
ROCNíK II.

PfítomnosL
V PRAZE 19. list.opadu 1925. cíSLO 45.

Politika

F errd. P erjo,ut ka : I

Jak jsme to prohráli.
Národní strana práce' vrací se z prvních svých V.o

ldb nedob)ívši ani jednohO' ma·nd~tu. Pres to, zdá se
mi: ne:pomu'Že žádná útecha. Politik.u, :jak už: bývá,
nelze dosti dobre delati bez mandlátll. Mancláty se po
cítají, ne váží, a co není vy}ádrena ma:tl:dáte~,to se
ani h')JOciítá, ani neváží. Tomu se vetšmau Jen na
dává. Mima to jeslt ta hrebelcováno hrozným, ducha
tvoucím vtipem »Ceského slov~«. Obávám se, aby se
mezi námi nevyskytla príliš mnoho lidí, kterí by uka
zovali na sto tisíc hl,asu, které soustredila ,.Národní
strana práce pri prvním ro:zbehu, a kterí by mluvili
o morálním ·vítezství. Nevím dosti dO'bre, co je to ta
kové moráJlní vítezstv,í, ale 'za to v.ím, že at jest 'to
cokoliv koalicní strany tahonebudau dbáti. Mezi helj~, ,
sky lze udelati nejaký dojem pouze kravatou posledm
módy. ,Mezi profesionálními palitiky lze udelati j,akýs
takýs dojem pouze mandátem z posledních voleb. Mám
proti morálnímu vítezství tu námitku, že bývá ne
úcinné. Zajisté, dnes .už není prílišnau ctí [být posran
cem, a je možno pohrdati toutO' funkcí, která neschOip
nýma rukama a slabými mozky byla privedena ~v úpa
dek. Ale s hlubokou moudrostí napsal Anatol France
o jednom 'profesoru, že »,pohrd,al rády a vyznamenaní
ml av,š'ak uvedomdval si, že je lépe pohrdati rády a
do~t~vati je«. Je možno 'pohr'Ciati poslaneckými man

dáty, když vidíme, CD z nich byla udelána; ale lépe..oy
bylo pohrdati mandáty a míti je, aJbychom pomOCl Jlch
udelali nejalrou uŽlÍtecnou a dobrau práJci. N i,kda mne
tedy neuteší tím Z.pllsoibem,že mne pozve, ahych si lízl
cukrové moucky jakéhosi. morálníhO' víbezství. Ta je
pro Jeti, t'l, beda, i orgán, p. ,Práš'ka se uteš,uje morá:L
ním vítezstvím. Sli jsme do 'Valeb',prata, abycham. do
byll mandáty, ne morální v,ítézstVí. PO'nevadž Jsme
nedobyli mandátu, usuzuji, že Jsme byli IPoraženi, a
budu to! ríkat prO' v,etsí slitvu pravdy. Morální vítez
ství, ph kterém hraje hUdba pod okny ne nám, ale re
daktorum »Ces~éoo slova«, je mi nesnesitelné. Morál
ní vítezství, ph nemž dostane mandát 'pan Laube, ne
dr. Stránský, je ,ceny pochybné. Ten, koho políckují,
muže býti snad morálním vítezem nade všemi, ale pres
tO' se mi, ta role nelíbí,. jRovnež nemám zálibu VImrav
ním vítezství, !pri nemž ,pp. Skýpala a Kahánek stají
na strane vítezu hmotných. Snad nejsem dO' té míry
naplnen krestanskou naukou, aby mi postacil vnitrní
rozjímavý život.

To vše jsem tedy .rekl, (lIbych vyhovel zás~dám
pravuy. A nyní k druhé stránce té pravdy: koalicní

noviny nemohou shledati dasti barvitých slov k tomu
úcelu, aby vylícily, jak volicstV'O odmítla náradnÍ stra
nu práce a dle všehO' zejména pan dr. Kahánek v »ce-

ském slove« pocituje obzvlášte bolestne pri této plrí
ležitJasti povestnou chudabll' své palety. Ale 'podle
pravdy odmítlo nás méne volicstvu a více kaalice, kte
rá práve ctyri nedele 'pred volbami rozdelila praž'skou
župu nekde nad Vác1avským nám~stím n7milosrdn;ou
carou na -dv,e cásti, aby znemožmla novym stranam
získati mand.át. Byl to 'Prý nápad ljYanadra Bobka, a
tento vynálezce hyl od agrární strany také ~,a ta od
menen mandátem. KdYby nebylO! tahoto tnku 'V po
slední chvíli., neby~o by možnO' ríkati, že volicstva nás
odmítlo a národní strana práce ,by byla vešla do ,par
lamentU: se ctyrmi mandáty. '1'0 jest práve taková
pravda jakO' ta, že jsme za. volebního ráJClu,který trvá
celé ctyri nedele a který násilne roztrhl s.amotnou vel
kau Prahu nedastali žádného mandátu. Je pravda, že

