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ošklivosti nad ZpLlsobem, jímž se to deje.
Koalicní
strany, které se usnesly na restrikci, pocínají ve svých
orgánech na ni vehementne útocit. Sociální demokra. Peroutka:
cie pojednou shledává, že vH'astne je proti restrikci, a
pozvala p. dra Evžena Sterna, jenž v »Právu lidu«
Ve volebním vetru.
není než distinguovaným cizincem, aby napsal do to<>kud
se týká politiky, byla letošní letní sezona živá,
hoto orgánu úvodn·ík o úrednické otázce. Otcové remrtvá. VLldcové stran: sice odjeli na zasloužený
strikcního zákona se skrývají v koutech, a mlý'n demavínek,ale rekli svým podrízeným, kterí zustali na
gogie pra,euje nar-Jlno. Pan dr. Kramár rekl na schuzi
e: neprestávejte dell'at kraval.
Zájem soustredil
v MelnoÍce,že nikdy soukromé úrednictvo neopustil a že
jména na dvou otázkách: na afére, která: byla spopecovalo to, aby jeho pojištení bylo provedeno narízes odjezdem papežského nuncia, a na volební re,ním.' Muže-li toto ríci muž, jenž v polfitice sešedivel a
e. První otázka znamená,
že pokrokové strany
získal si jistou slávu, pred sborem dospelých mužu, pak
licisi vjely s klerikály do vlasu a pridaly vzezrení
to znamená úpadek politické vážnosti. Zdá se však, že
ycejné nesmirlivosti; druhá otázka znamená, že mys<l~posluchac LI byly obestreny režií schLlZe a zpráokovéstrany v koalici za plfentou rukou spolecnou
vami o chystaném atentátu a že byly jaty žensk)'m
ozdíl'nou s k!erikály pripravují klec pro volice, jevzrušením: jinak sotva by posluchaci, kterí nekdy neco
psychologiese stává pochybnou a nejistou. Koalicní
slyšeli o takov)'ch vecech, mohli! na výrok dra Kray velmi se liší puvodem, svetovým názorem i' zámáre, že chtel vec tak velkou, jako je sociální pojii, a težko je naJ!ézti vec, ve které by se shodovaly.
štení úrednidva, uskutecniti pquhým narízením vlády,
'ednéveci dohodly se však neobycejne rychle: že je
reagovati dlouhotrvajícím,
bourEvým, demonstracním
a pokudmožno omeziti svobodu volicovu a skoncopotleskem a ne, jak jedine se sluší, dlouhotrvajícím,
. stav, kdy volic mohl jen tak neporádne volit koho
bourlivým, demonstrativním
smíchem.
napadlo.Težko je ríci, na které stranc se ukázalo
Naše koalicní strany, lidovce vyjímaje, myslily až
nadšení pro tuto zásadu, zda u hlas,ate:1Llkatolidosud ua volby nerady jako 'lla nejakou nepríjemnou
o universalismu ci u ohniv)'ch vyznavacLl svobody
operaci, které se musí podrobit. Jsou mezi nimi straokracie. Tolik je jisto, že pan poslanec Bechyne
ny kterým pomyšlení na t. zv. soud lidu vyvolává
'stal pozadu ani za Mussolinim v horování proti
je~né mrazení v údech. Mezi ty strany patrili zeladné'ideologii z r. 1848. Po právu a spravedlnojména sociální demokraté, kter)'m po odchodu komun idlužno uznati, že pro otázku volební reformy nestú zLlstalo sice mnoho mandátLl, ale málo volicu. Dlouly koalicní strany tropiti mnoho kriku a že tu vec
ho se zdáll'o, že sociální demokracie obsluhuje už povlyvyríditi pokud možno meZÍ' sebou. Trochu poslední delo. Každý vedel, že voleb se tato strana bojí
nému oku nemLlže ujíti, že koaJi.cní strany se za
jako ,cert kríže. Jestliže ny,nÍ práve ona volá po tom,
volebníreformu stydí. A tak se stalo, že sice pro
aby volby byly provedeny už na podzim a prohlašuje,
Marmaggiho byl na verejnosti tropen hrmot jako
že nebude cekati až do jara, kdy vyprší zákonitá lhúta,
trojskými hradbami', ale volební reformu chtely
tedy to sice mlIže príslušníky této strany naplniti' ralícnístrany odbýt tiše jako myšky, a jen zásluhou
dostí, nebot to svedcí o tom, že strana již okrála a nesicedostaly se t~to veci do plného svetla verejné di - musí se tolik báti voleb, jinak však je to novým sve. Ve dne oblékali se vudcové pokrokových stran
dectvím že -naše strany delají zejména politiku sobrnení a mávajíce mecem jazyka na Václavském nábeckou. 'Každý, kdo se dovede trochu dívati' pred sebe
tí vyzývali klerikální padouchy k boji; vecer však,
a odhadnouti volební vyhlídky, vÍ, že není ani v nárevše šminku, opoušteli své príbytky tajnými chodrodním ani v státním zájmu urychlovati volby. Máme
i, aby prátelsky porokovali o volební reforme s kHe- dost casu na to. co uvidíme v príštím parlamente. Poálnímipány kolegy. Obe záležitosti, aféra l1l111ciova mery tam nebudou jednodušší a lI'ehcí, nýbrž složitejší
olební reforma, zustaly nevyrešeny.
Prípad Mara obtížnejší.
Postavení vládní vetšiny bude nesnadgiho nemLIže býti rešen a nebude rešen pred volnejší. Není tedy príciny, abychom prí-chod techto poi,: jednak v nem ,nekteré strany
vidí znamenité
merLl co nejvíce urychlovah. Meli bychom zajištení stát10 pro volby, jednak teprve volby ukáží skutecnou
ního rozpoctu sveriti ješte tomuto parlamentu. To, co
šní sílu pol'itických smerLl, a podle toho se pak pochce provésti sociální demokracie,
jest opravdu skok
e bud napravo nebo nalevo. Kdo to prohraje, uhne.
do tmy, jak to nazval dr. Engliš. Ale sociállní demnolební reforma klopýtla pak pres nepríjemný kámen
kracie je jata domnením, že muže ocekávati jakési vorejného mínoo·í a vLldcové jsou trochu v rozpacích.
lebrií výhody budou-li volby již na podzim, a žádá,
aby celá naše' politika tancovala podle tohoto domnení.
Jinak je již dokonale patrno, že v našem poj'j,tickém žiNení to poll'itika prozíravá a rozumná, nýbrž jeden ze
te plnou silou duje volební vítr. Na všech stranách
strani,ckých hazardu. Sociální demokracie predstírá,
plno ruchu a šustotu.
Státní a soukr.o1?í úredníc~'
že je treba odvolati se k lidu, aby sám urcil smernice
kávají se pojednou s tolika laskavostmi Jako bohaty
príští hospodárské politiky. Ale je faktem, že sociální
který se chystá k sepsání záveti. Koalicní recdemokracie o toto odvolání k lidu nestála po cellých pet
ci proboha prosí, aby se dostavili na jejich schLlze,
e jim bude vše vysvetleno.
Otázka úrednická slaví
let, kdy by bylo bývalo více na míste: již r. I.9~0 bylo
treba odvolati se k lidu, aby rozhodl, souhilasl-1J s pamé zmrtv~·'chvstání. Není možno potlaciti projev
)"C
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desáti sociálne demokratickými mandáty ve snemovne.
Politikové stojí 'O odvolání k lidu pouze tehdy, ocekávají-li z toho nejaký prospech pro sebe. Faktem je dále,
že vudcové sociáln>Í demokracie vedí dobre, že volby
nepri-nesou žádného velkého rozhodnutí,
že sociální
demokracie tak jako tak ztratí velký pocet svých mandátu a že klerikálové zesílí: tím všechny otázky budou
težší, ne lehcí, zejména rešení otázek církevne politických. Presvedcení toto je tak vše'Ubecné, že v zasvecených kruzích se pocítá s urcitostí do roka s novými
volbami. Není tedy žádného rozumného duvodu k nedockavosti. Jest jen jediný duvod: záhadná; vol'ební
matematika sociálních demokratu, kterí si vypocítali,
buhví podle ceho, že situace pro ne bude lepší na podzim než na jare.
Jsou dve strany, jež vzhlížejí k volbám plny ocekávání: lidovci a živnostníci. Nutn'U pocítati s urcitým
vzrllstem klerikálnkh mandátu. Tento vzrust nebude
ovšem tak vel'iký, aby president republiky se musil jít
poklonit príbramské bohorodicce, ale prece jen znesnadní, snad znemožní rozhodné rešení církevních otázek, hlavne proto,
že oslabením sociální demokracie
pozbude pokrokový stred na m'Uci. Živnostníci' asi
zdvojnásobí své mandáty, z šesti na dvanáct.
Jejich
vstup do koalice je hotovou vecí, ale neprinesou jí
více než svých puvodních šest mandátu,
nebot nové
mandáty budou dobyty na úkor druhých stran koalicních. Komunisté již prekroci'li vrcholný bod svého vývoje a mohou revol'uci a její príslušenství klidne uložiti
v museu strany; pres to jejich dosavadní parlamentní
zastoupení,
které nevzniklo na základe voleb, spíše.
vzroste než klesne. O neodvish'ch k'Umunistech je težko
pror'Ukovati. Nezdá se, že by jejich agitace dosti pronikala do delnických vrstev. Pro ceskoslovenské socialisty nejsou volby velkým pr'Ublémem. Jedine vznik
ohlašované Národní strany práce mohl by silne otrásti
jejich pravým krídlem a vzíti jim i vetšinu tech, kterí
je až dosud volí z rozpaku. Agrárníci mají SVLljintimní problém ve strane Práškove, jejíž volební vyhlídky však dlužno ocenovati vel'mi nízko. Švehlova
strana, zdá se, hodlá nyní svuj program prohloubiti,
abychom tak rekli filosoficky. Volební agitaci provádí
klidne. Pan Švehla jezdí po Cechách a agituje pro
stranu tvrzením, že první clovek, který stanul' na sotva
ochládající zemské kure, byl zemedelec. Tato theorie,
která není oprena jinými vedeckými autoritami, dokazuje, že politická cinnost p. Švehly je starší a solidnejší než jeho dokt'Urský diplom.
Stranou, která; k volbám musí vzhlížeti s nejvetšími
obavami, je národní demokracie. Od pos,l'edních voleb
dovedli živnostníci odvésti od 'ní skoro všechny své
príslušníky a jejich volební zisky ukáží se na druhé
m~sce vah jak'Užto národne demokratická ztráta.
Ale
z národní demokracie bylo vynato ješte jedno žebro:
moravská pokroková levice konecne se za napiaté pozornosti verejnosti rozešla se stranou, která jí po sedm
let byla macechou, ne matkou.
Co je v Cechách ve
strane uprímne líberáJl'ního, odejde také. Národní demokracie se sice pokouší tvárit vesele, ale nejde jí to
od srdce. Octla se v nebezpecí, že klesne na úrovei'í
bezvÝZ1namné parlamentní Ifrakce. II 'polirt:ické \Strany
mají své stárí a mládí. N ár'Udní demokracie je strana
stará a možnosti vzrustu jsou již dávno za ní. Muže
ocekávat jediné: úpadek. Žádná strana nemá býti odnata svému prirozenému urcení, a stra'na národne demokratická je urcena k tomu, státi se stranou konser-
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vativní.
Predstavuje-lil si sama sebe jakožto jakýsi
stred, tedy je bud sama na omylu, nebo chce klamat
lidi. Tam, kde stojí tato strana, byl stred za rakouských dob. Dnes je to pravilCe.
Pri této príležitosti je treba ríci nekolik slov o
vznikající Národní straitle práce. Praví se, že odchod
clenu levého krídla národní demokracie je v souvislosti se vznikem této strany. Mohu ríci, že je to pravda.
Národní strana práce bude založena. Není výpl'odem
a výmyslem nekolika lidí. Skutecne l1berální a realistiiCké živly volají po ní již od té chvíle, co se jim
stCi,lb zjevn:)'m jejich zklamání se stranami dosavadními. Naposledy anketa »Prítomnosti« dokumentovala
živou touhu po této strane. Ideje její nejsou nové: jsou
to ty ideje, v jichž jménu verejné mínení tolikráte odmítave kriti.sovalo soheckou a stranickou politiku koalice. Národní strana práce nen í nicím více než orgamsací toho živého verejného mínení národa, které se
neprestalo projevovati samostatne po cel:)'ch sedm let
naší samostatnosti. Jejím úkolem je soustrediti poctivou nespokojenost ke kladné práci. Jen tato strana dovede zachrániti pro národní vec intelektuMní a idealistické schopnosti tech vrstev, které koalice odcizila ne
svými programy, ale svou praxí.
Národní demokracie nemuže proti ideám nové straay postaviti mnohem více než jméno Kramárovo.
Ukáže se, jak dlouhé nohy má tato metoda. Ve schuzi
v Melníce byl dru Kramárovi opatren nejdokonalejší
bengál, který bylo možno v pokrocilé dobe opatrit.
Byla roznesena zpráva, že na Kramá;re opet se chystal
atentát. Nitky prý vedou do Chebu. Tato zpráva byla
prijata celou v,erejností s více ci méne zdvorilou neduverou. Není jasnejšího dukazu pro to, jak hluboce
se dtí národní demokracie ohrožena, než ta okolnost,
že se utíká k prostredkum této brectivé politiky. Zacne-Ii: se pracovat se zprávami o atentátu na Kramáre,
tedy to znamená, že, jak se ríká, res ad triarios. pervenit a že strana vytahuje na poborenou baštu nejtežší
kanon. Vedení národne-demokratické má k atentátu na
Kramáre týž pomer, jaký mel Palacký k Rakousku:
kdyby ho nebylo, by,lo by nutno si jej vymyslit. Ješte
nikdo neví, kdo a kde je ten bláznivý Nemec, kter)' si
prý vzal neco takového do hlaVyl;1ale i kdyby se naše!,
tedy to není žádný politický argument,
zejména ne
v tak složitých otázkách politických a sociálních,
o jaké jde llleZl národní demokracií a Národní stranou
práce. Národní demokracie bude se mus'Íiti spoléhati
více na sílu argumentu než na ikonu, která visí v rohu
její domácnosti.
»N árodní Il'isty« oznacily vznik nové strany cástecne
za spiknutí, cástecne za spiknutíCko. Jed-i;né spiknutí,
o nemž je v národní demokracii možno mluvit, je to,
které provedla mladoceská složka proti programu strany, jenž byl proste via fa,cti zkasírován. Je-li kdo spiklencem, pak je to dr. Kramár sám, jenž proti programu
strany proste z vlastní vule odsoudil zásadu odluky
státu od církví. Klika spil<!l'encu to byla, jež strane
vnucovala nepríznivý pomer k Masarykovi a naší zahranÍicní politice a jež jasný hospodárský
program
strany odsunula, aby sloužila zájmLlm financního kapitálu.
Národní strana práce byla utvorena s tím vedomím,
že by nemelo smyslu volati k životu novou stranu,
kdybJ nemela býti jiná: než strany staré. To jest zrejmá vule onoho verejného mínení, na jehož základe
strana vzniká. Koalicní žurnalilStika ponekud pred-
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ne ~znacuje novou stranu jakožto strepinu, prskavku
bo, Jak v)'še zmíneno, spiknutícko. Ponevadž však
~á .strana zrejme nebuduje na prízni koalicní žurahstlky, bude nutno plné její politické ocenení poneati ne koalicním žurnalistum, nýbrž volbám.

