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PfítomnosL

Politika

rakušáctvf a cernosotnenstvi.

V posledních mesících uverejneno bylo nekolik drob
D)'ch príspevku k dejinám ceského odboje, které ne

jsou bezv}'znamné pro historika. V první rade jsou to
dokumenty, uverejnené drem Šmeralem v Rud é m
P r á v u, kterými dr. Šmeral brání se proti obvinení
z policejního konfidentství a ukazuje, že nebyl sám, kte
rý sledoval rakouskou politiku, nýbrž že tak cinilo
mnoho jiných, ba, že pocátkem roku 1917 oficilení poli
tika ceského svazu byla založena na myšlence rakou
ké. a že vLlbec s možností jiného vývoje, než rakouské

ho. nepocítala.
Tuto jednostrannost politiky ceské pocátkem r. 1917

dr. Smeral dokazuje nade všechl pochybnost. To nutno
konstatovati zvlášte vuci clánku dra Borského »,zákon
politiky« (Národní Politika ze dne 6. dubna). Dr. Bor
k~' v nem tvrdí, že ceští politikové za války jednali
elicediplomaticky a vysoce politicky, když meli v ohni
ve želízka, a udílí jim chválu za jejich chování. »Ná·

rod mMe býti spokojen, že mel politiky takto zralé
takto se obetující.« Dejme tomu, že zásada dVOLi že
ek v ohni je správná, a že není správné ceské prísloví,
eré praví, že kdo sedí na dvou židlích, octne se m.

zemi. Prece není dLlkazu, že politici, kterých se to t),ká,
eli v ohni dve želízka. N a0pak. Je u nich videt jen

elízko jedno. A tak mnohý náš politik teprve z clánku
ra Borského se dc;:.vedel, jak hyl v tom caSe zralý
obetavÝ. Lze-Ii co ríci na obranu ceských politikt,
proti dokladLIlTI dra Šmerala, je to, že dr. Šmeral vy
al si z celého období revoluce, která pocíná rokem

9'4 a koncí 28. ríjnem 1918, jen nepatrný úsek peti
e.ídi z pocátku roku 1917. Jaroslav Werstadt správ
e ukázal v á rod ním O s v o b o z e n í, že dr.

eral se m)'lí, domnívá-Ii se, že období, o nemž mluví,
rozhodující v chování cesk)'ch kruhLl, a dokazuje,
rozhodující období domácí revoluce zacalo tam, kde

meral prestává, t. j. v léte J917, 'kdy situace násled
em ruské revoluce se zmenila, a kdy mnoho poslancl1
politiku cesk)'ch vzdalo se svého austrofilství. Dr.

meral zustal veren své ruské. politice ,i potom. Ale
úplnému objasnení chování cesk}'ch politiku za války
nezbytne treba promluvit i o,dobe pred rokem 1917.

)'10 by treba ukázat, jak se vyvíjely pomery v Ra-
ousku, a jaké byly motivy, které jednotlivé poslance
edly. Motivy mohou býti ruzné. U Šmerala jiste na

Vátku války a i pred válkou byla to jeho víra v Ra
ottsko, odpor proti Rusku. Poslanec Hudec uverej
uje v »Moravsko-slezském deníku« zprávu, že dr.

eral na sjezdu sociálne demokratické strany v pro-
. ci roku 1913 nacrtl plán velikého, proti Rusku ori
tovaného Rakouska, 9- projevil mínení, že kdyby se
akousko rozpadlo, rozpoutala by se nová tricetiletá
'Ika, a ceskoslovenská samostatnost nemela by del-

cíSLO 14.

šího trvání než samostatnost Albanie. Je videt, jak již
tenkráte posuzoval dr. Šmeral situaci špatne, a to ne
jen situaci Rakouska a ceského národa, nýbrž, co vy
padá jako ironie, situaci Ruska. Dr. Šmeral zarídil ce
lou svoji politiku vuci Rusku na názoru, že Rusko je
nenapravitelné, že bude vecne reakcní, vecne carské.

Chování dra Šmerala roku 1917 bylo tudíž dusled
kem jeho vývoje i predválecného. Naproti tomu nekted
politik, a byli takoví politikové, jednal ze strachu. V te
roru se Rakousko vždycky dobre vyznalo. Kdo prožil
pocátecní mesíce války v Cechách, ví, jak všechen život
se zalknul strachem, a jakoby celému národu bylo ulo
ženo povestné perpetuum silentium. Byli-Ii již tenkráte
lidé, kterí si zachovali jasný rozhled a rozvahu, tím
vetší cest pr0 ne. Ale dal-li se nekdo tenkráte zastrašit,
to ješte neznamená, že bude straš pytlem pro celý život.
Muže prijít doba, kdy idea zvítezí nad strachem. Vzpo
mínám na príklad Jeronýma Pražského. Docasný vliv
na nekteré politiky ceské mohl také mít úmysl císare
Karla dát se korunovat, jak o nem mluví Hajšman.,

a jehož se nepodarilo odpLlrcum Hajšmanovým vy
vratit. Úmysl ten také možná pl"tsobil na nekteré lidi,
a jiste jeho úcelem bylo pl"tsobit jako lákadlo a porušo
vat charaktery. To je ovšem jen dohad, který by bylo
nutno overit v jednotlivých prípadech.

* *
*

Ja~ zprávy Šmeralovy jdou po stopách rakušáctví,
tak dokumenty Papouškem v N á rod ním O s v o
b o z e n í uverejt10vané odhalují myšlenkový zmatek
ceského cernosotnenstyí: ukazují, jak nesprávne ne
kterí politikové naši spoléhali se na Rusko. Rusko, totiž
to oficielní Rusko, nemelo správné politiky vzhledem
k Cechl"tm. Byla to veliká neinformovanost, neochota,
krátkozraká podezrívavost a byrokratická impotence,
která se stavela v cestu ceskoslovenskému odboji
v Rusku.

Dopis Priklonského Kudaševu, memorandum Gerov
ského, dopis Neratova - to jsou všecko dokumenty,
které ukazují, že oficielní Rusko nevedelo si s ceskou
otázkou rady a že bylo cástecne prímo proti nám,
zvlášte proti sjednocujícím snahám ceskoslovenským.
A tomuto Rusku chteli nekterí politikové sverit budouc
nost ceského národa!

Projekt Diirichl"tv, který dožaduje se toho, aby ruský
car stal se králem cesk}'m za velmi nedostatecných
garancií autonomie našich ~ní, jiste vychází z tohoto
nepochopení carského Ruska, kterému podléhá dr. Kra
már témer zásadne. K Rusku zaujímá nesprávné sta
novisko nejen dr. Šmeral, ale i jeho antipod dr. Kra
már. Co nás zvlášte zajímá pri té veci, je reakcnost,
jakou dávají na jevo súcastnení politikové ceští. V je
jich požadavku není reci o všeobecném právu hlaso
vacím, není ani' myšlenky ceskoslovenské. Jim nešlo
samozrejme o republiku; co meli na mysli, byla carská
dependence. To ukazuje, k· cemu se kloní povaha ne
kterých našich lidí.
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Po italských volbách.
Postup Mussoliniho byl puvodne: vybudovati co nej

silnejší stranu a zmocniti se vlády. Od chvíle však, kdy
zasedl v Palazzo Ghigi, je jeho cíl stále jasneji proti
partikularistický. 10. dubna, po svém volebním vítez
ství, prohlásil rímskému lidu: »Chceme dát Italii pet let
plodné práce a míru; toto prohlášení je qloje; muže-li
jiný ríci: at zhyne vlast a at zachrání se strana, my fas
cisté pravÍme: at zhynou všechny strany, i naše, ale at
je velka a vážena Italie.« V nicem neprojevuje se tak
exaltace národního realismu, jež charakterisuje tohoto
politika, jako v techto slovech, jež nejsou frází. Nebot
umení, jímž Mussolini omezil, seradil a disciplinoval
vítezný fascismus v' rámci velmi reálnÍch potreb ná
roda, jest nemenší, než rychlost, s níž dovedl zvítezit.
Byla-li cesta Mussoliniho až do ríjna 1922 oznacena
heslem vlasteneckého enthusiasmu, jest od té doby ce
stou státního realismu. Ukazuje se, že radikalismus
a realismus nemusí býti protiklady, je-Ii radikalismus
plodem jasne poznaných skutecností. Za puldruhého
roku své vlády sklidil Mussolini takové úspechy vnitro
politické a zahranicní, že jeho idea stala se všenárodní.
Jest nesprávno, mluviti o nátlaku ve volbách. Kdo pak
mel ciniti nátlak, je-li majorita tak prevažující? Celkový
volební výsledek jest tento:

Z oprávnených volicu úcastnilo se volby 63 procent.
To jest asi ctrnáctiprocentní vzrust proti normální vo
lební úcasti. Pocet hlastt pro jednotlivé strany byl tento:

árodní listina. 4,321.359
paralelní listina. 35I.I79
lidovci . 6r9.738
spojení socialisté 408.804
radikální socialisté 358.349
komunisté 270.609
republikáni . 131.598

- demokratictí socialisté 48.221
Podle tohoto v)Tsledku pripadlo:

Mussolinimu 375 mandátu
lidovct'tm 39 mandátú
spojenÝm socialistt'tm 25 mandáttt
radikálním socialistttm 22 mandátt't
komunistt'tm 18 mandátt't
demokratt'tm 10 mandátt't
oposicním konstitucionalisttlm 8 mandátt't
republikánt'tm 7 mandáttl
Slovincum 2 mandátv
Nemcum . 2 mandáty
Giolittimu 3 mandáty
zemedelct'tm 3 mandáty
Sardinant'tm 2 mandáty
roztríšteným 19 mandátt't

Volební reforma, kterou Mussolini vnutil snemovne,
ustanovuje, že nejvetší strana, jež docílí aspon 25%
hlasu, dostává automaticky dve tretiny mandáttl, uká
zala se pro Mussoliniho v této radikální forme zbytec
nou. Docílilt sám 65'%\ všech hlast't. A prece je i tato
cizokrajná reforma charakteristická. Ukazuje zásadu,
která Mussoliniho ovládá predevším: nekdo musí vlád
nout; musí býti pevná výkonná moc ve státe. Ucin po
rádek: vše ostatní bude ti pridáno. Tato zásada jest re
álním podkladem vlastenecké myšlenky Mussoliniho.
Uplatiíuje ji výmluvne i v tom, že jeho národní kandi
dátka není sestavena výhradne z fascistu. Jest príliš
mnoho národních sil a mnoho intelektuálních statku
v lidech, kterí nejsou príslušníky strany, aby je nechal

17· dubna 1924.

pro stát bez užitku. Vynikající jednotlivci mimo stranu
byli vyzváni ke spolupráci. Úcastní se jí ve jméne mo
bilisace všech národních sil. I v tom jeví se Mussoliniho
nestranický realismus, jenž by mohl být i príkladem
jinde. Žádná národní mohutnost nemá zustati ladem.

Volební výsledek mohl prekvapiti jen ty, kdož nejsou
obeznámeni s duchem, okrídlujícím dnes Italii. Celou.
Všechna vnitrní politika evropských státu je dnes roz
vrstvena podle trídních hledisek. Vtip fa cismu spocívá
v tom, že jest jediným živým pokusem o vyvrácení
Marxova trídního theorematu. Není trídním hnutím.
To tvrdí v jiných státech o sobe i jiné proti socialistické
strany. Avšak lžive. Ve skutecnosti jest protitrídní sta
novisko jen pláštíkem pro využívání národní myšlenky
ve prospech urcité kasty. Italský fascismus jest jiný ne
jen podle slov, nýbrž skutecne. Jinak není myslitelno,
že by byl mohl spojiti ve své myšlence ílristokracii,
buržoasii, inteligenci, delnictvo, vojsko, knežstvo. Ital·
ské d~lnictvo není tak hloupé, aby se organisovalo v po
ctu 1 milionu ve fascistických syndikátech, kdyby je
nebyl Mussolini presvedcilo vt'tli vlády, vládnouti spra
vedlive. Jedním z prvních Mussoliniho zákonu bylo za
vedení osmihodinové doby pracovní, o niž marne usilo
valy drívejší liberalisticko-socialistické vlády. Zlepšil
invalidní a starobní pojištení. Neodstranil zákonem
práva na stávku, ani výluku, nýbrž znemožnil je fak
ticky tím, že generálnímu sekretariátu syndikátnímu
dal skutecnou moc a že ji uplatnuje s rozhodností
a spravedlností. Jeden milion nezamestnaných se zmen
šil na 250 tisíc, ackoli Amerika omezila znacne emi
graci. Zemedelská produkce je vetší 'než pred válkou.
Prt'tmyslová vzrostla o více než sto procent. Prumysl
textilní, zemedelské tovary, automobilový a avia
tický prumysl, obchodní lodstvo (o 33 procent vetší než
pred válkou), mechanické produkty, jež byly dríve do
váženy hlavne z Nemecka, zmohutnily svou produkci
v té míre, že italský vývoz techto tovaru ohrožuje váž
nou konkurencí st;;trá obchodní spojení jiných státu.
Princip dovážení surovin a zesobestacnení vÝr:oby jest'
uplatnován s úspešnou energií. S tím ruku v ruce i fi
nancní zlepšení domácí situace, projevující se významne
v rade nových ústavu (jihoslovansko-italská a rusko
italská banka), v pujcce Polsku, zejména však v tom,
že lira nebyla zasaZena poklesem franku, ac je Italie
s Francií hospodársky velmi úzce spjata - tyto mo
menty ukazují vesmes, že se docílilo nejen témer rovno
vážného státního rozpoctu, ale že celá hospodárská kon
sistence italská znacne zmohutnela. Zde všude projevuje
se význacný vliv národní myšlenky, které dovedl Mus
solini využíti pro nejnaléhavejší potreby života. Jest
zjevno, že s úspechem, rovnovážným úspechu v mezi
národní politice, v níž zaujímá Italie posici mnohem V)'·
znacnejší než dríve.

Tyto momenty ciní z Mussoliniho státníka úspechu
nejen prechodných, jak se ptlvodne myslilo. Zajistily mu
volební úspech, který slibuje, že se Italie priblížila ne·
romantickému, málo vznecujícímu, ale nejcennejšímu
ideálu národního života: býti na cas vnitropoliticky
málo interesantní, ale produktivne pracující zeme.