strana pr~ce tbyla par ažen a.; ne yovšeym volicst.;r.«:m,
nýbrž koalicními kumšty. A Je mozn.o, ze od nyneJska
bude volební rád menen vždy se zvláštním zretelem
k národní strane práce, a ž'e, kdyby se pozorovalo, že
tato strana sbírá další síly, povstane ope't dr. Bo
bek a navrhne za potlesku v príslušném výboru, aby
vzhledem k tamu, že není jisto, cO' vlastne jest to. ta
demakracie (zde 'bude se moci odvolati na autantu

p. poslance Bechyneho), a vzhledem k tomu, že ~al~:n
stranám prospívá, jsau-li jim v cestu kladeny 1?7ek.az
ky, byla velká Praha tento~ráte r~zdelena na tr:, dily:
Nebot opravdu je sladko vladnoutl, a v tomto pnpade
je sdílená radost jen polavicní radostí. Pwta se ta za
i-ídilo tak, aby strana práce, která dostala tricet pro~
cent hlasu, jež pripadly na národní demokracii, do
stala také ne tricet procent j.ejích mandátu, nýbrž
žádný.

Jsou mezi námi lidé, kterí ívysvetlují ,porážku strany

práce tím, že existyl::je teprve 3est r:ed~1. C~ci s; držeti
presne pravdy a. pnpomenu, ze eXistUje ,llZcelych asm
nedel. Ale ty dve nedele více zrejme nestacily k tomu,
aby nanradily anech tricet let, Oi než jsou vpredu koa
licní strany. Tak se šlo s holýma mkam'a pra'ti sta

rým, vylhudovaným orga'nisa~ím, proti fin~nc.n~~min}
sterské ·a j,irlé moci. Taková JSou fakta. N a Jejich za
klade at každý ocenuje výsledek podle toho, jakié má
oci. Dle mého mínení jednou z hlavních p'rÍcin ne
úspechu bylo to, ,že strana práce nemela v ,Praze denní
list. Bojuvat proti »N árod'ním listum« a »Ceskému
slovu« navým týdeníkem, to je j'ako jít s detskau bam
bitkou proti kananu. Ale zde nestaciLy s"trane peníze,
a tak strana mimo letáky nemela, kde by ivyvrátila
onu babylonskou vež lží, kterou v poslední chvíli zrí
dily orgány národne demokratic~é a ceslro-sacialisti
cké. Zpusob, jímž se tri dny 'pred volbami, kdy už ne
byl ICas ani na opravy, útocilo na dra StránskéhO', j'e
nejv,etší 'padlostí, jaká se kdy 11 nás O'bjtvila ve voleb
ním bojlí. Není mažno dobre .z:jistiti, kdo v širokém
prostoru mezi Sísem a Policarem na jedné strane a
Stríhrným a Kahánl~em na strane -druhé se odhodlal
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jíti do volebního boje tím zpusobem, že si proste vy
myslí, že Jaroslav Stránský psal za války clánky proti
Masarykovi a že na základe výpov.edí dra Adolfa
Stránského byla zatcena Alice Masaryková. Ale at
to Ihyl kdokoliv, clovek v'ysokého nebo nízkého posta
vení, ministr nebo nemi'nistr, doktor nebOl nedoktor,
tolik j:e jisto, že to byl, darebák, který zasluhuje opo
vrž,ení. Neužil jsem zde dJosud nikdy silného slo
va o odpllrcí,ch; ónÍm-li tak poprvé v tomto prípade,
je to proto, že 'každá vec zasluhuje svéh'O slova a že zde
není nic jiného na míste. V mi'nulých dobách vyrizo
valy se politické spory tím zpusobem, že si vysoká
osobn'Ost najmula vraha, 'který si 'Pockal na oznaceného
muže za nejakým rohem. Dnes máme jemnejší nervy,
a vysoké ,osobnosti si k témuž úc,elu .už jen najímají
žurnalisty. U Shakespeara Richard III. láskyplne p~e
j3!tlí rukama po hlavách dvou oddaných vrahu a praví
se zálibou: .»Vy, vy jste moji. Vás mám rád.« V dneš
ní dobe by Shakespeare musil vylíciti vysokou osob
nost, jak se zálibou hladí hlavy dvou žurnalistu.

