásky
a milosti spojený v mystickém tele Kristove. Vedomí,
že církev trpící, vítezná a bojující tvorí jediný svazek
milosti, jest zajisté verou, která s nejvetší názorností
ukazuje universální jednotu vykoupeného lidstva. Pres
všecky námitky, které p. Stech proti katolictví má, sou
hlasí se mnou, že spolupráce s námi je možna. Priznávám
mu ostatne mile rád, že katolicism ceskoslovensky je po
mnohé stránce pod úrovní katolicismu svetového a proto
jest u nás nutno presvedcovati lidi o mnoha vecech, jež
by jinde snad byly samozrejmé. Proc jsem necitoval Ma
sarykovy projevy protikatolické? Nikoli proto, abych
nekomu pred nimi zastrel oci. Ale proto, že rec byla
o necem jiném. Znám staré i dnešní námitky Masary
kovy proti katolictví a velmi obšírne jsem o nich psal
jindy a jinde. Ale k naší diskusi bych chtel upozornit na
jeden postreh prof. dra Hromádky, který napsal, že jest
zajímavo, jak málo z bežného protiklerikalismu nalezne
me ve "Svetové Revoluci«, pres to, že se Masaryk svý
mi námitkami netají. Ale jejich úroven je taková, že ne
vylucuje spolupráci. "Aristokratická církev?« Co to je?
Katolictví je i aristokratické i demokratické. Má pevnou
hierarchickou stupnici, ale prístup k nejvyšším církev
ním úradum není omezen žádnými privilegiemi osobními
a rodovými, a kde tomu tak bylo následkem úmluv se
státy, energicky se proti tomu pracuje. Všimneme si je
nom nominace biskupu a kardinálu z poslední doby!
Všimneme si, z jakého rodu jsou nejaktivnejší církevní
hodnostári. (Kard. lflond syn železnicáre, kard. Séredi
syn sedláka, jedenácté díte svých rodicu atd. atd.) I to
jest sYmptomem Katolické Akce, že se chce církev spo
léhat na vlastní sílu a ne státní praerogativy. Dnes by
takové abnormity, jako byla šlechtická kapitula 010
moucká za Rakouska nebyly možné. Velmi vrele sou-
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hlasím s tím, že církev nezachrání žádná svetská cin
nost, nebude-li v ní dosti víry a lásky. Sociální cinnost
musí vyplývat z tohoto jednoho potrebného, jinak je vše
marným shonem. Od reforem rázu Scheicherova si ne
slibuji nic, nebot i to jsou jen vecí vnejší. Ideové krise
v ceskoslovenské církvi jsou smd toho dokladem. Na
clánku pana Stecha si velmi vážím jeho lidské tolerance
pri nesouhlasu v názorech podle staré augustinovské
zásady "Iiominem diligere, errorem odisse.« Krásne to
rekl kdysi kardinál Mercier, jenž napsal, že prátelský
pomer k lidem jiného svetového názoru daleko ješte ne
znamená jednotu u víre, ale disponuje k ní duše.

Odpovídám dr. Fr. Slabihoudkovi. Ano, diskuse tato
není a nesmí býti výplodem oku rkové sezony. Reknu
uprímne, že mne velmi pobouril tón p. poslance Be·
chyne, jímž mluvil o této diskusi v "Nové Svobode«.
Když se delníkum po 40 let káže protiklerikalism a pak
se jim ukáže na možnosti spolupráce s klerikály, musí
se jim to oduvodnit velmi porádne, jinak je to hra
s ohnem. Úcelem diskuse nesmí být jen delat bauern
šreka. Chci však být spravedlivý. Pan poslanec Be
chyne mi sdelil, že se ke komplexu problému nadhoze
ných vrátí radou clánku, k nimž si již sbírá materiál.
Je-li tomu tak, pak odprošuji pana poslance za všecky
impertinence, jimiž jsem jej ve svém clánku zahrnul.
I když vec sama je politicky zatím neaktuální, diskuse
musí býti provedena dríve, než bude politicky aktuální.
Neprezírám, v cem se rozcházíme s marxismem. Tvrdím
jenom, že naši sociální demokraté ve své mladší gene
raci již marxisty namnoze nejsou a kdož ví, byli-Ii jimi
v minulosti. Doktrina nebyla nikdy silnou stránkou na
šich socialistu a kdyby tato diskuse prispela i k ujas
není jejich doktriny, pak by prokázala službu nejenom
nám, nýbrž i jim. Vím dobre, že rozdíl mezi socialismem
a krestanstvím tkví v anthropocentrismu socialistickém
a v theocentrismu krestanu. Popírám však, že by kato
licism nemel svou vedeckou koncepci politiky. (Jediné
jméno: P. Pesch SJ. a tisíc jiných.) Veta, že civilisace
vidí v práci potrebu cloveka, je - s prominutím - tauto
logie. Civilisace je práve práce. Tento sociologický a
biologický duvod se nevylucuje s nazíráním metafysi
ckým, protože se lJlužeme ptát do nekonecna proc? Není
vecí církve budovati hospodárský systém. Ale jest její
vecí, aby byla strážkyní na hradbách a varovala tam,
kde se hreší. Budování hospodárských systému je vecí
politiku a sociologu. My katolíci tak ciníme na podklade
katolického svetového názoru, ale na vlastní risiko. Žád
ný politický smer není vclenen do hierarchického rádu
církve. Katolictví, jež dovede pracovat v každém spole
cenském rádu, jest konstruktivistické práve tím, že se
neváže na žádnou státní formu ani na žádný spolecenský
porádek. Jest si vedomo, že "každá doba svým zpuso
bem zpodobuje si tvár Kristovu«. (P. Przywara.) Proto
jsem mluvil o železo betonových chrámech. Socialism
nezná citu. Ale také krestanství nebuduje na citu. (Te
prve moderní psychologie zavádí cit jako rovnocennou
složku rozumu a vule - scholastika tak neciní.) Tato
výtka by se hodila spíše na protestantský pietism a
kvietism, ale nikoli na aktivistický katolicism. Nepred
pokládám ideologického souhlasu mezi obema stranami,
ani jej nechci tvorit. Znovu opakuji, že upozornuji na
shody i na rozdíly, ale domnívám se, že ty rozdíly ne
jsou takové, aby spolupráce nebyla za jistých okolností
možna bez mravní degradace na té, ci oné strane. Ne-



'stoupÍme ovšem nikdy na erfurtskou thesi, že nábo
nství je vecí soukromou. V tom bych nevidel nikdy
tupekse strany socialistu. Tato veta se ostatne u nich
la práve na posledních kongresech velmi spornou.

do to myslí s náboženstvím a vírou vážne, bude ji chtít
platnovat i verejne. O techto vecech se asi 'nedohod-
eme,jako se nedohodneme zásadne o celé rade jiných
ecl. Ale to nemusí vadit, abychom spolu neudelali kus
itecné práce, abychom nepripravovali vyšší úroven
Iitickéhoživota a abychom se nespikli svorne proti

aševnÍmuchámství, jehož ukázku jsem byl nucen pri
hnoutina zacátku tohoto clánku.

Pan Coty. a jeho studenti.
a parížském boulevardu St. Michel, C. 26, skoro na
križovatce se St. Germainem, ctete na jednom knih

pectvípekný název: »Au cammerce des Idées«, Ob
od myšlenkami. Pozastavíte se ocima trochu u toho
iginelníhopojmenování, které láká a dává tušiti neco
láštního. A pri tom všimnete si i druhéhO' nápisu:

Point. Revue des Générations d'apres guerre«. (Bod.
esícníkpoválecn)'ch generací.) Pravda, není to již tak

zajímavé,ale dophluje prec dost slušne prv)'.
'edá vám to a prohlédnete výklad. Plno francol1z

)'ch knih a z cizojazycn)'ch anglické, nemecké, ale
vne italské; nové i antikvární. Vše by bylo dost

obré;nic zvláštního, ,ú na ta, že se vám nabízí z ulic
íhov~'kladLlu vchodu »Ami clu peuple'(, Neprítel*) 
. pardon - Prítel lidu, pripomínající názvem známý

pis za Yelké Revoluce. To se vám však již nelíbí a
nezapadádo celého taho prostredí, o nemž vyvolal slib

Ý název dobrou predstavu. Ten nov)' Ami clu peuple
tiž je zvláštní a dasud ojedinel)' ve spouste francol1z
'ch žurnálú; jet nejlacinejší, a pak, koupíte-li si jej,

·jpravili jste jeho vyd:lvatele a lO-T 5 cts. Pocítejme
Te:slojí 10 cts, z cehož dostane prodavac 7112 cts a
cts zb~'vána vše ostatní: papír, tisk, redaktory atd. ;

sertú je v nem hadne poskrovnu. (Co se t)'ce vnitrní
ny, byl Ly ovšem i za 2Jh cts príliš drahý.) Jiné žur
. y stojí nyní 25 cts a prodavac podrží jen 5 cts; ne-

-li práve dobre financované .a vycházejí v menším
ge, stojí dokonce 30 cts. Je tedy jasné, že vydavatel
í prodelávat, byt mel sebe lepší arganisaci závodu.

Nevadí prý mu to však, neb je to pan Coty, bývalý
átor, francouzský tiskov)' mecenáš, ovšem jen tech
v~'chcasopisu jako Le Fig,:lw a vychází-li dosud,
é Le Peuple: hlasatel sourucenství s I talií; vtldce
cOl1zskéhofašismu ci lépe cotymussolinismu, vy-

valelmšeho »Prítele lidu«, jímž krmí parížské chu
• y a delá z cásti kankurenci klerikálnímu Echa de
aris za 25 cts atd., ,;t v neposlední rade známý i v CSR
·ížsk~'\'o11avkár, jenž jako takov}' financuje všecky
atní mecenášské své podniky, jež se v jeho osobe sou-

re(fujía žijí.
DivÍlese. že se Ami clu peuple prodává v knihkupe
í, ()nemž jsle meli tak dobré mínení, ale prece se jen
trácí nacleje.Seženou se informace a ty nejsou nikte
nenjímavé, nepoteší však. Vedol1cím knihkupectví

Jean Gathius, šikovný studentský spolkar a zároveií
\'~. student, známý z drívejších let. Je mu asi 30

a svou kariéru zacal nekde u parížských kamelatu

) Tak to prekládají Francouzi, kterí znají cesky.

z právnické fakulty a byl protO' nutne zurivým prívržen
cem »L' Action F ranyaise", klerikálního a rO'yalistického
hnutí ve Francii, jež je jejím unikem. JakO' její clen byl
na nejakém studentském tournée Evropou. a byl prý i
v CSR. Rozešel se s ní prO' nejaké neporádky, ale smy
slu pro prakticnost neztratil: organisuje nyní naše knih
kupectví. Ptáte-li se. kde vzal k tomu prostredky, zda
je bahat atd., dovíte se, že prý k tomu nic krome své
»dobré« studentské tr.:tdice nepotrebaval, neb vše fi
nancoval dobrý prítel prav)'ch studentt'1, p. Fralll;ais
Coty.

Tím už je to vše mnohem jasnejší a již není nutno si
všímati dalších duverných zpráv, že prý na ta dostal
milion franku s podmínkou, že podá ze své osvetavé
cinnosti rádné vyúctování. Záleží prý na jeho schopno-
sti, jak se bude tociti. atd. .

Za techtO' okalnoslí je to s Revuí » Point" trochu je
dinecné. Je jedním z podnikt'1 p. Gattina z.<.lpeníze p.
Cotyho. Rozumí se, že je pravá; p. Coty prec nedá hned
tak na neco milian franku. VyšlO' již asi sedm císel a
meli v úmyslu zvetšiti formát. - Není však tohO' podle
našeho mínení treba; pokoutní 16° formát by jí úplne
stacil, vetší jí na cene nepridá. - Prohlížíte-li ji blíže,
smysl je ihned jasný: radikálne a se zápalem prO' národ
podle instrukcí, másti mladou generaci a vléci ji nacio
nálne fašistickými frázemi. Diskuse o všech atázkách,
hlavne politických, je vítána a aby vyznela vždy dobre,
tohO' zárukou je directeur v osabe Gattinove. Hanoráre
se zatím neplatí, prS' až pa zavedení revue; císla z.'1
3 frs. (Z kapsy lidumilovy.)

Ovšem, že se pan Coty nespokojí jen s prodáván}m
knih a vydáváním revue, byt sebe lépe vedené. Jso~ ruz
né momenty v politice francouzské, kdy m~sí pr~vlv ~tu:
denti dáti o sobe vedeti a prípadne sorgamsovatl nejake
studentsko-politické predstavení. Naposled se cinili pred
ratifibcí francouzskÝch dluhu vtlci Americe. V paríž
sk)'ch velk)'ch sálech" parádali demanstracní produkce.
zapomínajíce na jednu z h~avr;ích zá~a? ..všecl~ »pr~
vých« generací, a( již amencke nebo I Jejich narodm,
že at již. jde O' jakoukoliv situaci, že veritel vždy rád
vidí, dostane-li zpet plljcené peníze. Vydali nekolik císel
letákovéha casopisu »Neratifikujme ", Nikdo se podle
nich nevyzná v otázce francauzskS-ch dluhu a~ na ne ~a
my, nositele spásného svetla Cotyova, a n~k.ohk,pr~vych
paslancu, jimž byla prokázána cest vYSlovltl sye r;azory,
jež byly povážlive ve sparu s marálkou amenckych k'l
pitalistu. Rozumí se, že mezi nimi byl i direktor 'parí~
ské »Liberté", paslanec Taitinger, ~ak~? ,ultr~~aclOn~h
sta, hájící vždy a všude názory vymlrajlclch jlZ pravych
FrancaUztl.