-jk-

Politikové Z povolání.
Otázka politiky z povolání je velmi duležitou pro V)"

voj politického života; existence politiky z povolání, po
litiky z professe prijímá se u nás jaksi via fílcti a pova-
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(je se za vec taktu nemluviti o tom, že verejná cin-
t jest pro mnohé jednotlivce zamestnáním, povolá
• professí. Souvisí to u nás s ná40rem na lidi, kterí
voji práci jsou honorováni: u nás casto dívá se

Ukosemna ty. kdož za plat vykonávají urcitou práci.
na pr. zamestnancum ve spolcích se casto více méne

elne dává na jevo: Pane. vy jste placen, my naproti
u jsme cestní funkcionári. Není vetšího nesmyslu,

ž jest rozdíl, který se delá mezi funkcí placenolt a
kcí »cestnou«. Na každém takovém tajemníku ve
lku visí predsudek: Prosím vás, on ie za to placen.
ak naproti tomu vypadá tento pomer zamestnancu

pracovníkll dobrovolných v korporacích. které u nás
otvily z Anglie a Ameriky (YMCA, YWCA), kde
i pracovníky obou typu není rozdílu, kde se prihlíží

ine k schopnosti pracovní bez rozdílu. zda nekdo je
cen ci je funkcionárem nehonorovaným.
Mac Donald prohlašuje, že politiku z povolání potre
jemepráve tak, jako školených inženýrll. lékaru a ci
'cti komínl1. Stejne Hellmuth v. Gerlach (Das Par

ent) ukazu je na onen strach ze slova: politik z po
lání. Politik z povolání! Zamrazí to mnohé vzde
é a jinak rozumné lidi, jestliže jen toto slovo slyší.
prece - dokazujé v. Gerlach -, jedná se o prímo

strádatelnou vrstvu lidí a ukazuje na to, že cím
e tím více bude parlamentní práce spocívati na
to politicích z professe. Cím méne politiku z po

lání, tím silnejší je prevaha vlády, ponevadž má k di
íci celý úrednick~r aparát, kdežto poslanec je sám
ehe odkázán, nemá prostredku, aparátu, pomocných

a težcemusí sháneti své informace. Pouze politikové
povolání mohou vésti boje ne-li stejnými, aspon
zcelaménecenn:)rmizbranemi, než jaké má k disposici
'da. Moc1erníparlament - dle v. Gerlacha - byl by
rukouvlády. kdyby v nem nebyla znacná cást politikll
povolání. .
Vzniká pak otázka, co je dlužno považovati za cha

eristický rys politika z povolání. Ne každý politik
politikem z povolání, nráve jako nemusí býti každý
litikem, kdo hledá ~voje existencní povolání v práci
tranickém. v politickém. živote. Vykládáme-li pojem
volání jako vyplnení celého života urcitou prací. po

hyli hy politikové z povolání ti. iimž nezbývá casu
zamestnání jiné. Dnes prevládá jako hlavní merít-

• zda z vereiné cinnosti vyplývá urcité osobe mate
ní odškodnení nebo existencní zajištení. Na zcela ji

poli než je politické kolbište, ve sportu, reší se
ka: professionalismus ci amaterismus? V politice

rozhoduje. zda nekdo delá politiku z professe a jako
tiklad mohli bychom ríci jako amatér (ne ovšem ve

• slu diletantství). ale rozhoduje okolnost, jak ji koná.
Rozhodující je pri politicích z professe, zda tento,
I bych materielní vztah jejich k po itice nemá vlivu
utvárení jejich myšlenek politických, které potom
cí se i v jednání stran, na jejichž vývoj mají vliv.
je zejména problem massových delnických stran.

Bebelcasteji zcltlraúíoval zmenu názoru u delnických
dcu, ponevadž se zmenily jejich hospodárské pomery.
to výtku vzali za svou zejména ruští komunisté v boji
ti soc. demokracii. Tak Zinovev ve své útocné kníž
O sociálních korenech oportunismu dokazuje, že
elnických'vudcu se vyvinula aristokracie, která ztra
souvislost s práním mass lidových a delnické hnutí
ádí do vod oportunismu, a proto delnictvo musí bo
ti proti této kaste delnické aristokracie.

teré z posledních prípadu v politickém živote,
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jak ostatne ukázalo prelícení Brodeckého, dosvedcují,
že mnohá chyba spocívá v klopýtnutí techto vudcu
z professe, kterí, dostavše se jednou do proudu. snaží
se. aby v.ýhody hmotné ucinili trvalými a vydatnejšími.
Jisto je, že pouto politika z povolá\1í k ideové náplni
urcitého hnutí. urcité politické strany jest zcela jiné,
než pouto, které íže k tomuto hnutí ke strane obycej
ného straníka. Je dokladem nedostatecného smyslu
pro šetrení sociologických vztahu v našem politickém
živote, jestliže se nezabÝváme vedeck)rm rozborem ur
citých zjevu, které souvisí se stranickým životem.
Otázka politiku, vudcu z povolání jest jednou takovou
otázkou, již nutno vyšetrovati v jejích vztazích, du-
sledcích dobrých i špatných. O. W.

Život a instituce

Dr. Lad'Íslav P. Procházka:

Praha za sto let.
(F a n t a s i e r e g u I a cní.)

Tubilejní císlo »Prítomnosti« z 28. ríjna r. 2018 pri
náší tento clánek:

Abychom porozumeli rozvoji Prahy za posledních
sto let, musíme se poohlédnouti po pomerech r. 1918
a let následujících. Víme dnes dobre, jak po radosti
r. 1918 prišly stupnované starosti v každém smeru 
pro vývoj mesta nejcitlivejší ve smeru hospodárském.
Ani mesto, ani stát nemohly staciti potrebám, jež se ob
jevily tak naléhavými pro hlavní mesto nové republiky.
Praha r. 1918 byla u srovnání s Vídní neb Berlínem
opravdu provinciálním mestem, neúcelne vystaveným,
s historickým, ale stesnaným centrem, nabitými a pre
lidnenými predmestími, a vesnicemi ctvrtého až desá
tého rádu na periferii. Mesto pro velkou komunikaci
neschopné, s rozbitou železnicní sítí s mnoha nádražími,
z kterých ani jediné nevyhovovalo, ale všecka vadila
rozvoji mesta; po stránce estetické mesto krásne polo
žené: V architekture jen to opravdu krásné a umelecké,
co zdedilo mesto po stredoveku od nemeckých a vlask)'Tch
architektu; co postavila generace z konce devatenáctého
a zacátku dvacátého, století, až na nekolik výminek. ho1;'(
hrllZa nebo kopie Mnichova a Berlína. MarnÝ boj se
ziskuchtivostí a lichvou pozemkovou, znicená nábreží,
hltavost spekulace. stavba peti- až šestipatrových cin
žáku v každé periferní vesnici: po stránce zdravotní
mesto z více než polovicky nekanalisované, z polovice
bez jednotného vodovodu, s hroznou úmrtností tuber
kulosou a zdomácnelým tyfem brišním na periferii .

V težkých h9Spodárských pomerech a stupnující se
krisi financní let 1923-1930 nedalo se pro mesto uciniti
vubec nic. Bylo už velikým cinem, že vypracován a roku
J926 schválen byl regulacní plán mesta, na tehdejší
dobu jiste smelý a dosti daleko hledící a utvorivší ko
necne podklad, na nemž rozvinulo se mesto Praha do
své dnešní formy - s nutnými ovšem modifikacemi,
kterých regulátori z roku 1920-1926 predvídati ne
mohli.

Pak prišla težká léta kvasu, 1930-1940. Opakovala
se historie 19. století, historie francouzské revoluce, za
niž tenkráte krvácela Francie, a jejíž myšlenkový pod
klad, vytríbený zkušenostmi padesáti let a zbavený peny
revolucního kvasu, došel do Prahy a obrátil mysli i me
sto na novou cestu roku 1848. Tak i kvas ruský ze za-
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.zmizelo úplné ;'-'- na jeho míste vzniklo námestí, a je
plocha až k vrchu Žižkovu zastavena verejnými bud
vami a obytnými domy. Tím spojen teprve Karli
s vnitrní Prahou, ~ vyvinula se veliká severo-jižní k
munikacní tepna: Benešov-plán Pankrácká-pres m
Svobody do Sokolské trídy, pres bývalé nádraží Masa
rykovo, most Hlávkuv, Holešovice, most Trojský n
silnice Melnickou a Rumburskou. Místní dopravu
vesmes elektrisov'anou - obstarávají predmestská n~
draží; pro nákladní dopravu slouží šest nádraží na peri
ferii mesta na nejvyšších bodech umístených - náklad
rozvážejí se s kopce dolu. Všecka nákladní nádraž'
i místní nádraží jsou spojena dvojím koncentrický
kruhem železnicním.

Silnice do Prahy ústící byly vybudovány ješte za do
znívání dopravy automobilové, než všeobecná doprav
vzduchem ucinila je málo užívanými. Transversály zá
pado-východní byly doplneny; severo-jižní bylo nutn
cástecne znovu vybudovati, címž otevren a Praze pri
blížen prekrásný kraj povltavský od Svatojanských
proudu až k Táboru, pred sto lety ku podivu mrtvý a za
nedbanÝ·

Ulice, provádející tyto velké tepny komunikacní
Prahou, bylo ovšem nutno rozšíriti na 30-50 m. Byly
to hlavne PoríCJ Revolucní trída, Príkopy, N árodni
trída, Myslíkova, Vodickova, Jindrišská, Sokolská, a je
jich pokrac'ování všemi smery.

Záchrana Staré Prahy vstoupila kol roku 1930 do
rozumného stadia: zachovány krásné stredoveké partie
mesta se stavbami i pudorysem všady tam, kde tvorí
souvislé skupiny, a jednotlivé krásné stavby podle se
znamu, jejž se podarilo konecne roku 1930 sestaviti
a uzákoniti. Z ostatního zachováno vše cenné v museích
a lapidariích, ale upušteno od museisace každého malého
domecku, každého portálu a vežicky, protože rozvoj
mesta hrozil smésti nejenom tyto drobty, ale i to, co
opravdu bylo nutno ·zachovati. Stojí Hradcany, Malá
Strana, Staré Mesto; velké tepny komunikacní vedeny
opatrne kol techto ceských Pompejí, jimž upraveny
a vycišteny dvorky, zjednán prístup vzduchu a svetlu
od zadu, a jež jsou dnes vyhledávaným bydlištem jem
ných lidí pro svuj puvab neb' pro své zachovalé krásné
zahrady.

Snahy kol roku 1924, rozházeti verejné budovy, hlav
ne centrální úrady správní, po celém území Velké Pra
hy, byly štastne odraženy; Revolucní trídou, rozšírenou
na 40 m, vidíme pres nový most Legií jako redutu mo
hutnou budovu Parlamentu, rozloženou na Letné; za ní
na Letné budovy min' sterstev a centrálních úradu. Nic
nevadí, že už budovy Parlamentu pro pL'lvodní úcel ne
potrebujeme: víme, jak dobre slouží pro shromáždeni
a rokování lidová; ani to nevadí, že nastaveno tolik tak
ohromn)Tch budov pro tolik ministerstev, že dnešní
ústrední správa se vejde do jediné této budovy: všech
bylo dobre upotrebeno.

Osídlení vyvinulo se zcela' prirozene. Centrum mesta
se vylidnilo skoro úplne: zabral je velký obchod, kance
láre prumyslu a centrální instituce sociální péce a ve
liké budovy verejné. Staré Národní Divadlo slouží stá
Je, ale Nová Opera rozkládá se na Revolucním Námestí
místo zbo).1raných kasáren; v okolí vystaveny ohromné
hotely a byty pro cizince do Prahy zavítavší. Mohutná
okružní trída - drívejší Príkopy, Národní trída, Ma
sarykovo nábreží, Revolucní trída - stala se velikou
tepnou dopravní a representacní; nábreží vesmes roz
šírena na minimum 60 m, opatrena pruhy sadovými,
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cátku 20. století, zbaven špinavé peny, usadiv neklidné
kvasinky na dne a vyzráv v trochu nového, dobrého
vína, zavalil strední Evropu i Prahu mezi léty 1930 až
1940. Praha byla skoro poslední: její intelektuální roz
voj se težce opozdil v detsk)Tch létech republiky. Ale
konec koncu neodolala, a jako obycejne - prehnala to,
co z ciziny prebrala. Vítezství velikých myšlenek soci
álne-humanitních, veliká role, k níž vyšvihla se na pod
klade nové sociální politiky sociální hygiena, zpusobily
veliký prevrat v nazírání hlavne na otázku bydlení ši
rokých mass a zdravé úpravy mesta; když pak došlo
k velikému cinu let 1950-1960, velkému zákonu sociál
ní péce, zabezpecujícímu všem obcanL'lm bez rozdílu
minimum prostredkL'l životních, t. j. byt, stravu, ošacení,
otop, zotavení a vzdelání, a Donechávajícímu každému,
aby svou pílí a umem vymohÍ si, ceho by si prál nad toto
životní, státem zabezpecené minimum: bylo o rozvoji
regulacním a stavebním rozhodnuto - rozvoj ten stal
se pouhou otázkou financní.

Známe dnes dosti podrobne príciny financní katastro
fy evropské z let 1930-J94b, a víme, jak težko se z ní
vypracovávala republika ceskoslovenská, jejíž generace
poprevratová byla vychována v rakouských gymnasiích
a reálkách jako poslušní a hodní byrokrati, v nejlepším
prípade jako básníci a snílkové, ale vubec ne jako ná
rodní hospodári; a generace po nich následující, vy
rostlá v sobeckém materialismu, otravován'a demagogic
kými hesly a povrchním politikarením, bez vzletu, lásky
k vlasti, národu, lidstvu - ta také nevydala kormidel
níku. Až veliké reformy let 1950-1970, zvlášte uvol
není premíry úradu, úredníku, premíry prumyslu, pre
míry luxu, zjednodušení daní a dávek, a hlavne zavede
ní všeobecné dvouleté pracovní povinnosti pro stát
a obce místo zrušené služby vojenské, a následující vše
obecná radost z práce a ze života a rozkvet všeobecného
blahobytu i povznesení úrovne mravní celého národa
zjednaly uvolnení a poskytly prostredku i k rozvoji me
sta a uskutecnení starých plánu k jeho rozvoji a roz
kvetu.

Praze podarilo se v techto létech kvasu prekonati
jedno veliké nebezpecí: ztrátu významu jako hlava
a centrum státu. Už její neprirozene excentrická poloha
v republice, merící k západním hranicím 130 km, k vý
chodním však pres 1000 km, byla velikou nevýhodou
v konkurenci s Brnem a Bratislavou. K tomu pristoupil
v prvních desítiletích starý separatismus moravský,
a nový slovenský a karpatoruský, a hlavne to neštestí,
že Praha dovedla se uciniti v prvním desítiletí celé re
publice hodne nenávidenou: všecky chyby všech vlád,
chyby parlamentu, chyby centrálních úradu, všecky ne
ctnosti a umínenosti republiky-dítete - vše to svádelo
se na Prahu, ac v tomto ohledu Praha pri hyperdemo
kracii pocátku republiky obrážela 1en chyby vlastního
lidu, celého národa ceskoslovenského. Ale Praha pre
konala tuto krisi: s úpravou pomeru strední Evropy
prestalo pro ni býti rozhodujícím její položení v repub
lice, a smerodatným se stalo její položení v Evrope:
stala se centrem velkých svetových cest ze západu na
východ, ze severu k jižnímu mori, prekladištem na velké
ceste do Ruska a na východ, centrem evropské dopravy
vzdušné. .

Dle techto predpokladu vyvinulo se i celé mesto re
gulacne a obytne.