Jak se Šidi.
\' dobe predvolební roste prirozene ~ntensita agitace
slib~ a úmerne s ní roste i snaha stran prospeti
redJ1lct"u.Jsou dokonce mnozí, kterí dovedou s deadesátiprocentní jistotou uhádnouti den voleb jenom
dle toho, jak úrednické veci- získávají na politické
tuálnosti.
v

y. p:osinci roku 1922 .na príklad sníženy byly platy
ereJnych zamestnancu. Všechny strany bez výjimky
uznaly, že snížení je neoduvodnené
nespravedlivé,
Štchny ujištovaly zamestnance, že khvdy musí býti
ci,nenyjiž v zájmu verejné administrativy
ale tím
ycerpaly všechny SVLljzájem o vec. V zárí 1'923 však
ylo nutno vypsati volby do obcí a. udržeti úrednické
lasy. Proto prídavky pro zamestnance st<lil'yse nejžehavejším problémem státu, problémem Rter)' musí
ýti vyrešen za každou cenu. ÚredníkLun' ucitelum a
rízencum se oficielne sdelilo, že jim bude zvýšen
ÍstnÍ prídavek o 200/CI,že bude upravena pense a že
ládním narízením a liberálním výkladem budou úciny prosincového zákona témer anulovány. Zamestnanci
verih, volili koalicní strany a ovšem nedostali nic.
úhrada, která byla získána použiJa se na veci koaicnÍ. Zvlášte velká cást by'la upotrebena na sanaci
ružstev vládní,ch stran, na sanacní fond ohrož,ených
bankovní,chpodniku a pod. Prídavky byly schváleny
tž po plJldruhém roce, aby kryly zákon restrikcní.
Forma, jakou se to stalo, by,l'a opravdu - i na naše
pomery - málo obvyklá. Zamestnanci
se shodli a
predložili v listopadu požadavky a všechny strany
uznalyjejich oprávnenost. Ve své péci, o spokojenost
tiredníkua zrízencu šly však tak daleko, že požadavky
zamestnancu odmítly s oduvodnením, které tlumoci']
pan ministr Stríbrný, že situace vycerpaných gážistLI
je tak težká, že nemohou proste již €ekati, že predloženénávrhy by si vyžádaly nekqliikanedelního jednání,
že "vak zamestnandín'L. p,1,1sí býti pomoženQ ihned
ješte pred Vánocemi a to že je možno jedine schválením vládního návrhu. Vládní návrh byl schválen
zamestnanci na Vánoce nedostali nic, v polovici ledn~
dostalkaždý 200 Kc a na zbytek (od 3'- do 300 Kc)
cekalido cervna. Ucitelé v Cechách - ac mají na tyto
doplatky nárok zákonem zarucený - cekají dodnes a
v~enasvedcuje tomu, že budou cekati ješte hodne
dlouho. Nezasvecený se' asi nikdy nedozví, proc takov~'mZpLlsobemjsou verejní zamestnanci: šizeni. Každá
z k?alovaných stran uvádí sice nejaký duvod, ale je
zreJmo, že sama mu neverí. Socialistické strany velmi prudce útocily na mi.nistra financí že svévolne za~rž~je.v)'pl'atu, pan Ing. Becka vysvetloval, že socÍflItste SI odhlasovali vydání a že je jejich - ne ministrovou - povinností najíti úhradu a že k nalezení
úhrady mohou býti donuceni, jedine tím že zamestnanci nic .nedostanou, agrární
noviny' omezily se
skromne na registrování útoku obou stran a lidovci
vytýkali dokonce, že spory jsou vyvolány úmyslne.
Uci,telépak nedostali nic, protože nikdo se k nim nechce hlásiti.
v

547

Ucitel'é totiž mají vubec težký osud. Platy jim vyplácí zemský výbor. Parlamet schválil svého casu zákon, kt·erým se tyto platy upravují stejne jako platy
úredníkLI státních, ale nedal zemskému výboru financních prostredkLl. Zemský výbor nemuže vypisovati sám
o své újme vlastních daní nebo dávek a vláda mu ne,
dala anil dotací ani prísli..lšných prídeJl'u. Drahotní prídavky ucitelstva nejsou tedy ani v rozpoctu zemském
ani v rozpoctu státním. Od roku 1920 poskytuje ministerstvo financí pouze jakousi zálohu, avšak ta není
podložena zákonem a proto se - bez nadeje na vrácení - predpisuje zemskému v),boru k náhrade. Nyní
však ministerstvo financí prišlo k názoru, že takové
veci by se díti nerriely, a rozhodlo se, že pro príšte už
nedá ,nic. Pan Ing. Becka chce, aby se »vánocní prídavek« vyplatil ze zemských fondu, zemský výbor
tvrdí, ž,e fondy nemuže volne disponovati,
že jsou
urceny k úkolum jiným a že panl'ament, ,chce-li zemskému výboru uloŽÍiti vydání, musí mu také dáti úhradu. Úhrada však dána nebyla a ucitelé ješte v zárí
nevedí, kdy bude zákonem jim daná vánocní výpomoc,
na kterou si již v prosinci vypLljcili, vyplacena. Zatím
nezbývá jim nilc jiného, než cekati, až pan n,i.nistr
Becka a pan prísedící Rebš se dohodnou, kdo z nich
má provádeti zákon.
Zamestnanci jsou ovšem rozhorceni, ale koalované
strany jsou pevne presvedceny,
že nalezly metodu,
kterou podarí se jim snadno rozhorcení
to obráti~l
v novou nadeji a pevnejší ješte duveru v uprímné
snahy vládní vetšiny. Sociali'sté nemohou ani na,l'ézti
dosti príkrých slov, aby odsoudili komedii,,' kterou
se zam~stnanci provádejí strany obcanské, a vrele doporuCUJí všem úredníkum, ucitelum a zrízencum, aby
neverili národním demokratum, aby odmítli, Srámka a
neposlouchali hlasy agrární, aby otevreli již jednou
oci a pochopi,l'i, že obcanské strany je šidí, a aby si
uvedomili, že jedine tehdy bude jim pomoženo, odevzdají-li své hlasy sociáLním demokratum nebo ceským
sociaiistLlm. Obcanské strany slovy nejpríkrejšími odmítají podvod socialistu, vysvetlují argumenty vážnými i smešnými" že sociaJlljsté chtejí jedine nivelisovati, že nejde jim o hlaho zamestnancu, ale o zachra110vání rozbitých posic a že k radikáJI'nímu zlepšení
sociálních a hospodársk)'ch pomeru gážiLstických stací
pouze, aby obcanský blok byl gážisty podporován proti
socialistum. Taktika tato, ac zdá se býti velmi :naiNní,
prece v prvých dobách mela úspech. Zamestnanci se
rozdelili, podporovali jednak národní demokraty, jednak socialisty, každý podle osobní duvery a osobních
zálib, ale protože úspech se nedostavil ani na jedné
ani na druhé strane a protože strany do té míry podcenují soudnost úredníku, ucitelu a profesorLI, že se
ani nepokusily nalézti taktiku novou, nabylo rozhorcení zamestnancu naprosté prevahy nad jej~h duverivostí a strany nyní ponekud udivene pozorují, jak
snadno úredník od nich odchází, aby si nalezl jiné
prostredí.
Ceské strany jsou príliš vázány na svuj predvá1ecný
život, než aby byly schopny pouciti se ze zkušenosti a
zvlášte aby dovedly si uvedomi'ti, ž,e proti neduvere
úrednictva musí se brániti zcela jiným: methodami,
krátce, aby poznaly, že pouhými sliby již nev,ystací.
Snad tomu brání i nedostatek odborných znalostí 'u representantu koalice, který zpusobuje, že zamestnanci
jsou šizeni: tehdy, kdy vudce strany je snad ani ošiditi
nechce, kdy má snad j dobré úmysly, ale kdy je proste
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sám OSlzen i s nimi. PEhodilo se to již nekolikrát.
Uvedu aspon príklad z posledních dnu.
Soukromí úredníci vybudovali si sam: Lez cizí pomoci své sociální pojištení. Ústavy, které si založ:li,
jim velmi dobre vyhovují, jsou dobre vedeny, úredníci
jsou v poj:štení živlem aktivním, prípadu simulace je
velmi máLo a to vše je dostatecným duvodem, aby
ceští socialisté a sociální demokraté starali s'e s peclivostí významu veci hodnou o to, aby poj'ištení úrednické zahrnuto bylo do pojištení delnického a aby zákonný podklad poj:štení nebyl pro ne výhodnejší než
pro delnictvo. Úrednickým
odborovým
organisacím
podarilo se presvedcit: Národní demokracii, že má zájem, aby úrednictvo bylo chráneno, a ž'e uplahí.ování
tohoto zájmu nebude ji nic státi. Pan Dr. Kramár háj:! tedy úredníky. Ale protože Národní demokracie
ješte vetší zájem mela na podnikateLích, starala se více
o pocet záStuPcll zamestnavatellt v Ústrední sociální
pojištovne, a protože pan Dr. Kramár na snahu zamestnancu hledel príliš ocima koalicního poEtika, stalo
se, že sice úst a v y úrednického pojištení byly Mednictvu zachovány, že však o b s a h pojištení se neliší
od pojištení delnického, protože ony ús'tavy jsou zákonem vcleneny do organisace pojištení delníkLl. Situace
by se dala zachránit:, kdyby pre d p I a t n o stí zákona delnického byl schválen zákon úrednický. To
ovšem bylo možno docíliti jenom za cenu známého
z á k on n é h o spojení pojištcní delníku s pojištením
osob samostatne hospodarících. Toto junktim pan Dr.
KramM na naléhání sociálních ,demokratLI pustil. Je
mož~o ruzne posuzovati politiku pana Dra Kramáre,
ale Já skutecne jsem presvedcen, že úredníky ošiditi
nechtel. OI:ga'rchi,e petky vyžaduje podrobnou znalost
všech projednávaných v,ecí a ta proste u neho nebyla.
Soukromým úredníkLlm ovšem více záleží na sociálním
pojištcní než na pocitech, který-mi pan Dr. Kramár je
napLnen, a je proto jen prirúzeno, že starají se, aby
své veci. zabezpec.ili spolehliveji, než drív'e. Nyní se
pan Dr. Kramár na MelnÍce nepekne rozciluje dokazuje, že si napred vyžádal slib, že úrednické p~jištení
bude prov,eden'O zákonem nebo narízením, ale j:ste natohk zná pomery a ústavní listinu, aby sám sobe priznal, že na vynucení zákona po ztráte zmíneného junktim nemá již prostredkLI a že uskutecnení úrednického
pojištení bez zákona pouhým narízením by nebylo
možno. Snad by pusobilo ješte, kdyby priznal, že také
on se jednou ocitl v situaci, ve které jsou úrednÍ<:i
sedm let a ve které nezb5'vá nic j:ného než bezbranne
cekati, že snad sliby budou vyplneny, ale rozhodne se
mýlí, domnívá-li se, že novou dllVeru získá ponekud
sentimentálním steskem nad nevdecností úrednickou a
rozcíleným odsuzováním obežníku, který avisoval zakládání nové strany.
Nyní 'Opet priblížily se volby a opet bude trebéli zí·
skati nedllv.erivé úredníky, což v tomto case bude tím
obtížnejší, cím castejší bylo oklamání gážístu a cím
zretelneji objevují se zprávy o založení strany nové,
v níž zamestnanci v:dí lepší opatrení svých záležitostí.
Koalice opakuje staré své methody. Každá ze stran -.
mimo agrární - dala již do minimálního svého programu pro parlamentní
zasedání požadavek nového
požitkového systému pro verejné zamestnance každá
z nich pr'Ohlašuje, ž,e požitkový zákon sChv:álen býti
musí, každá ríká, ž'e ona první s tímto kategorickým
príkazem prišla a že 'Ostatní se k ní pouze pripojili a
každá uj,ištuje, že verí v jeho uskutecnení. Ale již ted
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jsou nesnáze. Návrhy organisací i predvolební návrhy
stran se zahodily a predlože.n byl návrh vládní, o kterém se ví jen tolik, že jeho obsah byl prohlášen za
státní tajemství. Dále se ví, že návrh nemuže v,yhovovati socialistum, má-li vyhoveti slibum národne demokratickým, a že sto tisíc státních zrízencu 'Organisova·
ných 'Ve strane ceskosocialist:cké bude dostatecnÝm ar·
gumentem, aby ceské socialisty primel k umín~nosti.
árodní demokraté nemohou však pred volbamI POSIlovati ješte více Národní stranu prke souhlasem s plány poslance Brodeckého nebo Burívala. Pripocítáme-li
k temto nesnázím ješte nezbytnost berní reformy,
která dnes již padla, ale kterou nebude možno po volbách odkládati, a spojené s ní omezení státních príjmu
a precteme-li si názor orgánu pana ministerského predsedy, že delati dnes úpravu platll bez predchozí reformy správy je nebezpecnou demagogií, pak jiste .nebudeme se divit:, že státní úredníci a ucitelé vidí v Jednání stran za:se jen predvolební šizení. Odsoudíte snad
takovou neduver'u, ale jsem presvedcen, že byste neverili také, kdyby ani jediný slib nebyl vám splnen tak,
jak byl dán. Nic se tak špatne v politice nev,yplácí jako
systematické klamání dllVerivých. iNárodní demokracie
to poznává j:ž nyní, ostatní se o tcrm presvedcí o šest
týdnu pozdeji.

Literatura
I-I.

a umení

G. Scheffmter:

Nová americká literatura.

n.
Americká poesie prožívá ted modu volných rytmit Volný
verš bují úžasným zpiisobcm a všechny strasti, které prožil
eHopský Parnas s tímto zjevem, otrásají nyní i Parnasem
americkým. Mnozí z mladších mužl't i žen oddali se nevázané
uvolnené forme, jež ciní vnitrní prázdnotu, nucenost a napodobení stejných yzorl't ješte zrejmejším.
K význacnejším
z techto revolucních mladších básníktt náleží Charles Sandburg, básník sociální krivdy, Maxwell Bodenheim, T. S. Eliot,
Vachell Lindsay, Vincent O'Sullivan, Robert Frost, básník venkovského života a ~enkovské krajiny, Amy Lowell a j. Toto
hnutí budí jisté nadeje, prese všechnu svou afekto'vanost, výstrednost a slabost, nebot jest alespoií. protestem a odbojem
proti ztuhlým formám a myšlenkám, které až doposud vládly
americkou poesií, reakcí proti konservativní neplodnosti amerecké tradice.
Drama sešlo v Americe merou témer neuveritelnou. Je to
vinou divadelních trusttt a obecenstva, jemuž, jak se zdá, je
vyšší smysl a hodnota divadla necím zcela, ale zcela neznámým, a jež v nem vidí bud pastvu pro oci, poskytovanou
formou elegantnejší než od kocovného cirkusu, nebo místo,
kde ženy na jevišti mohou ukazovati své nohy a ženy v hledišti svou nádheru. Pres technické prednosti, pres dobrou hru
a pozornost k detailum je americká scéna hluboko v bahne
plochosti, prázdnoty, nevázanosti a sprostoty, ba prostituce.
Zdobnos~ bez obsahu, rozkošnický úcel detinského vyražení potlacily všechnu opravdovou krásu. Básnická erotika se zvrhla
v živel ciste sexuální. Tu a tam prejde jevištem silnejší žur'nalistický kus, na príklad »Paid in Full«; ale každý kus se posuzuje jenom podle toho, jaký má kasovní úspech.
Divadelní reditelé prohlašují, že dávají obecenstvu jenom to,
co od nich obecenstvo žádá, a obecenstv,ol platí štedre za ohlupující nesmysly, které se mu predkládají. Opet týž zacarovaný
kruh. Ale i zde se zacalo reformní hnutí, ne-li dokonce odboj,
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a nekalik malých divadel, divadelních spalecností a dramatikll,
kterí nejsau pouze abchadníky,
na príklad Eugen O'Neill se
svými skvelými hrami »BeyO'nd the Harizan«,
»Emperar
Janes« a »The Hairy Ape«, a Zae Akins s kusy jakO' »Papa«, podali dukaz, že je také americké abecenstvO', jež má smysl prO'
ncca jinéhO' než dile~antský kýc.
Dále máme hnutí malajevištní, jež paskytuje pravinciálnímu
dramatikavi
mažnast vyjádriti sám sebe a baurlivý, kvasící zmatek živata, který jej
abklapuje. Nejmadernejší
a nejpakrakavejší
navayarská
scéna
je dnes »Theater Guild«, jejímž vudcím duchem je Frank Reicher, zakladatel navayarskéha
»ŽidO'vskéha divadla«.
Kanecne
zde pllsabí ruzní evrapští umelci, žijící ve Spajených státech,
a také Americané, inspirovaní maderními hnutími evrapskými,
zvlášte Maxem Reinhardtem,
J essnerem,
Pillartzem,
Pirchanem, Ernestem Schuttem a j., a ti dílem zužitkavávají
umelecky kaslymy a techniku amerických
jevišt, dílem je refarnJlljí.
Mluví-li se a umcní :l literature ve SpO'jených státech, nesmí
se zapamínati na pranikavý vliv tisku. Vetšine Americanu nahražuje casapis knihu, jakO' jim nahrazuje
kina divadla a iluslrovaný casapis umeleckau galerii. Americký živat je tak intensivní a dravý, že se miliany lidí témer nikdy nemahau saustrediti. Jsa zmítán sem a tam v svém »každadenním
šlapacím
mlýne«, v šíleném shanu mest, shledává americký abchadník,
zrízenec nebO' delník namáhavým
nejen myšlení, nýbrž i sama
clení. JehO' smysly patrebují
nejsilnejších
dráždidel.
On jest
stMe v stavu ~rvalé duševní únavy a duševní námaha je prO' nej
nccím témer nemažným. J enam aka ješte reaguje,
ne-li na
lisk, tedy alespó{r na elektrický plakát nebO', na »mavie« (kina),
jen když není predmet príliš jemný. JakO' v Anglii, jsau dnes
v Americe casapisy, kt~ré vlastne prinášejí jenam abrázky a
lémer dO'cela žádný text.
Z americkéhO' filmavéha prumyslu se stal stlrašlivý straj, jenž
disciplinuje americký lid a utvárí jej padle jedné šablany. Pratože se vetšine jehO' výrabki1 nedastává. smyslu prO' umení, styl
a harmanii nebO' opravdavau
krásu, pusabí na ducha jakO' razítka vždy znav u vtlacavané. Kanecne po nem zustává v duši
jakaby vypálené znamení a tatO' znamení je stejné v každém
TatO' strašlivá duševní unifars!;ilc ad Main až pa Kalifarnii.
mace se poCíná ve škale, casapisy v ní pakracují a dovršují ji
kina a Iidavé instituce, havející narmální
americké mentalite,
jakO'na príklad »Saturday Evening Past«.