Nevidíme dO'budaucna, ,'1bycham rekli, kdy tatO' sku
pina studentu zase vystoupí, ale lze' ríci, že jedno z jejích
príštích vystoupení bude platiti samému p. Catymu, až
pt'ijde a jehO' znovuzvalení senátO'rem, aby mO'hl ukazo
vati, kam a kudy se má Francie brát, aby ocenila vý
znam pravých silných jednatlivcu a povolala je na ve
doucí místa jakO' je tomu nyní v Italii. Prvým povola
ným byl by beze sparu Coty sám, jak o tom svedcí jeho
obzvláštní schapnasti napravavati a odstraií.ovati chy
by, jichž se dopouští nešikovní a príliš parlamentaristictí
nynejší vudcové.

Lze ost'1tne souditi, že má neco spO'lecnéha s naším
strážcem politických mravu, p. Stríbrným, který je
avšem ve svých aspiracích skromnejší. Pan Stríbrný
vzal totiž kdysi do ruky cigaretu a díval se s plakátu
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K stavebnímu ruchu.

Bytová osmicka nemúže z místa. Zrušit ochranu nájemníkú?
Kdy? Zvýšit cinže't Jak? l:(ešit vec provisoriem nebo priP/'a
vovat osnovu definitivní? Co s podporou stavebního ruchu?

Volic nájemník se tvárí nespokojene; domácí pán, také volic,
zle hartusí na strany, ktcré volil, vycítaje jim, ž ~ prý pron
nic neudelaly, Mezi ctyr ma ocima je plno odvahy: nutno
otázku rešit jednou radikálne, od podlahy! Ale pri pohledu na
volice odvaha rychle klesá.

Budou zase porady o stavebním ruchu, I laik leccíms múže
prispet k diskusi. Stálo by za to vyslechnout názory tech,

k t e r í s t a v e 1i; ne názory stavitelú, ale stavebníkú, tech,
kterí si dali postavit domek, vilku, Zkušenosti techto lidí by

leccos osvetlily; ukázaly by, že se u nás staví d l' a h o a š p a t
ne. Ti, kterí staveli, zaríkávají se, že do smrti nejdelši už by

nestaveli; ti, kterí pozorovali u svého domku, když rostl,
pozorovali, jak se špatne staví. Nejedná se tu jen o to, že
rozpocet se nekolikráte prekrocí; nedodržují se lhúty; živnost
ník, který mel prijít tenhle týden, prijde nekdy za mesíc; omít
ka už je hotova, a instalatér prijde do zdi vysekávat drážky

pro elektrickou sít Ti, kterí mají za sebou stavbu svého dom
ku, ríkají, že meli pocit, že jsou vydáni v šanc stavitelúm a

do pražských ulic s vedomím své budoucí primátorské
hodnosti. Pan Coiy ho trochu napodobil: Napsal knihu
proti komunismu (za 12 frs a.nebo zdarma, podle toho,
jak komu), dal vytisknouti reklamní plakáty a hypnoti
soval s nich diktátorsk)'111 zlovestným pohledem pred
lonskými volbami do snemovny parížské volice, jakoby
s presvedcením, že z nich vym)/tí vše, co není pravé.
Tváril se pri tom tak po mussoliniovsku, že se málem
zdálo, že již je francouzsk)'m imperátorem a la Musso
lini a že vede- Francii spásnou cestou k metám vypiatého
nacionalismu.

Jsme daleci mluviti do vnitrních francouzských vecí
a omezujeme Se zde jen na nekolik fakt a poznámek
o pravé Francii ,:1. jejich prav)/ch studentech, již nás
zajímají. FrancouzŠtí pokrokoví studenti nám jiste pro
minou a my v CSR budeme neco více vedeti o jejich
kolegách s druhého krídla. Ostatne nechteli jsme'
jim nijak krivditi a nerekli jsme na ne ani všecko.
Te však sotva co na nich tak zvláštního, co by
,Je odlišovalo od prav.í'ch student{l jiných národ{l.
Jsou jako ti naši s pravého krídla, mezi nimiž' by se se
vší urcitostí také našei csl. Gattino, organisátor place
ných ideí, jen kdyby jim dal nekdo milion Kc,

Ledaco Se nám na nich nelíbí a míiže nelíbit; máme
k tomu právo, ale pri nejmenším jedno se nesmí líbiti
nikomu. Když už jsou tak radik:ílní, ml"1dí, poválecní
a praví, jako hlásá jejich revue, mají býti i opravdoví a
prímí, jako má 'být každé mládí. Nedá se jim promi
nouti, - malickost sice, ale karakteristická - že svádí
n::t. panenský název »Au commerce des Idées« nezasve
cence, h.1:eríverí trochu ješte napsaným slov{lm. To je
malickost, která se dá lehce konstatovat, ale jak je to
s temi, které se již tak snadno nedají zjistit. Jak je to
na pr. s jejich metodami k získávání studentti pro ideje
p. Cotyho? Jsou k nim prímí a o1-evrení anebo je to jako
s názvem» Au commerce des Jdées« hez príslušného clo
plnení: »de Fran<:ois Co:ty", To druhé zdá se více než
pravdepodobné.

živnostníkúm, A když už bydlí, zjištují celé desítky závad, ktc·
rým by šlo predejít pl:i trochu opatrnosti. Nelze vše svádet na

delníky, Rozmlouváli-li s nimi, reknou vám mezi ctyrma ocima:
víme, že stavíme mizerne; ale musíme tak pracovat, jednak
že tahle spešná práce se na nás chce, jednak, že musí tak leda

byle pracqvat, chtejí-li neco vydelat.
Muž, který zná vec, ríká, že by se u nás mohlo stavet o 25%

levneji, kdyby naši stavitelé a živnostníci dbali více svedomi·
tosti. Ceský živnostník dá si za práci zaplatit; je to jeho práce,;
ale každý snad, kdo stavel, odnáší si trpké vzpomínky na cc
ského živnostníka, To, že je nedochvilný, že se nedovede pri
zpúsobit vkusu a práním toho, kdo k nemu jde, je výtka nej·

mírnejší. Dvére, které nedovírají, náter, který za 3 mesice
sejde jako jarní sníh, podlaha, která se za % roku zbortí, elek
trícké vypínace, které nutno nahražovat novými, strecha, do
níž pri prvním dešti zatéká, omítka, která druhým rokem opa
dává, koupelna, kterou po první koupeli nutno opravovat, to
jsou obrázky, jak se u nás staví. - Zavoláte-li si živnostníka,
aby vám to ci ono spravil, diví se, kdo to pred ním delaL A pri
tom vše, vše nutno platit draze.

O 25% by se u nás mohlo stavet levneji, kdyby se stavelo
solidneji, kdyby stavebnictví u nás bylo podnikately výšc, než

aby se dalo vésti jen a jen touhou po zisku, bez ohledu na to..
co prijde.

To by asi reklo takové ankete ten, kdo si dal postavit pro
sebe menší domek. oK. T.

UMENíALITERATURA

Franta Koco'Urek:

Reportér a literatura.
Není tomu tak dávno, co se nikdo nechlúbil titulemžurnalisty a co lidé od spisovatelského remesla se
musili nutit k blahosklonnosti, když prisedl k jejich kme
novému stolu reportér. ».Jen reportér«, tím bylo receno
asi tak vše. Špatná visitka v ocích tech, kdo psali ro
mány a dramata, básnili, kázali i jinotajili nebo jinak roz
širovali poklady národní kultury, zabývajíce se jen vy
sokými hodnotami.

Casy se zmenily dokonale a tak rychle, že nebylo
ješte kdy, porádne si to uvedomit. Co dnes znamenají
noviny vedle knih a proti knihám, nebylo dosud ani
plne ani presvedcive ukázáno . .Je to jedna z nejzajíma
vejších kapitol soucasné literární historie, trebaže se
o ni literární dejepisci starají tak málo.

Reportér však se pri nejlepší vuli nedá sevrít do této
jediné kapitoly . .Jeho pole je daleko širší, než to, které
mu pridelují noviny. Má význam pro literaturu jako
celek: reportáž je literární' metoda.

Metoda stará, o celá tisíciletí starší, než pojem »re·
portáž«, jak mu dnes rozumíme. Osvedcená naturali·
sticko-realistická metoda, jíž ruzným zpusobem a vždy
s úspechem užívali spisovatelé všech dob, od Thukidyda
do Edgarda Wallace. V jistém smyslu je každy spiso
vatel (a umelec vubec) reportérem. Protože se musí dí
vat kolem sebe, než zacne psát. Reportér trojské války
není výjimkou: jeho slepota byla jen dodatecnou deko·
raci. Kolik ocí musilo videt, aby byl napsán tento epos.
Vedle del historických se blížil nejvíc druhu, který se
v naší dobe vyvíjí pode jménem »reportáž« a vyhovuje
stejným potrebám diváku, posluchacu, dychtivých, vec
ne stejných svedku, »ctenári« zvaných, ctenári, kterí se
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rednictvím filmu tichého stali už diváky a z nichž
zvukovÝudelá i posluchace.

kutecnost, ten starý, neprekonatelný kouzelník, je
inou reportéra. Skutecnost v nejsyrovejší podobe,
á a skoro beztvará skutecnost, ta je materiálem pro
pero. Je to zdánlive nejlehcí, ale rozhodne Inejtežší,

hoto materiálu udelat perem nebo na psacím stroji
dobrého, krásného, opojného. Bylo, je a patrne

de tento materiál nejvdecnejší, at si ríkají odpurci
hokolivrealismu co chtejí a treba bychom nejednou
užilipo druhém brehu, brehu vidin, snu a bestárost-
fantasií.To je zábava, hrícky a my se také chceme

't, chceme si hrát. Ale pevná puda, na níž si to ob
mužemebeze všeho dovolit, ta je na tomto brehu,
u skutecnosti a všeho, co z ní vyrustá a co s ní
·si.

erický kritik Mencken vyjádril ve své studii
esii skvcle jednu z onech pravd, které musí být
ny, abychom pochopili, že je dávno známe. Napsal
dstatc asi toto: nejkrásnejší básne ve svetové lite
re máme od lidí, kterým nebylo víc, než ctyriadva
let. Myslí básne, kterým by se jedine melo »básne«
t, t. j. lyriku, bezprostredne vyšlehlou, cistou, neza
nOIl ješte ani ideologií, ani skutecným poznáním
ta. Naproti tomu se dosud nenarodil autor, který by
I výbornouprózu pred petatricátým rokem svého ži
a. (Z duvodu reportérských poznamenávám, že píšu
álen pramenu a rucím tedy jen za velmi približnou
vnost tohoto poctu let, jak si -ho pamatuji z 'cetby

diepred rokem.) Duvod tohoto vekového rQzdílu vidí
erický kritik v jednoduchém faktu, že k dobré ly
e stací city, dobrá próza muže být dobyta ien životní
ušeností.
e každý reportér se stane spisovatelem, ne každy
píli, nadání, houževnatost a prubojnost, kterých je
a. aby znacka neznámého žurnalisty pripojená

denníchzprávách i delších reportáží se promenila
známé jméno, s kterým se pocítá v literature. Ale
d~·reportér má neco, co schází mnohému spisovateli:

vinnýstyk se životem, s vecmi a lidmi, jací jsou ve
ém každodenním zamestnání a na druhé strane zase

se jeví pri výjimecných príležitostech, když jejich
videlná dráha je zataras~na nebo ohrožena. Je to
la. kterou by mel absolvovat bez .výjimky každý,

O chcenerem neco dokázat. Škola nejméne romantická
ejzají~avejší, dosti tvrdá a dlouhá,. ale bezpecná.

Mnozíspisovatelé - a zvlášte n~ši - plní své ro
y. básne, povídky a dramata mnohými vznešenymi

podivnýmiosobami, deji a myšlenkami. Pri tom však
nají porádne svého domovníka nebo kohokoliv ze
ho okolí,ze svého skutecného sveta, ani vnitrek in

iueí, na než jsou obcansky odkázáni, ani deje, které
káva.iíridice tramvaje, ani myšlenky, skutecne typické
hrdiny, o nichž se odvažují psát. Všechno, co lite
stahujeza nohu dolu k životu, je zdravé, treba se to

to zdálo neumelecké: je nám samozrejmostí, že boty,
kterých se dá chodit, muže udelat jen obuvník a to
ohré kuže. Od Iiteráta v jeho oboru neumíme podob-
u samozrejmost vždycky chtít. .
Projít padesáti cinžáky žižkovsk'ymi od sklepa po
u. interviewovat sto lidí nejruznejších povah, povo
" vzezrení, dovídat se minulost lidí, kterí umírají na
odni dráze, nebo v nemocnici, zjišfovat v blázinci,

trestnici fakta o lidech, kterí se pres noc zmenili

v císla, to je pri veškeré všednosti a únavnosti hodnota
pro literaturu daleko vetší, než ruzné slohové finessy a
namahave stlucené kombinace.

Míra, o kterou mnohý prumerný reportér prevyšuje
ve znalosti života mnohého dobrého spisovatele, casto
zaráží svou velikostí. Vynikající reportér pÍŠe veci,
které cteme se stejným zájmem, jako literární klasiky.
Je-li pri tom náhodou umelcem, nastane den, kdy bude
uznán za velikého spisovatele. Na tom nezáleží, jak se
mu ríká, ale jak píše. Jejich jméno váží, ne titul.