Predevším zjednán dobrý podklad pro úpravu otázky
železnicní. Pro osobní dálkovou dopravu zbyla jen dve
nádraží: Wilsonovo a Denisovo. Nádraží Masarykovo
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že od Chuchle do Podbaby - s prerušením Malé
ny - a od Zbraslavi do Podhore je možno projíti

eným pobrežním pruhem.
ižkov- vykazující roku I 21 hustotu obyvatel 1340
I ha, proti 560 na I ha Starého Mesta - zassano
, bloky domovní zvetšeny a otevreny; energicky
Ineny i prelidnené Vinohrady, ve svých nadmerne

ik)'Chdvorech zatlucený Karlín, ubohý Smíchov, na
ckan)' pod stráne a vrchy a dusící se v kouri svého
myslu. .
el)' ruch osídlovací však obrátil se k periferii. N e

ysln)' t. zv. ruch stavební z let 1921-1925, jenž do
val staveti t. zv. rodinné domky na nepatrn)'ch

celách a kupil se bez ladu a skladu po 20-50 na
é periferii, podarilo se konecne zastaviti: ani v blaho
u posledních desítiletí nebylo by se povedlo, ke všem
to skupinkám vésti rádné komunikace, sberace ka
isacní, vodovody, elektrické kabely, tramway; staly
z nich objekty assanacní, jež na štestí pri solidnosti
veb z let dvacátých minulého století samy spadly,
'v než jsme je prohlásili za propadlé assanaci. Zvítezil
ar, že treba pro nová osídlování urciti veliké plochy,
ud možno v majetku obecním se nacházející, ty dríve
triti komunikacemi, kanalisací, vodou, elektrinou,

stní dráhou, a pak do nich dirigovati ruch stavební.
zastavení pláne Dejvické byla to v prvé rade plán

rácká, jež takto predem upravena a spojena pres
elské údolí mostem Svobody s Nov)'m mestem;
rozsáhlé pláne ]inonicko-Butovické se svou nádher
. zdravou polohou, pak území Vysocanské, a konec-
i vysocina Kobyliská a Bohnická. Vnikla tu témer
á mesta satelitní; malé obce vesnické, bud príliš
álené, neb stesnané do prícných údolí Vltavských,
taly vesnicemi, jen vhodne upraveny a zásobovány.

Jako obytn)' hlavní typus vžil se blok cinžovních do
dvoupatrov)'ch, s rozsáhl)'m souvislÝm dvorem sa
e lIpraven)'m, a prolomený na dvou místech, uvnitr

ulice fac;adovan)'. Typ ten tvorí spolu s nutnými
v jnSmi a obchodními budovami jádra nových osídle
, kol nich. kupí se pásma domkLl jednorodinných,
užen)'ch po 6-'10, s dlouhými parcelami zahradní-
takže celek tvorí souvislou zahradní plochu. Na

iferii pak stojí cinžovní domy nejv)'š dvoupatrové,
ované ve velk)'ch zahradách, a vetší vily s velik)'mi

dami ze star)'ch casLl, kdy se lidé delily na bohaté
udáky, cili lidi s bytem nad potrebu velikým a lidi
rách se mackající a tuberkulosou vymírající.
tastne byla vyrešena kalamita kourová: vyrešením
é veliké centrální plynárny a zlevnením plynu jakož
tranením všeho topení uhlím v celém stredu mesto.
vedením povinného topéní plynem nebo elektrinou
dl kour z komínu domovních; prllmysl pak pohá-

Ý parou odstranen vesmes ze zapadu a stredu mesta
oncentrován na východe v obvodu Vysocan, Hosti

vea okolí. Tím osvobozeno ovzduší Prahy od koure
ecnS'chmlh, a mesto dríve ponuré, s 0-40 (maxi-
Ine) úplne jasn)'mi dny do roka stalo se mestem ci
o vzduchu a jasu slunecního; už jsou pohádkou ty

y, kdy Pražáci trpeli šmahem chronickou rýmou
rý jen proto byli tak zamraceni a neveselí a nevlíd
kde každý cizinec na podzim neb v zime do Prahy

byvší ulovil hned nejaký katar; Praha· prestala i býti
zdem tuberkulosy.
le nejvetší pýchou a nejlepší památkou na regulacní
isi jsou sadové pásy. Stará Praha dala Sl líbiti, že
krásné zahrady vnitromestské byly skoro vymÝ-
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teny; musila prekonati i ziskuchtivou snahu zastaveti
kde jaký kousek rovného terrainu, kde jaký svah až ke
sklonu I :3, a zbytek - totiž príkré nezastavitelné strá
ne, vyhlásiti za »sad«. Máme dnes veliký okruh zelene,
obepínající celou Prahu v šíri nejméne 1500 metru, jejž
tvorí nezastav'telné reservace - pole, luka, háje, lesíky.
Máme krásn 1, svetoznámou vyhlídkovou promenádu
na návrších a kopcích obou brehu Vltavských. Od to
hoto zevního zeleného pásu vnikají radiálne dovnitr
Prahy zelené pásy, oddelující od sebe cásti zastavené,
takže vetšina obyvatelstva na periferii bydlícího nemusí
dn práce do Prahy po ulicích, nýbrž zelenÝm pruhem,
neobtežována hlukem a prachem ulic. A obyvatel Malé
Strany dostane se zelení od hradu až do volné krajiny
a zeleného pásu periferního; rovnež Libenští podle Ro
kytky, Vyšehradští zelen)rm pásem podél Botice a vnitro
pražští zelen)rmi pruhy nábrežními až do periferního
pásu zelene. V tomto pak umístena jsou hrište všeho
druhu; jich centrem je Stadion u Strahovských lomu
a škola telesné výchovy pri Vltave v Bráníce. Školy
jsou vysvobozeny ze zajetí cinžovních bloku, v nichž ná
podobily preplnené cinžovní domy; jsou vesmes umíste
ny v zeleni, našim detem výborne svedcí, mají-li do
školy pul hodiny pešky a musí-li to šlapati za každého
pocasí; jejich výchova se deje v prírode.

Nad Vysocany rozkládá se ohromné dvojí mezi
národní letište, spojené mestskými rychlodrahami s cen
trem mesta.

Mesto je kanalisováno celé jednotne: bylo to možno
až zužitkováním vynálezu, jak vyrobiti z odpadu hnoji
vý prášek; tím staly se vody odpadové výrobním mate
riálem, do Vltavy pouštíme pouze cistou vodu, takže
hrLlZné zanesení recište Vltavského foekaliemi praž
skými 'od Bubence až do Kralup - toto monstrum 20.
století - konecne je odstraneno.

Otázka vodovodu pusobila zlé potíže: doba poprevra
tová byla, jak známo, znamenite brzo hotova s projekty,
ale tuze stonala na jejich provedení. Tak melo dojíti
ke stavbe údolní prehrady u Štechovic až roku 1936,
když desolátní pomery zásobení vodou byly vyvolaly
zhoubné epidemie tyfové a cholerové ve všech obetch
podél Botice a všech obcích prilehlých k Vltave. Ovšem
v té dobe rozpomenuli se konšelé na návrhy bedlive
dríve potlac0vané, aby místo filtrace vody Vltavské
a stavby nové vodárny u Štechovic byla zaveqena fil
trace vody ]izerské u Káraného, sesílena pouze vodárna
Káranská a zdvojeno výtlacné potrubí. Po krátkém spo
ru vybudována dríve' vodárna Káranská, zachován tím
jednotný vodovod, a Štechovická prehrada vybudována
ciste jako dynamická centrála pro výrobu elektrické
energie a jakožto reserva vodozásobování pro prípad
nehody ve vodárne Káranské neb výtlacném jejím po
trubí. Dnes je tyf brišní v Praze nemoc neznámá, tak
jako neštovice nebo mor.

Hledíme-li dnes tech sto let zpet, a vmyslíme se
v doby roku 1918, lépe ješte tak roku 1924 - vystri
hejme se posmechu. Tehdejší Cechové také se shovíva
vým úsmevem myslili na Prahu z roku 1818 a tehdejší
názory a pomery a jiste byli plni pýchy, jak jejich me
sto za sto let vyrostlo a zmohutnelo: Nemeli pravdu:
kvantitativní vzrust mesta je bezcenný, nekrácí-li s ním
ruku v ruce vzrust kvalitativní. Pokroky ciste technic
ké - jako vysoké cinžáky, dráhy a nádraží, telegraf
a telefon, elektrická tramway, automobily, živý ruch
poulicní, falešná nádhera a pompa verejných místností,
príležitost k luxu a utrácení penez - vše to není tím



Dr. Wilhelm Stekel:

Láska v dnešni dobe.

Psychologie

') »A zeptáš-li se obou pohlaví: Muž touží po svobodl:, žena
po zvyku« (Goethe).

') Skvelým príkladem toho jest chování Abaelardovo po jeho

vyklešteni. Jeho celá láska se promení v pokání a pocit viny,
jeho dopisy jsou zbožnými traktáty a ucenými pojednáními, za
tím co Heloise ješte prud'ceji plane a prudceji miluje než dríve.

hrubší v projevech lásky. Ale nemá rozvinutého nervovéh
stému kulturního cloveka, který za iištuj e vetši bohatství
a vzrušeni.

Ale vzrust erotick~ho umení neudržel stejného kroku se

konalením duševní lásky. Naopak! Sto nazpct. Upadlo.
u jednotlivých, vYSIJce kultivovaných individuí dosáhlo er
umení výše ,.o níž nemají prostí prírodní lidé ani tušeni, n
aby jí mohli rozumeti nebo užíti. Naše doba prináší práve
protiklady: umelce lásky a jeho opak, muže impotentního.

Význam lásky pro kulturního cloveka se jeví v jeho vy
nované erotické pohotovosti. Nespocetní lidé se stravují v t
po vyplnení a umírají, ani,? by toho vyplnení dosáhli. T

rozdíl meú vyšší erotickou pqbotovostí, bohatší citovou
ností a nedostatkem umení lásky jest neštestím kulturniho
v.eka. Nemá svou sexualitu tak otevrene v moci jako prír
clovek. Jest podrobena všelijakým oklikám a prekážkám. T

prekážky se dotýkají muže silneji než ženy. Boj mezi m
a míchou jest u muže mnohem mocnejší než u ženy. Muž j
vystaven vetším pokušením. Žena jest svázána již obycej
a »strachem pred tehotenstvím«.') Muž musí klásti svému
hlavnímu pudu vetší prekážky. Protipohlavní pud jest u m
silneji rozvinut než u ženy. Jeho žádost jest silneji omez
prekážkami mr,avními, náboženskými, etickými a estetický

,i když se pri povrchním pozorování zdá, že jest tomu naop
Pudy i prekážky jsou li muže silneji vyvinuty. Proto se pr
jevuje neschopnost lásky u muže docela jinak než ú ženy. r
z~kladní rysy erotického života se jeví u muže v docela jiný
obrysech než u ženy. Muž jest cinný, ucházející se, výbojo
loupežný, násilný, žádostivý.' Jeho život patrí svetu, láska m
vždy zustane episodou. Láska zauj ímá v prubehu jeho živ
jistá období. Pro tato období se jeho potreba silne nahroma
Proto ukazuje erotický život muHI zrejmý rytmus, který
u žen tak zrejm'e nejeví. Mobius 'poukázal na milostné peri
v živote Goethove, které pocínaly každých sedm let s obnoven
pubertou a znamenaly zároveJ'í. stupJ'í.o'vání jeho tvi'u'cí síly a ra
dosti tvorení.

Clovek poc'ituje 'doby milostného vzrušení jako vrcholné bod

svého života. Muž se jen tehdy cítí mužem, když se spojUj
clušev'ní a telesná láska.

Impotentní mÍJlovník pocituje svou lásku jako hanbu a pon
žení"). Vysoký pocit mužnosti, »mužské sebevedomí« v souvísl
sti s tVllrcí silou lící neprekonatelne SchiJler:

»Jsem muž! Kdo jest více?' - Kdo to ríci mužeš, skáke
- svobodne pod božím sluncem - a skákej vysoko a zpí

vej - ... A blažen jsem, že to smím a mohu! - Jde·1
kolem mne dívka - cosi hlasite volá ve mne: Jsi muž!
A líbám ji tak ra,deji. - A dívka zacervená se pak, -- a

živutek ji pocne tísnit. - Jak teprve bude prositi o milost,
prekvapím-Ii ji v lázni. - J sem muž, to ví, - proc by jina

prosila o milost?« I
Ve vrcholných bodech erotické krivky bude muž vášnivejším

než žena. Po svém u~ojení. se obrací k jiným cílum. I pro jed
notlivé denní fáze lásky platí tento zákon: pred aktem jest mu
ohnivejší, po nem že11la (Havelock EI'lis). Také jeho orgasmu
ukazuj e týž obraz: rychle povstává a jako lavina se srítí, zatím
co žena muže ješte dlouhé hodiny potom míti požitek Proto
nemuže láska nikdy vyplniti celé bytí muk Zustává vždy epi.

SOdbu, jde vedle jeho ostatního života. Má,lokdy si spojí své
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pravým vzrustem mesta. Praha 1818 byla rozhodne
krásnejší Prahy 1918; byla stejne máio zdravá jako
jiná mesta tehdejší, ale byla veliká vším tím, co se v ní
rodilo, cervánky probuzení národního; v té dobe zacala
se opet staveti v celo svého národa, a dovedla ho 
ano, Praha, Praha to byla! - až k roku 1918. Proto
Praha z roku 1918 nemela cím se vypínati nad Prahou
z let 1818. Budme i my shovívavi a opatrni v úsudku.
Nám zdá se dnes, že stojíme nebetycne vysoko nad kra
jany z roku 1918, jejich tehdejší hemžení, spory a boje
zdají se nám, kterí máme pokoj od otázky národnostní,
sociální, od militarismu i ostatních -ismu let 1918
a pozdejších - nepatrnými a smešnými. Ale hled'me do
hloubky: všecky tyto boje, putky, aféry, omyly a chyby
byly nutné, abychom se dostali tam, kde jsme dnes:
patrí k vývoji lidstva, jenž deje se kvašením, ne reakcí
v eprouvette.

Proto má i ten, kdo chybuje - ovšem chybuje v do
bré vuli - jistou zásluhu, trebas negativní; nekdy také
positivní.

Poznámka. Poslední vetu dovolil si pisatel pripojiti
zvlášte vzhledem k sobe a tomuto' fan
tastickému clánku pro prípad, že bud~
nalezel1 - chybným.

Ma n ne s«.)

muže jest s'velt:,
ženy jest Jáska.
Petr Altenberg.

Mužovy neschopnosti k lásce pribývá hrozici merou. Impo

tern::e se stala takrka kul.turní nemoci naší doby. Tato nemoc
netrápí toliko mužské pohlaví. Každý impotent.ní muž jest stre
dem milostné tragedie. Impotence znemožl1uje manželství nebo

.jest pi'ícinou neštastného manželství, podkopává také zdravi ženy,
pusobi duševne na muže i ženu stejne zhoubne.

Není možno udati dosti vysoké procento relativne impotent
ních muži't. Podle mých zkušeností má sotva polovice všech kul
turních 1~c1ínormálni potenci. Ejaculatio praecox neni již dnes
nemocí. Jest pravidelným soubežným zj evem kultury. Souvisí
tellto zjev se všeobecným upadáním pohlavni síly 'a pohlavniho
pudu? Byli lidé v c1rívejších staletích potentnejši a pudovej ší?