i

Zajímavý dllkaz prO' ta padávají seznamy knih, jež mely ve
Spojených státech nejlepší adbyt a jsau nejablíbenejší.
TytO'
seznamy se sestavují na severu, na jihu, na západe i na vý:.
chade, ale témcr všude jsau dacela stejné, ba i názvy jednollivých knih jdau v stejném poradí za sebou! Obyvatelé navaan~lických vesnic mají dacela týž vkus a tytéž názary, jakO'
lidé z nebraských prérií nebO' z aranžovníkavých
háj II kalifarnských. A pri tam se Americané domýšlejí, že jsou nejindividualistictejší nárad na svete!
Narmální American pakládá Evrapana,
zvlášte Nemce,
za
v)'cvikavaný autamat, vzešlý z velkavýraby,
za paddajné stvarení bez sebe menší iniciativy, jež se v svých vztazích k státu
a panavníkavi batalí paslušným husím pachadem. A prece práve
u Nemcu je individualismus
- a partikularismus
vyvinut
nej ilneji, jak ukázaly válka a mír. U Americanu však jejich
jednatvárná unifarmita,
»narmavanast«
(»normalcy«)
jejich
ducha ciní tak lehkým avládání mass, že se tamu podiyavali
i ti, kdaž s nimi delali, cO' chteli.
Opiát, pusabící na city, jejž cepuje americký tisk, je beze
vší pachybnosti nejašklivejší
ze všech pratiestetických
a pratiliterárních sil, jejichž úcinky se v Americe prcjevují.
Denním
ti,kem se znetvaruje Americanavi
skutecný obraz sveta, denní
tisk buší denne na city, na nervy, na abraznost davu. On kazí
rec a vytvárí mnažství žarganavých
výrazll, které se papauš-
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vážnejší a krikují, a cynicky vtipný slah, jímž se nakazily
tictejší casapisy.
On vycerpává paslední zbytek pazarnasti
a
kancentracní
schopnasti, jenž ješte zustal uštvanému Americanavi v hodinách jehO' prázdne, zdržuje ha ad ctení vážnejší
knihy;, které by musil venova,ti napiatau pozarnast. Mazek maderníha Americana se padabá nehybné, 'rasalavité hmate, zabalené dO' navinavéhO' papíru.
Umeleckau
a literární
kritiku pravazují
vetšinau nevzdelaní žurnalisté,
nevzdelaní reportéri,
ucitelé a kritikavé, píšící
ve velkém. Odbaj prati jakékali autarite, jenž kdysi byl znakem americkéhO' ducha, ukázal se avšem i na pali kritiky a
vzpecava! se uznati jakaukali kritickau autaritu. Pres ta však
jej jistá úcta ke kritikihn s akademickým
vzdeláním, jakým je
na príklad Brander Matthe\\'s, a ti jsau ješte dnes vládci na
pali umelecké a literární kritiky. Ta jsau však krame nekalika
výjimek
cistc kanvencní
kamentátari,
úzkostliví, pedantictí a
jalaví. Všichni se musí v svých názarech ríditi nepsanými, ale
prísnými zákany, které vládnau na vetšinc amerických universit.
KdO' se pastaví prati tamuta kapitalistickému,
kanservativnímu
a puritánskému
hadnacení
nebO' se jenam adváží kritisavati,
vydává se v nebezpecenství,
že bude ihned zbaven své ucitelské
stalice a že se mu krame taha zavrou slaupce casO'pisu. Nebat macní a bahatí mecenáši amerických universit, lidé, kterí
ucinili tak bahatá venavání a zalažili takavé nadace, neharují
nikterak prO' ideál duchavní politické a mravní svabady, a každé
kacírství
se prísne tresce. Praslulý
prípad profesara
Scatta
Ncaringa, jenž pazbyl své ucitelské stalice na pensylvanské universite,
prataže
hlásal sacialistické
názary,
jež by nebyly
v Evrape pravdepadabne
vllbec vzbudily pazarnast,
je taha
velmi pádným dukazem. Starší americké university,
jakO' na
príklad Harvard a Yale, mají avšem vetší akademickau
sva:l ctihadným leskem histarické
badu a jsau ozáreny mírnejším
tradice, pri cemž avšem nechybí reflexu, starších i navejších,
které sem padají z Oxfordtr a Cambridge.
Pri tam se však
v nich vyvinula zkastnatelast,
vylucující
všechnu pružnast a
znemažnující
vyjádrení
živejšíhO' ducha dnešní daby. A na
starších i na navejších universitách nepestuje se veda prO' vedu,
nýbrž pakládá se za prastredek,
za lepší výzbraj prO' živatní
baj, za zkrácenau cestu k úspechu.
Za takavých akalnastí arci nemllže Amerika zraditi žádnéhO'
Lessinga nebO' Sainte-Beuva.
Mezi kritiky, kterí nebyli prafesary, zaujímal
nedávnO' zemrelý James Huneker
nepochybne
prední místa.
Byl z prvních, kdaž své krajany
seznamavali
s moderními
hl,utími, silami a asabnastmi
evrapskými.
Náš nejstatecnejší
a
nejsilnejší kritik je dnes baltimarský
H. L. Mencken. Mencken
Je pravý abrazabarec.
Píše lidavým, ba žer tavným tónem, jehož je však daleka všechna pralhaná
demakratická
retarika.
JehO' lagika je témer vždy bez kazu;
Mencken pusabí jakO'
dsvežující vánek v matném, bídném vzduchu americké kritiky.
Bije kalem sebe mecem i kyj"em a má, caž jest mezi americkými kritiky zjev nejvzácncjší,
nepadpIatnau
duševní pactivast a kausaVÝ humar, jenž se v svém vrchalném výraze nebezpecne datýká hranic fraškavitasti.
Jeho slabinau je, že není
vždy práv estetickým
i citavým hadnatám,
pratože neproci{lije vždy dakanale lyrickau krásu a vzrušení, a pak ta, že
píše buršikasním
slahem, jenž nikterak
netkví svými kareny
v hlubinách reci, nýbrž je namnaze slátán z tríšte denních výrazu. Ve vadách Hunekeravých
a Menckenavých
a pad vlivem
anglických a evrapských viaru zacíná se dnes v Americe tvariti navá škala, jež pracuje nikali se starými, zdedenými kanvencními farmami, nýbrž se skutecnastí.
Pri. tam pri všem by byla dacela falešné domnívati se, že literatura nemá v Americe valnéhO' významu. N aapak, literatura
je ve Spajených státech velkaprumyslem.
Ta par,máme hned
z místa, jež zaujímá knižní kritika v amerických casapisech,
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z tlustých literárních príloh velkých denních listu, z odborných literárních casopisu, ze spousty clánku obratných spisovatelu. Chci jenom ukázati ráz a pusobení sil, jež se staví
v cestu vzniku velké ~ opravdové literatury a jež brání tomu,
aby byla Po zásluze ocenena, kdyby snad vznikla. Pokud jsou
knihy jednak zábavou a rozptýlením, jednak zbožím, shledáváme se s ohromným zájmem o ne, zvlášte mezi ženami, nebot
zahalecnou trídou jsou v Americe ženy. Pro ne musí spisovatel psáti, hudebník hráti, malír malovati. To arci vede k zženštení umení a k vytvorení ženských merítek, jimž se musí
všechno americké umení podrobiti, nebo zahynouti. Americká
žena tvorí sensacní úspech "taháku«, "best sel1ers«, jak se nazývají nejoblíbenejší romány, vycházející v ohromných nákladech. A jestliže je americká výpravná literatura prebohatá príbehy o horké krvi, fantastických a dobrodružných hrdinstvích,
o širokoplecí mužnosti, máme v tom ve všem jenom sentimentální reflex, ssedlinu americké ženskosti, romantický kult herou.
Chybí mužná duchovní nota, velké vznety, opravdu silné
vášne, pravdivá žhavá inspirace, mohutný epický vzlet, pravý
heroismus: to jsou živly, jež se ješte neobjevily v moderní
arr.erické poesii a próze. V americké literature vládne sesterstvo
slabošského surogátú kultury, Chautauquy, nedelní škola a neju'ocne]s! ze všech amerických idolu, "mladá dívka«.
Známá je anekdota, jež je príznacná pro tento prevládající
ženský vliv. Vydavatel casopisu "Lady's Home Journal«, roztomilý Eduard Bok, prijal pred mnoha lety, ješte než prišel
zákaz alkoholu, povídku Rudyarda Kiplinga, v níž nekteré
mužské osoby pily víno, ba dokonce whisky. Bok nechtel uraziti své nescetné citlivé ctenárky, a proto! poslal Kiplingovi telegram, zda by nemohl nahraditi alkoholl nejakým jiným nápoj cm. Kipling mu obratem telegrafoval: "Dej te si tam moucku
pro deti!«
Albert Bigelow Painem, prítel a životopisec Marka Twaina,
vypravuje, že madame Clemensová, manželka slavného humoristy, vplula jednoho dne se zlovestným výrazem do pracovny
svého chote a ptala se ho, kde že lze nalézt mrzké výrazy,
o nichž jí bylo práve receno, že jich Twain užil v "Dobrodružstvích Frantíka Finna«. A Twain musil, jak sám praví,
s hanbou doznat, že ta místa vynechal, když jí predcítal rukopis. A dodal: "Jenom geniální lhaní mne zachránilo, že jsem
vyvázl se skalpem.« Predstavme si velkého nemeckého, anglického nebo francouzského spisovatele, kterÝ' b)" takto nechal nakládati se svým dílem, svou recí nebo s sebou samým!

Mnohoženství tedy není u muslimani1 zakázáno, aniž JSOll
rozluky vázány velikými tcžkostmi. Ponevadž tyto zjevy nejsoll
však v islamském svete nikdy prijímány sympaticky, jsou obe
tyto otázky (mnoho ženství a rozluka) vždy, a tedy dnes, predmetem diskuse, a to nikolliv ze zásady, ale pro hledání vhodných prostredku k potírání, eventuelnc omezení obou techto
zjevu. Jak stojí v koranu, jenž je hlavním pramenem pro celý
spolecenský život muslimanu, presne vymezeno ajetem (vctou):
"Fe - enkihu ma tabe lekjum ... «, že je mnohoženství pripušteno v omezeném poctu, a rozluka je v podstate dána v rllce
mužovy ("Etalaku li - men ehaze bissoki«), a proto nelze
z principu odstraniti ani jedno, ani drllhé, a je obé vázáno
dosti težkými morálními i hmotnými podmínkami.
Mnohoženství je vázáno nevyhnutelnou potrebou mužovou,
nebot jediná, žena muže být dlouho nemocná nebo neplodná,
a muž bud chce míti ženu nebo má touhu po potomstvu. Mnohoženství je nejvíce vázánol mužovou hmotnou a morální možností uspokojení dosti tíživých povinností vuci ženám. Islam
stojí na stanovisku, že se nešírí. zkáza mrave! a že se množí
potomstvo, á proto v prípade potechy dovoluje i mnohoženství
- s dobrým úmyslem, aby se tím zmenšily težké následky
bludnéhd života pro celé lidstvo.
Islam sveril rozluku 'takrka výlucne mužovi a neomezil ho
nijakými duvody, ale ucinil hol vázána trestem a težkými materiálními následky v prípade neoprávneného postupu a zneužití tohoto predpisu.
Uvažuje o prirozené slabosti ženy, jejím citlivém temperamentu i vetší touze po pohlavním živote, i mužovu sílu, i bázen
pred následky rozluky, islam vlo~il jaksi vše na mužovu cest.
Islam dal zároven právo i žene, že i ona muže rozvázati manželství, použije-li pri tom postupu urcitých práv, takže ji takrka v osobních právech postavil na roven mužovi. Ponevadž
v soucasné dobe je této výhody casto zneužíváno na škodu druhého, slabšího - ženy, islamští filosofové-právníci za pomoci
Mohamedem vysvetleného koranu urcili jisté težší podmínky
a svémocnou rozluku po vuli mužove spojili s dosti citelnými
hmotnými dusledky.
Islamští filosofové jsou plne presvedceni, že mnoho ženství je
pro lidstvo dobré a užitecné, treba; na pohled ošklivé a nesnesitelné - a prece prirnzené, není-li ho zneužíváno, nebot zmenšuje rozklad mravnosti a prostituci, rozmnožuje potomstvo a
zarucuje zdravý dorost a cistotu manželského života.
Rozluka je rovnež prirozená a praktická vec, není-li jí zneužíváno, nebot není duvodu, aby byl nekdo nucen násilím žíti
v manželském svazku, i když se to stalo nemožným, a i když
existují v manželství vecné nesváryi' jež konecne dávají jednomu ci druhému manželskému druhu, aby žil nemorálním životem, jenž škodí celému lidstvu.
H afiz A. Bttšatlic:
Trebaže jsou obe tato ustanovení na první pohled nesympatická, nejsou v principu nepochopitelná a neprirO'Zená. Co více,
mnohoženstvf a rozluce u muslimanu.
jsou lidstvu bezpodmínecne potrebná. Máme v praktickém žiTento clánek je z pera konservavote príležitost videti, že se podobné prípady dejí i v zemích,
tivního moslima, který hájí tradicní
kde je toto zakázáno nebo jinak normováno, kde není možná
rády. Otiskujeme jej pro informaci a
prineseme budoucne vylícení sexuel- ~ definitivní rozluka, a kde je mnohoženství neprípustné a prísne
ních pomeru v moslimstvu, jak se
zakázané. Vidíme, že lidstvo v onech zemích není schopno, aby
jeví pokrokovému smeru.
se drželo norem odmítajících mnohoženství a rozluku, ale kazí
Komu jsou blíže známy právní príkazy víry muslimanské,
monogamii, žijíc nedovolene v polygamii, nicíc tím duševní
tomu je známo, že je muslimanum dovoleno uzavírati v živote
rovnováhu jednotlivoovu i cizí život rodinný, což pusobí spovíce manželství, že mohou míti najednou až ctyri ženy. Ale
lecnosti škody ve smeru morálním
materiálnírrL
uzavírání více manželství vázáno je na podmínky, které jsou
Proto lidstvo v onech zemích hledá dnes zmenu onech nevýslovne jmenovány. Muž má právo na rozluku manželství
udržitelných a neprirozených ustanovení, .a vidíme tak, že se
v každé dobe, bez ohledu na ženino svolení*), ale s urcitými
hledá lék v civilním manželství, jež má islam už pres 1300
z toho plynoucími dusledky. Mnohem ridší jsou prípady, kdy
roku. Dnes existuje ve Francii zvláštní spolek, jenž pracuje
na rOlZllukumá právo žena - bez mužova svolenÍ.
na tdm, aby se zavedlo mnohoženstvÍ. Je to nepopíratelno, že
mnohoženství i rozluka jsou trapné veci,.' jale je i islam na* Poukazuji na poslední vzrušující prípad v Turecku, kde
zývá, zejména rozluka, jež je mu "kabih«, ale prece jim dává
Mustafa Kemal paša zapudil svoji ženu Latife-Hanume.
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nost pred nezákonnou polygamií i absolutní nerozlucitelti manželství, drže se zásady: ze dvou zel je nutno voliti
skutecnc je menší zlo V; mnoho ženství a rozluce, než v jezáka;iu, jenž zpusobuje rozklad, prostituci, nezamezitelný
v živote a vecnou nenávist. V zájmu rovnoprávnosti ženy
vi mužovi by se mohla položiti otázka: proc není dovoleno
mnohomužství,když je už dovoleno mnohoženství? Odpoved
jednoduchá: Hlavní úcel manželství, množení .lidstva, by tím
1 úplne ohrožen, a zmizel by úplne, což není úcelem tohoto
ta. Sama bezplodnost je ženám nejnesympatictejší, a ženy
celou svou prirozeností utyáreny jako nivy plodnosti.
Na základe všech uvedených duvodu je jasno, že zákaz
ohoženství v.1bec není oportunní, ac to není nemožné, a že
ezení tohotO' je lidstvu potrebné, jako i rozluka, v zájmu
ého lidstva. Toto a takovéto myšlení zastupují dnes skoro
ichni musHmanští právníci.
edávnobyla v tureckém parlamentu na denním porádku rozava o projektu zákona práva rodinného, v nejž byla pojata
nstanovenío mnohoženství a rozluce. O této otázce byla zajena anketa ve veškerém tureckém novinárství, jíž se ve
cné cásti súcastnily i ženy. Jak známo, nej vetší cást ana diskusí se vyslovuje pro naprostý zákaz mnohoženství
omezení rozluky. Mohu uvésti názor proslulého universito profesora práva na carihradské universite Abdurahman
unib efendiho. Vážený carihradský deník »Vatan« poslal neo k jmenovanému profesorovi svého redaktora, aby ho poal o vyslovení názoru v techto otázkách.
Universitní profesor odpovedel takto:
_ V koranu je aja (veta), jež zní: Žente se s onemi žei, které se vám líbí, berouce si po jedné, po dvou, po
h, po ctyrech. Ac je tato veta. recena imperativue, vedí oni,
rí jsou zasveceni v právní filosofii, že toto znací dovolení
hoženství - což neznamená, že mnohoženství je rozkaz,
Ý se musí plniti za každou cenu. Mnohoženství
je, jak jsme
eli, prípustné, ale není bezpodmínecné, nebot ti, kterí chtejí
t více než jednu ženu, musí je v tom prípade ubytovati
e oddelene, a, což je nejtežší, venovati se jim úplne stejne
náklonnosti, lásce i v pohlavním obcování. Uspokojovati
hno toto je velmi težké, nerkuooli nemožné. Tyto težkosti
tf pro každého, a pro toho, kdo je materiálne velmi dobre
ován, tím více. Predpokládaje, že tací bohatí lidé mohou
'iti materiální potreby svých žen, není jim toho možno
citech a lásce. Zde by se mohlo pripomenouti, že povinnost
woprávnosti v lásce není predepsána. Clovek nevládne sám
bou. Není možno milovati Mucasne tri-ctyri .ženy. Mimo
vezmou-lise v úvahu všechny podmínky, kterými je vázáno
hoženství, muže 'se klidne ríci, že je neprípustné.
v kou stojí: »Ac pecujete se strachem, abyste byli vuci všem
ženám spravedliví co nejprísneji, lnete s láskou k jeA
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iné!«