Nesmíme zapomínat, že slovo »reportér«, trebas jsme
ho užívali tak krátce, mení pomalu význam. Puvodne
znamenalo clena redakce, který mel mnoho práce a málo
platu. Dnes zacíná mít slovo lepší zvuk a na jeho no
sitele se v casopise dává stále více váhy. Reportáž se
pojmove rozšírila, od denní Kroniky prešla k velkým a
vetším rozmerum v ruzných rubrikách. Vrcholky, k nimž
jméno reportér dostoupilo - je to událost teprve neko
lika posledních let - znamenají synonymum romano
pisce, jeho nejctenejší a nejvyhledávanejší odrudu.

Uvedomíme-li si nekterá tato fakta, nebudeme pre
kvapeni, když zjistíme, kolik soucasných spisovatelu za
calo svou kariéru v novinách. Musíme ovšem rozezná
vat. Nekterí z nich našli v žurnalistickém prostredí pra
vý svuj domov, vyškolili se v rámci novin a zustali i ve
svých nejlepších pracích spisovateli-novinári. Jiní prišli
- at už z jakýchkoliv duvodu - do novin se spisovatel
ským nadáním, které nalezlo ve sloupcích žurnálu kon
krétní uplatnení a prohloubení, aniž se jedine tím vybí
jelo. Byla to jen docasná spolupráce, literární zkušenost
a pruprava (hlavne technická), vedle níž a po níž prišla
teprve vlastní práce spisovatelská, práce, která se v-no
vinách obohatila, ale v níž nezustaly stopy žurnalismu.

Albert Londres je rozený reportér velkých rozmeru,
který nikdy nebude psát romány, trebaže jeho repor
táže byly preplneny romány. Egon Erwin Kisch je re
portér, jehož genialita se proti Londresovi jeví tím, že
k reportáži nepotrebuje za každou cenu sensaci. Stací
mu Prašná brána, okolo níž denne chodíme, nebo Bílý
Dum ve Washingtonu v hodine .presidentovy recepce.
Smeruje k upevnení první a hlavní cnosti reportérské:
strízlivosti. Je širší, než Londres, je více spisovatelem,
ale myslím, že ani kniha, kterou tyto prázdniny psal na
našem venkove, nebude román. Henri Bérand, který do
sáhl pozoruhodného úspechu knihou reportáží »Co jsem
videl v Moskve«, je spisovatel, který došel k názoru,
že roportáž je jednou z vdecnÝch forem podání. André
Gide je spisovatel, ktery se na stará kolena do reportáže
zamiloval a umínil si, že je bude pestovat. Uvedl Denní
zprávy (Paits divers) do Nouvelle Revue Prancaise a
vypravil se s úmysly ciste reportérskými do Konga.
Tento muž, nikterak mladý, domyslil reportážní úkoly
první dusledne a moderne: vzal s sebou kinooperatéra
Max Allegreta a po návratu z Afriky vydal jednak knihu,
jednak film »Voyage au Congo«. Cestopisná reportáž je
vubec nejrozšírenejší, prozatím hlavne v úzkém, trebaže
pochopitelném smeru exotismu. I tam sensacnost je casto
hlavním zretelem autoru. Tím se stává, že dosud zustá
vají nevycerpány pravé poklady pro péro rozených re
portéru, jen proto, že leží na dosah ruky a není treba
za nimi plout pres oceány. Mnohé kraje, mnozí lidé a
mnohé veci teprve cekají na své reportéry. Ani svetová
válka na ne nemela velké štestí, ackoliv by se to zdálo
neuveritelné u tak výjimecného zjevu. První její re-
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portér, který na sebe upoutal svetovou pozornost, se
jmenoval Henri Barbusse. Druhý prišel až za deset let
po nem, ale tech deset let je v jeho díle znát, tech deset
let promenilo reportáž ve skvelý román, v nejvetšÍ
úspech, který literatura pamatuje. Pres to jeho autor
je predevším reportérem. Jmenuje se Erich Maria Re
marque a jeho reportáž "lm Westen nichts Neues«.

Už z tech nekolika príkladu je zrejmo, jak nejasné jsou
hranice, po nichž se pohybujeme mezi románem a repor
táží. Nekdy hranice úplne splývají. To zvlášte pri romá
nech v užším nebo specielním slova smyslu dokumen
tárních. Každý román je v jistém ohledu reportáž, ta
kový však nejvíc. Kdyby dnes žil, byl by Honoré de
Balzac nejslavnejším reportérem své doby, tomu dojmu
se nemohu nikdy pri cetbe jeho románu ubránit. Není
ostatne ani treba stehovat ho do našeho století: i ve
své dobe byl jedním z nejdokonalejších reportéru, ac
koliv tehdy toto slovo ješte ani v nejmenšÍ nápovedi ne
melo slavný svuj zvuk. Jeho gigantická pracovní schop
nost by dnes z neho udelala velikého boháce, jako z Ed
gara Wallace, jehož reportérstvÍ využité v genru detek
tivky ovšem. nelze srovnávat s prekypujícím bohatstvím
spisovatelského fondu Balzacova. Jeho neobycejná a du
kladná znalost života, osob, spolecenských pomeru, jeho
psychologický instinkt a sugestivní pero by vykonaly
dnes reportérský zázrak: predstavte si ho v moderním
odevu, se šekovou knížkou, nejnovejším Corona por
table, v autu, expressu, na lodi, v letadle: jaký reportér!
(Ouy de Maupassant by psal dnes asi mistrné feuil1etony
a romány na pokracování.) .

Jiný' dnes nedocenený reportér velkého formátu je
Emile Zola. Tíže jeho materiálu pilne a zaprisáhle sbí
raného prešla i do jeho formy. Je nám v tom trochu jako
v museu. Vidíme mnoho zajímavych vecí, prebohaté
sbírky. Velké ideje, prílišná specialisace, málo vzduchu,
málo svetla: je nám dusno. Dnes by musil psát jinak,
lehceji a strucneji. Se svým talentem a svými schopnost
mi by udelal velké štestí. Am~rican Dpton Sinclair by
ho do toho mohl zasvetit, Upton Sinclair, u n(ihož re
portáž a román nerozlucne splývají, viz komposici kte
réhokoliv jeho díla. "Petrolej«: reportáž prumyslová.
"Sylvie«, reportáž z jihoamerické spolecnosti a ~ Har
wardské university, "Boston«, sociologicko-juristická
reportáž, kterou autor nazval "soudobý román histori
cky«, v nemž na základe nejpodrobnejšího materiálu re
feruje o prípadu Sacca a Vanzettiho.

Kdyby starší cestovatelé a cestopisci ceJli dobrodruž
né knihy Ossendowského nebo asijské reportáže Arthura
Ho11itschera, rekli by si jiste: oc méne toho poznali než
my a oc lépe píšou! V tom je také vtip reportéru: umet
psát poutave, umení, které je obecne spisovatelské, ale
zvlášte reportérské. Umet využít všeho, co potkají na
ceste za svým cílem.

Jejich cíl nebÝvá vždy velký, jejich námet nemívá
v sobe neco svetoborného. Také cesta bývá krátká a
casto je treba rekordních výkonu, protože obycejne je
reportáž tím cennejší, cím je kratší cas mezi nápadem a
okamžikem, kdy ho rotacka tiskne. Reportér musí všeho
využít, každé malickosti, každého faktu, každého po
strehu. Reportér, to je clovek, kterého ze všeho nejlépe
vystihuje obálka na Kischove knize "Der rasende Re
porter«: jednu nohu v autu, druhou na lodi, jednou rukou
píše, druhou telefonuje, u uší amplion, u ocí dalekohled.

Záleží na jeho rychlosti, presnosti a pozornosti, musí
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být houževnatý, vynalézavý a obratný, nesmí se bát ni·
ceho, krome jedné veci: promeškat príležitost, cili prijít
pozdeji, než konkurenti. Bez pameti se ovšem neobejde,
ale hlavní je jeho blok, ten musí být plný obrázku, ná·
crtu, poznámek psaných obycejným písmem, tesnopisem
i znackami vlastními, ješte strucnejšími, než je steno
grafie. Do nedávna žili reportéri, kterí chodili a jezdili
bez fotografického aparátu. Dnes už neexistují. Pochopili
nejenom absolutní dokumentárnost fotografie, ale i její
casové výhody proti písemnému spisu.

V luxusních prípadech si muže reportér nechat vše
chen materiál na pozdejší dobu k soubornému zpraco
vá.ní. Ale to je jenom elita. Obycejne je treba prijet, uvi
det, napsat a odeslat, všechno v case co nejkratším.
Tuto reportérskou metodu nelze doporucovat pro její
rychlost, která je speciální potrebou genru, kdežto v lite
rature obycejne kletbou. Ale pro každého literáta je na
této metode neocenitelný postup. Kolika naivností by
chom byli ušetreni v dílech našich spisovatelu, kdyby
byli nuceni informovat se o každé veci, kterou zpraco
vávají, jako reportér! O kolik novych postava situací
by se obohatily naše romány a dramata! Nejde tu jen
o skutecnost v syrovém stavu, tak, jak casto prechází
do novin, jde tu o všechno další, co z takové dúkladné
metody poznávací vyplýva, neboi poznání skutecných
lidí a pomeru má veliký význam pro celkové pojímání
literatury, pro celý zpusob práce, myšlení a formulo
vání. Je to nejenom poznání lidí jako objektu, ale i stu
dium ctenáru. Jde o zživotnení remesla spisovatelského.

Nemužeme tvrdit, že každý spisovatel musí delat re
portéra, chce-li se stát dobrym spisovatelem. Ale musí
být reportérem, vnitrne jím musí byt, trebas nebyl cle
nem žádné redakce ani neposílal své veci s pocátku do
tisku. Musí mít reportérské oci, reportérské uši a repor·
térské péro, musí se poctive pripravovat.

Vypráví se, že velký francouzský spisovatel odpove
del na otázku mladého cloveka, jak se stát spisovate
lem, touto vetou: "Ale to je docela snadné, príteli! Jdete
na ulici. dívejte se kolem sebe a potom nanište, co jste
videl. To je vše, ceho je ke snisovatelství treba.«

V této rade, zdánlive všední, je všechno, co je ne
zbytné pro každého reportéra i spisovatele.

H einric h Mann:

Detelrtivní ronlány.
Tento druh vykazuje vždycky nejakého nejúspešnejšíhopredstavitele, v soucasné dobe je jím Edgar Wailace.

Jeho nemecká vydání vycházejí v celkovém llákladu témer

jednoho milionu exempláru. Projevy ctenáru jsou nejen uznalé
- každý spisovatel dosáhne uznání, úcty, oddanosti. Ne,
mnohé prípisy mluví prímo o štestí, o dokonalém obšfastneni

tím, že Wallace existuje. "Svet zdá se mi nekdy jen proto
dokonalým«, dáznává jeden ctenár.

Tím je tedy zjišteno, že tyto romány poskytují neobycejne

vydatnou zábavu - ano zábavu, jež pusobí blahodárne a vy·
volává pocit vdecnosti. Jakého druhu je tato zábava? Kudy
vniká do ctenáre a kaú1 ho vede? Potešení, jež pusobí tak
silne, nelze brát na lehkou váhu. Používá urcitých lidských
hodnot a není bez významu v ohledu sociálním.

Život nezdá se vetšine lidí hLubokým. Shledávají jej svízel.

ným, ale všedním, ackoliv se nejnemožnejší veci stávají v okru
hu jejich života skutecností. Nebyli príliš udiveni válkou a za.
pomneli ji již. Ale neco docela jiného je, zavrou-li zlocinci



dedicku do sklepa. Takovou hruzu vzbuzuje jen fantasie, a
žádná skutecnost nemuže ctenárce tak lehce zprostredkovat

testí, žc by se z ubohé obeti náhle promenila v dedicku 

také IICodmenou za pobyt ve sklepe. Sklep znamená hluboké
tajcmství, velké dedictví je vrchol kouzelného prekvapení.
Obé jc cteuárum velmi vítáno. Prekvapení a tajemství. Po
tešcní z detcktivního románu záleží v techto dvou požadav

cích naší povahy. Nevidíme vždy rádi jasne, co se nás týká.
Jsmc zveda vi, ale easto spíše na odhalení než na prostou

pravdu; a krácejíce jednou po této ceste, nechceme již býti
prcsvedceni, ale prekvapeni.

Naše nepromyšlené sklony, jež probíhají soubežne se sklony
rozumnejšími, upínají se casto také k vládci tajemství a ne-

zpccí, osvoboditeli z nesnází. Verejný život celých národe,
JJamlou\"ási obcas takového hrdinu; proc by se tedy nemel
\'l'skytovat i v románech. Zdc se nazývá detektiv. Obetní be
ránek, dedicka, již zachránil, je skoro vždycky stenotypistka.

To potvrzuje obecnou platnost ználllého snu o štestí; pri nej
mcnším 500.000 ženských zamestnancu ruzných p.odniku snilo
o sobe samých jako zachránených dedickách. Staly se sobe
samým v povznešené predstave klasicky romantickými po
stavami, dokud cetly Wal1ace. Stanou se pak nenadále bílou,
úplne pasivní koristí v "Únosu Sabinek«. Loupící chlapi jsou
tmavohnedí a veskrze aktivní. Tak je tomu pri cetbe. V živote
naproti tomu je závislost a podnikavost u mužských i žen
ki'ch zamestnancu približne stejná, o tom, že by nekdo za·

chrarlOval nebo byl zachránen, nemuže být reci v útrapách
všcdního života.