Nekterí lidé nyní budou jiste prosit, aby 'bylo zapo
menuto, že byli v národní strane práce. Temto lidem
to mlIže býti zcela dle ,jejich prání odpušteno, nebot
do ní zrejme nepatrili. kdo má pravdu, musí býti také
na dobré noze s umením, býti 'Obcas v menšine. Nebot
má laskavou tešitelku: pravdu. Chápu však, že proO
toho, kdo lže, je zcela nesnesitelno býti VI menšin~.
Také hlupáci se pravidlem úzkostlive straní menšiny,
nebot v menšine jsou tak jasrue viditelni jako veš mezi
dvema sklícky a hned jt: <) nich zrejmo, že jsou hlu
páci. Pouze ve vetšine mohou vz,buzovati j'aKési iluse
o sobe. V etšina je pr'Ú slabé duchy neco takového jako
ústav krásy pro osldivé ženy.

Pokud se týká budoucnosti národní strany práce,
chtel bych ríCI tolik: není strany, kterou má koalice
tak úplne v hrsti, jako tuto.. Ne ani tak rozdelov,ánÍm
volebních kraju, jal~o spíše svým chováním. Nár'ÚdnÍ
strana práce není úcelem sama sobe. Vyrostla z vin
a chyb koalice. Vyvaruje-Ii se ;koalice napríšte techto
chyb, zabIje tím národní stranu práce. Ani my samI
'bychom JI v tom 'prípade nechtelt udržovat. Mela ur
CItý, politický cíl: 'jakým zpusobem bude splnen, zda
novou stranou ci nápravou k'Úalice, je lhostejno. Delat
stranu je,n proto, aby zde bYla strana, to pokládáme
za málo zajímavé zamestnání. Snad koalice pochopí,
že sto tisíc hlasu, odevzdaných pro stranu, která trvala
pOUiZeosm nedel a šla do boje s heslem nápravy ko
alicních pomeru, znamená neco, cemU' se ríká memen
to. Prál bych si, aby to koalice pochopila, i když si
uvedomuji, že by tím podrízla vetev, na níž sedíme
my. Vetšina, s níž koalice vychází z voleb, je velmi ne
utešená. Tím spíše mus,Í koalice pochop,it, že zde po
muže jen dobrá a 'poctivá 'politika, 'prostá tech chyb a
stranictví, jichž jsme byli svedky v posledním obdobi.
Jest to nejlepší cesta, jak prospeti státu a zabíti nená
vicLenou stranu práce. Radíme koalici sami proti sobe.
Nepochopí-Ii to vše, pak se setká s námi v príštích
volbách o.P~t, .a pak už nepomohou žádné predvolební
kumšty. Budeme míti dosti casu, abychom v,ec vy
svetlili i té vetšine, k níž jsme se za osm nedel ne
mohli dostat.

Ft1ant. Langer:
Chceme novou stranu?

Otiskujíce te:1to clánek spisovart:ele
Fr. Langera, konstatujeme, že shodu
jíce se s ním V' analyse dnešního poli
tického stavu a v touze po náprave,
rozešli jsme se s ním ve forme prak
tického rešení. Máme jistou skepsi
k takové Lize, jakou navrhuje autor
tohoto clánku. V politice rozhoduje jen
výkonná moc, sebe ušlechtilejší a do
konalejší Liga bez výkonné moci bude
vládnouCÍmi proste ig:1orována.. Konec
koncll je snazší udelati jednu novou
dobrou politickou stranu, než napraviti
pet starých velkých stran, Ar tak ci
olliak - jde v podstate o to, abychom
byli jednotni ve vedomí o nutnosti ná
pravy. ProstJredky se najrlou. Ne-li
dnes, tedy za rok.

Chceme opravdu novou politickou stranu? Volalo
S'f: po ní ze vš'ech kOUtll, a ku podivu, tak mnoho se
chtelo té nové strany, že se nekladly ani žádné pred
bežné požadavky na její program. A práve proto, že
se volalo souhlasne z nejruznejších míst a že se volalo
tak bezpodmínecne, myslím, že se volá po necem
jiném.