Ve všech zákazech, které jsou predpisovány pro jednot!}vé
Vitévady lidské, jednalo se o to, aby se všem temto vadám
ešlo. Príkladne;opojné alkoholické nápoje nebyly pri
• tku islamu zakázány, ale jejich požívání bylo pozdeji
jdríve zakázáno cástecne a potom úplne. Podobne tomu bylo
U otroctví. Tento. argument je tlak silný, že výhody argumentu
llruhého(mnohoženství) rovnají se vlastne nule. Když se ješti;
ftZD1ev úvahu právnické pravidlo, že »potírání zla je užitecnejšl než privodování užitku«, vyvstává nutnost dávati prednost onem užitkl:'1m,které vyvstávají z jednoženství pred nepeknými následky, které privádí mnohoženství. U mnohožentví mela by býti uplatnována uvedená prísnost, nebot. islam
d1tel i toto omeziti, a omezil je težkými podmínkami. A z tohoto mužeme vyvoditi záver:: že je naprostio ošklivé míti více
ž jednu ženu. A skutecne, právnímu zavedení jednoženství

551

brání dnes jedine predpisy víry. A poncvadž podmínky mnohoženství nespadají v podmínky dobré ~dnoty manželství, a ponevadž; je mnohoženství právne platné, obejdou-li se podmínky
citového rázu, plyne z toho, že každý, kdo bez ohledu na težké
podmínky( mnohoženství bere si vícer.o žen, prohrešuje se proti
predpisum víry, z cehož plyne resultát, že každý rozumný a
zbožný muž nebude si bráti více než jednu ženu.
_ Dle tohO' bychom mohli i mnoho ženství zakázati zákonem?
- Nesporne, že bychom to: mohli uciniti, nebot je pravidlo,
že ve vecech, které jsou »mubah« (je totéž - plní-Ii se, ci nikoliv), muže zákonodárce postupovati v obecném zájmu, jak
uzná za nejlepší a; nejvýhodnejší. A ponevadž je mnohoženství
celou svojí povahou »mubah«, muže je parlament i zakázati
zákonem.
_ Praví se, že mnohoženství podporuje vzrust populace, a že
z neho plynou li jiné výhody. Co vy o tom myslíte?
- Nejsem z tech, kterí myslí, že z mnoho ženství plynou výhody, nebot i oni právníci, kterí jsou pro mnohoženství, praví
jedine to, že je to pouze prekážka pro nedovolený pohlavní život. Ale ženitba nesmí se bráti pouze s toho hlediska, nebot
stvorení rodinného života nemá pouze vytcený úcel. Hlavním
úcelem ženitby je, aby byl mezi obema manžely svorný život,
usmernené city, aby se oba doplií.ovali citove, a i ve výchove
detí. Ve=e-li se toto v úvahu, je jasno, že rodina musí býti
postavena na pevném základe, což je možno jedine v jednoženství. Pokud se týce predstav, že mnohoženství zpusobuje
zvetšování populace, myslím, že tyto myšlenky nejsou správné.
Mnohoženství nikdy nikomu neposloužilo, ani nemelo nejakých
zvláštních dusledku. Žaluje-li se dnes, že obyvatelstva nepribývá, není Uo vždy jen následkem mála porodu, ale toho, že
se o detský život náležite nepecuje, a že se v rodine nevenuje
dostatecná pozornost výchove detí. S mnohoženstvím se dnes
setkáváme jedine v našich vsích. Následkem dlouhých válek je
zmenšen pocet mužu, a proto si muži berou více žen, kterých
užívají pri polních pracích. Kdyby se dnes mnoho ženství zrušilo, pracovaly by. ženy, které dosud pracují bezplatne, jedine
za plat.
- A co myslíte o rozluce - propuštení ženy?
- V jedné hadisi (prupovedi) Mohamedove stojí: Nejhorší
»halal« (spuštení) u Boha je propuštení ženy. Co'ž znací, že
rozluka je svobodná, dovolená, ale mimo to i nejhorší vec.
V ocích zákona není rozluka prijatelnou, není-li pro ni nejvážnejších duvodu a nelYdsunutelná potreba. Proto jsem pro omezení rozluky. Ve,zme-li se v úvahu i to, že "na první pohled byla
by pravidla o omezení rozluky v rozporu se zákonem, a vezme-li
se v úvahu celkO'Výdaný stav, je prece jen zrejmo, že by to
prece jen odpovídalo duchu šeriatu. Proto bych chtel, aby se zákonem presne vymezily podmínky rozluky. Zákon neche vyreší
otázku tak, že ani muž, ani žena nemohou míti neomezené právo
na rozvod manželství - na propouštení, že mohou rozvázat
manželství jen po vzájemné dohode a se svolením obou, a nikoliv jedince. Vyslovení rozsudku o rozluce necht prísluší pouze
soudu, ale pri tom necht je dbáno toho, aby lehkomyslne nebyla
ruinována rodina, a aby byla chránena práva nedospelých detí.
Aby mela žena právo na svobodné rozvázání manželství, jako
má muž, je predvídáno, že muže toto právo vnést ve smlouvu
pri uzavírání manželství, aby mohla v daném prípade, treba
bez mužova svolení, rozvázati manželství. Pri této smlouve
muže žena zavá,zati muže, že mimo ní nesmí míti žádné jiné
ženy, a kdyby toho nedbal, 'že má právo na rozvázání manželství i bez jeho svolení.
Podle toho všeho je profesor Munib efendi pro absolutní zákaz mnohoženství a pro omezení rozluky. Ale zákonodárný
výbor tureckého parlamentu neprijal jeho stanoviska, zustav
v principu pri mnohoženství, ale s jasnými omezeními pro muže
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1 zenu. Tak vnesl ve smyslu zásad koranu v projekt zákona,
že v manželských vecech se v, každém jednotlivém prípade,
nastane-li spor mezi mužem a ženou, urcí soudem lidé, a to
jak z mužovy, tak
z ženiny rodiny, kterí se mají rozvadené
manžely pokusiti usmíriti. A teprve potom, když se smír nepodarí, zakrocuje sám soud.
Stanovisko toto je úplne v duchu starých zákonu, zatím co
stanovisko prof. Munib efendiho šeriatuJ odporuje a je pod silným vlivem emancipace ženy. Po našem náhledu lze souhlasiti
s obema názory, a je težko rozhodnouti, který je správnejší a
užitecnejší pro lidstvo. Jak jsme predem vysvetlili, jsme pro
omezení, a nikoliv pro absolutní zákaz mnohoženství a myslíme. že toto stanovisko souhlasí se svobodou cloveka, která
se nesmí jen tak lehce spoutávati a omezovati.
Záverem je nutno pripomenouti, že v moslimských krajích
Jugoslavie, ac jsou od vždy rídké prípady mnohoženství, postup sdudu byl vždy v duchu co nejvetšího omezení nesympatického mnohoženství, a proto sej"nedovoluje bráti si ženu bez
dí'tkazl'l. že mužovi je skutecne potrebna ješte jedna žena, a že
bude moci plniti povinnosti ví'tci obema ženám.
Pravda,
v praksi povstávají veliké težkosti, nebOf je zvykem, že se
snoubenka nejdríve odvede do domu mužova, a teprve potom
je svatba, ale i to se hledí uvésti v soulad se zákonem. V nejno'vejší dobe snahy zákona podeprel i stát predepsáním vyšší
taxy za ženitbu. I v otázce rozluky st'1usiluje o její omezení,
a celkem bylo dosaženo toho, že se rozluky dejí po vzájemné
dohode. V manželských sporech se usiluje o usmírení obou
manželí't, a postupuje se celkem tak, jak se nyní v Turecku
zavádí zákonem - smirováním muže 1 zeny, což se darí ve
vetšine prípadu.
Preložil Frant. Bicek.
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Psychologie
Co zajímá deti z pohlavních otázek.
Cesty k poznání pohlaV'llího života detí jsou témer zataraseny, zejména pokud jde o díte prttmerného typu. NeCQl se
dovídáme z autobiografických zpovedí velkých muží't a žen,
ale Zde práve jde o jedince vynikající nad prúmcr; mimo to
nelze se nikdy spolehnouti, zda pri vzpomínkách v dospelém
veku nejsou sexuální zažitky z mládí zabarveny podle pozdcjších životních zkušeností. Jiným pramenem poznání jest materiál sebraný freudovskými psychoanalytiky - ale zde jde
o prípady vetšinou psychopathicky zladené. Anketa jest pak
u detí nepoužitelna!
Proto jsou nanej výše cenné a pozoruhodné zkušenosti, které
štastná náhoda prinesla do ruky ruské lékarce F. Lossji, -'1
o kterých ppdal zprávu v »Zeitschrift fiir Sexualwissenschaft<:
dr. S. Weissenberg.
Jako školní lékarka mela slecna Lossji na starosti dvc elementární školy v Odesse; celkem 600 dctí ve stárí 9-17 let
a obojího pohlaví. Všechny deti byly telesne i duševne zdravé
a pocházely vesmcs z kruhí't delníkí't a malých zamestnancí't.
Jedna ze škol byla výhradne židovská, druhá národnostne smíšená. Deti byly celkem dobre vychovány, zdvorilé; nikdy se
u nich neobjevoval cynismus, neslušnost. Významné jest, že
na záchodech nebylo onech známých kreseb nebo nápisí't.
Jednoho dne se st<40, že v šesté tríde jedné ze škol byl
ltkarce predán kolektivne vypracovaný seznam otázek: 1. Co
jest to pohlavní pud? 2. Co jest vášen a jaké jsou její príciny?
3. vývoj clovcka. 4. Na cem záleží telesná výška cloveka?
S. Proc jsou pohlavní orgány porostlé chlupy? 6. Proc hoši
nemají menstruaci?
Lékarka si vyžádala k zodpovedení techto otázek cas na rozmyšlenou. Dríve však ješte, než se na o'dpovedi priprayila,
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usnesly se deti, že povesí ve škole schránku, do které budou
házeti lístky s napsanými otázkami. Návrh se zalíbil a byl
prijat i na druhé škole. Bylo zrejmé, že na obou školách to
vrelo sexuálním zájmem a že tento zájem našel volný a
uprímný prí'tchod k lékarce, která si zjednala úplnou duverU
detí. V málo dnech byly také schránky na obou školách plné:
celkem se sešlo 154 otázek od 120 žákí't a žákyn.
Žádná z techto otázek se netýkala všeobecné zdravovedy,
ale všechny byly rázu více méne sexuálního nebo alespon sexuálne podbarveny. V obou školách byly otázky podobné. Pouze
v jednom prípade byla položena otázka, zda bude veda jednou
schopna prodloužiti lidský život. Tato' otázka prý souvisela
se smrtí Leninovou. Podle! st'árí detí byla ovšem fronta otázek
rí'tzná: šlo 01 rí'tzné stránky sexuální.
Zajímavé jest, že u detí
ve stárí
9-12 let nebylo
vubec sexuálního zájmu. Ostych vuci dotazum a vubec vuci
myšlení v sexuálním smeru jest prý vyloucen, nebot tako'výto
stud jest - jako projev rozvažování - myslitelný spíše u detí
starších. Vedle toho se lékarka tešila duvere a príchylnosti detí.
Spíše se zdá, že u techto detí nebylo skutecne žádného sexuálního zájmu. To by ovšem svedcilo silnc proti l'reudovu ucení,
že sexualita lidského zárodku se projevuje témer již v deloze
matky, a spíše pro to, že díte dosti dlouho zustává prosto
se/xuálnosti až do puberty.
Zcela jinak tomu však bylo u žáku a žákyn ve v e k u
12-14 let. Otázky byly zde tyto:
1. Ve kterém veku se objevuje mesícní výtok?
2. Kolik let se menstruuje?
3. Muže menstruovati dívka, která nemá prsí't?
4. Proc menstruuje dívka 131etá, ale jiná ls1etá ne?
S. Proc nemenstruují
všechny dívky stejne dlouho, jedna
jen 1 den, jiné až 7 dní?
6. Muže žena žíti bez mesícního cištení?
7. Proc muži nemají žádného mesícního cištení?
8. Jak se deje cištení krve u muže?
g. Co to jest mesícní cištení? (Ptá se 16letý hoch.)
10. Jak se narodí díte?
II. Proc muž nerodí deti?
12. Proc žena bez muže nemuže roditi?
13. Muže žena, i když jest neprolvdaná, míti dcti?
14. Proc i mnohé provdané ženy nerodí?
15. Proc zvírata rodí najednou mnoho mládat, ale žena jen
jedno díte?
16. Proc na obliceji muže rostou vousy, ale u ženy ne?
17. Proc má žena prsy, ale muž žádné?
18. Proc prsy, když rostou, bolí?
19. Jaká jest to nemoc, ta onanie?
Tyto otázky ukazují, že deti v dobc puberty hlavnc a v prvé
rade zajímají zmeny, které v té dobe prodelává jejich telo.
Mnoho z devcat ve veku 12-14 let pocíná již menstruovati,
mnohý hoch zažil již svoj polluci, nadra rostou, nastává
ochmýrení pohlavních orgánu. Velmi mnoho zajímá menstruace
(otázky C. l-g) a to i hochy (otázka C. 9). Uvedomují se
pohlavní rozdíly a zejména fakt, že dcti mají jen ženy, ale
že jistá souvislost s mužem jest zde prece (otázky C. 10-15).
Telo jest podrobne sledováno (otázky C. 16--18); že pri tom
se o poznatcích též diskutuje, a tom svedcí otázka C. 20. Poznání o pohlavních funkcích a uvedomení pohlavního pudu
zde však není.
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U detí ve v e k u 15-17 let se situace již mení. Od techto
detí byly otázky následující:
1.
2.
3.
4.

Co ta jest pohlavní zralost?
V které dobe se projevuje pohlavní zralost?
Jaké jsou známky pohlavní zralosti?
Proc jest muž nutkán k žene?
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S. Co to jest

pohlavní pud a jaké jsou jeho príciny?
6. Jak se lze zbaviti pohlavního pudu?
7. Jest milkování ve škoqe prípustno?
8. Jak se oplozuje ženské vajícko?
9. 'proc rodí neplnoleté devce?
10. Jaká jest to nemoc syfilis
a proc jest oznacována .jako
nemoc špatná?

II.