Touha po mimorádném roste úmerne svízel nos ti našeho ži

vota. Tím se teprve vysvetluje trvalý úspech detektivního
romállu. Ctou-li lidé, má být smyšlenka, již prožívají, dobro
družná na rozdíl od každodenní plochosti. Což mohou lidé

videt, že každý z nich stojí ve vlastní osobe uprostred daleko
vetšího dobrodružného románu, v dobrodružství výdelku, tríd

ního boje, tajné války veškerého lidstva mezi obemi sebe na

vzájem ve všem potírajícími mocnostmi, jef o nás bojují?
Místo toho cítí se prostý ctenár pritahován podkopanými

domy s nescetnými léckami, nástrahami, tajnými východy.
Dobrá, tento dum muže také znamenat život, a podvcdome

nechá se ctenár pritahovat práve proto. Cítí temne, že stojí
uprostred neobycejne ohroženého života, a odtud asi plyne
jeho ,ícast na všech nesmírne ohrožených osobách Wal1aceo
vých. Nejnebezpecnejším zlocincem v celé knize je nakonec
onell neškodný, dobrosrdecný clovek s brýlemi a vousem, na
nehož nikdo vubec nemyslel. Všechno to je možné. Nekteré

Balzacovy romány uapínají ctenáre stejným zpusobem. Také
onI' zachovávají potomkum neklidný, dobrodružný ráz stís
nené poválecné doby.

Balzac však, chceme-li se odvážit takového vi,hledu, lIene
eh<Ívánás déle než je treba v nejistote o podstate tajemství;

a co pred námi z jeho deJlt vyrustá, nejsou vnejší technická
ncbezpecí, s nimiž bojuje detektiv, jako spíše hluboko zako
renená vnitrní nebezpecí lidí samých. U Balzaca nebo Dosto

jCl'ského poznáváme cloveka podle jeho viny, podle jeho zlo
cinu. Není tam tak zvaných zlocincu, kterí již nejsou lidmi,

a nikdo se nestaví na celé cáre proti individuím, jež predem
a svou podstatou nemají být nic jiného než zlocinci. Sociální

porozulllcní jde ovšem u Balzaca dále než u ostatních, nic
jiného se nedá ocekávat. Také o spodobování lidí nebudeme

mluvit. Ale, srovnáváme-Ii již jednou BaJzaca a Wa1!ace, jak
je u nich postaráno o prostou lidskost? Jaké city chová tento
dnes ZIJaCllerozšírený autor a jeho obecenstvo vuci neštestí?
Nebo! dopoušteti se zlocillu je prece neštestí? A šibenice ne
dokazuje prece nic?

Bohužel dokazuje v techto knihách, jež cte celý svet, šibe
nice všechno. Ona je mravní argument, cíl veškerého dení a

bOjll, ano není o mnoho méne než vrcholná radost víteze. Vi
deti zlocince na popravišti je vrchol úspechu. Praví hrdinové
autora jsou tri detektivové ze záliby, jeho "tri spravedlní",
kterí páchají s nejbodrejším svedomím daleko vetší ukrutnosti
!lež zlocinci, jež oni tak strašlive nenávidí. Mají spravedlnost
nu své strane - nu dobrá, spravedlnost. Mnoho jiného svcdcí
proti nim, jejich sadismus, jejich sociální nechápavost a lidská

tupost. Ale s temihle chlapíky jdou miliony - táž velká trída
duverive prijímajících ctenáru, jež kdysi cetla humanitní po
vídky o zlocincích. Co se zmenilo? Co všechno se zmenilo!

U Balzaca pohybuje se tiše a témer stále ue\'iditelne šéf

tajné policie za vlády posledních Bourbonu celou Paríží, on
clJarakterisuje režim a jeho desivou moc. Místo této démonie
ovládá moderní románový detektiv jen démonii rychlých do

pravních prostredku, nalítne ostatne zlocincum lla každou léc
ku a zvítezí konecne náhodou, neboi náhoda je se spravedli

vým. Na druhé strane vyrostl zlocinec také u Balzaca ze
spolecuosti. Vautrin vyplynul z divokého a dobrodružného
prechodu od feudálního k obcanskému státu. Z démonie dejin

vy težil svou osobní démonii. Za jakou velkostí spejí zlocinci
z roku 1929 u Wal1ace? Za velkostí obchodní; v tom jsou nor
nHílní a casoví. Démonickou úchylkou je snad, že musí na
hrabat tak ohromne mnoho penez nebo že jsou ihned na mi
zine. Mimo to však jsou šílení.

'Šílenství tak mnohých Wallaceových zlocincu je ústupek,

jejž ciní lékarské vede. Vede sociologické neciní ústupku žád
ných. Šílenství slouží ostatne také k tomu. aby ucinilo zlocince
odpornejšími a nenávidenejšími, aby ucinilo dojmy, jež vzbu
zují, desivejšími. Šílenství nalézá se tu v jedné rovine s tech
nikou, obe se poddávají zájmum vypravece. Je neuveritelno,
jak dokonalý automat dovede z jedné z nejlidštejších vecí ude
lat technický mozek, jenž se zmocnil románu! Toho bylo,

myslíme-li o osmdesát let zpátky, dosaženo. 2ádní lidé, ale
k nepoznání vypravené aparáty .. 2ádná spolecnost, ale neco, co
se divoce pohybuje. Humor upj-os.tred nejhroznejšího napetí,
rozhorcení nad ukrutnostmi - a všechno to nenechá ctenáre

se probrat k pomyšlení, uení-li jeho potešení ponekud pode
zrelé. Není také podezrelé proto, že žádué potešení se nestane
tak lehce podezrelým. Musíme být vdecni, pripraví-Ii nám
nekdo, Ihostejllo jakým zpusobem, potešení v tomto ne práve

pott?šujícím svete.
Doufejme, že si Wallaceovi ctenári, když jejich vzrušení po

mine, prece vzpomenou, že spolecnost, jež jim byla ukázána,
je falešná. Tato spolecnost - tyto prímocare a pro vždycky
od sebe oddelené kruhy tech, kterí dobre užívají svých mrav

ních sil, a druhých zcela odlišných, kterí je postavili do služeb
špatnosti? Tito ctenári si prece snad již nekdy všimli toho,
že tak zvaní zlocinci jsou témer vždy špatne obleceni a že
dobre obleceuí jsou zrídka nazýváni zlocinci. Mají snad tušení

o tom, že více lIež na bezpodmínecné spravedlllosti závisí na
moci jednajícího, co je a co není zlocin. Detektivní romány
jsou neco užitecného, protože pripravují potešení. Ale mely by
být proniknuty hlubším poznáním a laskavými úlTJysly. Jim
chybí ješte príliš casto zbožná pochybnost, jež nepojímá
všechno stávající príliš vážne, a zbožná víra, že to mužeme
lIapravit.

Mám nápad! Dopis clena »úplne zkrachované ruské vláciy«,

jak Wallace ji nazývá, byl padelán v Berlíne ruskými enli
granty. Na základe tohoto padelku, o nemž celý svet velmi
dobre vedel, mohla konservativní anglická vláda nekolik let

vládnout. Jaký detektivní román!
(Die literarische Welt.)
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G. K. Chesterton brání západní
civilisaci.

V posledním císle Prítomnosti vyšel pre
klad clánku V. B. Metty, v nemž tento
oríentální spisovatel odsuzoval západní ci
vilisaci. G. K. Chesterton odpovedel na clá
nek Mettuv obhajobou západu, kterou dnes
uverejiíujeme.

Jc jen jedna vcc, která mi trochu brání polemisovat s Mettovou kritikou západní civilisace a pokrokárství; bohuž"el,
je lo práve skutecnost, že úplne souhlasím se tremi ctvrtinami
toho, co rekl. Ale ctvrtina, s níž nesouhlasím, je velice dule
žitá a je opravdu necím více, než jedinou cástí celku. Není

jiste potrebí být Orientá!cem proto, abychom konstatovali pro
stou skutecnost, že zmena není ješte pokrok. To pochopí kaž
dý, kdo není stoprocentním šílencem. Meknutí mozku je zmena,
ale i ti, kterí trpí progresivní para!ysou, nebudou vážne tvrdit,
že je to pokrok. Otrávit se jedem a zmítat se v krecích je

zmeua; sotva kdo bude oznacovat tento stav za pokrok, i když
ménc seriosní jednotlivci mohli by si agonii vykládat jako usi
lovnou snahu nebo telesné cvicenÍ.

Ovšem, Metta vytýká dve veci a v tom s ním úplne sou
hlasím. Za prvé, že je nesmyslnou a bezhlavou filosofií brát

za prokázaný fakt, že patnácté století musí být lepší než ctr
nácté. Za druhé, že prílišné zduraziíování pokroku vedlo v mo
derní dobe k premíre nesmyslných a zbytecných zmen, které
nemcly casto jiného smyslu, než aby snobi mohli kopírovat
poslední modu. Opakuji, že v techto dvou vecech s ním úplne
souhlasím.

Ale zdá se mi, že Metta zapomnel jeden duležitý fakt ve své
kritice západu, s níž, jak ríkám, souhlasím: ale práve tak by
s ní souhlasil Plato, Dante, Shakespeare, Montaigne, Swift a
snad také Rousseau a Wordsworth. Dokonce i velice aktivní
Evropané, které dává za príklad nenasytného západního ne
klidu, by s ním pravdepodobne souhlasili. Alexandr Veliký mi
loval zmcnu ve smyslu cestovánÍ. Miloval dobrodružství a

nebezpecí, jako je miluje mnoho jiných zdravých mužu. Po
chybuji však, že se opravdu domníval, že civilisace makedon
ské ríše je vyšší než civilisace Athén v dobe Periklove. Jest
liže tak prece myslil, pak musil zapomenout vše, cemu ho ucil
jeho velký ucitel Arístoteles, který se nebál ríci velikou a ne
príjemnou pravdu, že stát stcží milže být dosti malý a že velice
lehko muže být príliš veliký.

Julius Cesar byl jiste clovek, který dal do porádku mnohé
veci, které toho potrebovaly. Není pochyby, že César veril
v reformy a zvlášte v obecnou reformu rozbití duté. pom
pésní a pokrytecké oligarchie, která se nazývala rcpublikou.
Nebyl ostatne posledním Italem v historii, který cítil netrpeli
vost se svatou institucí parlamentarismu. Ptáme-Ii se však,

zda César veril v pokrok jako ve vec naprosto rozdíln,ou od
reformy a v teorii, že se veci lepší postupem doby, odpovídám
opet velice skepticky. Není však dukazu. že César veril v po
krok jen proto, že ho velice zajímalo bojovat s Galy nebo
mluvit politické reci.

Prostc, má první námitka proti Mettove kritice je ta, že

v ní silnc prehání rozsah, v jakém západ kdysi uctí 'a! pokrok.
Jeho uctívánÍ, nebo alespoií jeho prehnané uctívání, není ani
tak dalece charakterem Evropy u srovnání s Asií, jako spíše

charakterem posledních let u srovnání s predcházejícími sto
letími na celém svetc. Priznávám. že byl vždy rozdíl mezi

F I L o s o F I E
západním duchem zmeny a východní nehybností, ale nemy

slím, že tento rozdíl dlužno hledat jen v nejnovejší, velice
hrubé a velice domýšlivé teorii pokrokárství.

Co je pokrok?

Není obtížné stanovit rozumnou teorii pokroku. Myslím, že
by se mohla urcit takto: at jsou jakékoliv konecné zásluhy
západu a východu, je na západe jistý typ živosti a živého sou
stredení, které dosti dobre zarucují, že nekteré urcité dobro,
které západ sleduje v urcitém okamžiku, se zvýší v pozoru
hodné míre. V predpokladu, že stavení rímských silnic, nebo
kodifikace rímského práva, nebo aplikace recké logiky na rílll
skou teologii, nebo organisace armád ci vybudování ústavy je
v nejakém stupni vecí, která si zaslouží, aby se delala, pak
tato vec bude na západc udclána. Dlouhou dobu se bude delat

stále lépe a úspešneji, až náhle nekomu napadne, že by se
melo delat neco naprosto jiného, což se opet delá stále úspeš
neji do té doby, dokud se tato druhá vcc pokládá za duležitou
a nutnou.

V tomto smyslu západní svet jiste pokracuje. Jeho pokrok
se jeví na príklad v praktické nebo užité vede, zvlášte ve
vcci komunikací. Bude-li se západní svct domnívat, že bude
vzrušující, když hlas lorda Tallboye bude zaznívat od sever

ního polu, udelá západ zázraky, aby dosáhl severniho polu a
zrídil s ním spojení. Jakmile si však uvedoillí, že hlas lorda
Tallboye je práve tak nudný, prichází-li ze severního polu jako
když zaznívá ze sousedního pokoje, venuje západ své obdi
vuhodné energie necemu jinému.