Myslím, ž,e nejsme s ostatními stranami nespoko
jeni pro jejich programy, a že pri jejich nadbytku a
pri tom, že všúde najdeme program pravý, prostrední
a levý, by každý mohl najíti prográmek, který by
se mu hodil. A proto nespokojenost s politickými stra
nami muže se spíše tý'kat jejich formy. Neprejeme si
tech stran, které vypadají, jako vypadají naše; chteli
bychom, aby ta nová byla jiná, protože si prejeme,
aby vypadaly všecky trochu jinak. Je to tak? Ale
proto, že strany již jsou, jaké jsou, je naše nespoko
jenost s nimi proste nespokojeností s jejich existencí.
A na jejich existenci je to nejprotivnejší, že je prílišná,

Kdybychom o ne neklopýtali na každém kroku,
kdyby naše strany zustaly pri svém zamestnání, ne
bolely by nás tak prudce. Ale existují trochu mnoho,
roztáhly se do šírky tolik, že zaplavují cel)' náš ve
rejný život a tu nám vadí a prekážejí. Rozhodují
o divadle, Akademii, obsazování vedeck)"ch ústavlI,
zadávání umeleckých prací, prodeji knih na nádražkh
- abych jen mluvil o vecech, které se mne dotýkají.
Ctenár mllže z vlastní zkušenosti pripojit mnoho ji
ného, na pr. že potrebuje stranické legitimace, aby
dostal !byt, místo, trafiku, zadávku per pro nejaký
úrad, abych mu jen neco napovedel. Kruh, kde by se
dalo neco delat bez zásahu politických stran, se rychle
a jiste zužuje. Z j::olitické príslušnosti se delá obcanská
povinnost, která v dohledné dobe bude snad vymáhána
donucovacími prostredky jako chození k volbám.
Práve proto, že tak ovládají náš život, mohou politické
strany jednat bez ostychu. Nemusejí se ostýchat, když
v parlamente promrskávají nejduležitejší predlohy,
když nucene zvolení zástupci lidu, kterí byli celý rok
neviditelni a neslyšitelni, se znovu octnou na kandi
dátních listinách, nemusejí se stydet za drsné formy
své žurnalistiky, za své protekcnÍ systémy - za nic.
Maj.í náš verejný život tak v hrsti, že se mohou bránit
proti každému úbytku prestyže a moci tiskovým záko
nem, vylucováním poslancll »z duvodll necestných« a
mohou se na veky zajistit volební reformou.

Voláme po nové politické strane, aby tomu zahrá
nila. Ale muže tomu nejaká politická strana ješte za-
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bránit? Jak by musila rbýt silná, aby zlomila tuhle oli
garchii? Pred nekolika lety bylo ješte možno zlomit
kruh, kterým nyní naše strany pevne svírají náš po
litický život. MysEm, že by nedošlo k temhle koncum,
kdY'bypri prvních volbách se dastala cLonašeho -par
lamentu nejaká strana, která by se od stávajících li
šila tak zásadne, že by nepristoupila na jejich metody.
Tehdy byla možnost. Místo nynejší es. Obce Legio:"
nárské mohla a mela vzniknout nová politická strana.
Mela dobrou perspektivu. Legionárstvo melo mnoho
schopných lidí mezi sebau. Bylo by vystoupilo jako
strana navá, bez zlozvyku prinesených z rakouského
p~ amentu a s' volnýma rukama vzhledem k druhým
stranám. Mela hluboce založený republikánský názor
na stát. A priváde'1o si sto tisíc uvedomelých stou
pencu, kterí meli trochu rozhledu po svete, dovedli si
již jednou vybudovat a udržet velkou organisaci a
meli smysl pro družné soužití' ze své bratrské tradice.
Vždy a všude dovedli až úzkostlive hlídat cestnost
tech, které si postavili v celo svých organisací. Byli
mi-lácky národa a byli by si nalezli mnohO' prívržencLI.
No ní jas na, proc nebyla tatO' strana vytvare.na, a legio~
nárské vedení by melo bSrti proto podrobeno náležité
kritice. Legionári si dovedli najíti i pragram (my
slím trochu laicky, že je to v,ec potrebná pro každou
novou stranu a že je o ni velká nouze), \tVashington
skou deklaraci, krásnS' program pro nedele, ale byli
by našli také méne krásnS' a potrebnejší program pro
pracovní dny. Bylo by postacilo, aby se proste posta
vili za program svých \'UdcLl Masaryka a Beneše, a
oba tito mužové nebyli 'by tak smutne csamoceni. jakuo
jSClt dnes, za ,prítomného stavu našeho politického ži
vota. Tato strana byla l)y do n.eho prinesla trochu ci
stého vzduchu a trochu: té své zahranicní naivity, že
její prítomnost by zabránila tomu, aby veci dospely
tam, kde jsou nyní. Ale to se nestalo, a dnes j'iž je
vykonáno vše, aby se zabránila vzniku malých stran.