Jaké následky má pohlavní zdrželivost?
Muže muž umele vypustiti své semeno?
IJ. Jest zadržování semene škodlivé?
1.1. Jaké jsou následky
onanie?
IS. Proc nazýváme syfilis gonorhoe
nemocemi vellerickými?
16. Jaký jest rozdíl mezi syfilis a gonorhoe?
17. Jak se rozlišují syfilis a gonorhoe?
18. Co to jest paederastie?
19. Co to jest lesbická láska?
20. Jest pohlavní styk v dobe tehotenství
prípustný?
21. Jest pohlavní styk v dobe menstruace
prípustný?
22. Proc se objevuje
potreba lásky u hochu
a u devcat
v dobe, když se mení v muže a v ženu?
12.

23. Proc mají lidé nejprve zájem jen na duševním
když prijde láska, objeví se i potreba pohlavního?

2~. Proc žena a muž bydlí v jednom
steli, i když láska byla již zmizela?-

pokoji,

a pozdeji,

v jedné

po-

2S, Proc pohlavní ukojení
jest u neprovdané
ženy pro ni
cesmazatelnou h;mbou, když naproti tomu muž muže i po
dlouhých výstrednostech
a nejruzncjších
nákazách
oženiti se
se zdravou a cistou' dívkou?

26. Jest slabost ženy zákonem prírody nebo pouze následek
trvajícího podmanení a nicnedelání?
27. Prijde doba, kdy
žena bude muži telesne rovnou?
28. Jak se upraví sexuálnJ otázka v socialistickém
ráde?
29· Odkud vzniká prostituce
a jak ji možno potírati?
30. Proc prostitutky
nemají detí?
31. Proc jest muži težší p0'I'ouceti' svému pohlavnímu
pudu
a proc musí používati prostitutek?
33. Jelikož pri daném sociálním porádku jest pro mladého
muže nezbytné, aby se uchyloval k prostituci,
proc má býti
tato pronásledována? Nebylo by lepší dohlížeti na zdravotní
stav nevestincu?
33. Kdyby prostituce
nebyla místem nákazy,
bojovala
by
potom proti ní sovetská vláda?
34· Dejme tomu, že by žena nebyla již více soukromým
majetkem a oddávala se volné lásce; nebyla by pak více nositelkou nákazy a byly by takovéto pomery lepší nežli prostituce?
35· Jestliže muž má ženu, proc potom styk s prostitutkami?
Jest zrejmé, jak pohlavní zájmy detí od 15 let se již podstatne mení. Zmeny tela a jeho funkcí, jak se objevují pri puberte, je již nezajímají. Žádný z lístku od techto detí neobsahoval prý podobnou otázku. S temito vecmi se deti již seznámily. Nyní je spíše zajímá, co z techto zmen pro jej ich život vyplývá a co mají delati, vlastne co se dá delat. Zároven však
vzniká i otázka, má-li se to neb ono delat - tedy nábeh k sexuální
ethice. Do veku 16 let jest ovšem ješte jistý prechod, jak vidíme z otázek c. I-lO. U detí I7letých jest však presun k sociálne-ethickému chápání
sexuality
zcela zrejmý.
Zároven
ovšem dovídají se deti již o následcích pohlavního života, o pohlavních nemocech. V této dobe objevuje se však již i rozdíl
mezi hochy a devcaty, kterého dríve nebylo. Jest to patrné na
ruzném rázu otázek; od hochu pocházejí otázky císlo II-22,
od
devcat otázky císl-o 23-29. Otázky hochti ukazují na mnohem
vetší obeznámenost se sexuálními záležitostmi.
Mnohý z hochu
ochutnal v tomto veku již ovoce poznání a jich zájem jest již
»odboroejŠí«. Dívky se stále ješte tážou více naivne a mají
vetší zájem o lásku než o pohlavnost. \Neissenberg
soudí, že
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tento rozdíl možno vyjádriti
tak, že hoch jest sexuální, dívka
jen erotickou. Pro to mluví prý i to, že otázka zdrželivosti
zajímá jen hochy, kdežto dívky jsou vuci ní netecné. S tím
souvisí i to, že onanie a ovšem i zájem o ni jest rozšíren více
mezi hochy. Hoch se vubec snaží, aby byl na poli pohlavního
živ,ota dobre a i prakticky obeznámen. Dívky se zajímají více
o lásku a vedle toho o sociální postavení ženy a jeho mravní
pozadí v pomeru k muži. Jak u hochu, tak i u dívek lze ovšem
konstatovati
i vlivy literatury
a verejných diskusí stranických
i politických.
Hodne ostré jsou rozdíly mezi hochy a devcaty otázky týkající se zejména prostituce. Otázky cís. 29-31 jsou od hochu,
otázky cís, 32-35 od devcat. Hoši se ptají opet odborne-prakticky, objektivne, dívky dotýkají se prostituce více subjektivne,
vidí prostituci
jako zlo, které by se melo
odstraniti.
Weissenberg
vidí v techto projevech pohlavního zájmu detí
predne' doklad toho, že díte jest v jádre sexuálne ciste smýšlející a do veku 12 let jest sexuálních záj mu vubec prosto.
Naopak však tam, kde sexuální zájem jest již probuzen (po
12tém roce veku), jest velice živý a opravdový.
»Deti více
vedí nebo alespon chtejí více vedet, než by se zdálo.« Tohoto
prirozeného zájmu má býti využifu prímo v jeho bezprostrednosti a živosti pri t. zv. pohlavní výchove. Nesmí se s ní
však zacínati dríve, než tento zájem zde jest. Vek 12 let,
by se zdál býti pocátecní hranicí. Tato výchova musí ovšem
býti rozlicná podle pohlaví: hochy zaj ímaj í j i n é otázky než
devcata. Má-li býti pohlavní výchova správná, musí zachytiti
skutecný zájem dítete. Velice výmluvným
jest v tomto ohledu
prání napsané na jednom z Hstkú: »My, skupina devcat, prosíme, abychom byly pouceny ne o onanii, která spíše zajímá
hcchy, protože je mezi nimi více rozšírena, ale o menstruaci.
Nekteré z nás cetly Foreldvu S e x u á n í o t á z k u, ale i tam
jest mnoho o onanii a jen málo q menstruaci. Prosíme, pokud
možno, projednati
s hochy a s devcaty jen to, oc do>tycné poZlatá slova prý, která podle
hlaví má nejvetší zájem ... « Weissenberga
by si meli dobre zapamatovati
všichni, kterí mají
-ký.
s detmi co delat'.
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Slovanstvo
Jaroslav Adlof:

Nekolik obrázku o slovanském zdraví.
(»M 1 a d Ý S lov a n h led á s v u j s v e t.« IX.)
Pri veškeré oblibe a úcte k cÍslllm nemlIžeme nadepsat tuto úvahu tak, jak bychom chteli, htulem »nekolik císel o slovanském zdravÍ« nebo nejak podobne.
Bylo by ,to jiste vedectejšÍ a asi, vubec správnejší uvéMi císla statistjk a teprve podle techto císel skonstruovat obraz, diagramy, krivky, ale jednak to vllbec nejde a i kdyby ,to šlo, nebyli bychom asi mnoho blíže
pravde, meli bychom jen tu pravdu vyjádrenu v, císlech.
Myslíme totiž, že konec koncu nestací nebo nelze
merit vždy zdraví národa na centimetry nebo vážit je
na kila Doba, kdy lidem imponovali jako symbol a
vzor zdraví, bohatýri, kterí dovedli házet nebo »pohrávat si palici ctyricetipudovou«, což jest asi ,tak našich
šest set padesát ubohých kilog-ramlI, jest už príliš dávno za námi, byla-li kdy v;uhec. Kdybychom chteli posuzovat zdraví moderních »bohatýru«, neužiLi bychom
asi vubec už hrubé váhy, spíše bychom použili - zkoušky krevní podle metody Borclet-Wassermannovy,
neh
doba je taková i bohatýri jsou _dnes tací ...
Otázka, kterou bychom chteli položit, je: opravn'ují
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nás naše zkušenasti z daby válecné a kusé naše vedavati velice apatrne, at už beží a jedince ci a celé námasti z doby paválecné, abycham nejen verili, ale byli
rady. Budaucnost má kanecne každý <l! pochybujeme,
že nekdO' mel budaucnast nejbudaucnavatejší, bud si to
i pevne presvedceni a tam, že my Slavané jsme aprati
rasám jillj'"m, Anglasasum, Germánum, Ramánum a nejaký Slavan ci kdO' jiný. Umírají ve svete i mladí a
zdraví tvarové, zdraví a mládí samo a sabe nezarucuje
pad. rasau mladší, zdravejší a tedy zkrátka »rasau
žádnau zvláštní budaucnast ani jednatlivcLlm ani nábudaucnasti«?! Jsau Slavané rasau s jádrem nade všecky astaní zdravým a pevným, jak hlásali našim atcLUTI radum ani rasám.
starí slavjanafilavé a jak dakance verili i nekterí z naAle kdyby to byla pravda, že k '»budoucnasti« stací
šich neprátel?
mládí a zdraví, je treba ptát se, kdO' a jakým zpusab~
Nebyla by dabré,
cekati až nás presvedcí cizina
dakázal nebO' dakazuje, že Slavané jsou nejak abzvlás~e
a tam, jad jsme, nebylo by dobré cekati, až cizina nezdravá rasa. Polažili-li bycham tutO' atázku ruzným h·
jen palaží tytO' atázky, ale hned bude adpavídat. Nedem; dostali bycham asi velmi ruzné adpaved!: me~i
mela by smyslu cekati na statistiky, kterých se mažná
nimi nekteré nám naprasto neprízn:v,é. Je ta ZajlmaVe,
ani za deset let nedackáme, nebat není recena, že každá
že až dasud žádný Slov,an se nad fakty nám neprízniv,edecká statisika musí bý,t c,enná a pravdivá, prata vyvými mnoho nepazastavil, a prec na príklad Jakta sta·
hýbáme se dakance úmyslne i sta,tistikám dnes na pr.
tistik ,amerkkých jsau prO' Stavany prímO' vražedná.
z Ruslm afióelne podávaným, nebot jsme presvedceni
Americtí eugenikavé totiž, ,:,ubec l1;ejsau. presvedce~!,
o tam, ž,e mnohé veci vypadají jinak i tehda, dívá-li
že Slované jsou rasa »kYPl'Clzdravlm a sllau a nadeJ'
se na ne Cechoslovák v Maskve sedící a dívá-Li se na nastÍ«. Ve statistikách
amerických, uverejnených pr:
ne Cechaslavák
jen trachu dále na západ palažený.
bajích proti evropské emigraci, paré1Jdují Slované mezi
Statistiky ceské samy a sabe nemají, pakud vubec jsau,
nárady nejméne žádaucími a nejméne zdrav,)'mi. Veru
hez rovnacenných statistik palských, jihoslavanských,
težkO' by byla mluviti o nápadném zdraví nárada rusbulharských a ruských, pakud tytO' - nejsau, valné ce- kéhO' v Americe, když vám ukáží statistiku, dle níž
ny. I kdybycham chteLi, nemužeme se tedy ani vlastn.e ruští emigranti jsau na druhém míst,e mez~ náradnostnad statistikami slavanskými v abaru zdraví zamysletI.
mi, které plní americké blázÍ11oe, když vám ukáží staOstatne treba daznat, že ani pred válkau neusuzavali
tistiku, dle níž ruští ,emigranti jsau na druhém m.íste
jsme a slavanském zdraví a jehO' budaucnasti padle
v statistice padaucnice. epileps:e, charaby DastoJevpresných vedeckých statistik.
Pred válkau jsme ta skéha; težko aperO'vat zdravít;J, když jin.á stat~stik~
zdraví jaksi prímO' hmatali, byla to necO' na první papraví, že v pactu slabamysLnych v Amence nejvet I
hled jistéhO', skara nesparnéha, když prece jsme videli
slavanský nárad dakonce vede na prvním míste, ve
statistice úhrnné zlacinnasti na míste tretím a shrneo sakalských sletech, že my Slavané jsme »vetší« než
na pr. Francauzi nebO' Italavé. Jak malí byLi ti naši
me-li všecky nezdravé vlastnosti dO' celkavé klasifikace,
kankurenti, gymnastavé francouzští, at už to byla na
že zustanau jen Ircané ješte harší! Zatím cO' li nás,
zemi ci ve veletacích na hrazde! Byli, jakO' pírka, za mez~ .SLavany, jsme si rlav.zájem všichni veli,ce, až I!re.
ta když našinec Cech, nebO' ,dakance Rus mohutným
veEoe zdraví, zatím Amerika padle svých docela abJek.
kmihem nabral na veletac, prahnula se žerd hrazdy,
tivních a nestranných
pr,edválecných statistik klade
div nepraskla!
nejvetší a v naši,ch ací,ch nejzdravejší, nejmladší národ
AnO', na první pohl,ed to veru vypadala jakO' kypící
ruský na druhé místo mezi národy zatíženými, nezdrazdraví, a také jsme tím by ti jak se patrí nadšeni. I v advými! At už by se snad dalo tu a 'tam necO' vytknout
barných pasudcích (pr. Památník sletav,ý n. j.) najdeté ci ané amerIcké statistice, nikdy taha nebude tolik,
me pa tamta názaru stapy. Ta prý »jen Rus« nebO' aby tytO' predválecné ,americké statist:ky pazbyly svých
»jen Slavan davede«. Ješte dnes setkáme se mezi nafakt. Snad by se nekde necO' snížila, ale v celku nešimi, lidmi s temi, kterí ríkají, že »až RusO'vé« nebO' až
bude asi obraz mnaha zmenen. Dabíhá-li nekdo po»my Slavané« se pustíme ,dO' závodLl jakO' ti astatní,
slední nebO' predpaslední nebO' Hetí od zadu v závode,
Anglicané, Americané nebO' Finavé,
pak »svet bude
kde bež~,padesát ci sta lidí, není ,tu už mnaha razdílu
náš«, prataže prý máme k tamu rlispasice svým z,dra- mezi ninii pasledními.
V Americe dívali se adbarníci v atázkách zdraví
vím. Ale válka leckde apravila naše názary a tak apravila je i v tétO' veci. Mahla nás sice pauciti již vállka asi spíše na krev než na bahatýrské svaly, házející sem
ruskajapanská, že velikast nemusí být vždy príznakem
tam pudovým: závažími. A prata Amerika se dnes
velkého zdraví, al,e nepoucila nás. Ta hlavní pO'ucen
brání na základe dabrazdání svÝch eugeniku emigraci
zustala vyhražena až válce svetové, kdy mima jiné pa- nejnadejnejšíhO' p1emene slavanskéha jak jen muže.
dán byl na príklad prekvapující panekud dukaz a tam,
Nebeží jim tak a hrubau telesnau sílu, ale a zdravou
že ten malický lehk~T Francauzek dakázal nejen talik,
krev! Pristehovalecký
zákan Jahnsanuv bere za záale více, než ten velký slovanský Rus. Nejen snad
klad svých pactu emigraci z r. 1890', povaluje v dnešní
v atázce duševních schapnastí, ciste fysicky vzato, ne- dabe jen urcité pracenta, jehaž výška se rídí práve tím
byla videti pražádnéhO' zvláštníhO' slavanskéha zdraví
americkým adhadem zdraví tohO' onohO' nárada a náve svetavé válce, nebyla mažna chlubit se, že »jak je rady slavanské vesmes byly tímtO' zákonem adhadnuty
patrna, jsau Slavané rasa nejmladší a tedy nejzdravlelice nízkO'. Zatím co nový emi.gr.acní zákan pripouští
v,éjŠí«. Ba dokance ani v atázce pasivní zdatnasti a l'etas dO' Ameriky na pr. 77 tisíc Angllcanu nebO' SO
vytrvalast: nevynikLi SIO'vané cO' raJsový celek nijak nad t~síc Nemcu, pripauští jen 890'0' Paláku na míste 30'.000
rasy a5tatní, nebat hauževnatast' srbského nárada, která
z dab drívejších, a ta Poláci jsou na' tam nejakou násnesla pachad hladu Albanií a vydržela, nemLlže být
hadau palitickau nebO' nepali'tickau (Paderewski?) ze
pricítána nejvetším kmenllm slavanským, Rusum nebo všech Slavanll nejlépe. Ceskaslavenslw, dík kulturní
Palákum, a kanecne i jiné nekteré národy (Belgicané)
i jiné zaastalosti Slavenska pad režimem madarským
lecas ve svetové válce v,ydržely.
pavaLena místo 14.30'0' jen 1.90'0' ,emigrantu, Rusku
S hlásáním budO'ucnasti melo by se vubec pastupamísta 24-40'0' jen 1.800' (!), J ugpslávcum místo 6-4lJ<'
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&>o.Z ostatních národLl a ras jsou jen Italové odutí podobne nízko, místo 42.000 jen 3.900 emiu je dnes vítáno prív;etívým ky.TItutímnovoyorkhy svohody. nemluve o Balkánu, který Vltbec je
lé \merice poEticky i zdravotne nevítán.
ak to je možno, že Slované jsou »zdraví« jen
Yíchstrední Evropy a Východu a jak to je možné,
toto zdraví mizí smerem :na západ tou merou, že
merice »11'ejzdravejší a nej:1adejnejší národ s1ova:n« plní blázince, vykwzuje slabomyslné
ve velikém
}e to
u, je na druhém míste mezi nejhoršími??
vda ci není to pravda? Tato císla amerických stati• nelze odb}'vati frázemi o tom, že »cizina ruskou
: nemuže pochopit«, nelze ani mluviti o zlobe netel ani o útisku ani o cizích ideích, které jsou »na~
ovávány« nejak umele, nebot v Amerke je stejná
ost a stejný útisk pro všecky rasy a zdravý a zdatclovek ani v, Americe nedostane se do - blázince.
tázka zdraví souvisí obycejne soucasne i s otázkou
oty jednotlivce. Aspon pltl zdraví je prostá cistota,
ví prísloví. A toto heslo platí pro národ ješte více
pro jednotEvce, nebot je známo, že nekterým jedIivcum mMe dokonce i špj,na jíti jak ríkáme k duale není znám národ, jemuž by svedcila špína.
aj, mesto nebo národ nesmí si dovolit špínu bez
tu na svém zdravÍ. To je skoro zákon, nebot špína
'rade znamená epidemi,e, nákazy atd.
Otázka vocIovodu, kanalisace, mýdla a alkoholu jsou
ne hlavní merítka zdraví té ci oné zeme a jedno
ruhým tvorí casto nerozlucný retez. Ani elegance,
ásné toiletty a podobné v,eci nemení niceho na veó.
k na príklad: j:ste nepodezrívá; nikdo elegantního
. áka, který pije alkohol jen v nejvybranejší forme
. thu nebo šampanského z toho, že takovýto švihák
ráno jde dennodenne pod studenou sprchu, ba ani
m neverili príliš na velkou spotrebu tech nejlepanglických mýdel' v tomto prípade, spíše tak ješte
hom verili v užívání nejlepších francouzských vovek nebo pudru.
árod sestává z jednotlivcu a podLe toho, jak se
o jednotlivci myjí nebo nemyjí, lze mluv:ti o národe
ríkajíc mytém nebo doslovne špinavém, pri cemž
ješte maž na kombinace: národ »mytý, navonený a
avonený« a zajímavejší ješte kombinace národ
Y. avý, ,ale navonený«. I Vonavky bývají v: každém
I
Yípadenejradeji francouzské.
Bylo by absurdní v otázce cistoty hledat uoenými
riemi »vliv zeme, podnebí, rovin nebo hor«, bylo by
vážne vymlouvat se na druhého, imaginárního prítele
ba neprítele, nebot nedovedeme si predstaviti zlobu
prítele tak velikou a tak dltkladnou, že by se starala
o to, aby se národ neprátelský nemyl. Bylo by od'žno tvrdit, že Holandané jsou proto tak cistotný
ároo, že jsou iLl LJore a u prltplavu. Benátky jsou také
lnorej a také u prltplavlt a mají tam dokonce vodU
lejší a pres to nesLynou Italové benátští žádnou hodskou cistotností.
Francouzská vonavka a anglické mýdlo jsou dve
Qzclílnéveci, které se leckdy prímo navzájem vylucují.
vonavce spíše hodí se pudr než mýdLo, to je beh
rírozenosti lidské, a svedcí to jen o nepochopení zdravotnictví, že nezabývá se nikdy otázkou vonavek a
ru s této stránky c:ste vedecky ... V Americe mají
vé statistiky o nákladech na vonavky a pudry, ale záoven mají také statistiky o mýdle, o bytech s Ikou-
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pelnami ani nemluve, nebot koupelna je v Americe
nezbytností,· už povážíme-Li, ty miliony Fordek, v nichž
se lidé zapráší tak, že nespokojí se pak jen prostým
navonením se do vecerní spolecnosti bez vykoupání.
Doba francouzského rokoka není v Americe sportovní
vltboc mysI:telna.
Snad zdá s'e nekomu, že odbíháme od vec:, ale mltžeme lujistit, že deje se to úmyslne. Nejsou-I.i císla
o slovanském zdraví, nutno aspoÍÍ. naznacit, v jakém
smeru bychom císel potrebovali. abychom mohli lépe
rozumet nektedm skutecnÝm obrázkltm ze slovanského
zdravotnictvÍ. Jeden takový obrázek podává Dr. Kramár ve své knize »Ruská krise«, asil ve trech ráJC1cích:
»Jakmile se jen ponekud upevnila vláda Denikinova,
už pEvezLy zejména italské parníky spoustu nejruznejších zbytecností pro dámy, von a v k y, moderní
látky, lakované boty atd. a cizí tito obchodníci dávali
si za to pLa;tit šílené peníze ... « Když na další stránce
popisuje Dr. Kramár. že »nedovede ríci, jak mu bylo«,
když z Paríže, kde byly hostince zavírány o desáté hodine a všechen život byL vážný, octl se na Donu a videl tancovacky do rána, pak vidíme, že otázka po vonavkách souvisí nekdy prímo se zdravím národa.
Vezmeme si' k tomu dát z Masarykových pametí a
uvidíme, že ani nebudeme již po statistikách v císlech
príliš toužit. Masaryk píše: »Vykládal jsem, že se
ruské dynastie a treba jen místodržitele bojím, že Rusové svou neznalostí pomeru 2! osob, svým absolutismem a svým r o z ID a r i I Ý mži v o tem naše rusofilství brzy pocuchají«. (Svatkovskij) char<l.kterisoval ruského velkokníže1;e na Pr,ažském Hrade velmi
prípacl:ne (»šampanské, fr a ne o u z s k é maitressy«
atd.).« - Myslíme, že tyto veci mluví stejne názorne
o zdraví slovanském jako leckterá císla vedecké statistiky.
Byh jsme prekvapeni ponekud, když po ruské okupaci Lvova r. 1915 dostali jsme ke koupi pomerne dobrý až výtecný ruský caj, dobré až výtecné ruské papirosy, ale nedostali jsme vltbec žádné lepší mýdlo ruské! Ani kousek dobrého toiletního mýdla, to co bylo
bylo špatné, nekdy silne navonené, ale jinak to byl
brak. Pamatujeme se, že vezli jsme jako praví Slované
domLl na dovolenou trochu caje a papi,ros ruských, ale
žádné ruské mýdlo. Snad to není jen náhoda, že obycejné ceskoslovensko-neslovanské
mýcLl'o Schkhtovo,
O'11rO známé
mýdlo »s jelenem« bylo lepší kvality, než
nejlepší mýdla ruská, zllstavší ve Ivovských krámech
po okupaci r. 1915. Bylo možno chlubit se, a také jsme
se chI'ubili - doma ruským cajem a ruskými papirosami, ale nebylo možno chlubi,t se ruským mýdlem.
Dnes ovšem je nám jasno, že rozvoj prltmyslu mydlárského co do kvaEty i kvantity souvisí tesne s rozvojem v,pdovodLl, koupelen, kanalisace.
Zeme, kde
desetitisÍcová mestecka nemají a·ni vodovodu ani kanal'isél'ce,ani koupelen ba ani záchodlt, nemúže míti zajisté žádnou továrnu na mýdla svetové povesti, jako je
na pr. anglická továrna »Sunlight Soap«. Místo císel
podáme jen dva maLické obrázky, j~ak vypadá ta vec
v praxi. Mestecko c: mesto VLadimir Volynskij má asi
10.000 obyvatel. A'by docílen.y byly v rakouskonemecké etape :aspon ucházející zdravotní pomery, bylo
dáno v;oJ~nským velitelstvím obyvateLstv1u dríví na zrízení záchodu nebo latrin ve meste docela zadarmo.
'Výsledek této akce byl, že zvláštní vojenské patroly
chodily mestem ráno i vecer aJ chytaly obyvatelstvo
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Židovské i slovanské, které chodilo jen tak latrin.