Ale touto koncentrací energie se uskutecnují v urcitých p\)
riodách jis té sku tecné reformy. Je na príklad pra vdcpodobné,
že filantropícký kapitalismus mužil jako je ford, nabude pre
vahy nad ohavnou formou námezdního systému. Ptáme-Ii se,
jak mnoho delníkil je zamestnáno a kolik z nich je slušne pla
ceno, poznáme, že behem urcité doby nastal urcitý pokrok.
Zmeníme-li však otázku a zeptáme se, kolik je nezávislých lidí,
kterí by byli uraženi tím, že jim nckdo chce platit, poznáme,
že nebylo pokroku. nýbrž velikého úpadku ci reakce. Smysl

pro cest, který existuje v nejmenším podnikateli, neexistuje
v nejvzornejším moderním zamestnavateli. Zkrátka, záleží na
tom, jaký je zorný úhel zkoumánÍ. Zustává však pravdou, že

v okamžiku, kdy západ urcil svilj zorný úhel, vyvine zázrac
nou aktivitu a energii, aby zlepšil to, co vidí nebo chce videl
pod svým zorným úhlem. Tato charakteristika, která se da
tuje z dob pred Alexandrem Velikým a Aristotelem, je mno
hem hlubší a starší než malá modní libustka, zvaná pokrok.
Byla by lépe vyjádrena slovem dobrod ružstvÍ.

Nyní predvídám se smutným llsmevem, že to, co reknu,
bude nazváno paradoxem. Jsem si totiž dobre vedom toho,

že mnohé veci jsou nesmyslnc zvány pokrokem, ackoliv jsou
pouhou zmenou. Myslím však, že dávám prednost zmene, která
není pokrokem. Doktor, lécící v Chelsea, rekne mu, aby odjel
do Margate "pro zmenu«. Nechce ríci, že Margate je ideální
mesto, nebo že je lepší nebo krásnejŠÍ než jiná místa; ani nej
divocejší doktor by to nemohl ríci. Nepokládá pout do Margale
za pokrok, ale za dobrodružství, které je snad nejvetším do
brodružstvím hned za námorním lupicstvím.

Tento druh zmeny, ditležitý tím, že se proste zmení jen
okolí, který stará krestanská tradice nazvala svátkem, liší se
dokonale od toho, co má být nekonecným pochodem po sil

nici k lepším a lepším místillll. od pochodu .. z nehož není ná
vratu. Pohanství staroveku mu dobre rozumelo, když stvorilo
saturnalie a katolicismus stredoveku mu dobre rozumel, kdyt
rekl ústy svého velkého teologa Tomáše Aquinského, že clo
vek musí mít zábavy a hry, nebot ani v nejduchovejší kontem
placi nemuže se pokracovat bez prestávky. Dlouhá historie
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Dr. Jaroslav H1Uka (New Yark):

Oprávcové Stvoritele.
1.

PRÁCEAVED A

'V

Clave}( prý j~ st~aren k val?l~az~ bož~m.u. O tétO' bil~li-
cke pravde mel patrne ]IZ pred bIblI puchybnostl a

má je dosud. Nebat cO' claveka známe, byla v nem tau
ha tatO' své stvarení apr,'lVavati a upravavati. Stríhal si
vlasy, holil si vousy, adíval se leskl)'rn šatem, ženská
cást lidstva se ad pradávna pribarvO'vala, pudravala a
vycpávala. Tak clavek apravoval Stvaritele. chteje být
k jehO' obrazu stvorenejší.

V maderním veku a s rozvajem prírodních ved nespo
kojenast se Stvaritelem staupá. Vycítá se mu, že nám
dal v aku mizerný a nedakanal)1 optický nástraj. V prí
vesku X slepéhO' streva zbyte'cný pramen nebezpecnéhu
anemacnení; v mandlích otevrenau bránu prO' vnilc;'mí
parasitú dO'našehalJorganismu; že nám nedal argán prO'
vnímání elektramagnetických vln. Nekterí r:lcianalisté
protestují dakance proti prst{'lm na nahách. K cemu
jsau?

Jedním z takavých nedakanal)'ch zarízení, kterým lÚS
Stvaritel obdaril. je také štítná žláza. Má regulovati
haspadárství se zásabami teplatvorného tuku, ale jak ta
delá? Nekterí lidé se dusí v sádle a jiní mají IlO' tak
mála, že jim nevystac,í ani na vycpávku mezi chrasticími
kastmi. Jaká je v tO'm asudO'vá spravedlnO'st, aby clavek
tlaustl, když se damahl dabréhO' bydla a ztrácel tak pod
nikavast a duševní energii?

Trápení, které zpllsabil Stvaritel lidem nedakanalau
štítnau žlázou, zharšila si paslední dabau krásné pa
hlaví ješte tím, že prijala z Ameriky hubenau madu.
Nej,ak si Americanky usmyslily, že Stvuritel vypadá jako
prkénka se dvema hrebícky, a najednau vyhlížely všech
ny také tak. Ostatním ženám civilisovanéha sveta to
velmi impanavala, vznikla z taho moch a v Evrape se
myslila, že Americanky jsau štíhlé proto. že jsau dce
rami spartavníha nárada. Ale ta byl jeden z historických

Naopak: myslím, že jsou založeny na krestanské doktrine hrí
chu cloveka. Kritická aktivita tedy pochází nikoliv z presved
cení, že se všcchno neustále zlepšuje, nýbrž z podezrení, že
všechno, ponecháno samo sobe, upadá. V tomto smyslu ne

kter? z asijských systému jsou príliš náboženské a delají ze
sociálního života príliš svatou vec. Nedávají místa faktu, že
hrích neustále rozkládá lidské instituce, dokonce i instituce,
založené na ideálech.

Pravda, která inspiruje všechny skutecné reformátory, je
nejlépe vyjádrena v samém slove reforma. Nekteré systémY'
nepocitují potreby reformy, protože príliš verí na forlllu. Za

pomínají, že chceme-Ii udržet formu, musíme hledet k tomu,
aby se reformovala. Doktrina hríchu, zmerená s doktrinami
stvorení a vykoupení, dává cloveku dvc soubežné ideje - stan
dard ci ideál, k nemuž se muže priblížit a zpoved universální

slabosti ve všech jejích výrazech. Bylo by príliš smelým ge
neralisováním ríkat, že tento pocit neustálé bdelosti a zápasu
s hríchem je nebezpecne postrádán ve východním mysticismu,

ale myslím, že je tam daleko méne prítomen lIež v krestanském
mysticismu. A to, myslím, je skutecná základna obrany zá
padu.

nýcli kouskli, úteku Z rámce spolecnosti, podivínství, ko
cku, žertl!, vrtochli a dobrodružství ve všech koncích sveta

to se mi zdá být mnohem spíše charakteristikou západu a
o vctšÍ hodnotou než všechny domnenky o pokroku, cítající

eží osmdesát let. Videt jinou stránku, videt novou stránku

které urcité veci je dobrodiním - vždy v predpc:kladu, že
á nckteré základní podmínky, o nichž se dá v urcitém oka-
iku neco ríci. Jsou ovšem podivní skeptikové, kterí proto,
videli sto routkových plošek stejného démantu, pricházejí

podivuhodnému záveru, že vubec není démantu. Ale ti to
pot1entivýstredního negativismu jsou pri nejmenším tak ca
m zjevem na západe jako na východe.

V jednombodu zvlášte souhlasím s Metlou a to v tom, kde
• že moderní demokracie, nebo spíše to, cemu se ríká
kracie západu, težce zhrešila proti ideálum svobody. Za

vala do života obcana ve vecech, v nichž východní despo
é a vlibec všichni despotové mu nechávali úplnou

lnos1. Verím plnc, že asijské autokracie byly da
o toho, zasahovat do soukromého života svých pod
ných, ale také staré evropské aristokracie byly toho
leko. Když sestavíte seznam toho, co chtel obycejný

hudý sedlák za jejich vlády delat, dojdete nezbytne k ná

oru. že moderní filantropisté jsou násilnictejší než byl Ivan
Hrozný. Obycejný muž s lopatou nebo kosou nechtel zajisté
psát ohnivý pamflet proti vláde. Málokdy mu napadla myšlen
:ka postavit kostel a kázat v nem nejaký nový jemný odstíll
definice o svaté Trojici. Následkem toho nemohl být zpravidla
upálen pro kacírství nebo povešen pro velezradu. Dnes však

muže být pokutován, žalárován, nebo zastrelen policií za to,

le pije alkohol a v jiných místech proto, že nechce volit, pro
tože se predpokládá, že volit chce.

Jsem si práve tak jako Metta vedom nespravedlností techto
moderních zplisobu tyranie. Neco se však muže ríci v jejich
prospcch. Myslím, že je správné konstatovat, že kde a když
existovaly takové tyranie v orientálních zvycích. bylo mno
hem nesnadnejší je zmenit nebo jen kritisovat. Pan Metta mne

jiste neobviní z vulgárního posmešku velkým asijským civili-
acím, když reknu, že nekteré náboženské a mravní zvyky,

které byly skutecne špatné, vznlkly v orientálním staroveku
a opakovaly se nescíslnými orientálními generacemi. Slyšel
jsem (nevím však, je-Ii to pravda), že dlouhotrvající zvyk upa

lovat indické vdovy se zakládá na slovním omylu, vzniklém
pri ctení svatých knih. To je jeden z prípadu, kdy myslím, že
vyšší kritika by byla na mís te a myslím, že clovek, který by se
odvážil ukázat na tuto vec, mel by k tomu lepší príležitost
v Evrope a že by se k ní dostal dríve. Pravdepodobne nebylo
ani zpoloviny tak pošetilé, když si cínské ženy mrzacily nohy
jako když se evropské ženy mrzacily šnerovackou. Ale sta

Evrollanll si dclalo blázny ze šnerovacky a to i v dobe, kdy
byla v mode a pravdepodobne tato nevážnost byla prícinou
toho, že šnerovacka prestala být modou. Pochybuji, že kdyby
se šnerovacka nosila ve staré Cíne, byla by nekdy prestala
být tradicí.

Mám skutecne velkou úctu pro ctihodnou stránku takových
tradicí i pro zpltsob, jakým asijští národové protkávají ná
boženství do tkaniva lidského života, což západu chybí a což
do znacné míry zaviiíuje, že jeho život trpí ochablostí a skles
lostí. Ale zároven myslím, že takový náboženský systém
sjednocuje mravy a zvyky v prílišnou nezmenitelnou rutinu a
že postrádá onech druhu myšlenek, které mohou udržet ne
ustálou kriticnost z vnejšku.

N,íboženská vzpruha pokroku.

Neverím, že kritická aktivita západu a zmeny, vynucené
touto aktivitou, se zakládají na moderní doktrine pokroku.

571



PNtomnošL
.•.....~..-..~,---~-----------------------_._---------------
omyl II Evropy. American sportuje hlavne u sportovní
rubriky svého žurnálu a v hledišti sportovního hrište.
Vlastní sport je provozován nekolika stovkami profe
sionálu, a tem se blíží i organísované sportovní »teams«
naškalách a universitách. Ostatní nál:ocl se na s])ort
jen dívá a sleduje' ho v novinách. .

(;ím která Americanka ošidila štítnou žlázu a nalwla
štíhlosti, zustane n:lvždy jejím tajemstvím, nehot je' to
dnes tajemstvím její krásy a krása žf:'ny prestává, zba
víme-Ii ji tajemství. Ostatnc jen cynikové odváží se my
sliti po boku krásné ženy na její krucící žaludek a tesn~'
korset. Jisto je, že k jejímu hubenému cíli byla jí podána
mnohá pomocná ruka v jejím dámském žurnálu a to jak
v cásti textové, tak v insertní. A protože textová c'ást
amerického dámsl-ého žurnálu je nesnesitelne st'lndard
ní, sladká, štastná a hloupá, preskocíme ji celou a po
díváme se hned do cásti insertní.

Obrázky, které prilákají oko k odtuct1ovacímu inse
rátu. jsou ctverojíha typ:u: a) Kráska tucná v tricku:
b) Kráska tenká v tricku: c) Kráska veselá v koupací
vane; d) Kráska dríve a nyní.

Po této stránce se tedy americká reklam'l nevyrovná
ceské osvežující invenci Dra Desideria. Za ta má vetší
v)'ber ve zbaží. Každ}" artikl je sice vychvalován jako
jedinecný, zcela rozlicný od ostatních a úplne nav)', ve
skutecnasti jsou nabí zená odtuUÍovadla ctverojího typu:
a) instrumenty k telocviku a m'lsážím, b) tabletkv a
medicíny, c) koupele, d) odtucnovací potraviny. -

Prostredky telocvicné jsau dvojího druhu: 1. hudeh
ní, 2. gumové. Prostredky hudební jsou radia a gramo
fonové desky. Radio si narídíte ráno na osm hodin,
vesel~' hlas dá celé rodine dohré jitro a pak patnáct mi
nut komanduje k prostocvikttm za jazzové hudby. Gra~
mofonové desky to delají podabne, musíte jich koupit
hned celý t.ucet neba dva, ale nejsou tak úcinné, protože
gramofon nebudí sám a musí se natahovat a spouštet.

Prostredky gumové existují v podobe Št1l1rneba v po
dobe váleckll. Siíllry se upevní na okno nebo na dvére
a tahá se za ne rukama nebo se do nich možno zapráh
nout. V tom príuade prijde široký pás pres bricho. a jak
se proti nemu opíráte. pás elasticky vtlacuje tuk do
vnitr. To vám dodáv:l milé nadeje, že už tam jednou to
sádlo Zllstane a že je strávíte k snídani místo vajec a
slaniny.

Gumové válecky mají n.1.sobe prlsavné vakuové do
lícky a predkládá se vám k verení, že jimi tuk jedn;Jk
rozmasírujete. jednak že jej z kllže vakuem vytáhnete.