Ale jsem rád, že z volání po nové strane slyším
neco jiného, totiž volání pc náprave našeho politického
života.

Aby se staly politické strany tím. ,cím jsou, musejí
být nejaké príciny. Jednou z nich by mohl být úpa
dek parlamentarismu, to jest úcele, pro který poli
tickléstrany vznikly. Nebylo by to nic divného, protože
jej pozorujeme docela zretelne i jinde, a jenom dia
gnosa na vlastní kLlžiby byla obtížnejší. A ejhle, úpa
dek par1amentarismu pozorujeme všude tam, kde si
celSrpolitický život ve státe spachtovala jedna nebo
dve strany: v Italii, Španelsku, o Rusku nemluve. My
slím, že úpadek se u nás také jeví, ale že ješte ne
jsme v nem daleko, protože nepoužíváme v politickém
živote ani ricinu, ani stav,ení ke lzdi, ani jinéhO' príliš
l~á ilného zpLlsobu k pres\'edcování protivníka. A s dru
hé strany by mohl b)·ti prícinou úpadek verejného mí
není, totiž podkladu, z kterého po'1itic\~é strany vzni
kají. A nemusí to bS-ti snad celé verejné mínení, které
se ocitá v úpadku, stélJ6ík tomu jeho cást, v tomto
f,rípade snad heží jpn o úpadek politickéhO' cítení.

Protože jen za jeho úpadku mohly politi,cké strany
tak prerLlsti pres hlavu. Jen za jeho úpadku mohou si
f;ocínati tak neostS'chav,e, mohO'u si osobit všecku po
litickou moudrost a mohou se pokládat za samo
úcelné. Proto také ztrácejlí všecku souvislost s ostat
ním verejným životem, a proto se násilne pácejí a da
bS'vají do neho, aby si tu sO'uvisl1ostudržely. Tedy jen
úpadek obecného palitickéha cítení podmiJluje tu prí-

lišnou existenci politických stran, s kterou jsme ne
spokojeni, a proti které, jak se mi zdá, volá se
a pamoc.

Opravdu ve verejném mínení se velmi mála o.d:áž~
to, cO' se deje v palitických stranách nebO' co 'P0httcke
strany udelají. Dríve byl témer patriarcháílní pom~r
mezi straníky a vudci strany. Klofác nebo Kramár,
o jé, ta nekdo byl, a jejich staupenci je jmenovali len
krestními jmeny. TentO' pomer patrval Jen u starych
veteránu, nový prírustek nikdy nebude míti takového
citovéhO' vztahu. Slyšel jsem za dlouhou dobu jen jed
nou že nár. socialista pojmenavaJI Stríbrného »naš.ím
Jirí~kem«, ale ta byl starý príslušník strany a ríkal to
ze zvyku, jako se ríkala Václavavi. Jaké byla li nás
nruš'ení 'Pro každé jednání ve vídenském parlamente!
Když se pranášívaly ty sáhodlouhé o:pasicní reci, byli
jsme v napiatejším stavu, než davy cekající na Vá
clavsl~ém námestí na pomer galu ze zápasu Sparty.
Nyní pusobilo na mne trapne, jak studene byly pri
jaty navé pajištovací zákony, tak asi jtako zmena jízd
ního rádu. Vyjma mest, které se hádají o sídlo župy,
mluvte & príslušníky všemažných stran, žádného celé
župní zrízení nezajímá. Nadávaní jsme na politiku
u džbánku, ale bylo mi smutno, když jsem ve dvaceti
hospodách, v kter)Th jsem letas byl, neslyšel ani v jed
né politickou dišputaci. Politické schLJze jsou jen ospa
IS'mi prednáškami a jeden z rutinovaných stranickSrch
funkcianárú se mi priznal, j'ak se tež.ka nyní shánejí
pOSlluchaci a výbari. Protože to byl protivník váza
nS-ch kandidátek, kladl jim za vinu rostoucí zájem
a politiku. Ackoliv vá.zané listiny jsou již následkem
tohoto nezájmu. Politické schuze jsou dosti rídkým
zjevem. Na jejich ubývajlÍcím poctu by se mal)' zájem
obec,enstva a politiku dal dokazovat skarO' statisticky.
I kamunisti,cké tábory,a pruvody omrzely, jak do
svedcí každý nestranný divák. Ovšem, když se pri
blíží volby, tedy slbory velkých hub a gramofanu ruz
ný-ch stran na nejakau dobu tuto lethargii adstraní,
aspon li svých volicu, ale po nich upadne zase verejné
mínení do svého apolitic~ého spánku. Priznej, se sám,
ctenári techto rádku, jak málo se staráš a naši 'poli
tiku (pisatel techto rádkú se priznává bez mucení) ,a
jak málo se staráš o veci, které se te 'z ní nedotknau
bezprostredne, jako na .pr. restrikce! Vetšina naší in
teligence se mála poucuje o našich nových problémech
saciálních, náboženských a národnostních, protože má.
dojem, že tohO' nepotrebuje a nikdo se jí na to ne
zeptá. ,A to, že strany a inteligenci nestají, to je aškli
vý .príznak. Vypadá to tak, jako by-chom po vybojo
vání samastatnosti všichni politicky zemdleli. A .prato
jsou politictí profesioná!lové tak pri moci a tak pri
chuti, že politický zájem vymizel u tech, kdo politiku
mají delat. Ta jest u obcanu. A lidé politického za
mestnání budou tak dlouhO' sedet u vesla a vozit ob
cany po své vLl1i,pokud obcan neshledá, že politika je
také kusem jeho denního života, že se jí musí- žive
úcastniti, že v' ní beží o jeho dobré jména, svobodu,
peníze a nekdy i život. A to že nemá sverit jen tak
rukám politickSrch remeslníkLl, mnohdy i fušeru.