Je možno pokusiti se o rešení této otázky, studuje-li se po

hlavní život prírodních národu. Jest klamným názorem, že prí
rodní národy užívají své sexuality bohateJji a mají vetší po

treby než my kulturní lidé. NaoPAk! Zevrubná badání dokazují,
že sexualita prírodních národu jest podrízena mnohým omeze
ním, a prozrazuje spíše periodický charakter, cosi podobného,
jaku jest u zvirat cas ríje. Jejich erotický život jest chudý v po'
rcvnání k vznetum kulturniho cloveka. Chybí jim také témer
úplne duševní láska. Jednotlivé národy uemají ve své reci výrazu
pr,o lásku, u jiných se zdá být omezena pouze na ženu.

Kulturní clovek vyzdobil lásku úcastenstvím duše. Láska tedy,

vzrostla! Roste ješte stále! Není správné, že naši predkové lépe
rnilovaíi a projevovali vetší potrebu lásky.

Polární napetí mezi mužem a ženou vzrostlo. Boj pohlaví se
stává zi'ejme prudcím. Musí být použito stále mocnejších sil
k preklenutí' techto protiv. Touha po lásce u lidí roste, pribývá
mi,loOstných tragedií, láska se stále prohlubuje a sesiluje.

Neverím také tomu, že prírodní clovek cití sihleji. Snad jest
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pcvolání a svou lásku v celek, který mu umoznUje ciniti zádost
obema smerum, sVetu i lásce. Vždy bude jeho srdce patriti svetu,
a utece se jako Talmhauser z radostí k bolestem, ze sveta lásky
k láscc ke svetu. (Múže-li bí'lh tak už\vati - já jsem podroben
zmene). Nebot jeho ctižádost (vule k moci) vyžaduje si více
nebo méne bourlive cinnosti.

Prípadne lící Gril1parzer ve své »5apfo« rozdíl n1ezi muž
~ko\l a ženskou láskou:

»Velmi se mení rychlá mysl mužova, - jest poddán ži
votu, jenž se merní. - Svobodne vstupuje na otevrenou
dráhu života -- oblit cervánky nadeje - s odvahou a silou

jako s mecem a štítem, - k slavnému boji vyzbrojen. 
Príliš tesný zdá se mu nitra tichý svet, - do vnejšku jde
jeho nepokojná divá snaha. - A nalezne-li lásku, jiste se
~hýbne, - aby sebral se zeme slicnou kvetinku, - prohlédne
ji, poteší se a zastrcí j i chladne - k ostatním trofejím na
svOu helmu. - On nezná tichý, mocný žár, - který láska

budí v Jladrech ž,eny, - jak celé její bytí, myšlení a žádost
- se tocí jedine kolem - tohoto bodu - ... On miluje;
avšak v jeho široké hrudi - jest ješte pro jiné veci místo

než pouze pro lásku, - a mnohé, co žene zdá se zlocinem,
- dovoluje si co žert a svobodnou choutku. - Polibek, at
kdekoliv jej potká, - vždy verí ve své právo, vzíti si jej;
- jest snad zlé, že tomu tak jest, ale jest tomu tak.«

!\admerné pesteni vllle k moci prineslo s sebou, že vetšine kul
turních lidí nezbývá už casu a energie pro lásku. Obchod, tato

nejdiHežitejší forma vule k moci vydeláváním penez, preje lásce
málo místa. N ebot cas jsou prece peníze a peníze jsou ·pak di'l

lcžitejši než láska. Ba, vydelávání penez muže strhnouti na sebe
všechny chtíce lásky a státi se symbolickou náhradou lásky',
jak nám psychologie lakomcova vždy znovu dokazuje. Obchod
a láska jsou protiklady. To nám ukazuje typický penežník
v jasných príkladech. Zbývá málo energie pro lásku, a pres to
roste potreba lásky. Existuje vetší touha po opojení a vášních,
a prece brání vnitrni síly rozpoutání vášní. Na tento rozpor
mezi pohlavními chtíci a možno tmi stune nyní polovina muži'1.

Pohlavní atlet jest zvlaštností mezi kulturními lidmi. Pohlavní
siaboch, poloimpotentní, jest témer pravidlem.

Pri tom se pokládá tato impotence za težkou poruchu osobního
citu. Impotentní se necítí mužem. Kdežto žena nepokládá svou
pohlavní chladnost za ponížení a cíti se pres to ženou, za urci
tých okolností jest i hrdá na svou chladnost, muž trpí svou im
potencí. Mužská impotence jest tercem posmechu, projednává se
v divadelních kusech, ve vtipech, v oplzlostech, ve rceních jako
nejduležitejší erotické thema. Chladná žena jest v literature jen
skromne zastoupena. Všeobecný názor pozdvihuje dokonce tento
nedostatek k cenné ctnosti, dává mu hrdinný náter, zatím co im

potentni muž propadá klatbe smešnosti. Impotentní muž jest
zbaven svého sociálního ocenení. Velmi správne podotýká Ha
velock Ellis:

»Dúkaz pro nedi'lsledné pr,ecen~vání pohlavních funkcí ve
spolecnosti, které se zároveil snaží ponížiti pohlavní život,
jest v podcenení, které se p.ripisuje impotentnímu muži.
Ackoli otevírá náš kulturní život pohlavne impotentnímu
muži nejširší možnosti cinnosti, dává se pocitovati skoro
jako zlocin muži, pro jehož postavení nemá významu, trpí-li
na nervosní dyspepsii. trpí-li stejne nezavinene na nervosní
anomalii pohlavní potence. To se ukázalo zrejme, když se
objevila pravdepodobnost, že zvláštní vztahy Car1yla k jeho

žene, o nichž se tolik hovorilo, se vysvetlí nejlépe domnen
kou, že trpel nejakou poruchou pohlavní potence. Tu se
hned vyskytli »obdivovatelé« Carlylovi, kterí jej háj ili proti
tomuto »zahanbujícímu« obvinení. Byli více dotceni, než
kdyby se bylo tvr.dilo, že mel syfilis. A pJ:ece se vyvíj í
u mužu s velmi citlivým temperamentem lehce porucha

215

rovnováhy ve velmi jemném pohlavním ústrojí, jejíž vy

skytnutí jest prave tak málo hanbou, jako dyspepsie, která
s tím prece muž.e souviseti. Mnozí muži geniálního nadání
a nejvyšší mravní hodnoty tím trpeli, jako Cowper (jehož

životopisci to ovšem zamlcuj í), Ruskin (jehož manželství

se proto rozved~o), a také Stuart Míll, jehož pohlavní vývin
se prý zastavil na stupni infantilismu.«

Sebevražda ženy pro nedostatek pohlavního cítení se mi ješte

nevyskytla. Vysoké procento mužských 'sebevrahu opouští život
pro domnelou impotenci. Velj<:ý díl svetobolníkú, neprátel lidí,
podivínu, poustevníku pochází z muži'I trpících duševní impo
tencí.

To se vysvetluje již anatomickými a fysiologick)'mi okol
nostmi. Žena muže poskytnouti muži ukojení, i když zllstává

frigidní, alespoi1 cást ukojení. Jest odsouzena k passivite, i když
se její passivita prilehave srovnává s passivitou magnetu nabi
tého silou. Jen vaginismem jest schopna vyjádriti telesne své
vnitrní ne a zabrániti koitu. Tím se však zvyšuje její sebeve

domí. Dokazuje muži svou fysickou prevahu. (Nemužeš, ne·
chci-li!) Také impotence muže se casto vrací k »vnitrnímu ne«.
Ale toto vnitrní zpusobuje cástecne chtené, cástecne trpce
pocitované ponížení sebevedomí. Telesná potence predpokládá
silnou erekci. Muž nemi'lže zakrýti své slabosti, jako to casto

ciní žena, která predstírá orgasmus, kterého "llbec není, aby

poskytla muži zado.stiucinení, že ji uspokojil.

Impotence vtiskuje celé mužské bytosti pecet. Ztrácí sebe
vedomí, energii, celou radost z tvorby. Má trpkou jistotu: Nejsi
mužem!

Porovnejme s tímto pokorujícím poznfl11ím hrdý pocit 1I1UL
ského sebevedomí, které vyjadruje Schi11er neprekonatelne ve sv';

básni »Mužská dustojnOlSt«, kterou jsme již pripomneli.

Jak uboze stoj í tu naproti tomu muž impotentní a asketický:

»Hanba rodu klcštenci'J! - Ti ubozí ztratili své VTsoké

mužské právo, - nejlepší dar nebes. -- A toulají se bedne
svetem - ... Duch šel k certu, lhostejnost zustala. - A

prchají pred každým ženským oblicejem, - a tresou se,

maj í- Ii jej spatriti -... Kdo neumí sploditi cloveka, ten

také nemuže žádného cloveka milovati.«

Ale také neschopnost duševní lásky shledává muž jako nedo
statek. Uvidíme v pozd~jších rozborech, že jest tato neschop
1106t zdánlivá, a že se vetšinou musí hledati v detském rozvoji.

Ale jest tu a tvorí dobovou nemoc zjemnelých parapatiku, de
kadentu nebo lidí, kterí si hrají na dekadenty pred sebou samými

a pred svetem. Rodící se pocit lásky se podrobuje prísnému roz
boru a znehodnocuje se. Popírá se duševní láska a oznacuje se

jako racionalisování pohlavního pudu. Tak se sesmešnuje každý
v2.l1ikající pocit a tímto zpusobem se predchází duševnímu pre
cenení partnera, které tvorí základ »zamilování«. Velmi vhodne
vylicil Ola Hanson v kritice románu od Paula Bourgeta »Un

crime ci' amour«, »Zlocin lásky«, tento typ:

»Podivná smes prirozenosti, rafinovanosti a uprímnosti,
nadšení a ironie charakterisuje pI-ítomnost. N emllžeme již

znovu probuditi to, cemu se ríká v bežné reci naše priro
zená, instinktivní bytost, a nemužeme osvoboditi sv LIj mo
zek od hrozné tísne zdedených náklOIIDostí a zmatených po

znatku, a nemužeme již žíti v bezprostrednosti. Díte vy
rustá s knihami, které je privykaj í uvedomelému pozoro
vání sebe sama; když vejde dOlživota, jest jeho duše nežná
a složitá, jeho zpi'lsob cítení není jednoduchý a bezpro
strední. Poznáváme dríve obrazy skutecnosti než skutec
nost, obrazy cítení a pocitu pred cítením a pocity. Všechna
utrpení a radosti jsme si v predstavách odnali, prožíváme-li
je, objevujeme nepomer mezi tím co jsme doufali poznati



Jaroslav Durych:

S o U v is los ti.*)
Rozdíl mezi staromladou cili ztracenou generací a

mladou cili nejmladší generací jest casový v dvojím
smyslu: jednak ztracená generace jest o deset i více let
starší, jednak nejmladší generace mohla prijíti s u~
citým konkrétním názorem v té životní dobe, ve které
ztracená generace mohla míti místo tohoto konkretního
názoru jen abstraktní dohady.

Jejmladší chlubí svým vyhraneným kolektivismem
a nám vytýkají tak zvaný vypjatý individualismus. Les
reves étoilées mají býti vytlaceny tak zvan)'m životem.
Jeden z nejkabinetnejších a pres to nikoliv nejhorších
básníku zanechal svou devisu: La vie? - ce feront
pour nous les serviteurs. Ovšem, to jest spíše gesto,
nikoliv špatné, a gest se užívá tenkráte, kclyž jest nutno
zastaviti rec.

17, dubna 1924.
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vtlbec erekce. Duševní neschopno~.t lásky, mnohem tcžší utrpení,
zrídka privádí cloveka k duševnímu lékari. "etšinou e také

n'askuje pred sebou samým a jeví se pak jako fysická porucha
lásky.

Všechny poruchy lásky u kulturního cloveka SE; daj í prevéstí
na boj mezi mozkem a míchou. Tento boj jest u muže mnohem
silnejší a vystupuje plastict,ej i. Malá prekážka a erekce selže.
:\1alý pocit strachu, vnitrní nespokojenost, sotva uvedomelý 0<1

por - a jemný mechanismus erekce a rozkoše jest porušen.
Žádná jiná nemoc neukazuje tak z telne boj mezi clovekem

~dovým a kulturním. Trvalo dlouho. než dovedli lékari rozu
meti temto vecem. Ješte dnes panují mezi vetšinou lékaHl ne
áorozumellí a falešné ná;;;ory, ba bývaj í zastoupeny vynikají
cími ucenci, protože sklon naší doby vysvetlovati všechny po
ruchy mechanicky nebo chemicky, po prípade biologicky. pre
hlíží tvrdošíjne duševní souvislosti.

Tato kniha jedná však pouze o duševních poruchách a doka
zuje, že témcr všechny prípady impotence se mohou prevésti na
duševní prekážky a léciti racionclní psychotherapií.

Není pro praktického lékare a pro psychotherapeuta vdecnejší
úlohy než lécení impotence. Výsledek jest viditelný a nepopí-
ratelný. Nezdar jest pri sp,ávné methode rídký. ,

Vyléciti cloveka z impotence, znamená vrátiti mu živo't!
\'hodne vyjadruje tuto okolnost Gyurkovechky:

"Všechna sila muže, jeho odvaha, chut k práci a k život,u
souvisí témcr bez vý jimkys jeho pohlavní silou. Musím
zde pominouti ruzné sliby cistoty. které složili lidé, oceká
vající odmenu za zdejší mucedlliictví na onom svcte. Zdá se,
že tito lidé se za to ;la pobyt tam tešili, nebot nazývají svet
s1zavým údolím. Slzavým údolím svet práve není, ale vez
mete cloveku, který musí od rána do vecera pracovati a

starati se, který denne znovu bojuje boj o bytí, tu trošku
lásky, a slzavé údolí jest ovšem hotovo.«

Jak mnozí lidé si dali zkaziti schopnost lásky, nebo sami ji
zkazili! Psychoanalysa ruzných forem impotence nám tepn'c
predvede zretelne pred oci celý zoufalý obraz moderního kul
turního cloveka, jeho vnitrní rozervanost, jeho úmorný boj
mezi pudem a prekážkami. Chladná žeoo a nemohoucí muž jsou
produkty choré doby. Impotence jest sociální nemocí. MLlže být
pochopena jen ze své doby a svou dobou.
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a co jsme skutecnc poznali, a propadáme duševnímu chladu

,Jebo zoufalství nad mdlobou citového života. \'šechno jde
naším mozkem, než dojde k srdci. Nedovedeme užívati

okamžiku, protože jej rozbíráme ,svými myšlenkami, místo
abychom jej pocitovali srdcem, a nejjemnejší deeh požitku
mizÍ" Ale zrno rozemleté na mouku nemuže ani klíciti ani

rllsti.« Celý život spocívá na základe neuvedomení, které
j~st roztríšteno duehem analysy. Náš myšlenkový mechanis
mus se v témže stupni zjemnil a zkomplikoval, jako se náš
citový život vysušil a zneplodnil. Máme neobycejné nástroje
k pitvání myšlenky, ale žijeme životem »udelaných pocitu«.