Celkem jsou tato hudební a gumová odtucnovadla
neškodn{l a doplncna pohyhem na cerstvém vzduchu a
vhodnou dietou .mohou ztucnení omeziti. Vytknouti se
jim dá jen to. že vlastne jen komercne vykoristují lid
skOl! slaho!'l "llli. Jebot' prostocviky a m'lsáže lze pro
vádeti i hez radia. gramofonu, šiíllr a v~tlecktl. Obycejne
ale takové dobré predsevzetí, které potrebovalo penežní
impuls z naší vlastní kapsy. dlouho netrvá, hudební ,1.

gumová parafernalia kzy zllstanou pohrbena v Pll
vodních krabicích a neštastník s línou štítnou žlázoll
hledá k odtucnení neco jf:'dnoduššího a praktictejŠílJn.

Kdo hledá, najde. a v)"her je hojn)'. JSOll zde rllzn~
thé, tabletky, mediciny s lákav)"mi jmény i cenami. Vzo
rek je zdarma, nebo za d1.lor, cena 10, 15, 25 dolaru za
úplnou odtucií.ovací kuru se zarucen)lm výsledkem. T.'lto
odtub'íovadla obsahují budta projímadla nebo .iod. Mno
há obsahují též sušenou štítnou žlázu. Desetidolarová
krabicka thé obsahuje za nekolik centll sennov)'Ch lístkú,
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kousky sladkého dreva, aloe, podophylin, nebo jiné.
dávno známé rostlinné projímadlo. Tabletky obsahují
horecnaté soli, phenolphth'llein, a zhusta zase aloe. Za
ta, že zapl.atíte stonásobnau cenu skutecného preparátu.
dostává se várY!ujištení, že pri této odtucDovací kure
není nutno delati obtížná cvicení a nepríjemná omezo
vúní ve strave. O náhradních nepríjemnostech, jako je
bolení v briše, vodnaté prujmy a konecná zácpa, se re
klama ovšem nezminuje.

Skutecného zhubnutí lze docíliti preparáty, které ob
sahují jod anebo štítnou žlázu. Ale ani ty nejsou bez ne
príjemností ,:1. bez nebezpecí. J od delá podráždení žalud
ku, vyrážky na kL1Žia podráždení nosní sliznice. Proto
dávají ho do techto patentních odtuct1.ovadel tak málo,
aby radeji ani neúcinkoval. Ješte nebezpecnejší je podá
vání štítné zláz)'. Pusobí nervové a sr-decní podráždení,
mt"tžc vésti k mdlobám a duševním príznakum. Žádný
lékar štítnou žlázu nepredepíše, aniž by kontroloval její
úcinky. Pres to však je tento nebezpecný lék na ameri
ckém trhu prodáván zcela volne v nescíslnÝch variacích
a pod všemožnými jmény, jen ne pod tím prav)'m.

Hubená moda.prinesla veliké v~'delky nejen industrii
patentních medicin, ale i americkému umení, respektive
americk)'m umelkyním. Velmi ochotne dosvedcují pod
sv~'mi polol1ah)'mi obrázky, že bývaly velmi tlusté a že
za svoji krásu a úspech na jevišti dekují tomu nebo
onomu prostredku. MnÚ'hé dávají se fotografovat
v mírne vypouklém zrcadle, jen aby umÚ'žnily obrázek
"dríve a nyní«.

V tom ohledu proslula pred nekolika lety své doby
velmi oblíbená herecka Texas Guinan. Jednoho dne pre
kvapila americké publikum historkou, že vážívala 20-1

libry v tricku, až konecne a navždy odhalila tajemství,
jak bezpecne a neškodne se zbaviti tuku. Vyzývá hned
celý' svet. ahy jí ukázal osobl1, která by nedovedla od
straniti ztucnení, a rucí za to, že totO' seštíhlení provede
rychle. Smeje prý se ted', když si vzpomene na ty ne
úcinné kur)', radené šarlatány z American Medical As
sociation a radí sv~"m ses.trám, aby rekly všem ame
rickÝ'm doktorlllTI »Jdete k certu«. Svuj objev udelala
v inspi1"aci. Jednou pr)1 totiž chtela býti a gažována di
vadelním reditelem Shubertem. Ten však poukázal na
její 204 libry, a vedl ji diskretne k privátnímu východu
ze své kanceláre. V tom okamžiku prišla její inspirace.
poslechla jí. a v deseti dnech ztratila 17 liber. Tancila
rado tí pred zrcadlem. pokracovala, CI. den ode dne pro
žívala nejradostnejší chvíle svého živcta, pozorujíc, jak
se její váha roztává. jak štíhlí, jak je svižná. Za ne
dlouho vážila jen neco pres sto liber, navrátila se k Mr.
Shubertovi .:1. ten vyvaloval oci na její štíhlou postavIt.
Ona zase vyvalovala cci na tucný kontrakt, kter)' s ní
hned podepsal. Její methoda je úplne rozdílná ode všech
dosud 7.náll1~-cha úplne nová a originální. Každ)', kdo
se o ni zajímá, dostane zdarma .'}franko knihu s jejím
popIsem.

Tato sehevedomá slova polmula jednoho ctyricetile
tého, suchého, huheného a zvedavého doktora k tomu,
že vzal korespondencní lístek a napsal stroze:

"Vážená paní, zašle'te mi L-lskave Vaši novou knihu
zdarma. S díky N. N."

Kniha prišla, ale obsahovala jen spoustu radostn)'ch
dopisll a díku odtucnelých žen a dívek. S ní však prišel
dlouh)' a vrelý dapis, nadepsan)' "My dear friend", což
znamená v anglickém jazyku obé, drahý príteli, i drahá
prítelkyne. Náš doktor nenapsal totiž pred své jméno



kupan na 10 dolarll, platný 30 dnu. Je treba pripojiti
k nemu jen clesetidolarovO'n bankovku a celá knra b!1de
darucena za palovicní cenu. Dapis dodává:

"Od okamžiku, kdy príprav\(.y obdržíte, žádná pozemská
mocnost nezadrží vaši rychlou ztrátu na váze. Podbradek,
hrdlo, ramínka, bríško, kycle, stehna, lýtka budou tím mo

mentem urcena k neuveritelné premene. Okouzlující, nová,
~raciesni krepkost bude každého požehna ného dne znatel
nejŠí ... «

Ten doktor Dyl jiste nejen Skatem, ale i vzácným
exemplárem nepokryteckéhO' Pnritána. Stát se to k0'mu
koli jinému, byl by poslal krásné herecce telegram, po
žádalO' asabní darucení prípravkll, a neprO'pustil by jI
dríve, až by byl k hubenosti vyssát jakO' citron, at již
jakýmik0'li prastredky a methodami. Ale náš neslaný 
nemastný daktar zase neadppvedel ...

»Zhrzena láska má", rekla by si jiná dívka, ale ne tak
Texas Guinan. Za týde'n píše zase:

,Prominte, milácku, ale snad si budete myslit, že jsem príliš
sebevedomá, ale já skutecne jsem trochu hrda na to, co velcí
krilíkové ted píŠÍ o mé nové postave. Zrím dnes svým dušev
ním zrakem, jak Vy dnes vyhlížíte ... liIedtel V mých rukách
je prostredek, urcený k tomu, aby Vám dodal svežest, krásu,
kouzlo ... Mám možnost vrátiti Vám krásu mladistvých vdeku,
nevyrovnatelnou ohebnost mladého proutku ... «

A tak dále, a podepisuje se tentokráte »Se sesterskou
ll'lléhavostí Texas Guinan«.

Nic naplat. Záhadný korespondent se nehlásí a ne

hlásí. Následuje další smutná pausa v k0'respondenci
tak vášnive zapocaté. Pak dojde ctvrtý dopis, jenž mluví
více k veci a postrádá poclraušení lákavoll ženskostí:

"Ježto jste ješte mezi ubohými Vezni Tuku, v retezech,
poutech a nebezpecí sádla, nemuže mé srdce na Vás zapo
menout. Skutecne, opravdu a uprímne - nemohu se zbaviti
hrozné predstavy tupého a beznadejného neštestí, jež Vás sk1i

cllje. Ciním Vám zde nejsesterštejší návrh: nemohla bych

k Vám být štedrejší, kdybych byla s Vámi doopravdy jedné
krve. Nabízím Vám odtucnovaCÍ kuru za nepatrnou cenu petl
dolaru. Vše, co za to žádám, jest, abych Vaším prostrednictvím
dostala adresy nekolika tucných mužu a žen, kterým by moje
methoda stála za 15 dolanl. Jsem nyní na umeleckém turné se

Shubertovým divadlem a luz8. by mne utloukla po predstavení,

kdybych prodávala neco jíného, než prvotrídní a vyzkoušený
od tucn ovací prípravek ... «

Podpis tentakrát »Vaše milá a verná prítelkyne«.

Ani tentokráte odpovecf nebyla napsám, nebo nestihla
umelkyni na cestách. Její srdce, které nemohlo zapome
nout, se snad zatím vylécila ze smutldl a hrozných pred
stav o Neštestí Tucných. Kdo však ješte nezapomnel
na ten jednorádkav~T korespondencní lístek, byl nekdo,
kdo se uvádel jakO' její obchodní manager. Napsal ješte
jeden, pátý, a ryze obchodní dopis. Že l\!bdame práve
snížila cenu za sV0'ji lécbu na smešne nízký obnos 3 do
laru, a ta za úcelem reklamy, a jen na dvacet dní. Že
tatO' je jediná a poslední nabídka toho druhu, pak že
bude platit zase pllVodní cena 20 dolaru.

Lak0'tivý dokt0'r ani tentokráte ty smešné tri dolary
neposlal, ale expedoval celou korespandenci s Texas
Guinan do kanceláre American Medical Association, a

požádal, aby jejich l:lbarator zakaupila jeho jménem za
tuto sníženou cenu to proslulé, zcela nové a spolehlivé
odtucnavadla, prozkoumala je, a pomohla tak lékarské
vede lacinO' k význacnému objevu.

ani Mr. ani Mrs., a v tom prípade nerozeznáte v angli
cké korespondenci pohlaví dopisO'vatele.

Dopis znel:
»Velice mne teší, že se osobne seznamujeme prostrednictvím

Vaší odpovedi na mllj inserát. Jsem jista, že se z našeho se
známení vyvine prá telstvi, které pro vás bude znarrlenat cel~'
svet nekonecného štestí a hlubokého, uprimného, nezapome
nutelného vdeku za tu velikou, vzácnou, slavnou a novou svo
bodu, které dosáhnete, až se vám na vždy otevrou brány kru
tého vezení Tuku, které Vás tak dlouho poutalo; až budete
táno vstávat a zdravit každý krásný novorozený den veselou
p\8nina rtech na miste bývalých vzdechu; až budete zárit od

vy k pate u vytržení nad denním štihlením, ano se Vaše

tecné maso pred Vašima ocima roztává; a až 'na míste
ašich uvolnených a nelákavých tvaru jakoby zázrakem zac
u se rozvíjeti nové a rozkošnické vnady mládí.
Poslyšte, drahoušku: Jsem tak ohromne nadšena svým svet

hromujícím, dokonalým a nikdy neselhavším odtuciíovacím
rostredkem, že s bláznivou netrpelivostí toužím, aby se to
oto obdivuhodného dobrodiní dostalo ihned každé tucné lidské

bytosti ve Všehomíru.

Jsem ženou telem a duší a pro velkou radost ~e svého se
štíhlení preji štíhlosti i všem ostatním a vyplníte-li priloženou
objednávku, opatrenou zárukou a odešlete ji se 20 dolary, ob
držíte ihned v nenápadné obálce moji úplnou a zarucenou od

tucnovací !<uru, o jaké se Vám nikdy nesnilo a kterou svet
dosud nevidel.

Zároven dovolte, abych Vás naprosto ujistila, že nebudete
muset užívat žádného léku, žádné dávivé pilulky, tabletky nebo
prášky, že Vám neporadím žádné mucení masážemi, maskami,
aparáty, válecky, ani žádnou jinou ze starých, zpuchrelých,
obnošen~'ch, hloupých, nesmyslných, strasti plných a ukrutných
method. Všechno toto Vám zarucuji, a téhož dne, kdy obdržíte
moji lécbu, nabudete uspokojivého presvedcení, že se Vám do-

alo jediné vecné a rozumné methody, kterou zná svetová
du.

Po hodinách temnoty nastává svítání. Tentokráte jitrenka
vychází pro Vás.

Doufajíc, že obdržím od Vás co nejdríve objednávku a 20

dolaru, zllstávám Vaše hluboce uprímná a soucitná prítelkyne
Texas Guinan.«

.hké bohatství citu a prátelství za jednorádkový ka
respondencní lístek. A ta vše ad praslulé herecky, pa
které se blázní celá Amerika. Ríká vám drahoušku, sli

uje rozkošnické vnady mládí, a je bláznive netrpeliv:l.
cinit vás štastným ...
Bylo k tomu jiste treba neobycejné suchosti a sucho

'masti taha zvedavéhO' dakt0'ra, že svítající jitrenku
spal, a neprivjnul ji k sabe. Ci snad mel skotskou krev
odstr,:tšilo ha tech mizerných 20 dal aru ?