okolo

Také když objevilo se nekdy v casných hodinách
ranních na ulicích mesta vojsko s bajonety a uzavrelo
nekterou cást mesta kordonem, nebyla to žádná zhesilá persekuce pol'itická. Obycejne soucasne objevili
se na scéne sanitáci, kterí vnikali smele a odváž~e do
domll a vyháneli udatne všecky lidi ven do ulic smerem k odvšivovací stanici.
ebot pri »náramném' zdraví národa« nejsou nekdy myslitelny jiné metody,
chceme-li omezit nebo zastavit epidemii tyfu skvrnitého ...
Jin)'m obrázkem mtlže nám býti mestecko Berestecko nad Styrem, také prý asi deset tisíc ohyvatel
~ krásný zámek podle francouzského
slohu. Nehy,Ti
Jsme v tom zámecku, ale jeden z našich nejlepších
prátel nás ujištuje, ze i štáb, ubytovaný v tomto zámku, musil si dát zrídit v zámku 'to, ceho tam nebylo latrinu. Tak bylo na zámku, zatím co obyvatelstvo
místní chodilo a chodí zajisté dodnes tak jako za doby
praotcu na strá11 nad rekou Styrem. Je odtud krásne
videt :na reku a rostou tu na jare fialky.
hl'e tohle snad prý jsou jen povrchní dojmy, ac na
pr. už dosti dávno pred válkou zm~noval se o této
stránce velice ostre místy ve svém cestopisu po Ruském v~'chode Cechoamerican Jung. Snad je to jen
zevní pohled, ale priznáme, že nemyslíme, že by dnes
hylo jinak i s pohledem na tu »zdravou krev«, dívali-li bychom se s hledi ka zkoušky Bordet- Wassermannrwy. V této otázce je vllbec témer nemožno získat poctivé statistiky. Ani na západe není to možno.
ve Francii prý lékar ani nemusí napsat diag.nosu pri
úmrtí, a nejen ve Francii, ale po cel'ém svete každý
zatajuje nemoci jako syfilis, kapavka a pod. Lékarsky
školený clovek však dovede si predstavit
casto jen
podle strucné ~právy, jak vypadá asi skutecnost tohoto
»zdraví krve«.
, Vondrácek ve své poctivé knížce o Rusi Díše:
»Již v prvních mesících mého pobytu na Rusi jsem potkával lidi s obliceji ohyzdne znetvorenými,
bez zubu, bez
nosu neb s nosem vmácknutým
do obliceje a jiné a jiné
prípady. To jsou známky neštastných
pohlavních nemocí;
celé gubernie jsou zamoreny, nejvíce prý Saratovská a pak
hlavní mesta. (Pozn.:
Zajímavé
je, že v této gubernii
byl vydán a pobyl krátký cas v platnosti onen proslulý
výnos o socialisaci žen!) Válkou se tyto neresti ješte rozšírily a za revoluce ješte víc. Doktor, zamestnaný
v centrálním úrade sanitním (1916-1917), pÍŠe, že za dva mesíce revoluce prípady syfilisu dosahují poctu set tisíc
.
«
Vojáci pak prijdou domu ... O kapavce se ani nemluví

Dovede si nekdo predstavit,
jaké následky .má a
musí mít »takováto revoluce« na krev národa? A to
když sr:lcasne chybí lékari a chybí léky a lid žije jako
v mestecku Vladimiru Volynském nebo Berestecku
nad Styrem?
Nelze ml'uviti o slovanském zdraví bez zdraví ná:oda ruského, a co máme pak ríkat, když nevíme, jak
Je to s tímto zdravím, je-li to ješte zdraví ? Jaké muže
být zdraví slovanské, když daleko nejvetší kmen sl 0vansk)', Slovanstvo ruské, prošlo zdá se nejen strašnou revolucí ducha, ale i strašnejší možná revolucí
krve? Jaké bude zdraví bez vodovodll, kanalisace,
l11)'clla, cistoty, bez .l'ékarll a bez lékll?
Jsou choroby, které ovládne buržoasní
zdravotní
policie dobre vyzbrojená
a organi.sovaná
pocínaje
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školen)'m svedomit)'m lékarem v nejzapadlejším kraji
a konce laboratorí svetové vedecké povesti. Taková
policie ovládne tyfus, neštovice, choleru, mor, omezí
infekcní choroby na mi,nimu1TI.Taková západní policie
dovede ovládat mor, neštovice a jiné nemoce i na V)'chode, jako na pr. An~l'icané v Indii musí cinit. nebo!
zdá: se, že východní fi,losofie at už Tolstojova ci Thákurova ie vuhec jaksi vyšší než aby se starala príW
o veci tela. Ale ani ta bezvadná západní policie zdravotní nedovede docela ovládnout choroby, jako je tuberkulosa, a zejména pak syfilis a gonorea.
Kolik je tuherkul'osních mezil jedním milionem šesti
sty tisíci sirotky na Rnsi, kterého císlo asi nred [Okem uvedla vdova po Leninovi Krupska ja? Kolik je
mezi! nimi pohlavne nakažených? Kolik jich zraje pro
blázinec a kolik pro vezení? Co je pravdy na tom, že
dle jednoho sovetského odhadu je na Rusi asi šest milionll osob memocnýdl m::tlarií? Nepochybujeme ani
dost málo o tom. že mnohé vesnice ruské jsou sesifiHsovány skrz naskrz, jak o t()'U prinesly citát z kijevského sovetského denníku N ár. Listy v duhnu t. r.
Ale kam až? Jak dale"o do krve národa vnikl jed?
Jak mohla by ovládnout tyto veci teprve se tvorící
sovetská zdravotní policie, veru nevíme. Propagací,
literaturou ba ani poucením sehe lepším nevylécí se
syfilitik, nevy,l'écí se ani lehcí choroby. Nestací tu ani
žádn)' doktorský diplom, upecený americko-ruskolt
rychlostí. Nestací propagace tam, kde je treba lékaru
a lékll, nestací hlásat cistotu tam, kde není vndov()du,
kanalisace a mýdla. Je to zoufalý boj, který vede dnes
zdravotní komi,sar v Rusku: nejzoufalejší pri tom je,
že je to hoj za zdraví »nejzdravejší« nejmladší a nejnadejnejší pr)' rasy - slovanské!

Dopisy
Inteligence a politika.
I.
Pane

redaktore,

dovolte mi laskave nekolik poznámek k dopisu pana Er. F.,
který by mohl mnohého omýliti.
Vypadá to velmi rozumné a správne doporucovati inteligenci
radeji positivní úcast v dosavadních
stranách a práci uvnitr
stran než negativní postoj nebo dokonce aktivní odpor k nim
v nové strane. Je to konecne oblíbená
(ovšem neuprímná)
výzva stran samých a dokonce dosti inteligentu ve svém idealismu stalo se horlivými straníky pod dojmem této iluse.
Nepochybuji,
že tato výzva je mínena vážne a uprímnc, ale
má velikou chybu: nepocítá se skutecností. Skutecnost jc totiž
taková, že nynejší koalicní strany o žádné zlepšení uvnitr nestojí a žádncho také nepripustí, ponevadž jim o žádné lepšl
snahy nejde, jim jde jenom o moc a o koristení z ní. Jaký
vliv má práce Englišova a Benešova a jich prátel na jejich
strany? Co dokázal ve strane Bartošek a jeho druhové? A nemohou-li se už dnešní slušné živly ve stranách uplatniti, jak
by :c mohly uplatniti ty nové? Dnešní strany koalicní jsou za·
loženy oligarchicky a hledají nemyslící hlasovací materiál. A za
takový materiál intc1igence sloužiti nemá a proto v k o a 1i c·
n í c h str a n á c hne
n í pro
o p r a v d o vou
i n tel j.
genci
místa.
Pan Er. F. se mýlí, myslí-li, že nejvetší odpor proti koalicním stran:ím vyvolávají
ty !leb ony jejich chybné ciny
Nikoliv!
Nejvetší
odpor práve vyvolává nedemokratic·

Pr/tomnost
ost stran
uvnitr
nich
samých,
jich oligarchické
ožení" ta founovská politika domýšlivých
primadon,
které
11,že mají patent na rozum a nepotrebují
dbáti mínení a
"eností tech, za než jednají a o jichž osudu chtejí rozhoo v ýti. To t o š ap á n í dem o k r a t i s m u, top
mí n cní
a o b e cpre h líž e n í y. e r te,j n é ho
z a Jmu,
t o jet
o, cop
o bur u j e, I ponevadž
tom je pak puvod té osobní, rodinné a stranické politiky,
erá vyssává stát.
Tedy vstupem do koalicních stran a prací v nich inteligence
neuplatní, nebot stranická oligarchie
dovolí jim jen, aby
užili za nejakou odmenu vedoucí klice. Mnoho inteligentu
k tomu propujcuje, ale vetšina se vzpírá takové úloze a
ojí proto mimo strany. Bohužel ve volbách tito nestraníci
sud posilovali strany, které odkázány jenom na své straní, propadly by na stupen bezvýznamnosti
a neškodnosti. Když
traníci - a to je vetšina volicu - nedají ani hlasu temto
tranám, pak se dokáže tolik, že ty hloupé, domýšlivé politické
. adony budou osamoceny, budou generály bez yojska a staU se neškodnými. A pri p r a v i t i k o a i cní
str a n y
spon o hlasy
nestraníku
a lepších
straníu musí
býti
prední
snahou
inteligence
prí š t í c h vol bác h, chceme-li
rozraziti
tu oligarchij,
á si stát spachtovala, a chceme-li opravdovou
demokracii
stranách i mezi stranami.