»Vn crime dAmour« jmenuje Bourget sám detailní diag
nosou duševní nemoci. Ve tvá.ri Armanda de Quernes rozeznává

celé pokolení své vlastní rysy. Jádro techto dobových typu leží
ve vnitrní zrudnosti, pri níž duševní hnutí mu;í vždy proj íti
nejprve jejich mozkem, než dojde k jejich srdci. Takoví lidé
nemohou užívati okamžiku, nebot ztratili schopnost cítiti do

cela a bezprostredne. Jediný požitek, kterého jsou ješte schopni,
jest bolcstl1li požitek \'Zponiínky. Zamilují se do osob, které

opouštejí, a touží zpet na místa, kde se nudili, pro prítomné
pocitují pouze omrzelost, a nabývá to zvláštního hrejivého kou
zla, jakmile to prešlo a protože to prešlo.' Predevším ztratili
schopnost docela a plne milovati. (Ola Han 01]: »Klam lásky«.)

Neschopnost lásky, která se jeví v malých pokusech o lásku

a nevede nikdy k velkému opojení, nevylucuje, že se majitelé
této neschopnosti stravují toull0u po lásce a žiji ve vecné touze
po velké lásce (pohotovost lásky). Svalují pak vinu na nedosta
tecnou schopnost lásky u predmetu své lásky. ieny jsou prý
vlnny, že nenalezli dosud svého ideálu. Bludný Holal1LTan a Aha

sver jsou ztelesnením vecné touhy, také Faust, v jistém smyslu
Hamlet. Oswald v »Problematických povahách« od Spielhagena
jest téhož typu.*) Že všichni básníci trpí jistou neschopností
lásky, kterou nahražují zvýšenou pohotovostí k lásce, ro'Zvedl
jsem ve své knize »Sny básníku«.

edá se však popríti, že se pri presném rozboru ve vetšine

prípadu dá svésti nedostatek duševní schopnosti lásky na zvlá
šte obtížné individuelní podmínky k lásce. Zažil jsem prípady,
že i faustovské povahy a skeptikové byli pouceni o lepším, a

že muži lásky neschopní, kterí hledali po léta marne svuj ideál
a pochybovali o vyplnení, se musili v pokrocilém stÚ;'í skloniti
pred mocí lásky. Štestí nad dosaženou schopností lásky jest pak
tak veliké, že se takoví muži stávaj í lehcc otroky lásky a pro
padají sexuelnímu poddanství.

Absolutní nedostatek duševni schopnosti lásky se muže doká
zati jen u težkých psychopathtJ, kterí mají práve bourlivý po
hlavní pud a dávají se strhnouti telesne k všemožným výstred

nostem. Tvorí prechod k hrubým egoistum, mužum trpicím
mravní nezdravostí, narcisttlm, vecným detem, a musí se odli
šovati od rodinných otroku, kterí zdánlive nedovedou milovati,
ale ve skutecnosti jsou upoutáni na jedloho clena rodiny (otce,
matku, bratra, sestru, strýce, tetu, prarodice).

Ve velmi rídkých prípadech duševní impotence jde duševní
neschopnost ruku v ruce s telesnou. Nejcasteji lze potkati
prípady, pri nichž se pres duševní lásku hlásí telesná neschopnost
a impotence a privádí nemocné k lékari. Zde projevují obe po
hlaví vzájemné nesrovnalosti rozdílných erotických složek. Smysl
nost a nežnost se nedají spojiti v jedné osobe. Z toho se vy

skytují ruzné nemoci z lásky, jichž vylécení hledají lásky ne
schopní u duševního lékare.

Žena prichází k lékari, trpí-Ii poruchami orgasmu, prichází-li

orgasmus príliš pozde nebo vubec ne. Muž hledá pomoci, p;-ichá
zí-li mu orgasmus príliš brzy, je-Ii porušen nebo nedostaví-li se

*) Nedávno vylícil Bruno Frank v dramate »Sestry a cizi

nec« duševní neschopnost lásky jako tragický konflikt.

*) Clánek tento jest odpovedí na výzvu K. Capka ve stati
"Hledá se generace«.



Prítomnost

V presunu generací byl jakýsi spech, který byl tak
ticky snad v)'hodný, ale strategicky nebyl valne pro
myšlen. Následky se ukazují pomaleji a doznání prijde
je'te pomaleji. Umení, at jakékoliv, nezáleží jenom na
vuli. Kolektivisté popírají výlucnost umeleckého tvo
rení, traclicionalisté však také, nebot kdyby v ni verili,
nebylo by treba uznávati tradici. Rozdíl vynikne spíše
v predstavách o úcelnosti revoluce: nejmladší generace
považuje za její úkor znicení staré tradice; stará i staro
mladá generace vidí její úkol v návratu k puvodní ne
porušené tradici a v pokracování na správné koleji. Sta
rí se nekdy nemohli rozhodnouti mezi evolucí a revo
lucí, ale nálad evolucních v generaci ztracené prece jen
by nikdo nenašel. Nejmladší generace, potírajíc teore
ticky tradici, vylucuje z kolektivity nejen mnoho živých,
ale i všecky mrtvé; promet"iujíc všecka dosavadní tisí
ciletí lidské kultury v nicotu a tmu pred stvorením a
vyhlašujíc stvorení nového svetla, provádí vlastne nej
vypjateji individualistické heslo Welt als Wille und
Vorstellung, užívajíc komunistických kulis. Její náskok
jest však jen diplomatick)T, není dosud dostatecne pode
pren a zcllivodnen. Zahlédla novou fysiognomii lidí a
použila své neunavené mladé svežesti k rychlému sko-,
ku, ahy hrib byl její.

Provinením naší generace bylo, že se rozhlížela jal~o
tarší hojovník, který se nežene tak nedockave jako

mladší, ponevadž ví, že vojny ješte dosti užije. V si
tuaci, která nastala skoncením války, chytila první ko
ri t generace nejmladší. Touto koristí byl tedy objev
nekter)ch - a veru daleko ne všech - zákonu fysio
gnomie nového cloveka; objevili hned urcit), system,
mal)' sice, ale uzavrený.

Detaily tohoto systemu byly však ztracené generaci
známy všecky a ztracená generace také všecko to prak
tikovala a t.one beze zdaru. Trebas v samém Fr. Sráro
kovi jest úplný arsenál všech rekvisit, kterých používá
nejmladší generace. Mladí mají ovšem novejší pecet,
novejší schválení; jsou novým vydáním ucebnice; staré
vydání se odkládá. Nechci však chválit ztracenou ge
neraci, že by snad ona byla tyto detaily píivodne vy
tvorila. Život i jeho pocátky jsou starší než náš vek a
nutno prisvedciti Ben Akibovi. Stací ukázati na jed
noho cloveka, ze kterého bude težiti nejen dnešní nej
mladší generace, ale ješte mnoho dalších nástupníc,h
enerací, a to jest Arthur Rimbaud. Umení jest kdesi
baleno a stále se vysoukává. Cinnost básníku není
tom, že umení vysoukávají z es e b e, ale že je urne jí

vy oukávat.. Žádná generace nebyla samojediným tvíh'
ccm sveta. Uprím;].ost výroku Molierova mela by býti
trvalou a stežejní ctností.

Zanechme však již prímerll a vzpomínek a obratme
oci k zítrku! Dosud jsme nežádali do pense. Proti to
mu se ovšem namítne, že pense se obycejne dává bez
ádosti a že všichni literární pensisté se dosud považují

veliciny živé, živoucí a životodárné. Ale pripustí
me-li tedy, že snad ješte nejsme odbyti, víme, co bu
deme delati: hledati nového cloveka, nebot ten starý
nám byl vždy celkem protivný, at komunisté tyto naše
city podezírají z jakéhokoliv oportunismu osobního.

a to, že nejmladší. zavrhují vše c k u práci naši, od
víme tím, že uznáme každou dob r o u práci jejich.
ovolíme si míti vypjate individualistickou radost
každého dobrého kolektivistického díla. Doplníme si
ždý po svém svou výzbroj a srovnáme si své znalosti.
dividualisticky budeme hledati novou fysiognomii

ového kolektivistického cloveka a to proto, ponevadž

217

také víme ze svých privátních výpoctu, že tato fysio'
gnomie jest krásná a vypocetli jsme si ze svých astrolo
gických tabulek, že stojí za hledání. Nepohrdneme zku
šenostmi nejmladší generace, ponevadž víme, že každý,
kdo hledá, najde aspon neco, trebas i neco jiného než
hledal, ale dovolíme si pri tom ponechati si i zkuše
nosti své. Naše zkušenosti se sice nenabízejí ke koupi,
jsou však pres to volne a zdarma propujcitelny a sdeli
telny. Co však nás zbavuje všech citu nepríjemnosti
z konkurence nebo umlcení a odstavení, jest naše víra,
že najdeme to, co hledáme. Nejdeme do CanDssy, nejde
me z vnitrní nutnosti nikam jinam, než kam jsme si na
mírili hned na pocátku; máme úplnou svobodu vnitrni.
Naše cesty se ovšem mohou diametrálne rozejít. Ale
muže se státi, že ješte jednou budeme nejmladší gene
raci ucit zákonum kolektivismu a ukazovat jí názorne,
jak se delá proletárské umení.

Což by bylo nejen veselé, ale i krásné.

Franta Koco'urek:

Pro let kU lt U nás.
III.

6. D o k u m e n t h e z k o n k u r e n c e.

V první kapitole predešlého clánku jsem otiskl V)'
pisek z deníku o schuzi komitétu pro usporádání Komu
nistických Letnic, jež se odb)'vala 23. dubna 1922. Na
znacil jsem, že úroven schuze byla trapná, že se velmi
málo zabývali solidním programem. jak se Neumann
rozhovoril o houpackách, kolotocích, strelnicích, atd.
Neodmítl jsem toto veselé stanovisko eumannovo, ale
protestoval jsem proti tomu, aby tato obycejná lidová
veselice docela ve smyslu meštanských fidlovacek byla
oznacován~ jako manifestace proletárské kultury. K(\,)
chce plne pochopit, že není možno kolem takových vecí
prejít s mlcením, at si precte znovu ono místo a s tím at
srovná tento doklad. Byl otišten v týdeníku komunistic
ké strany ceskoslovenské pro komunistickou kulturu,
v »Proletkultu« v rocníku L, císle 21., z 31. kvetna J922.
Clánek má 2;r.4 stránky. Stál by za otištení celý, ale vy
jímám jen partie:

K o m u 11 i s t i c k é Let nic e.

(Neumann.)

»... Ješte když Kulturní rada a pak i exekutiva strany návrh
schválily, zdála se vec velmi vzdálena mohutného podniku
manifestacního a trvala jen jako proj..:!ct slavnosti, která
bude sice veliká, ale nesetká se s takovým poroztunením, aby

se vyšinula nad lokální projev a nabyla rozhodného vý
znamu pro celou stranu. Dnes jest již jinak. Pri ochote,
s kterou se myšI. Kom. Letnic setkala u všec]y ... , nelze

o tom již pochybovati, že K. L. budou manifestací, k t e r á

bud e n e jen m o h u t n á, a I e v y s lov Í t a k é j a s n e
a ú p 1ne r e vol u cní i d e u. To, vec z pocátku neodva
žovali se príliš optimisticky dbufati, že totiž pri K. L.

ustoupí pouhá slavnost do pozadí a vynikne predevším re
volucní význam manifestace, to se uskutecní rozhodným
zpusobem. Jak jsme již napsali v tomto li,ste, bude II. cervna
poprvé v dejinách socialistického hnutí v ceských zemích
uvcdomelý proletariát hromadným a mohutným zpusobe.m
manifestovati pro svou kulturu a po prvé tomuto slovu a
pojmu dá vereJne a jasne SVllj vlastní, samostatný smysl
jako souboru svých vzdelavacích a výchovných snah opravd"

již socialistických a revolucních. Prihlásí se verejne a oká
zale k »barbarstvÍ« trídní výchovy revolucní, vedom si již
jasne toho, ceho chce a musí touto výchovou dosíci. Dovrší
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touto první velkou mal1lifestaCÍ pro sviij p>roletkult svou vý
stavbu organisacnÍ a programovou, vyrkne poslední, ale nej
závažnejší slovo svého odboje proti mešfáctvu.«

Až sem je N eumann neodolatelný faun .Dionysos,
božstvo rozmaru, jemuž je proste všechno možno a kte
rý se nezastaví pred sebe gigantictejší ironií. Ale v této
vete, vytištené proloženými typy,' se Neumann prekoná
vá, ac se to zdá již vylouceno po tom, co jsme citovali.
a vyrazuje se z veškerého vnímání touto historickou
vetou:

»M ani' f e s ta c e k o m u n i s t i c k é h o p r 0
I et a r i á t u (t. j. K o m u n i s t i c k é Let n i
ce) pro revolucní jeho proletkult
bud e h i s to r i c k o u udá los t í v dej i
n á c h na š e h o s o c i a I i s m u.«

Jedinou poznámku: Ti ze strany komunistll, jimž je
teplo u srdce nad tímto dokumentem, at se zbytecne ne
radují. Oni píšou politické clánky práve tak, viz pasáže
o zítrejší revoluci, atd. K St. Neumann má proti nim
nepopíratelnou výhodu, nebot je prllbojcem a básníkem)
duchaplnym redaktorem pro jiné ctenárstvo (Kmen,
Cerven), atd. Pro kulturu strany skutecne prac<!lval
a pracuje, opustil pro to výhodné místo a v težkých za
cátcích i nyní delá, co muže. Kdyby jeho nebylo, nebude'
ani to málo, co je. Nekterí ve strane Neumannovi na
opak prekážejí, pro jejich uspokojení je 'patrne nucen
psáti podobné clánky, oni se pricinují, aby v jeho práci,
která by mohla být radostná, bylo hodne trpké príchuti.

I n t e r mez z o.

Píšu-li tyto rádky, chci být i v této forme spolu
pracovníkem Proletkultu. Rád bych dokázal osmdesáti
procentní nemožnost dosavadní prakse. Chci objasniti
cinovníkum Proletkultu prátelsky, t. j. rovne, nekteré
podstatné momenty, které dosud úmyslne i bezdeky opo
míjeli. Za tretí chci naznacit konkrétními doklady, že
nadeje budoucího díla je v nové v)'stavbe. (Borit se nic
nemusí, protože se nic nevystavelo). Míšto záplatování
a predstírání, které jsem poznal v Delnické Akademii
a místo slibování, jež se ujalo v Proletkultu od pocátku
soucasne s hrozbami bez podkladu, do vetru, je treba
p r a c o vat i. N aplií.ovati životem schemata a theorie,
již formulované (jakkoli) a hledati nové cetné možnmti,
v než verím optimisticky, presvedcen praksí, i když po
merne krátkou.

Do »Prítomnosti« o tom píšu za prvé proto, že bych
o tom nemohl stejne neodvisle psát do »Rudého Práva«,
kamž by to jiste patJilo z duvodll loyality ke strane,
v níž je nejvíce našich prátel. Tento neprirozený pomer
bude trvati všeobecne, dokud komunistická strana
ta všechny ostatní) nepochopí, že uprímné ~ reelní pro
jednávání techto otázek je nutné a nejvýhodnejší práve
ve strane, vnitrne i verejne. V »Rudém Právu«,
v »Proletkultu« i v »Komunistické revui« považovali by
muj clánek v kamarádské mašinerii za disciplinoborný
a neprátelský. Podcenují dllležitost soukromé rozmluvy
a posudku, práve tak platí velmi málo v této strane,
mající býti k ó I e k t i v n í, hlasy vlastního proletariátu.
Za druhé: Protože jsem mel štestí žíti s delníky
v úzkém styku, považuji za duležité informovati o je
jich prostredí kruhy, které tuto príležitost nemely, zvlá
šte studentstvo, pro nejž je tu stežejní pole pusobení.