Ale již za ctyri dny je zde druhý dapis:
.Jste mi hádankou. Hádankou vetŠÍ, než je mé zklamání,

rotože jsem dosud neobdržela Vaši vrelou a nadšenou odpo

ved. Opravdu, z toho, jak znela Vaše prvni slova, psaná po

precteni mého inserátu, domýšlela jsem se, že dostanu nyní
Vás dopis expresní poštou. Nekdy je skutecne jakási bez

rátá sít sympatického porozumení napjata mezi dvema by-
Imi. Váš dopis, podivno, vzbudil ve mne témer nepotlaci

telnou touhu, poslati Vám sVllj neklamný odtucnovací prostre
k ihned. Chtela bych Vám ho doruciti dokonce osobne. Sed-

oul na vlak, jet k Vám a zllstati s Vámi nekolik dní ... «

- Prosím, žádné žerty. Tyto sympatie jsau skutecne
ravdové. Nebot jdau až k samým financním základum
ské bytosti. Te'xas Guinan pripojuje k tomuto dopisu
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Dašla asi litravá láhev ciré, vOl1avé tekutiny s nHo
vau usazeninO'u na dne. N ávad: Zatrepat lahví, natírat
tekutinau tucná místa, pak skacit dO'teplé kaupele. Raz
hal', který dala labaratar: Raztak kamence v 3aprac.
alkahalu, se stapami jadidu sodnatéha.

Cena celéhO' preparátu, kdyby byl kaupen v dragerii.
byla asi 30' Ce'11tu.úcinek nebyl samazrejme zcela žád
ný, nebat tuk pad ktHí nezmizí m.tíráním kamencem.

Zatím dastával náš daktar další pavzbudivé dapisy.
vybízející ha k dalším abjednávkám a k pokracnvil11Í
v kure.

Radastné zvestavání a zhubenenÍ Texas Guinan rá
dila v amerických navinách ješte celý rak, než zakracily
federální úrady prO' zneužívání pašty. Pri prelícení vy
šla na jeva, že hereccin »abchadní manager« vedl závad
na svaji pest, a že Guin'ln neznala ani text dapisu, je
jím jménem vysílaných. Pradala mu jen práva užívati
jejíhO' jména k reklame. Byl ta již jehO' sedmý padnik
tahó druhu. Predešlé byly: PadvadnÝ abchod s pa
zemky. Pestení krásy paštau. Pestení paprsí a adstra
navání vrásku paštau. Odtucnavací kura »Marjarie
Hamiltan«. Pestení krásy »Princess Takia«.

Z taha je videt, že ta byl adbarník na slava vzat)'.
Že lze tuk z tela vymýt a. vyplavit n'hnými mazáními,

salemi, mýdly a kaupelemi, zdá se asi mnahým lidem
velmi pravdepadabné, nebot abchad s takavými prí
pravky v Americe stále kvete. Tak "F 1a l' a z a na"
prý vymývá zbytecné masa kažními pary. Bez diet, cvi
cení a prajÍmadel prý lze tímtO' práškem adstraniti z tela
ctvrt až pul kg tuku. Kdyby zákazníci tétO' firmy vedeli.
že Flarazam. je natrium thiasulfit, který fituje leda
stríbra expanavané fatagrafické desky, šel by asi ob
chad hure, nebat tak damýšliv)' není ani American.
aby si myslil, že se mu bahatství usazuje pad kuží
v podabe stríbrnatých salí.

Odtucnavací mýdla »La-Mar« prý zaSe pramenuje
tuk v emulsi, a tak ha adstranuje z kuže, Ta teda delá
každé m)'dla, ale jen s tím velmi teninkým tukav)'m fil
mem na pavrchu pakažky. Padkažní tuk žádné mýdla
nevymyje, a prece La-Mar CO'. vydávala 120'.0'0'0' dalarLl
racne jen na reklamu.

»L u i sen b a ci s k á a d t u c 11o v a c Í s ú 1«, pro··
dávaná pa dalaru Z'l krabicku, má se razpustiti ve
vane, a kaupel bráti dvakrát nebO' vícekráte v t)'dnu.
Je na ní dakance výstraha, že se kaupel nemá opakavati
víc než dvakrát za t),den, l.lbyde-li váhy pres tri libry
v šesti dnech. Labaratar American Medical Assaciatian
praví a ní: Luisenbadská st'H je smes Glauberovy sali,
kuchY11ské sali a chlaridu draselnatéha. Kaupání v tam
ta raztaku nesníž,í váhu a .nic více, než kaupel v cisté
vode. Dve takové lázne v týdnu zpusabily by znatelný
úbytek na váze leda u nekaha, kdO'byl hrazne špinav)'.«

Skutecné ztráty tuku a úbytku na váze lze dacíliti
v padstate jen jedním zpúsabem : Výmena látek v tele
jakaž i dadávka a v),dej energie musí se zaríditi tak,
'lby v)rdaj byl vetší, než príjem. Jak látkavá, tak ener
getická spatreba tela je hražena z dadan)'Ch patravin,
které tela nejprve spracavává trávením a zažíváním.
Omezená dadávka potravin je tedy prvním krakem
k adtucnení. Aby pak tela byla nucena spatrebavati cO'

nejvíce svých nastrádaných zásob, je záhadna záraven
zvýšiti výdaj jehO' energie. Tataha dacílíme težkau te
lesnau prací, sparty a. telocvikem.

Omezená dadávka patravin je však vec znacne neprí
jemná, nebat ta znamená amezení pažitkLl chulav)'ch a
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hlad. Není divu. že americká vynalézavO'st hledela ne
jak na tutO' nepríjemnost vyzrát. To pr) se padarilo pe.
karské firme Karl Sulzer & Co. v Chingu. V roce
1924 pacala vyrábeti »J a c k Spr a t B r e a d«, kter)'
prý je »magick)'m abjevem« samatnéhO' pana Su!zera.
JehO' chléb prý absahuje »neabycejne mála« škrohovin,
a pratO' snadnO' a príjemne navr.'lcí krásy postavy a obli
ceje. JehO' reklama hlásá: Pa nicem se tak dohre ne
spadnete jakO' po »Jack Sprat«. Najezte se ha do syta.
Jezte ha, mnaho-li chcete a kdy chcete. Je pecen ze
zvláštní dr.'lhé, antiškrabavé mauky. »Vyrábí ji jen jeden
mlýn ze 21.00'0' ,'lmerických velkamlýnl1.« Na jehO'obál·
ce je avšem nezbytná nahá tancící dívka, ornament stra
vitelný s chlebem snad jenam v cudné Americe. Kou
píte-li si tentO' eratický bachník chleba, nemusíte se obá·
vati nezvyklé chuti Grahamava chleba. Chutná docela
primerene. Zcela primerené je též jehO' slažení, jak bylo
zjištena vedeckau labaratarí: Obs.'lhuje 33 prac. škrobo
vin a jedna libra vydá I.I 39 kalarií. Obycejný chléb ob·
sahuje i6-Aa prac. škrabavin a vydá I.I45 kalorií.
Jedlné, cO' je neprimerené, jest jehO' cena, takže kdo se
specialisuje na »Jack Sprat«, pacítí hrzy nedastatek ji
n~'ch patravin - z fimncních dúvout'L

Myšlenka Karla Sulzera nebyla astatne nijak origi
n~í.lní.Nekalik let pred tím byl pradáván »Basy Bread<.
cili »Z:lsadit), chléb", a nemž jeho v~Tohci hl{lsali. že
tri sk~'vy denne znicí tuk v tele nahromaden~' a vypudí
jej z tela. T,'ltentO' chléb bylO'nutnO' se predplatit patná
cti dalary na patnáct b9chnÍku. Analysau byla zjišteno.
že absahuje 47 pracent uhlahyelrátt''1. a že je kyselejší
než abycejný chléb.

Velkau dllveru mají americtí tucní také v atruby.
Jedí je ráno s mlékem z úhledne zabalen)'ch krabicek a
nechávají si je mlet dO' mouky, ze které se pece »whole
vvheet bread {(.TentO' byl dakance j'lk)'msi patreštenS'm
anglickým daktorem prahlášen za ochranný prostredek
prati rakavine. H enry Fard byl jehO' zbrklou theorií
naelšen a dadal jí váhy a autarity pro celau Ameriku.
:\. tak atruby, které se dríve prodávaly jakO' odpadek
za 20' dolaru tll11,'l,pradávají se nyní v malých krabic
kách za 1000 dalaru tuml.

Otruby mají jakýsi prajímavý úcinek, nebat obsahují
nestravitelnau cellulasavou slupku, které se strevo hledí
zbavit, - jakO' všech nestravitelných látek, - rychl)'m
pahybem. Prati vaselinovému oleji ;,nebo kalamelu ffi1jí
však tu nev~'hadu, že jsau h ruhé a tvrdé a strevní sliz
nici mechanicky dráždí. Jejich teleologii v prírode ne·
m{lžeme vieleti v tam, že by byly »prírodní projímadlo
nel)a dokance vitaminová ochrana prati rakavine. Vita
miny pad slupkau jsou urceny klícícímu zrnu a tvrcl5
slupka je achranau pred strávením nekter),mi živocichy.
kterí nestrávené semeno jedl1.1k raznášejí, jednak je
opatrují výtecn~'m hnojivem sv)'ch výkalLl. Forduv tc
lealagick)' v~'klael nezbaví Ameriku rakaviny. Pomohl
jen otrubavé industrii. *

Texas Guinan musela svaji korespandenci obratne
stylisavati, aby vyhO'vela v každém prípade. Její dopis
mahl si muž vylO'žiti eraticky, jeho žena však prátelsky.
PrO' mhdau dívku mahl zníti matersky nebo lesbicky.

TétO' nesnáze jsau zbaveni ti apravavatelé stvoritele.
kterí se specialislljí jen na muže. Žádné medosladké po
vídání. Jen prímé mužné slO'va, ad srdce a ad plic.
Ostatne se zde nejedná o odstranavánÍ tuku, ale o vy
pestavání herkulessk)'Ch svah\ býcí šíje a zesílení
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"S v a I y pop e ti c e 11 tec h k u s - sice ne, ale chcete-Ii
1I1íti krúsné svalstvo, musíte se o to zasloužiti; proto nestojím
o lenochy, chci jen cilé a ciperné žáky. Delám z nich velké
a silné muže již patnáct let. Presne ve triceti dnech zvetším
objem vaší paže o celý palec. Téže doby rozšírím vaši hrud
o dva palce. Ale to nic není. To je jenom zacátek. Nadelám

vám 1Ja plecích hroudy masa, dvojnásobne zvetším objem plic,
naláduji krev cervenými krvenkami, dám vám nohy jako pilíre.
Vezmu do práce každý vnitrní sval, zesílím játra, srdce, dodám
oku plamene. Budete natahovat pred sebe velké snedé paže a
zmírat touhou, rozdrtit vše, co vám prijde v cestu. - To zní

krásne, že? To bych rekl. A nezapomínejte, chlapíci, že to
nejsou jen sliby. Já to zarucuji ... «

Podobne mluví k vám C hal' Ie s M a c M a hon,
L. W. A Ib i z u, NI r. B r e i t bar t, Li n d H e n d
r i k s o n a jiní. Pošlete-li temto pánum svoji adresu,
dostanete od každého sbírku krásných mužsk)'ch aktll
- k ukochání pro staré i mladé panny, až na to, že
obrázky mají retušované pohlaví a nahražená fíkovým
listem nebo kožešinov)'m chvostkem. Nebot americká
pošta nedovolí dopravu celého lidského obrázku, presto,
že dovoluje šírení švindlLt, na které tyto obrázky mají
nalákat. .

Tato silácká rodina, svorne inserující v Mac Fadde
nov)'Ch publikacích, není tak tichá ve svých dalších bro
žurách a dopisech, kter)'mi je pronásledován ten, kdo
projevilo ni zájem. Cinkari potírají gumová a oceloú
péra, ti s gumovými šnurami a vysmívají cinkarl'tm ,'1

vychvalovacLlm ocelov)Tch per, majitelé prostocviko
vých systémLl zavrhlljí všechno náradí a tak dále. Kaž
d), vynáší svoji methqdtl jako jedinecnou '1 naproste)
vedeckou, vcetne ~1r. Breitbarta, kter)' delá prostocvik~l
s - celistmi živého tygra.

Poštovní pestení lidských svalu nemohlo by v Ame
rice tak kvésti, kdyby to nebyla zeme kultu nejsilnejšího
muže. Championi v rohování jsou icloly starých i mla
dých obojího pohlaví. Na jejich zápasy platí se sto
dohrové vstupné a berou za ne milionové honoráre.
U vecer jejich zápasu je národ hloubeji rozrušen než
o presidentských volbách. Tunney, bývalý námorník,
byl po vítezství nad Dempsym pozván na Harvardskou
universitu, aby tam prednášel o Shakespearovi. Stalo
se tak proto, že po zápase pozval vybranou spolecnost
financníkLl, vedcu a prLlmyslníku do svého bytu a oni
tam objevili krásná vydání Shakespearových spisu.