I

I

Prirozene bylo by výhodou a vyhovelo by se tak národní pobc, aby žádný hlas, ceský neprišel v nivec, kdyby tyto hlasy
traníkú a nespokojených straníku
se soustredily
nová
all,l lI!&iliu by býti vítaným
íwncentracním
bodem v tomto
',"CIIl za/lIJe proti koalicní diktatl~re. Ona mohla by podyti!l hlasy tech, kdož by z oposice Eroti koalici bud nevolili
bo volili strany zvané protistátní.
A príští koalice bude pak
adati jinak, když nynejší vládci budou odkázáni na sílu
enom svých straníku a na spolupráci s novými nekomprornivanými živly, pod kontrolou nové strany.
.Jebude-li takové strany, pal< ovšem nezbývá odpi'lrcum koace než absence, resp. neplatné lístky. Vznikne-li
tím nejaká
Ikoda, nebude to vinou tech, kdož si nechtejí dáti diktovati,
aby volili násilníky a korupcníky, nýbrž vinou nynejších stran,
které se nestaraly o demokracii a poctivost v dosavadní politice. Není jiné cesty k tomu, aby koalice byla donucena ke
:&mcnelidí a metod. A všecky obavy z tohoto ,>nebezpecného
tanoviska politické negace« j sou prehnané: parlament se státotvornou pracovní vetšinou se vždycky najde, trebas i za cenu
dvojích, trojích voleb - nebudme jen tak maloverní a malodušní, tak nevlastenectí, abychom verilí, že v našem národe
jest jenom pet chlapíku, kterí rozumí politice a bez nichž národ byl by llahromade
Byla by to ubohá víra o po ten ci
Dároda! Proto nebude ani žádným neštestím,
když oposice
k nynejší koalici projeví se odevzdáním hlastl i pro jiné straIIy oposicní (komunisty),
cehož se pan Er. F. a mnoZÍ jiní
tak zbytecne hrozí.
árod má zdravejší jádro a vetší sílu než
si politictí agenti sami myslí.
Jinak lze s pal;em Er. F. souhlasiti, že spolupráce inteligence
a delnictva, I>~.nesla by mnoho užitku. Nová strana inteligence
by se nesmela té spolupráci vyhýbati a jiste by se nevyhýbala.

i ...

B. H.

II.
Pane redaktore!
33. císle "Prítomnosti«
zavrhuje p. Er. F. utvorení samostatné strany inteligence a navrhuje
inteligenci, aby vstoupila
do stran socialistických, kde prý je jedine její místo. Pri tom
uvádí za výstražný príklad Rusko, na kterém je vidct dusledky
isolace inteligence od širokých vrstev lidových (rozumej socialistických).
Predne pokud se týce uvádení Ruska za príklad, jest toto
V
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srovnam pn nejmenslm
nevhodné. Náš lid, pokud jmenujel~e
jím široké vrstvy o1Jyvatelstva, které podléhají vedení vudcu,
11(.ní založen "po rusku«, má vetší schopnost samostatného
myšlení a jednání, jakýsi urcitejší korínek povahy než mlhavý a
rozjímavý
ruský clovek. Naši lidé jsou již naproti tomu na
t(,m stupni vývoje, kdy chtejí sami videt pred sebou neco solidnc reálního, co je v soulade s jejich urcitou predstavou,
s jejich již vyhraneným
presvedcením.
Z toho duvodu nemá
podle mého soudu u nás již inteligence podobného širokého specielního úkolu (vyjma snad na Slovensku), aby byla
svetlonošem nižšímu lidu. Naše inteligence však, aniž by v tom
smyslu a k t i vne si zapusobila, prece ten vliv mít i bud e,
vždyt vlastne u našeho národa z tech nejprimitivnejších
a nejnižších vrstev sama povstala.
Ona tedy nemuže ve svém celku
nikdy prejíti v majetek stran socialistických,
jak si preje p.
Er. F., nýbrž si bude urcovat svoje místo dle jiných hledisek.
Soudím, že pojem inteligence jest pojmem více soukromým
než všeobecným,
více vecí ducha než vnejší dekorace. Inteligentní clovek muže býti v každé stranc, tedy i ve strane komunistické nebo klerikální, a mohou býti v té strane též lidé
bez inteligence. Obycejný delník mtlže míti nekdy vetší inteligenci než majitel továrny, rekneme na mýdlo nebo na uzenárské zboží, který se hlásí k národne demokratické
strane.
Sklon k té nebo oné strane rídí se jinými zákony. Každý clovek vybere si tu stranu »za svou«, která se nejvíce blíží jeho
predstave o usporádání
spolecnosti, v níž žije, a konecne též
jeho myšlenkovému
prostredí
a ne v neposlední míre jeho majetkovým
pomerum. Do socialistických
stran ptljde tedy
jen ta cást inteligence, jež jest svým smýšlením socialistická.
Ostatní cást bude pak v jiných stranách.
Tím se dostáváme zase zpet k puvodní otázce, o které jsem
se chtel zmínit, totiž o samostatné strane inteligence, po které
v "Prítomnosti«
nekolik úcastníktl ankety touží. Na základe
toho, co jsem výše nacrtnul,
nemyslím,
že by podobná myšlenka zrízení nové strany
jako v Ý u c n e pro inteligenci
mela nadeji na úspech. V tom. dávám za pravdu panu Er. F.,
že inteligence
je príliš individualisticky
vypjata,
než aby jí
stacily hranice této strany.
Naproti tomu mnoho z "našich vrstevníku
sympatisuje
s bývalou stranou realistickou.
Mnoho obcanu pocituje velký skok
v názorech národní demokracie
a ceských SOCialistu (viz též
n,alé strany:
živnostenské, )Domova);
mnoZÍ z nich by rádi
videli oživení bývalé realistické strany v nejaké obmene, jako
strane liberální, strane, která by patrila snad stredním a polostredním inteligentním
vrstvám národa, avšak - dríve než budeme její schopnost životní této strany dále vyvíjeti, uvažujme
trochu všeobecneji o stranách.
Každý národ jako spolecnost lidská uzavrená v sobe, jest!
tedy rozdelen na urcité vrstvy obyvatelstva cili strany, které se
dobou a pomery mení a utvárejí,
krystalisují
a premenují.
Pred sto lety byly u nás jiné strany než dnes, jiné byly ve
Francii a jiné v Cíne. Vždy však tyto strany byly výsledky své
doby a svých pomeru.
Moje presvedcení,
které mám, je, že strany netvorí lidé a
vudci" nýbrž že vtldci jsou pouze režiséri, kdežto e x i s ten c i
strany podminují
životní pomery, existencní
podmínky
jako
u každého organismu.
Jsou-li podmínky, strana žije a zkvétá,
nejsou-li, strana se nevyvine pres urcitou mez, velikost a máme
tu stranu ma 1 o u nebo frak c i.

I

Strany se vyvíjejí
jako se vyvíjí lidstvo, a to jde dnes pod
vlivem zmenených a stále se menících hospodárských
pomeru
vlivem VZrtlStU technických vynáleztl a vymožeností. Víme, jaké
budou te~hnické pokroky za 50 let? 'Vynález parního stroje
zmenil hospodárské pomery mnoha státu a je mimo lidský mozek odhadnouti
dosah budoucích vynálezu. Programy
stran a
rttzné sociální vymoženosti
obsažené prípadne v programech
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tech stran, mohou žíti ruku v ruce jen na základe skutecných
daných pomeru, a ne na základe jakési lidské teorie, kterou
nový technický vynález privede úplne na jinou kolej, neboi na
úklade
tvrdošíjné
fanaticnosti
dJ-íve, dokud nebylo delnictva,
pred industrialisací,
v takovém poctu jako dnes, neexistoval
s(lcialismus, pres to, že na panstvích se robotilo a na pány nad/valo. Teprve rozmnožením
poctu delnictva ve státech
vyvinul se dnešní socialismus a organisování
delnictva. A takových príklad!1 je bezpoctu, jak se strany vyvíjejí, a jaké musí
býti v obcanstvu predpoklady pro existenci strany.
Nová strana realistická,
liberální by musila tedy míti dostatecný základ ve svých clenech. Kdyby ho nemela, byla by to
strana malá, která by nemela významu, nebot by pri dnešním
stavu demokracie byla proste prehlasována.
Bylo by nutno predem sondovati pudu, zda nová strana je schopna života, vypocítati a kalkulovati na základe statistiky a všech možných dokladu, k d o by všechno mohl býti jejím príslušníkem,
kolik
jest dnes obcanu podobne smýšlejících v levém krídle národních
demokratu a kolik v pravém krídle národních socialistu a kolik
by prišlo v úvahu z inteligence sociálních demokratu.
Otázka
je složitejší
než se zdá na první pohled. V nekolika císlech
»iJrítomnosti«
také nekolik ctenáru nabádá k vetší promyšlenosti celé akce, a dodal bych tedy k tomu ješte neco: Netoliko
rozumu
a rozvahy je k tomu zapotrebí, ale také vytvorení
urcitého príznivého ovzduší (prostredí)
mezi tou cástí národ:t,
která by prišla v úvahu.
Dnes máme ješte zkreslený obraz naší spolecnosti vinou poválecných hospodárských
pomeru. - Chcete, aby! nekterý státní
zamestnanec
nebyl, dejme tomu, komunistou?
Bude-li spokojen, mMe z neho být nejvetší národní demokrat. - Návratem
mírových pomeru bude se meniti také obraz rozvrstvení národa
dle politických stran a jedine dle tohoto klíce, vzhledem k ocekávanému
blahobytu
nejširších
vrstev národa,
dá se otázka
zrízení strany realistické-liberální
pod ú k 1 a d n é d i a g n o s e
po m e r ti, pro
v hod n Ý o k a mži k rešiti. K tomuto okamžiku m o ž n o již
dne spr a c o vat
kdy však skutecne
tento okamžik nastane, nutno svedomite a s velkým ohledem
na budoucno teprve blíže stanoviti,
a spoluprací nadaných a
všeobecne známých lidi ho pripravovati.
Ing. fu!'.

i;

Mládí
V ckctený

rane

V politice.
1.

redaktore!

Prosím,
abyste mi prominul,
že zase jeden nenapravitelný
psavec Vás O!J1cŽ11je.Jsem odberatelem, hlavne však ctenárem
»prítomnosti«.
Neumíte pochopiti, jakou detinskou
až radost
jsem mel z toho, že jsou názory a program »Prítomnosti«
tak
blízké mým I Tím spíše však pochopíte, že mne tak dalece
mohla zarmoutiti
ona redakcní poznámka
o volebním
právu
:?ltiletých ve 27. císle, pod neštastným dopisem p. Karla Cej ky!
I mne je teprve 22 let, a dotkl se mne hluboce Váš, tvrdím,
mylný záver, že mladí zklamali.
N et~ám
snad na tom, abyste celý mllj priložený
traktát
uverejnil,
stací, otisknete-li,
co sám za. dobré uznáte. Nebude-li ani to možno, stací mi, ci o to mi hlavne jde, když celou
moji filipiku alespon vydržíte
do konce precíst, a uznáte-li
laskavc, že prece všichni mladí nezklamali!
Vezte p. redaktore,
že bude to pro nás ta nejvetší útecha a vzpruha k další práci!
Nesouhlasím
a ncmohu souhlasiti se všemi temi dopisy kokgtl 21-22letýeh,
pokud litují svého volebního
práva. ~dá
~e mi vubec nepochopitelným,
jak nckdo muže litovat, že má
na neco právo?
Je-li to však dusledkem
úvahy ci názoru »ad impossibilia
nemo tenetur«, chci sc pokusit vyvrátiti ji zc základu. Neverím,

10. zárí

že ten, kdo má ujasnené pojmy: národ, národní život, stát,
dejiny, kultura, by nemel zájmu o politiku. »Vždyt to, co dne
cteme v novinách jako politickou událost, zítra již budou ucitelé vykládati
detem ye škole jako vážnou historii.« Hanbil
bych se, kdybych jednou mel ríci (rekneme treba zase »svým
mladým), jako »starý«: Ano, byl 28. ríjen 1918, ale já tenkráte
politiku ignoroval, noviny jsem necetl, politické spisy také ne,
a tak z tech dob nevím nic! - Takým clovekem opovrhuji I
Je pro stát a národ i lidstvo mrtvolou, byt i živouCÍ!
Tvrdím, že u vetšiny nás mladších lidí bylo to práve také
casné volební právo, které nás primelo, abychom nebyli jen
klackovití
a vzali obcanský život trochu vážne. Myslím. že
casné volební právo ještc teprve zpusobí patrnou prevýchovu
mladých generací. 13ylo-li již uznáno, že 22letý je již sdostatek
m01ldrý, aby založil rodinu, pak musí býti Hm spíše uznán za
schopného dostatecné politické výchovy.
Kde a jak pripravovati
mladé k politickému životu?
Ac 221etý kluk, mohu prece z praksc své ríci: Ve školách I
hlavne stredních! Berte pri dejepise ve školách v úvahu ne tak
pc'novníky a bitvy I Ucte nás ale chápat intelektuální proudy
v civilisovaném
svete! Ucte mladíky sledovati a hodnotiti
]ioliticko-hospodárské
a kulturní proudy svetové! Ucte o ency·
klopedistech,
ucte o individualismu,
kolektivismu
a hospodárské expansi svetové, a o vlivu toho všeho na události svctové.
Nemucte nás stredovek cm, ale ucte nás znáti soucasnostI Zavedte povinne národní hospodárství, J tcorie státu a obcanské
nauky do všech škol!!
Slevte spíše neco na Pythagorovi a, pridej te neco z vedy stát·
nické!! Ucte nás mladé tomu co se kolem neho deje. Dejte
již 16letým noviny do rukou. UctCl je císti noviny! Možná, že
pak nebudeme míti sdostatek Archimcdu, ale hojne rozumných
obcanu. Pro obcanský život musí však vyjíti ze škol rádne
pripraveni všichni! Verte, že pak nebude J urigll a pod. individuí!
A ted slovo ke svým kolcgllm: Jaksi pocínati budu pri vol
bách? Ježto musíme uznati, žc ncdostává se n{lm v tom prlpade s dostatek prakse, musímc voliti ne Jlodle osob, ale jen
podle
celkového zorného
úhlu svých
národohospodárských,
mravních, ethických a snad i náboženských
poznatku, které
jsme si studiem pilným osvojili. Kebudeme pro poprvé bráti
v úvahu podrobnosti. Posadíme se na vctší základnu:
Tedy: Úvahami každý na základe svých poznatku posoudíme,
zda náš rozumový náhled blíží se více k program lIm obcanských stran ci socialistických!
Zda jsme pro politiku evolucní,
ci revolucní!
Zda se stavíme k státu vllbec jako spolecenské
il;slituci posiií'vrl.e ci ncativnc!
(Doufám však, že tento bod
nedá již mnoho práce pravému Cecháckovi!)
Výslovne npozornuji
své kolegy, aby si nedali nikým splésti
pojmy výslovne sociální
a výslovne socialistický.
Vzniká
z techto dvou pojmu, které se nápadne mísí, nejvetší pocet
našich teoretických
hlucných politických souboju. Konecne promítneme závery z výše uvedených bodú do svého individuelního
prání, jakým bychom chteli náš stát míti! Rekneme si jakou
taktikou politickou chteli bychom tento názor svtlj rea1isovati.
Posoudíme - mužeme - ci dovedeme-li to - teprve nyní které strany a. hlavne osoby uplati'tují taktiku, jeho taktice nejvíc odpovídající!
A pak milý kolego, myslím, že už nebudeš
se moci dlouho pred urnou volební rozmýšleti!
Proc pro nckolik nepodarených
názortl mladých
házeti je
všechny do jednoho pytle? A já se svými názory, vážená redakce, nej sem sám! Mám mnoho kolegú, svého veku, kterí se
vskutku radostne pripravují
po stráncc intelcktuální k volb<ím,
a bylo by osudovou chybou vzíti mladým to, co nutí je k sebevzdelání ve smyslu obcanských povinností!
Jásám
teším se nevýslovne, že mohu pristoupiti, práve že
tak mladý, k urne a mohu si ríci: Vidíš, tvé úmorné úvahy a.
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Uznává se tvá schopnost.
bych rád ihned politicky