Nejsem organisovaným komunistou, proto mohu psát
volnou rukou a s neohraniceným pohledem, což je ne
vítané pro dogmatiky, ale vítané pro dobro veci, vyža-
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dující neodvislosti. Aby podnety clánku byly plodné pr
Proletkult, nezduraznuji zatím své nekde odlišné stan
visko, radeji se stavím na jejich stanovisko vý;::hovy
trídní. Vycházím vetšinou z názoru soudruhu a vyvo
zuji své poznámky v souvislosti s nimi. Z dokumentu
uverejnuji jen ty, v kterých konkrétní charakteristika
osob je v rovnováze s vecnou duležitostí. Ostatní, jimiž
by sna;d mohl být nekdo nemile dotcen, aniž by to melo
vý~n~~ pro vec, nechávám pro sebe, uplatním je jen
pnnClplelne a nechávám si možnost použíti jich vhod·
neji, bud na foru strany nebo v prátelském soukromí.

7. C a s o p i s »P r o let k u H«.

Proletkult má pred sebou nejsložitejší úkol. Nebylo
snad kulturní organisace, která by musila prekonávat
tolik rozporll a zlomu ve svém ucení. ,V »Proletkultu«
je revoluce bodem zlomu. Po revoluci budou predrevo
lucní stíny svetlef:!' Ted musí spínat ruce nad neSV0
bodou tisku, ale prizna't, že po revoluci by' se nutne za
tla žíla oposici. Mluví opovržlive o militarismu a je
hotova ozbrojit všechny delníky. Naríká nad obetmi
kapitalistického režimu, ale nemllže se zastavit nad
obehni prechodné doby. Brání se náboženskému i ji
nému znásilií.ování detí, ale výchova potom bude musit
být komunistická. Ethika a citovost je pro ni neroz
hodnou, ale apeluje na obojí u meštáku i delníku. Za·
branuje styku s jinými stranami a s meštáky, ale vidí,
že musí získat inteligenci a indiferentní proletariát.
»Proletkult« je výchovný orgán strany, která má za
cíl zmenu spolecnosti. Organisuje velkou cást trídy,
jež se cítí b),t povolána za panující, trídy, M~má osvo
hodit svet a dovésti jej ke spolecnosti be'z'trídní. V)'
chova »Proletkultu« musí vésti ke státobornosti i státo
tvornosti, k boji i stavbe, k odboji proti diktature
i k diktature. K nenávisti i lásce. Tect videt cerne, pak
ružove. Pro meštáky nenávidet heslo »Úcel svetí pro
stredky«, svoje však prostredky omlouvat bájecn)'m
úcelem.

Pokládejme nutnost techto zlomu za danou velicinu.
Težkou úlohu by meli vychovatelé »Proletkultu«. Oni
si však hlavu nelámou. Za vzor si vzali církev, která
v organisaci je jiste vzorem dobrým, ale výchova její
vede k matrikovému katolictví. A výchova Proletkultu
vede jen k legitimacím. Vychovatelé Proletkultu vedí
všechno a obstarávají všechno, nebot legitimace jim do
dala nejen príslušnost ke strane, nýbrž pretvoruje je
v lidi ideální. Jsou neomylní. Odtud ona gesta o prole
tárském umení a komunistické výchove, nebot legiti
mace je patent na rozum.

»Jsme tak proniknuti marxismem, že nemužeme na
psat nic nemarxistického,« pravil Teige(!) za skupinu
Devetsil(!) a marxisté Hora a Gorlich pokyvovali
hlavou.

Tož tak. Vstoupit do strany a naucit se nekolik vet.
Za každým druhým slovem opakovat komunistický,
trídní, proletárský, socialism, revoluce a zase revoluce,
pak diktatura. Tomu ríkají výchova a je to v nejlepším
prípade vyucování. Vety o trídnosti a netrídnost.

Prechodu ke konkrétní cinnosti bojí se jak cert kríže
a' když jsou k tomu donuceni, dopadne to blede. Tak ca
sopis »Proletkult« mel stavet »základy a lešení prole
társké kultury«. - »Týdeník »Proletkult« jako ústred
ní orgán proletárské kultury bude ochotnou a nestran
nou, ale ovšem i do všech dusledkll komunistickou opo
rou tohoto kulturního úsilí strany.« Jeden z duvodu
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casopisu: »- aby uvedomelý delník náš a soudruh na
šel v nem srozumitelnou a povzbuzující cetbu jak po
ucnou, tak ~ábavnou a pak i informace a pokyny pro
schevzdelání.«

Za rok cteme: »Nejprve treba se nám vrátiti k známé
stížnosti mnoha soudruhll na to, že Proletkult uverej
J1ujeveliký 'pocet clánku težko srozumitelných. - 
Je tudíž, abychom tak rekli, odbornou pomuckou pro
letkultú (jejich vychovatelu, ucitelu, propagátoru a del
níkú, kterí se jimi chtejí státi) a nikoliv široce popula
risujícím. - - Je prirozeno, že dostane-li se »Pro
letkult« do rukou soudruha, který se nenaucil rádne
císti, zdá se mu težký a cizí. Ale není proste pro nej
urcen a nemuže b},ti rízen Zpllsobem jemu vyhovu
jícím.«

Priznání r.edakce v doslovu k prvému rocníku zba
vuje nás dllkazu, že casopis »ProletkLdt« nebyl pro del
níky, kterí se nenaucili rádne císti. Ale my tvrdíme,
že casopis nebyl vubec pro delníky, že neprinesl ani in
formací ani pokynu pro sebevzdelání, že neprinesl ani
materiálu pro delnické vecery a detské besídky. Stal se
doménou komunistické inteligence, která nepronikla
Marxe a zápasila s jeho obtížnou formulací, jíž obte
žovala ctenáre. Stací precísti nekolik clánku, abychom
se zasmáli zoufalému tanci. Jako pes, když si umíní
chytit ocas. Vetšina ctenáru ze zacátku myslila, že to
je marxism a že musí tomu porozumet, aby byla spa
sena. Nepoznala, že pisatelé sami nerozumeli. Nekolik
zkrivených pojmu v nich zllstalo a pak dokonalý odpor
proti marné námaze. Proletárský Proletkult ležel ne
rozrezán.

Je tre!;Ja revue pro marxism a proletárské umení.
V ní by byla redakce »Proletkultu«, soudíme-li casopis
po této stránce, docela na míste. »Proletkult« však byl
myšlen a s nadejí ocekáván jako prírucka pro vycho
vatele (výchova není ucení), jako casopis lidovýchovný.
A tu zklamal. Lidovýchovu (a to platí od ústredí v mi
nisterstvu ke všem organisacím) delá každý, myslí se,
že to nic není. A zatím k lidovýchove je treba studia,
praxe a hlavne opravdového vztahu k lidem. V Prolet
kultu nevedeli o úskalí a nesnázích. Když cítili, že na
razí, nebo spadnou do vody, chránili se sliby nejrllz
nejších anthologií, programú, her, veceru, sbírek vecí
pro deti. O nic se nestarali. Neprekládalo se, neradilo
se, nepracovalo se.

)}Páni soudruzi z Proletkultu« jim ríkali oprávnene
delníci. Nebot byli pány i knežími. S kazatelny mluvili
O proletariátu a chudák vychovatel na venkove bez po
mtkek, bez vzdel' ní cekal až slovo skutkem ucineno
bude.

8. S o udI," U z i k 1," i t i s ují.
Komunisté se bojí inteligence vedle jiných oprávne

ných dúvodll také proto, že se bojí kriticismu. O cemž
hy se mnoho dokladu mohlo uvést. Jdeme však opet
k nejnestrannejšímu: k straníkllm. ,

Delníci nejen vedí celkem jasne, co chtejí, jak jsem
naznacil v odpoveélech na otázku: »J aké jsou úkoly
Pro!etkultu«, jež byly otišteny v predešlém clánku.
Delníci jsou také celkem dobrými kritiky. Je mezi nimi
sice hodne nevyjasneného, nebo naleznete casto prekva
pující vdecnost za vše, co se jim podává, ale poznal
jsem na štestí v každé skupine, sebemenší, aspon jed
noho soudruha neodvislého a prozíravého.

Jste-li prednašecem, poznáte tento spásonosný živel
jako soudruha kdesi stranou nebo vzadu sálu naježe
ného a mumlajícího proti Vaší ,krásné reci vytrvalou
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oposici, jako basso ostinato. Doprovází to posunky,
škrábe se za uchem, nebo si volne odplivuje. Tyto lidi
mám strašne rád, práve tak, jako mezi kluky miluji
kvítka nejpovedenejší. To je životný prvek, blahodárná
oposice. Nemusíte prednášet práve pro tohoto cloveka,
ale prijde-li Vám na konec prednášky podat ruku, nebo
dokonce ríci, že to nebylo tak špatné, jak se ze zacátku
zdálo, zažili jste úspech, z nehož je možno se radovat.
Patrí sem ovšem hlavne ti, jimž oposice je nitrnou nut
ností, nikoli maskou a postojem za každou cenu.

Kdo nezná delnické schuze, nedovede si predstavit,
jak si vedou delníci dokonale. N emúžete to pochopit,
pricházíte-li práve z ovzduší bezbarvého a rozplizlého,
jímž se vyznacují na pr. i nekteré studentské schúze.·
Nehlede na hospody, jež jsou st;{!(' bolavým bodem
v tele proletariátu, budete prekvapem, jak jsou delníci
výrazní, pádní, strucní, nekompromisní. Všichni by
chom se tam naucili ledacos pro život potrebriého: Jsou
to mužové práce a cinu. S naprostým klidem, bez ner
vosy (tolik obvyklé na schllZÍch naší inteligence), bez
prílišných gest a proste reknou nejen sVllj vecný (nebo
nevecný) názor, ale i osobní výtky nejostrejšího rázu.
Není nevríjemnosti tak veliké, aby ji nerekl soudruh
soudruhovi celo proti celu. Jednání jde rychle, nezasve
cené kruhy by se podivily, co vše vyrídí tito kovodel-

. níci, cihlári, zedníci nebo typografové po celodenní
práci telesné.

V rstva kritických a prímých není malá, je rozhodne
vetší, než by melo býti treba, aby byla slyšena a mela
vliv. Jde jen o to, shledávati takové hlasy a nevyh}'bat
se jim. Kdyby se na pr. sekretár Proletkultu Neumann
o to zajímal, dovedel by se mnoho uprímného. Orga
nisování kultury je nemyslitelno bez znalosti obecen
stva. Organisátori musí vedet, co delníci potrebu jí a
musí vedet, co' o jejich díle soudí, vždyt pro delníky
je budováno. Nemyslím, že by jedine úsudky soudruhú
byly smerodatny, Ale duležité jsou.

Delnice B. re~la poradatelum jistého vecírku v Pro
letkultu, rozhorcena »nemravným« programem, (jak se
sama vyjádrila): »Nemyslete si, že sem ješte nekdy
prijdu! Až mi doroste dcera, nesmí mi sem, protože by
z ní byla behna.« Dokument trochu horkokrevn}r, ale
jasne ilustrující.

K. St. N eumann psal svého casu. do nedelní prílohy
Rudého Práva vytrvale povídky zarucene komunistické
ražby o tovaryši a švadlene, kterí se do sebe zamilovali
a hýrili od zacátku až do konce blahem a rozkoší ze ži
vota komunistického. Tento omyl N eumannúv me
uvádel do trpitelského humoru, i byl jsem rád, když
o tom soudruzi myslili skoro totéž: »To se pro nás
vllbec nehodí, takového krmení máme až po krk, to
nejde císt, kdo má zdravý rozum, nemli že prece verit,
že je to vážne myšleno ... «, vesmes slova soudruhll,
a to uvádím jen taková, jež príliš nevybocují z lidského
slovníku.

Zvlášte pro mladou básníci generaci »proletárskou«
bylo by zajímavé uverejnit nekolik rozhovorú s delníky
o jejich básních. Rekli o tom lapidárne vše, co by rekl
kterýkoli odborný kritik-socialista. I

ZPllsob psaní Rudého Práva nebyl mnohým po chuti
a casto si stežovali: Fráze, štvaní, hrubý kalibr. který
prece veci spíš uškodí, než prospeje, jak se múže tako
vými clánky vychovat neco lepšího než je to staré, atd.
Jména soudruhll, kterí o tom casto se mnou hovorili
(skoro vždy bez mého popudu), mám v deníku. Ale ne-'
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melií.ovacu at Muncha, Cézanna, Mattisse, Gogha nebo
Gauguina, a celek dopadá zmatene. Hrubé výstrelkY lIt
vkusu se tam objevují tak casto, že odvracíme se správ
ne svými zálibami odtud k Francii, tVLlrcímu ohnisku
nov)'ch idejí. Pri tomto našem odklonu od Nemecka
snadno však zapomínáme, že jsou tam také urcité hod
noty, zasluhující pozornosti, jak nám ukázala v)'stava
Pechsteinova. Vždyt tu nacházíme neco, co u nús n~ní
zrOvna domovem, co našemu prostredí je jaksi stále
proti srsti, totiž porádnou odvahu výrazné formy. Vet
šinou se u nás myslí, že odvahou v umení jest vyjadro
vati se s náramn)'m sensualismem. mastiti obrazy s že
nami ve smyslných posicích. delati ženské akty silných
nohou a zadku a komponovati z nich kluzké bakchanalie
a tropickou nebo praehistorickou erotiku, nad címž se
pak pokrytecky rozhorcují ctné matrony a mlsne se oli
zuje mládež i starci. Ale je docela jiné a hrdinnejší od- .
hodlání, a to je nahota malby samé, její výtvarné for
my, umelecké kázne, a pro tuhle nahotu výtvarné ideje
nejvíce rádní moderní umelci trpeli a trpí.

Pechstein svojí temperamentní mužnou malbou také
není podle chuti našeho publika, a proto jeho v)'stava
byla asi tak málo navštívena. A je prece jedním z nej
lepších malírl'l mladého emecka, a je tam zastoupen
v museí.ch a obecne i oficielne uznáván. Pri všech V)'

hradách je nutno poctive priznati, že prináší leckteré
kladné a trvalé umelecké hodnoty. Na naše oficielní
umení chodí plno lidí a zde zelo prázdnotou - ale oc
stojí v)'še tento Nemec cisté, až bujaré malby! Lze jen
litovati, že tu tak nepovšimnut prošel, kdy mnohá naše
umelecká velicina mela by príležitost ke zpytování
vlastního svedomí a mnohému se uciti na této jadrne
moderní malbe. Stydel jsem se za naši malost, za núš
provincialismus,. který není než ustavicn)'ln pštrosím
strkáním hlavy do písku pred svetovým moderním úsi
lím a pred rádnou sebekontrolou.