Dempsey a jeho predchudce Vvillard byli nemenšími
vedeckými autoritami. Dosvedcili, že k championátu ne
st'1Cí. dáti si otloukati žebra a nosy trenerem a protiv
níky. Že Z'l svuj úspech dekují medicinské vede, najme
pilulkám zvaným »N u x a t e d I r on «, které pridaly
váhy jejich boxerským pestem. Následek byl, že tyto
pilulky staly se nejhledanejším prostredkem k zesílení,
a spolecnost, která je prodávala, nadelala milionové
jmení. Dempsyho svedectví bylo tak fascinující, že se
nátor Mason, l<ter)' byl jeden z nejhorlivejších zastáncú
federálního zákona proti patentním medicinám, pocal
užívati Nuxated Iron, aby obnovil svoji sílu a vytr
valost. Prohlásil dokonce: »Všichni nervosní a sešlí
muži, ženy i deti by meli být seznámeni s N axated
!ron." Když laborator American Medical Associatícn
provedla rozbor pilulek a zjistila, že obsahují nepatr
nou dávku železa .a strychninu, následoval proces, kter,'
stál 300.000 dolaru a trval radu týdnll, nebot vyrabi
telé vynaložili všechno úsilí, aby dost'3li lékarské dobro
zdání, svedcící v jejich prospech. Na štestí pro A,ne-

)orgánu mládí «. Jejich reklama je charakteristická
oll1-;lzkempolonahého svalnatce, jen ž je fotografií 1\li··
stra samého, nebo jeho žúkLI.Místo »dríve a nyní", cl~t
vají vám však radeji impertinentní otázku: »Vypadáte
takto (obrázek huheného, souchotinúrského mladíka)
nebotakto' (obrázek Mistra). I

I. techto americk)rch ElerkulesLl je miláckem Šteste
n)' Lionel Strongfort. Nebol príroda da!.:=(mu
pr{wetak mohutné jmén() jake! postavu a jeho zamest
n:mí jest »Budovatel MužLl«. Specialisuje ph', se na
tenkéa nedochlldné mladíky, kter)'m se devcata v mor
hch lázních smejí, a predelává je m duplikáty opá
len)'Cha svalnatých plavcu, kterí se vrhají do vody za
tonoucímineštastníky, a po kterých se devcata blázní.
la tím úcelem vybudoval celou vedu, která se jmenuje
Strongfortism, veda o zdraví ,'1 síle" a zrídil v Ne

warku ústav, kde dává porady zdarma. Pri tom jim
ještetaké pomLlžeod abecedního seznamu nemocí, a uci
ní je imunními proti chripk{tm, epidemiím a všem ip
fekcÍm.Toho všeho dociluje tím, že vybuduje »har
moniimezi vnejšími a vnitrními svaly". Tem, kdo mu
ednou rL'llep,prodá drahé cinky a ucí je poštou, jak

jich užívati. Pri tom dodává sv)'m dopisum zajíma
YIl,tivýklady o pohlavní hygiene, ztráte mužnosti atd.

Profesor W. H. 'I i t u s z New Yorku je tak skrorp
n), že nepublikuje svoji vlastní fotografii, jen podo
henkr sv\'ch žákLl. Dodá vám zdarma brožurku »Zá
zrak)' "e 'svalu« a snaží se vám prodqti svt'tj telocvicný
apar{tt.skládající se z tycky, pripoutané k prkénku
svitkyocelových per. Na prkénko si stoupnete, za tycku
taháte, a za to se stanete »dvakrát t'1kovým mužem
jako dosud, opravdovým Pantherem". Zarucuje se, že
,{un dodá palcové vrstvy pevného svalstva a obloží ji
mi vaši kostru. Pri tom múžete vstoupit do »Bra
trstva Titova« a nosit za to bronzovou medaili.

Když tak listujeme sešitem Mac Fadenova casopisu
Ph y s i c a I C u It u r e", kde všechny tyto exem

plftremužnosti se sešli jako v jedné velké rodine, má
me nutkánÍ. vystríhati je, a poslati jejich sbírku profe
sorovi Davenportovi do Gold Spr ing Harbor, který
tam v Carneggiove ústavu pro genetiku vyst3.vuje rodo
kmeny v)'znacných amerických financníkLl (Morgan),
prlunyslníku (rodina Dodge- Phelps-Stokes), závodních
koní a námorníkt'L

Stongfort, Titus - to jsou jména napovídající až
príliš zretelne, že síla techto jedincu je vlastne rodin
n)'m dedictvím. 1\ zde máme hned d'llší príklady:

ha r 1e s A t 1a s, »nejdokon<lleji vyvinutý muž sve
ta a jeho dva žáci A n t hon y S a n s o n e a C 1e-

i o ~r'1 s s i m o. Snad by šel jejich rodokmen vysto
povat až clo antických dob, k biblickému Samsonovi,
rímskému Maximovi ,a mythickérnu Atlasovi. Že jsou
to prijatá jména? To prece americkým ellgenikLlm ne
múževadit. Vždyt vystavují také rodokmeny slavn)'ch
admirálsk)'cha námornických rodin podle - matriko-
ého otcovství.
1\1r. J o v e t, statný ctyricátník z Pennsylvanie nauc~

ás poštou lámati a prekusovati konské podkovy, oto
iti si železnou obruc kolem ramene, vdechnouti vzduch

tak mohutne. že praskne železný retez, ovinutý kolem
hrudi. rozbít kámen pestí, pretáhnouti ctyri kone, roz

ácknouti hrdlo láhve v prstech. Vše to je tajemstvím
ho 611kov)'chcvicení,
Earie Liec1erman, krasavec s pohledem plným su

e ce, mluví k vám ze svého obrázku:



rican Medical Association byli to vesmes lékari po
chybné vedecké kvalifikace a exponovaní v jin)lch švin
dlérsk)'ch lécbách, institutech nebo aférách: Jen tak po:
darilo se presvedciti porotu, že pravda Je na st[élne
laboratore, která prohlásila pilulky za neúcinné, a je
jich reklamu za podvodnou a lživou.

Pocátky sti'edoškolskéllo llrofesora.
Vážený pane redaktore.

Vás se jiste netýká mé hlášení administraci, že již po tretí
ve svém živote nemohu zaplatiti vcas predplatné za Prítom
nost kterou odbírám od jejího vzniku. Ale myslím, že je za

jíma'vo' a pro skutecnou prítomnost více než pro mne zahan
bující, proG musím prositi o poshovení. Ježto muj prípad je
skoro typický, dovoluji si jej vylíciti. - V létech 1923-26
jsem ji bral jako student v trafice a fakt, že jsem vždy nalezl

potrebné dve koruny, svedcí jiste nejen o mé »kulture«, ale
i o jistém blahobytu. Studoval jsem filosofii, predevším proto,
že se mi líbila, dále že jsem doufal nalézti pri profesure dosti
casu pro další studium a osvetovou práci a konecne, že mohu
vlastne již po ctyrech letech jako nezkoušený suplent býti
ponekud zaopatren. Mel jsem na starosti nejen sebe, ale i ne
mocnou matku. Prání se zdálo vyplneno, když po absolvování
osmi semestru a odevzdání patricných písemných prací jsem
dostal místo. Nastoupil jsem a do 14 dnu cilá administrace
Prítomnosti poslala mne - panu profesorovi N. N. - ukázkové
císlo. Musel však jsem jí na korespondencním lístku odpovc-

. deti, že co jsem si dovolil jako student, nemohu si dovoliti

jako - »výpomocný ucitel« r. gymnasia, mající sice všecky,
ne-li více. povinností, jako ostatní profesori, ale plat kol
480 Kc mesícne. Ale tato politika školská nedovedla ideály
mé rozboriti. Udelal jsem státnici ze zemepisu, "žil« dále ze

svého profesorského platu, až náhle na zakrocení ústredí prof.
spolku byl jsem s ostatními podobnými kolegy jmenován sup

lujícím profesorem. To už jsem z 900 korun nejen mohl po
sílati domu, ale i predplatiti si - zatím na PLtI roku - Prí
tomnost.

Mnoho jsem si troufati nemohl, ale prece. V kvetnu mi sice
trochu pokazil radost jeden pán, který zásadne dá val na po

prvé aprobaci jen »pro nižší trídy škol stredních«. Ale všech
no ostatní bylo, rovnež byl nedostatek ucitelských sil, procež
jsem se mnoho nermoutil. Ovšem vrelé prání bylo, abych se

vcas dovedel, kam se po prázdninách dostanu. Zpráva však
nešla žádná. Zacátek šk. roku minul, já nic. Známí a zkušení
profesori mne ujišfovali, že je t~ tak každého roku, že sice re
ditelství ústav!! musí do poloviny cervence poslati svá hlá
šení, ale »nahore« že se rozhoduje až od 30. srpna. Zatím vy
ucování vázne, ale nic naplat. "Školské ohledy« platí jen pro
ty dole.

Ale ono tehdy r. 1927 neprišlo nic. To jsem podruhé byl nu
cen zas ta vití predplatné. Nemohl jsem reptati, ncb v pragma

tice stojí, že »nezkoušeného suplenta jest na konci školního
roku na jisto propustiti, je-li kandidát zkoušený«. Nereptal jsem
ani na toho pána, který mi pro malichernost - ac ovšem své
neznalosti neomlouvám - zkazil aprobací a pripravoval jsem se
na konecnou zkoušku, již jsem nyní s úspechem pres tál. Živil
jsem se do té doby velmi težce; nyní po aprobaci jsem doufal
v místo. Avšak nebylo, musel jsem cekati do konce roku. Po

divení sice budilo, že zatím soucasne s mým propuštením nebo
krátce po nem, ac jsem já mel kvalifikaci dobrou, byli prijati

l(ritik Národních Listu dr. Miroslav Rutte, jehož kontra verse
s drem A. M. Píšou z Práva Lidu je dosud v živé pameti mno
hých ctenári!, vydá tento mesíc v turnovské edici Sever a

Východ (na klad. Mtiller a spol.) svoji knihu essayí "Doba a
hlasy«. Redaktor téže edice vydá v ní knihu próz »2aváté
šlépeje«.

nove lidé mého oboru s menším poctem zkoušek i mladší, ale
mysÚI jsem si, že to pul roku vydržím. To už se mi darilo do
bre, clánky do novin a pod. vynášely nemnoho, za to více

kondice. Ucil jsem své bývalé žáky, jejichž rodice »panu pro
fesorovi« dobre platili. Horší bylo mravní utrpení, spojené se
ztrátou místa a na malém meste (eo ipso) i cti, ale prišel

školní rok 1928-29, který mne zanesl jako »zatímního profe
sora« do menšího mestecka na Morave, kde jsem mel príjem
pres 1100 Kc mesícne. Bylo to sice méne, než jsem vydelal
kondicemi, ale byl jsem podle svého i všech lidí domnení, že
už jsem do smrti zabezpecen, nevyvedu-li nic protizákonného,
že mám »postup« a tím podporu pro matku. Predplatné jsem
ovšem platil verne a v porádku. Pro školu a mládež jsem byl

nadšen, chtel jsem o ní cosi Vám napsati, ale pro samé nad
šení jsem nebyl ani schopen. Prednášky na venkove, vyko
pávky na starém hradišti, sociologický kurs a podobné podniky
za neprázdnily nadšeného mladíka úplne. Byl jsem šfasten;

krome práce blažilo vedomí, že jsem zabezpecen, ne tak k viiii
sobe, ale matce.

Chtel jsem v zapadlém míste, kam se nikdo nehlásil a kde
reditel a všichni byli se mnou spokojeni, zustati. A tu práve
31. srpna t. r. jsem dostal - propouštecí arch. Ministerstvo
tvrdí, že má zmenšený pocet žáku, procež že propouští vše
cky suplenty, ale i mladší zkoušené t. zv. zatímní profesory,
obdobné auskultantLtm a cekatelum. Ústrední spolek cs. pro
fesoru tvrdí, že je to nezákonné, zakrocuje a slibuje postiže

ným i zákrok u nejvyššího správního soudu, který ovšem
vccí by se zabýval asi za dva roky. Jde sice jen asi o 10-15
lidí, ale tím spíše je tento krok ministerstva barbarský, stejne,
jako rešení okamžitého prebytku profesorstva primitivní.

Oncch patnáct lidí by nestálo stát rocne ani 200.000 korun;
mohlo by je zamestnati, kdyby jen blahovolneji povolilo ne
kolik pobocek, nebo nedovolilo dávati pres maxima vyuco
vacích hodin. Napresrok už prijde na strední školu rocník
poválecný - tedy silnejší.

Ž2.lujeme na tento cin, který nelze nazvati pravým jménem.
Co nyní mají tito lidé delati. Zamestnání - najdou-Ii si - vzíti

nemají, nebot mohou celý rok sice, ale každou chvíli cekati
znovuplijetí. Služka, delník musejí dostati rádnou výpoved,
profesor je 31. srpna vyhozen na dlažbu. Nejde tu o nezkou

šené suplenty, ale o lidi aprobované, kterí mají dekret, v nemž
se slibuje postup atd. tedy vec svatou, jako je osobní vlast
nictví. Ale i ostatní nedefinitivní profesori dosud z valné cásti

nevedí, co s nimi bude. Ješte dnes mnozí i z tech, kdož nebyli
propušteni, nemají tušení, kam pujdou. A pri tom reditelé na
ríkají, že nemají sil a nemohou zahájiti pravidelné vyucování.
Kdo trpí? Školským úrac1lnTI nejde o ty nervosní lidi, al~
o školské zájmy! Kdo však trpí? A prece náprava pri troše
dobré vtile by se dala udelati.

Prosím o prominutí, že jsem aspon ponckud nastínil pomery
zacátecníku stredoškolské profesury. Bolestí nejen stavov

ských, ale i školských je ovšem více. - A poproste, prosím, za
mne administraci, aby mi pockala, než si opet neco seženu.
Situaci mám ovšem více než zoufalou.

Nn.
V LICte Váš
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