- Nuže,
též aktivne

J. K. H.

II.
Pane redaktore!
Anketa »Prítomnosti« o politice osvežila v nejvyssl cas usínající zájem o verejné veci. Politický pesimism rozširoval neustále svuj obvod.
Zejména my mladí potrebujeme
verit svému historickému
poslání, musíme premýšlet o cestách k nemu vedoucích, musíme jeviti cilý zájem o verejné otázky, tedy o politiku. Politika nesmí však býti pro nás pouze »organisování
se«.
Masaryk v knížce Student a politika píše: »Studentem
rozumím - aby nebylo nedorozumení - studenta akademického.
Má se úcastnit - nemá se úcastnit politiky? Má se úcastnit.
Úcastnit je ovšem slovo neurcité. Jiste mnohý student je vojákem a má podle obecného argumentu
z této povinnosti práVO také se úcastnit
poli1iky, vždyt vojenství je jedna z duležitých cástí a složek politických.«
fJcast mladých v politice má býti dle Masaryka theoretická,
aby mohll rozpoznáva.t a rozsuzovat ideje politické, smery a
mají se vzdelávat a pripravovat,
mají se rozhodovat
logicky,
aby mohli rozpoznáv2t a rozsuzovat
ideje politické, smery a
tuny.
Kúúá otázka týkající se státu a jeho složení, otázka hopodárská, sociální a náboženská,
vše co tvorí t. zv. verejný
fivot, musí námi býti studována. Zájem o denní události svetové musí býti naší vysokou politickou školou. Rozumet ruské
revoluci má vetší význam, než znát dokonale
Homéra.
Hitorie je analysa minulosti, _politika je akce prítomnosti.
Nechceme pouze chápat, ale chceme též delat a tvorit nové.
Politika prestane býti »politikarení« a stane se vedou. Mladí
musí si osvojit již dnes aspon elementární
vedomosti socioloirké, mu,í mítI zájem nejen c organisaci
spolecnosti,
ale
o veci technické, umelecké. Konecne technika i umení je
i1nýmelánem politickým. Radio sb1ížilo více národy, než cetné
meziuárodní smlouvy.

i

Politika se vyvíjí a mení paralelne s celou
jsme povoláni tyto zmeny spoluurcovat.

spolecností,

my

Kolektivistický charakter
našeho
století,
vyvolaný
delbou
práce a specialisací, rozboural poslední zbytky anarchistického
individualismu. Vše deje se ve jménu kolektiva a k tomu je
potrebí organisace, v našem prípade politické strany. Ani strana nesmí se státi nehybno,~ oliganisací, ale m1Jsí vhodne prizpusobovat SVllj program dobe.
Kesouhlasím
absencí
mladých
pesimistickými názory o mladých.
P o zná ID k a: Bylo by zapotrebí
politika: "

v

politice,

diskutovat

nesouhlasím

na otázku:
Josef

»Co

Rericha.

Vzdechy z úrednického stavu.
Vážený pane redaktore!
\"aše neobycejne zajímavá :lllketa primela mne zúcastniti se
jí také nekolika rádky. Jsem státním úredníkem
a proto také
divám se na príští volby a politiku z ciste materielního
hlediska státního zamestnance. Sloužím republice už 7 let a mám
za to mcsícne neco pres 800 Kc {se všemi prídavky)
- vypoctcte si, prosím, jak z toho asi žiji. Pro nás »mladé« nevydala koalicní vláda ješte jediného zákona, který by nám jenom trochu usnadnil živobytí. Mám ženu a decko, ježto však
jsem se neženil podle predpisu do konce roku 1922, neberu
na ne ani halére (a delalo by to mesícne 200 Kc), ackoliv starí
páni s platy kol 3000 Kc rodinné prídavky dostávají doposud.
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Chtel-li jsem se ženit, musel jsem zaplatit za byt rocních 3000
Kc (první rok dokonce 5000 Kc) a k tomu všemu nevztahuje
se na mne zákon o ochrane nájemníku.
Soudní rízení musel
jsem dvakrát vzít zpet, ježto jsem nemcl na advokáta. Dnes
mohl jsem si byt vymenit za lacinejší, domácí pán nedovolí
mi však výmenu, jelikož se obává, že muj nástupce bude mít
na soudy více vliyu a penez.
Jsem tudíž zákonite prinucen,
llE:chat se okrádat.
A v úrade?
Jako !3tredoškolák a maturant
sloužím »od piky«. Nezapocítali mi, jako žádnému maturantovi,
ani den ze studií, nebot
to není v zákone. Mojí kolegové v kancelári, kterí byli tak
štastni, že místo studií venovali se ,zámecnictví,
byli pre d
r o k e m pomocí mnohonásobné
protekce prijati
za úredníky
(po odbytí nejaké mistrovské
školy), dostali všechna léta zámecnická zapocítána, berou o nejakou\ stovku, více než já (prosím, po rocní službe!) a hlavní vec, v úrade nejsou povinni
pracovat. Nemohou. O tom, co je to gramatika
a stylistika,
nemají vubec ponetí, ptáti se jej, co je to Argentina, bylo by
už holým nesmyslem. On ví pouze, jak vypadá politická legitimace na pr. lidové strany, zná osobne p. Hrubana nebo Mazance a to mu v úrade dostacuje. Vyplnení pouhé složenky na
predepsanou
dan jest hroznou uceností a podarí-li se mu to
jednou tak, aniž by pri tom aspon dve zkazil, má na celé další
hodiny materiál k dukladnému
popisu tohoto obtížného úredního výkonu. Vec, prosím, nijak nezvelicuji.
Pan reditel bojí
se proti tomu zakrocit, ponevadž má. vyhlídky na pensi a tam
se mu prece ješte nechce.
Rozumí se, že t. zv. »kvalifikaci«
máme všichni stejnou.
Já jako, oni. Stížnost proti tomu podle pragmatiky
není možná,
ale je možno nahlédnout
na ústredí do kvalifikacní
listiny a
zp.ptat se na duvody, proc jste tak a tak kvalifikován.
Dobrá.
Jedete do Prahy. Pan sekcní se pred Vámi schová, jeho zástupce nemá klíc od skríne s akty. Sednete na tramway a navštívíte vyšší instanci. A dozvíte se tam, že Vy jako maturant
nemáte práva ukazovat na nižší kategorie, jelikož se to rozumí
samo sebou, že jim nemohou být ukládány namahavejší
a zodpovednejší práce. Tedy: žádné vzdelání, ale za to protekce, vetší
plat a málo práce.
Ze zoufalství
použijete
nekdy trochu silnejších
slov, nebo
si jdete se svojí stížností do novin. Ale to jste si dali! Máte
disciplinární
vyšetrování
na krku a tahají Vás po všech možných úradech, policiích, cetnictvu
jako podezrelého
z bolševismu. Kdo to zkusil, jako já, ví, co to znamená. Každý den
hrozí mi vyhození na dlažbu. Detektivové
podávají si dvere,
na Zemské správe o mne vedí co jím, s kým si dopisuji, co
mluvím v tramwayi, a nakonec hrozí mi zadržení postupu na
2 roky. A za ta 2 léta všechny ty mladší (zámecnické)
síly
dávno mne predhonily. Prozradil
jsem úrední tajemství
tisku
a na to jsou paragrafy.
Stát nutí vás takovým zpusobem vystupovati anonymne
a zapírati svoje jméno úmysl je až
príliš patrný:
o mne ví, co jsem kdy v kancelári rekl, kolegové-anonymové
se o to postarali. Vychovají-li
ze mne stejného anonymního
donašece, nebudeme si moci niceho vycítat.
Dnes se v kancelárích
politisovat nesmí. Zakazují to prísné
obežníky. Nesmí se promluvit
o náboženství
a budete vecne
v nebezpecí, jste-li, jako já, bez vyznání. Nikde se však nezakazuje sprosfáctví a sexualita
a proto se svobody v tomto
smeru hodne používá. S v i n a cin y (prominte I), p ráz d n é
žvanení
a ohýbání
hrbetu
jsou
dnes
jedinou
zábavou
kancelárské
inteligence
a to je také
j e d i n á vec, k t e ráj
e s t stá t n f m ú r e dní k u m b e zt r e s t n e d o vol e n a.
Zdá se mi. že jsem se príliš mnoho rozepsalo
osobních vecech a že to, pane redaktore, s Vaší anketou nemá vlastne ani
co deldt. Prosím, odpoctete si z mých 800 Kc mesícních 250 Kc
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na byt, ISO Kc na uhlí a svetlo, a za to, co Vá~ z toho zbude,
budte vdecným koalicním stranám! Mám tu príležitost videti
casto život jednotlivých VUdcll a nemohu než politovat clovcka, který na ne vcrí, cili, který jest, jak oni to jmenují,
státotvorný. Jim jest státotvornost žlabem a proti ní pouze
jeden prostredek:
pul milionu šibenicek a do tech
pul milionu rvoucích vlasteneckých hrdel.
Koho budu voliti?

Prál bych si, aby Vám (práve Vám) nad všechny pocty
mocných tohoto sveta bylo milejší prízvisko »Fax et tuba(
ceské literatury a zbožná láska Vašich, ctenártl, jež jest také
méne vrtkavá než prízen akademií. I

U nás dá se ocekávat, že budou státní zamestnanci nuceni
pri volbách odevzdati lístek svému šéfovi. V tom prípade nebudu v9lit n i k o h o. Nebudeme-li nuceni hlasovati verejne,
volím stranu, která mi nej méne ublížila: k o m u n i sty nebo
Bar t o š k o v c e. Ne z presvedcení. Proste proto, že ty dve
strany mohou nám, zvítezí-li, ony zmínené Macharovy šibenicky snadno a brzy uskutecniti. Bude-li ovšem utvorena nová
strana, tak nejak na zpusob bývalých r e a I i st U, vol í m
tu t o. A jsem presvedcen, že muj názor jest názorem 90%
nás mladých.
Prosím, vážený pane redaktore, neuverejnujte mého jména
s ohledem na tu disciplinárku. Mám dost na jedné. A ani ta
není ješte vyrízena, táhne se to 2 roky.
X. Y.

do 33. císla Vaší »Pritomnosti« napsal Karel Capek clánek
o proletárském umení. Nechci tu rozhodovat, na kblik soudy
a vývody páne Capkovy jsou pravdivy. Capek se dívá na svet
svýma relativistickýma ocima a nelze mu uprít pusobivost
názortl, byt by nebylo možno ve všem s ním souhlasit.
Mne jde o jednu vec. Capek požaduje od umení, aby bylo
jakousi kratochvílí, jakýmsi potešením prostým lidovým
vr-stvám. Uvádí jako príklad film, ale ten, pokud je mu záhavou pro lid, je umením v prípadech ne zrovna hojných. Zde
jsme u podstaty vecí: Film, pokud splnuje svuj úkol jako
funkce zábavy a potešení, prestává být umením. A zase, predvedte lidu fotogenické filmy Dellucovy, uzákoiíte film, jak
jej formuluje Teige, a ocitnete se tam, kde umení prestává
být zábavou. Stejne je tomu tak i v ostatních umeleckých složkách. Literatura je jedním :if markantních prípadu. Pro zábavu
jsou cteny nejvíce dobrodružné, bezcenné a zavrhované knihy.
Obrazy, pokud jsou umeleckým výtvorem, nevzbudí pochopení,
ani zalíbení mezi lidem. Ten dá prednost nejpdpornejšímu
kýci. A v hudbe Hašlerovy popevky zaujmou více než Beethoven. Je zde jediné divadlo, jež svojí dramaticností dovede si
nalézti cestu k duši lidu.

o

proletárském umení.
I.

Vážený pane Karle Capku,
k Vašemu clánku v 33. císle »Prítomnosti« nemohu Vám než
blahoprát. Je radostné, že umelec takového jména si všímá
problému »umení pro lid«, nad nímž naše nadejná i nenadejná
literární mládež ohrnuje pohrdlive nos, nevedouc, jak jest velice pokažena všelijak"'ými literárními mudrci, jejichž díla k nám
naši nakladatelé exportují s podivuhodnou bezohledností vuci
ctenártlm.
Vy studujete, co lidé rádi ctou, a proto Vaše nedostižné clánecky jsou necím, co jest blízko srdci každého gramotného
cloveka:. Ani byste nerekl, jaké potešení mi poskytuje Vaše
nedelní ríká ní, at o kockách ci mizerné petrželi nebo o kterékoliv jiné pozemské haveti. Hned je v mé pracovne útulneji,
lépe mi chutná doutník. A jsem-li již v tom, ,vezte, p. K.
Capku, že se mi Vaše romány (zvlášte »Absolutus«) líbí méne
a cta »Krakatit«, mel jsem strašnou radost, že jste svých romanopiseckých schopností užil ku prospechu i prumerného ctenáre a nestydel se pridat k ušlechtilému problému neco naivní
a neco rafinované lásky.
Snad nekdo ohrne pohrdlive nos nad mým šosáctvím a bude
mluvit o desolátnÍm vývoji ceské inteligence, ale nad jiné si
vážím zdravého rozumu. Dal bych nevím co za autogram smavého dedy Herrrnanna, mistra Jiráska a K. V. Raise, aspon
hodinu chtel bych posedet s O. Brezinou a V. Dykem, rád ctu
vcci seriosního Kopty, reálného Kratochvíla, v jistém smeru
nepochopitelného Durycha a prál bych si osobne podekovat p.
J. -:""rboviza krásné chvilky prodlené nad jeho »ctením« z prírody, ale cetl jsem též bezmála všechny básne nejmladších,
abych nezustal nic dlužen ceské literature, a teším se, až si ti
mladí prestanou hrát a delat z nás hloupé strýce.
A proto mám radost, p. K. Capku, z Vaší ušlechtilé odvahy,
s níž jste promluvil do duše našim spisovatelum a I verím, že
prijdete i na neumelectejšÍ formu, na delání umelecké cetby
pro lid. Pak mne ,bude svet daleko víc tešit (jsem z tech, jichž
»mladá léta neužila sveta«, protože jsem pet z nich prožil te
vojsku) až budu moci knihu, již já s požitkem ctu, pujcit
každému barácníkovi, aniž bych musil mít obavu, že bude pochybovat o zdravÍ mých smysHL

Oddaný
J. J. S.

II.
Pane redaktore,

To, cemu se lid nejvíce vyhýbá a co jej odpuzuje, je sklai
delná, složitá a mnohdy nesrozumitelná forma. A tím jest prostoupeno celé dnešní umení. Nikde nenaleznete touhu po prostote. Umení ve svém radikálním úsilí po novém výraze a ne-ustálých promenách odklání se zrejme od lidu. Vyžaduje I
k pochopení urcité kultury a je neco t:lk nedemokratického. Je
tvoreno vždy jen pro urcité vrstvy.
Snad kdyby Karel Capek zrekl se svého umeleckého výrazu
a kdyby si pri své. tvurcí cinnosti uvedomil tyto veci, snad by
napsal neco pro lid. :t\ ebylo by to úsilí po urcité výrazové
hodnote, po tvárném sepjetí deje, nebyl by v tom problém
hmoty ani ducha, nýbrž neco až filmove uvolncného, fabule
dramaticky rozpiatá do závratné šíre, ale v prednesu prostém,
bez jakýchkoliv umcleckých požadavku.
Ale tehdy by bylo nutno ucpati ústa
kterí hodnotí dílo umeleckými mcrítky a celou svou kritickou
methodou, nikoliv v pomeru k lidu a s ohledem na spolecnou
pusobivost.
J ose! Rybák.

Knihy redakci
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H. Wickham Steed: Tricet let novinárem. Vzpomínky z let
1892-1922. Preložil Fr. Bommer. 2. a 3. kniha »Politické
knihovny«, sbírky spistl politických, právních, národohospodárských a socialních, již porádá F. Yodsecf{t1ek a vydává
»Orbis«, tiskarská, nakladatelská a novinárská akciová spolec'
nost. Díl 1., stran 458 za Kc 50.-. Díl 2.. stran 442 za
Kc 50.-.
Jas. Žemla: lan Balcar. Historický román. 4. sv. knihovny
svetových románu. Obálka Rudolfa Houžvy. Nákladem edice
»Mars«. 132 stran za Kc 12'-.
Tri Absol1t1na aneb: Duch Pravdy. Rok 1925. S pomocí Boži
napsal Josef Mican. Nákladem autorovým (Karlín, Královskli
'trída C. 72). Stran 90 za Kc 7'-.