Pechsteinova malba je silného vznetu, má svežest a
smelý vzlet, a cím více se zahledíte, tím duverneji k vám
mluví; nelpí tak príliš na povrchu, jak by se zdálo pri
skizzovitém charakteru jeho malby. Jeho obrazy, které
se zacasto jeví jako zvetšené, do oleje prevedené akva·
rely, jsou jakoby výkriky, jako britce uchvatitelské zá
znamy prudkého temperamentu a mnohdy až drsného
výrazu. Mnohde ovšem musí nás zaraziti rLlzné zrLtd
nosti, jimiž Pechstein platí daií. své dobe nemeckého
expressionismu, který nekdy zabredl až k histerickémll
rozšklebení.

U nás se stále mluví o národním umení, a hle, tady
je nejak)' príklad zdravého nemeckého ra<;ového pro
jevu bez historisující sentimentality a spoutávajícího
nebo zkaženého tradicionalismu! Pechstein, ac vyšel
z ra<;ove mu cizího Gogha, Gauguina a z Mattisse, ne
stal se jejich epigonem, ale razí si svou cestu, prináší
nemeckému umení nové vznety své osobnosti a uplat
iíuje své zvláštní sklony. Touha po erotice vedla ho ke
Gauguinovi a na vzdálené ostrovy. Není dávno tak
smavý a sladký jako Mattisse, je, jakožto Nemec po
vahou i výrazem mnohem težší a kalnejší; jeho modrá
a zelená, jeho svetlá i se stíny a k tomu vnitrne zažeh·
nutá cervená, to vše pL'tsobí silnými kontrasty podivne
a smutne i pri všem tom prudce barevném zážehu.
Akvarely jsou tu nejbezprostrednejší sveží barevné bás
ne. Modrá voda snoubí se s nebem, štavnatá tráva sil
ne kontrastuje s domy, se strechami nebo zdmi prLlcelí.
Vše prevede do života barvy, která je mu výrazem, sve
tem pro sebe.
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uverejním je: Byli by dáni na meštácký index, snad
upáleni budoucími inkvisitory. Jiste by meli peklo v or
ganisaci, kde vládne vždy nekolik jednostranne vyvinu
t~'ch lidí (jako ve všech politických stranách) a ti jsou
tak vydresurovaní, že nemohou delat, lec co nakazují
vLldcové. »Var«, zvlášte v pocátcích svého vycházení,
pLlsobil tu práve na kritické živly v delnictvu osvobo
ditelsky.

Josef Hora byl vedle Marie 1\1ajerové prítomen jako
delegát Proletkultu na sjezdu D. D. O. C. (Del. divad.
ochot. csl.) v dubnu 1923 a tam mel príléžitost kon
kretne poznati vzdálenost Proletkultu a proletariátu.
Dostal se tu do prostredí ponekud oposicního a byl
zrejme prekvapen. Jeden z dehatérLl, ochotník Eda Pro
cházka vystoupil mezi jinými soudruhy-kritiky Prolet
kultu a rekl mu nekolik vet hodne názornýc~:

»Soudl:uhu Horo, poslali jste nám z Proletkultu s.
H onzla (theoretik proletárského divadla, o nemž ješte
uslyšíme). Soudruzi, vy víte, co si o nás Honzl myslí a
pamatujete, že co nám povídal, bylo nemožné ... Vy
nám v Proletkultu vyt)'káte, že si nckdy bereme na po
moc herce z povolání, ale sami, to jo. SoudT. Honzl ob
jednal na Wolkerovu hru herce z povolání, a stál, sou
druzi, hodne penez. Vy v Proletkultu nás znáte, jen
když vám tece voda do bot, pak sou teda delnictí ochot
níci dobrý, pak se jim uloží všechno, ale drív ne. Vono
je to tak, soudruhu Horo: Vy tam v Proletkultu ste
\'elký páni, víš, tak ti to reknu.« Eda Procházka je
ovšem temperamentnejší, než ostatní, ale tuto zajíma
vou myšlenku vyslovili. skoro doslova i jiní soudruzi,
chladnejšího pohledu. ,\ dokud se nad touto myšlenkou
cinovníci Proletkultu nezamyslí, budou stále v nebez
pecí lidí z horejšího patra a všude obvyklého generál
ního štábu. Hora odpykal ovšem tehdy hríchy za
všechno, co se kdy v Proletkultu stalo ::t nestalo. Dostal
se do~rukou lidí dlouho cekajících na kritický výlev.
Práve on, který je vážný pracovník a básnická i theo
retická opora Proletkultu a který vydal v),bornou bro
žurku u nás jedinou toho druhu: »Kultura a trídní ve
domí«.

Ale byl usmíren koncem polemiky proti sobe, jlZ

soudr. Gothard ze Smíchova nasadil korunu. Vyna
cházel se totiž následkem »nekolikáté« v ružové ná
lade. vstal a dohrácky, mírne a: domYouvave širokou
tvárí ríkal rozbojovanému básníkovi, prichystanému na
nový výpad:

»Soudruhu Horo, ~rosím te, rekni mi konecne, proc
teda tem sv)'m vecem dáváte takový cizí ména. Jako
tenhle D ev e t s i 1 - pro boha mi rekni, soudruhu
Horo, co to má znamenat, dyt my tomu nerozumíme,
tak dávejte mena cesk)', srozumiteln:ýl«

Václav Špála:

K výstave Maxe Pechsteina.
CQum umelcu.)

Naše výtvarné úsilí, sklon a smysl pro formální hod
noty obrazové byly vždy založeny na spontánním sklonu
k príkladl'1l11umelecké Francie. Nemecké umení na naše
moderní umení žádného vlivu nemelo (ac lze nám do
bre chápati, co na moderním nemeckém umení do jisté
míry jest nám blízké, ty rLlzné odchylky a výstrelky
premítavého a zatrpklého ducha naproti harmonické
duši francouzské). V Nemecku je spousta malíru roz-
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ze n í, i když beží o dokumenty politiky, která se osvo
bození bránila. Je samozrejmo, že A. N. O. neshromaž-
duje doklady našeho politického a národního života za
veliké války proto, aby se stal zbrojnicí, ke které budou
sahat podle potreby aranžéri rLlzn)'ch kompromitujících
pdhalení a sensacních afér nebo harcovníci všelijak}'Ch
<;tranicky ci volebne agitacních tažení, nýbrž k ÚC(dllm
vážného historického studia a hledání historické prélvdy
»padni komu padni« (podle slavného slova Palackého l.
Proto užívati dokumentll tohoto archivu je a hude mož
no jen seriosním pracovníkllm a k seriosním cílllm, a
nokud pujde o osobní a soukrom}' materiál vázan~' tlr
cit}'mi podmínbmi. bude možnf) užívati ho toliko se
souhlasem ukladatele a za šetrení 'podmínek iím stano-
vených. Jar. Werstarlt.

Jeho soudce. Pozde teprve. nriznáváme se, poda ií n{un
~uniny s ocí, pozde tenrve cháneme, proc se n. F. X.
Šalda tak mohutne vždy bránil kritice a proc každ\',
kdo o nem neco napsal (leda psal-li laskave), byl od
mítnut iako nepovolan\', iako nokrytec. jako vetrelec,
jako nekdo, kdo hv mel dr7et hubu. Ale vina našeho
pozdního pochopení je do jisté mírv také na p. Šal
dovi: mel to napsati dríve. On to však napsal teprve
v nedeJi v »Ceském slove«:

" edával jsem si nikdy v literature významu nad svou
myšlenku a mimo ni a její vnitrní váhu. Stál jsem na míste.

kde mne velela státi, proste a neústupne v jej í službie ... Ale

své místo nedal jsem si a nedám si komandovat nikým jiným

než jí a nikým jiným nedám se také s neho odvolati, jen jí;
a s o u di t i smí mne j e 11 o 11'a, n i k dia j i 11Ý ... «

To je tedy receno dosti jasne: p. Šaldu nesmí souditi
nikdoiin)' než jeho vlastní hásnická myšlenka: kriti
suje-li ho nekdo jiný, je to z nedopatrení, z neslušnosti,
per nefas. Z toho se dá vysvetliti živelnÝ odpor p. Šal
duv, který se objevil vždy, kdykoliv hyl kritisován ne
jakou bytostí z masa a krve: ukázalo se vždy, že tato
bytost nesmí. Tak se dá také vysvetliti rada bourlivých
episod z literární historie. Básnická myšlenka, která
jedine smí souditi p. Šaldu, jest malována obycejne jako
ušlechtilá bytost v bílé ríze, pokud možno s odhaleným
prsem: nekdy se proste vznáší nad hlavou básníkovou,
jindy ho vášnive líbá na celo; jsou prípady, kdy drží
v rukou lyru. Až dosud nebylo známo, jak si tato by
tost pocíná pri kritice. Až dosud není také známo
myslí-li si p. Šalda neco ve chvílích, kdy se oddává p~~
thosu. Co by byl p. Šalda delal po celý život, kdyby
všichni ti, které soudil, byli mu rekli: pane, nechte toho,
nás smí soudit jenom naše básnická myšlenka -?

Dopisy

Pacifismus v Nemecku.
(Z dopisu nemeckého spisovatele, kterého jsme požádali o clánek

o nemeckém pacifickém hnutí.)

Vážený pane,

- - - - pravíte plným právem, že politické hnutí nesmí býti
posuzováno pouze s duchovlllÍho hlediska. Je lépe, mluviti k veci,
než aby se thematu zmocnilo zoufalst\'Í jedince, který, necht se

jakkoliv namáhá, pozorovati život v Evrope zrakem úcasti, je

17. dubna 1924.

[·cssimistickým pozo>rovatelem ,,'ccí v Evrope. Znám cíl onoho
hnutí, vážcný pane redaktore, a hrozím se hanebné pomalosti

•..csty, která má vésti k tomuto cíli; je to cesta pro trakar, a mela
by to býti široká silnice pró automobil! A místy to ncnÍ cesta
ani pro trakar ...

Pohledte jen: ncmecká republika ukazuje sebevražednou chul
ke kotrmelcum na<1 propastí. Jeden nemecký ministr - jest to

týž pan Emminger, kter.ý úkladne zanaždil ncmeckou justici 
je dosti smelý, že žádá všeobecnou vojenskau pavinnost pro Nc

mecko, místa aby pusobil' pro dusl'edné odzbrojení ostatní I~\'ropy
a pro osvobození všech státu od po'etilého nucení k zbrojení,
od tohO' zbrojeni, jeho~ desné výsledky z lct 1914-18 zapomncli
blázni i ti, kdož jimi byli vedeni.

Znáte v Berlíne vycházející, radikálne·republikánský casopis

"Das Tagebuch«? V poslcdním sešite (z 5. dubna) dokazuje ja
k);si pan O. L., že pacifismus podporuje vojenský smysl v clo'
veku. Tu to tedy máme. Jeta stará krejcárkavá moudrost

o pravde opaku. Takovému nebezpecnému žvanení doprává sr
rr.Ísta v nejdemokratictejším týdeníku Ncmecka. - - -

Lze verit tem, ktc.rÍ nevidí dále, než na špicku svého nosu, a
kterí ve všech státech žvaní stejný nesmysl: .náš stát je zajištcn
jen ochranou armády? Poslední válka grandiosne dokázala ne
smyslnost zbrane. Dokázala-Ii válka neco, pak to byla laciná
pravda, vykoupená nejdražší krví: že lidské maso je mekcí ncž

ocel a železo, že lidské plíce hynDu jedovatými plyny. Bylo treba
ta dokazovati?

Dovolte mi nyní, pane redaktore, abych se zahalil v mlcení.
Tvárí v tvár zoufalosti, která se mne zmocnuje, myslím-Ii na

politické možnosti této zbrojící a nevýslovne rozeklané Evropy,
zoufalosti, která mi rdousí slovo v 'hrdle a pred nq. rnyšlenka
bledne v predstave vecÍ, které prijdoll, zbývá mi jen mlcení.

Se srdecnými pozdravy

Váš
*

Co jest prostituce?
Pane redaktore,

myslím, že diskuse o tom, co jest prostituce, by se velice pod

statne zjednodušila. kdyby si páni ujasnili, že otázka tatO' uzavírá
v sobe viastne otázky dve a že každý z nich odpovídal viastne

na jinou z techto dmu. Tyto dve otázky zncjÍ: 1. CO' je s t dnes
(bežne) za prostituci považován~ 2. Co m á být i za prostituci

pavažováno. Dovolte, abych se pokusil odpovedeti na otázku

prvou; snad tim dostanete i jisté sme01ice pro zodJpovediení

otázky druhé.

Jako prostituci oznacujeme (ci oZllai'nje se) pohlavní styk,
který

1. Se deje :nimo urcitý trvalý svazek (nc však jen manžel
ství!) ;

2. deje se bez vule k jakýmkoli prirozeným dllsledklul1 tohoto
styku a závazkum;

3. deje se opakovanc ve formc mnohoženské anebo mnol~o,
mužské;

4. deje se za úplatu.

Tam, kde jsou všechny tyto ctyri znaky, nemuže býti sporu;
jinak jest tomu však tak, kde nekterý z nich chybí a nebo jest

prítomen z nich jen jeden nebo dva. A tu práve záleží na t0111,

jaký význam kdo pripisuje kterému z techto znaku, aby podle
toho urcitý zpusob pohlavního ži~ota oznacil nebo neoznacil jako

prostituci. Pro otázku, co 111á být i považováno za prostituci,

by záleželo pak na t0111, jak bude moderní clovek hoonotiti
mravne jednotlivé z techto znaku.
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V tomto ohledu znal< sub 1. jiste sám o sobe nemllže b)'li

oduj íeí. Jiste ani »pan Houžvicka« ci který jiný nebude za'

tituci považovati pred-manželský pomer, který v prípade ná
ku povede k manželství nebo k rádnému spolužití. Prosti·,

i se ovšem ~t a n e, když muž po objevení se následku utece

ale tu bude prostitutem v prvé radc muž. Stejne nebude

i »pan Houžvicka« považovati za prostitucí pomer ženatého

že s jinou ženou, 1<JcLyžse rádne stará o ni i o deti, které

ni má, V tom bude s ním souhlasiti í moderní clovek, který se

již po"tavil proti absolutnosti manželských svazku (zákony

rozvodech a rozlukách) a mravne vysoko zvedá péci o díte
o cíl, k nemuž jest manželství po jisté stránce jen pro-

• kem. Moderni clovek však najde soucasne naopak mnoho
tituce v cetných t. zv. rádných mal1lŽelstvÍCh, kde vedoucím

ivem bylo zaopatrení - nebot neuzná, že by dnes pro ženu

byla možná existence na vlastní pest a že by bylo nutné sel
'vali do manželství, byt i s jistým falešným zdánim lásky.

otázka úplaly-neúplaty bude u modern[ho cloveka jíste bráti
• ši roli. než otázka, bylo-li vyhoveno nebo nevyhoveno urci

\1lcjšÍm formalitám. Ale stejne bude pro moderního clo
ka mnoho padati na váhu mnohoženství a mnohomužství 

bof bude IllU príznakem nejen sexuální, ale í duševní a cha·,
terové roztekanosti a melkosti - a ovšem i neúcty k sobe

Vám, pane redaktore, zabrati I11noho místa a proto
zatím jen pri techto orientacních poznámkách.

Váš

Dr. [(rižellecký.
V Bme, 7. dubna 1924.

Žena v politice.
Pane redaktore,

10. císle "Prítpmnosti« jste napsal mnoho správného o žene

politice. Souhlasím také s dusledkem pro praxi: dáti všechna

áva, ale nenutit. Ostatne totéž by melo platit i vzhledem k mu

. Nemohu však souhlasiti s tím. co poznamenáváte na konci

ánku: že žena jako žena by mohla prímo prinésti neco pod-

tne nového tam, kde by šlo o základní, živelný odpor proti

em smrtonosnýrn, jako na pr. o válku.

Obál'ám se totiž, aby z Vašich slov si nevzalo sankci ono
timentálne-diletanlské žvanení, kterým se u nás i jinde po
ší nekteré (i nekterí) rešiti ve své prostosrdecnosti plné

ivní domýšlivosti a pod firmou pl) paci fismu problém války
míru.

evÍm ovšem, jak si zde in concreto predstavujete uplatn~ní
ho ženského násadního a živelného odporu VlICi vecern
tonosným« (dejme již tomu, že zde skutecne tento odpor

!). Ale práv~ tam, kde jde o válku, nemohlo by býti nic
li"ejšÍm, než »zásadní a živelní« postoj. Musíme si 'uvedo

'ti, tf! válka nikdy nevzniká ve chvíli, kdy pociná. Nelze proto

ti ni bojovati tím, že bychom se jí protivili zásadne a ži
lne ve chvíli, kdy má b),ti vypovedena a nebo prijata. Každá
ka má. své hluboké a dlouhé koreny -v predchozí celkové po

ic'enárodll a S!iltU. J ell zde se dá proti ní správne a úspešne bo-
ati. Každé vystoupení až ve chvíli pocínání války muže vše

p I' o t i mír o v e zkomplikovati, nebot v této chvíli se

válce již ne,ozhoduje. A zvlášte, kdyby se zde vystupovalo
• adne a živelne«. N ebot príchod této chvíle znamená, že zá

í odpor vuci válce byl již dávno pred tím popren a ži
ní odpor by v této chvíli byl jen velice primitivní reakcí, po

ajíci se hodne strkání hlavy db písku. .
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Je-li však válka konec koncu jen dllsledkem drívejší vnejší
i vnitrní politiky, pak pllsobení ženy na ni nemltže e VYU1Y

kati z ženíny cinnosti v politice vubec: Znáte jiste výrok, ,že

válka jest pokracováním politiky. Mužeme jej ríci též ponekud
pozmeneni(;: že válka znamená konec politiky. Proc bystc pro
situaci, kdc se politika koncí a v jistém smyslu zavrcholuje,
priznával žene vetší povol'allost než pro politiku v jejich jedno
dušších výkonech? Já vím: Yy vycházíte z názoru, že, je-Ii žena
dárkyní života, že jej dovede též nejsprávneji oceniti. Práve
toho bych sc však bál. Ta »zásadovost a živelnost« by se zde
1110hla státi. velice lehce krátkozrakostí. N emužc býti sporu

o tom, že život jest velká hodnota již sám {) sobe - ale nikdy
nemuže býti hodnotou nejvyšší. :Masaryk to nekolikráte dobre

vyložil ve svých projevech za války. Nebezpecí jest práve: v tOlll,
že žena pro svíij intimní pomer k životu by mohla rozpoutati
zásadní a živelný odpor proti vccem smrtonusným ve velice fa ..

lešné, protože primitivne-sobecké formc.
Úctu a lásku k životu musíme uciniti v Ý c ho <1 i s k e m po

litiky a ne posledním prostredkem, když všechno ostatní zkla·
malo. Proto povolej me ženu do politiky sociální, zdravotní atd ..
alr. neodávejme se domncnce, že žena, která by zde musila zu
stati mimo, (at již z jakéhokpli duvodu), mohla by snad v roz
hodujících okamžicích zahranianí politiky! se neljak správnc
osvedciti.

Váš
Dr. [(ríženecký.

V Brne, 7. dubna 1924.

Nádražni prodejny a politika.
Pane redaktore,

k clánku Dra Jaroslava Stránského v 11 C. Prítomnosti nutno

podotknouti a opraviti: pan dr. Stránský se donmíval, ž.e sou
kromí zájemci nabízeli o 100%' vÍCe než budou platiti politické

strany. To je omyl. Nabízeli o 300% více.

Když bylo rozhodnuto, že bývalí nájemci nádražních knihku

pectví budou dnem 31. XII. 23 vypovezeni a když zjišteno dle
císla 42.709 1/2 úredních aktll, že vzhledem ke stále vÍCe uplat

ií.uj ícím se snahám po' 11'e jho s pod á I' 111~ j š í m vedení pro
vozu csl. státních drah nutno uvítati každý podnet ku zvýšení

p,ríjmových zdroju, je-Ii pri tom i po stránce odborné postaráno
o rádné vedení. " (z toho duvodu dává se výpoved) - dostavili

se bývalí nájemCi do ministerstva a pr~nesli patricnému refe

rcntovi návrh, že místo dosavadních nájmll, jsou' ochotni pri

stoupiti na každé možné zvýšení a jíti tak daleko, že by státní

pokladne odvádeli až i 5% z obratu, tak že by se docílilo ku prí
kladu u bmenského reditelství Kc 60-70.000 príjmu na místo

dosavadních Kc 10.000'-, kterýžto obnos nájemce dosud platil

(nutno uvésti, že v r. 1918 i 1919 platila vídenská firma Kc
1600'-). Pánové v ministerstvu železnic blahovolne návrh pri

jali a doporucili nájemcum, aby podali ješte písemné memoran
dum a ujistili je, že se všemi bude se jednati, budou znova po
zvaní a podnet se uváží.

Písemné memorandum mínisterstvu železníc se hned následují

cího dne podalo - opakovaly SIÓ výhoclJy, které získá stát atd.
Pak ješte intervenovaly deputace i jednotlivci znova v minister
stvu železnic i u ministra Stríbrného atd.

Byli tedy príslušní cinitelé o všech proposicích náležite ústne
i písemne informování.

Nebylo však na nic odpovedeno, na nic se nevzal. zrete! a pro
dej/1JYv brnenském reditelství zadány jinak za 15·000 Kc rocniho
nájmu, dle politického klíce agrárníkum.

To jest tedy zrejmý present. M.



Jinak za živa a jinak po smrti.
Vážený pane redaktore,

dovolte, 3bych Vám mpsal nekolik rádek o tamto: Cet] jsem

v »28. ríjnu« velmi plactivý úvodník o tom, jak za Tusarova

života o nem noviny psaly hanebne a jak nyní po smrti po

jednou nalézají sladké tóny a oslavují ho. To jest sice pravda,

ale »28. ríjen« má nejméne práva k takovým úvahám, neboi on

práve to byl, jenž r. 1919 psal i o Tusarove chotí zpi'lsobem
tak skandálním a nicemným, že Tusar, tehdy ministerský pred

seda, odeprel prijíti do schuzky s žurnalisty, kterou mcl smlu
v('nu. lVIi'lže b);ti vetšího l;okrytectvi?

Cestný soud. Tážete se nás, zda vyhovíme výzve p. F. X.
Saldy a jmenujeme tri lidi »své duvery« k literárnímu soudu

nad p. Saldou ve veci pseudonymu K u n z - Ptá cní k. N e

hodláme tak ucinit, pres to, že jsme jinak ochotni sdílet se
o každou zábavu. A to z techto duvodu: predne, veríme natolik

v prozíravost p. Saldy, že jsme presvedceni, že si zvolí takové tri

duvcmíky, kterí za všech okolností odsoudí nás. To jest ovšem

komedie, a ne soud. Za druhé, což je duležitejší duvod, p. Salda,

jako obycejne, celou vec prekrucuje. Do takového soudu, jaký

navrhuje, nám nic není. Jest to aféra p. Saldova, ne naše. Po
cifuje-li potrebu ocistit se pred verejností, necht se o to pokusí

zpusobem, jaký mu hoví, a necht vycká, až verejnost vyrkne

SlvUj soud. Zdá se, že se Q to pokusil prostreJníctvím p. dra
I'ischera. Vec soudu verejnosti je ovšem znacne stížena tiín,

že málokdo má chut nechati se vláceti feuilletony p. Šaldovými

(my už jsme tomu zvykllí): a to jest jistý osud, který ceká

smeloe. Pan Salda volá POI lidech, kterí by ho soudili:. nuž.e,
p. dr. Rutte na pr. pronesl v »Nár. Listech« svuj úsudek; v ne

delním »Ceském Slovc" bylo možno si precísti, jakým zpusobem

vítá p. Salda soudce, po nichž volil. Soud, který by nás mohl

zajímati, musil by rozhodovati o jiné otázce, o té, kdo je lite
rární fikslar, zda my nebo p. Salda. N ebot tak vZllikla celil

otázka. Pan Salda se tvárí, jakobychom my, chtejíce ho zniciti.

pritáhli najedpou s obvincním ve vcci K u n z-P t á cni k. Fakta
jsou ovšem jiná: p. Salda jednoho dne, pro nic za nic, jak to

má ve zvyku, když má zlost, nazval nás literárními fikslari.

Pozastavili jsme se nad tím a vyjmenovali nekolik vecí ze života

p. F. X. Saldy, tážice se, má-li takový clovek p'rávo házeti po
jiných názvem fikslaru; jednou z tech vecí (pro nás ne nejhlav

nejší, nás zajímá více na pr. recká a bratrská promena p. Saldy)
byla i aféra pseudonymu, jíž js;:ne venovali zminku na celé tri

nebo ctyri rádKy. (Více ovšem potom, když p. Salda vytýcil se
svou obvyklou dukladností filosofii probabdismu na obhajobu

bezkarakternosti.) Rekli jsme tedy v podstate: kdo máš máslo

na hlave, nechod na slunce. Soud by se tedy musil zabývati

otázkou, kdo je fiks1ar, a ne pouze aférou pseudonymi'l, nýbrž

i jinými vecmi. Pan Šalda to byl, jenž vzncsl obvinení, a necht

ói nelibuje v roli beránka, jemuž bylo ublíženo. Pan Salda tcdy

Eecht se sám pokusí vyríditi svou aféru. My tu nestojíme jako
obžalovaní, nýbrž jako cást verejnosti, která má posouditi ZPLI

sob a duvody jeho obhajoby. A trctí di'Jvod, hlavní, je ten, že
nepripustíme, aby p. Šalda presunoval spor na: vedlejší koleje.

Nemáme jeho povahy, abychom dovedli nudit verej nosl deseti
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feuilletony o svých osobních záležitostech; p. Salda je nadosob·

nejší v theorii a my v praxi. Píšeme i toto neradi. Náš spor

s p. Saldou je jiný: je to spor O ideový vliv p. Salóy v cesk~
literature, jest to spor o jeho kritické a umelecké dilo posled

ních let, o jeho pomer k nejmladší generaci, jeho literární po

litiku, o ovzduší umelosti, hrackárství, neuprímnosti, které ko'
lem sebe rozširuje, o jeho odvrat od skutecného myšlení, o jeho

falešný pathos, dutý styl, velikášskou neuprímnost, umclost a

nepravdivost. Považujeme vliv p. Salduv za škodlivý a tento

spor vybojujeme, nedávajíce se mýliti ruznými kumšty, jež rl
nás p. Salda zkouší a ješte bude zkoušeti. Nepripustíme, aby

vzbuzoval dojem, že jde o osobní aféry. Jde o více. Pred nikým,

kdo 7ná p. Saldu, nemusíme s omlouvati z toho, H my

bychom byli zavlékli spor na pole osobní. Jest dosta
tecn'e známo, že stací polemisovati s p. Saldou o zcela

podružnou otázku, na príklad o to, smrkal-li K. H. Mácha

do kapesníki'J bílých nebo barevných, aby p. Salda prubehem po

lemiky obvinil svého odpurce z nejhorších charakterových vlaot

ností a nazval ho dríve nebo pozdeji padouchem a nicemou.

Pokud se pak ješte týká aféry pseud(l11ymu, musíme pozastaviti

sc nad zpusobem, jakým ji chtel vy.ríditi p. dr. O. Fischer. Vá
žený pan doktor je svým povoláním filologickým kritikem, a zd'!
se, že proto se domnívá zauj ímati jakési rozhodcí místo v této

afére. Máme vážné obavy o mládež mu sVerenou, ucí-li ji takto

provádet filologickou kritiku, která, jak známo. má býti necIJ

velmi presného. Pan dr. M. Rulte v »! ár. Lbtech:< upozo,nil
již na dva povážlivé body jeho výkladu: 1. F. X. Šalda obhajuj~

rozdílnost svých kritik výkladem o probabilismu a o vedlejších

možnostcch, prijde však dr. Fischer a objeví, že žádné rozdil
nosti vubec nebylo; 2. p. dr. Fischer nedotkl se problému Salda·

Mrštik, který je skoro choulostivejší než prípad :)alda-Vrchlick)',
I~ebot tu jde o touž knihu (Pohádka máje), kterou Salda co

Salda pochválil a co Kunz rozcupoval. Pro bytost tak prcsnou,

jako má býti filologický kritik, a tak pilnou, jako je p. Fis.cher,
je' to mezera ponckud povážlivá. - Chteli bychom k tomu pri

pojiti dve další pochybnosti: p. Fischer uvádi na doklad toho,
7.e p. Salda psal i pod sv):m jméncm o Vrchlickém odmítavc,

Salclovu kritiku - Vrchlického prek!'adu veršu Duudclairových.

Opct se musíme dovolávati presnosti, jcž sluší filologickému kri

tikovi, a upozorniti 20, že jest ta l~ortekud neco jiného, odmí
tati prcklad Duudelaira, tcely dctailek z cinnosti \'rchlického,
a odmítati nejprudšími slovy celé jeho dílo životní i jeho osob

nost. Filologický kritik by mel vedcti, že dNe veci tak ruzného

dosahu nelze srovnávati. Ostatne necht p. dr. Fischer otiskm:

oba clánky vedle scbe a prenechá pak už soucl verejnosti. A za

druhé: na jedné strane vtlouká se nám do hlavy, že pseudonymy

p. Šaldy byly všeobecne známy a že každý vedcl, kdo za nimi
se skrývá. Na druhé strane pak píše p. Fischer, promlouvaj~
o tom, proc p. Salda y~ svých kritikách, podpisovaných jménem

Ptácník, se vydával za »staršího pána a kriticliého a lidské
šosáka«, že snad tím mel být vzbuzen dojem, že »tábor Mo·

demy je vetši, než se predpokládá podle jmen znám);ch už úcast

niku<c Tak prosíme: pscudonymy F. X. Saldy byly sice vše

obecne známy, ale pan Salda se pod nimi prohlašuje 'za staršiho
pána, aby ta verejnost, která vedela, že· je to F. X. Salda, se

zároveií. domnivala. že j c to ješte nJekdo jiný a že tábor modemy
je vetší, než se predpokládalo. Oh, filologický kritiku! Pltso·
bíte našemu rozumu prílišnou bolest. A ted poznámku do ouška

p. Fischerova: pokuste se, miHete-li, odvyknouti opravdu oškli.
\'ému nešvaru prohlašovati aféru za skoncenou a pri za roúe·

šenou v tom okamžiku, jakmile jste Vy rácilo ní napsati svuj
úsudek.

M.

Prítomnost

V plné úcte

Listárna
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