A -zde bycham byli u záveru. Z tohoto stavu nás ne
vytrhne žádná politická strana. Zde nás muže zachrá
nit pouz,e - jen s astychem používám taho slavného
výrazu - buditelská práce. Je zapotrebí budit u nás
politické cítení, jako se budilo pred sto lety cítení ná
rodnostní. Možná že js,em chybne rekl, že u nás je
palitid~é cítení v úpadku, bylo by lépe ríci, že u nás
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ješte není ani vyvinuto. Opravdu, máme jen jeho zá
rodky. Do prevratu jsme pestovali jen jednu jeho
stranu, destruktivní a oposicní, a to je z té celé jeho
klaviatury jen malá cást. Ted pribylo ovšem nekolik
klávesnic, a myslím, že první politické desítiletí po
prevratu bude charakterisováno v dejinách snahou so
ciálne reformacní, kterou se chceme postavit pekne do
popredí evropských státll. Je to taková politická cti
žádost, hezká, ale v dlouhé politické klaviature je to
jen nejaké honosné vysoké »C« a zas je v tom kousek
trucu celému sV'etu. Takže nám chybí mnoho politi
ckých všedních tónu a polotónu a hrajeme jen na
máilo strun. ~le není to žádná ostuda, že ~sme v po
litickém živote nemluvnaty. Naše samostatnost je prí-'
liš nová a krome toho žijeme v dobe takov,ého politi
<'1<Jéhoobratu, že je v nem nováckem 'celý svet. Ana
logie s dobou našeho jazykového probuzení je ná
padná.

N UŽIe,jen buditelská práce povede k vymanení z vlá
dy politických organisací a k náprave našeho verejného
života. Probudit naše politické a ješte víc, naše 'Ob

canské 'CÍtení, není-E to ovšem j1edno a totéž. A tedy
volání po 'nové strane melo by být presne formulo
váno jako volání po nejaké organisaci, která by 'Odtud
zacala pracovat, protože jen odtud muže býti náš celý
verejný život napraven. Pak obcan s probuzeným po
litickÝm smyslem a skutecného, vyvinutého politického
cítení bude moci své kojné a chllvy posl41t domu.

Prakticky by k této práci musela vzniknout veliká
organisace, Sdružení, Svaz, Liga, která by musela do
konale prolnout náš verejný život. Musela by pracovat
poucováním i prakticky, positivne i kriticky, nedelat
jen velk!é veci, ale i mal,é, ackoli by neškodilo, kdyby
,leckteré parlamentní rešení .predešla nejakým sV}-1n
vedeckÝm vypracovaným návrhem. Její stoupenci by
stvorili kolem sebe bunky poctivých obcanu, vzdelávali
obcansky sebe i druhé. A pracovat by se musilo bez
nenávisti. V kroužcích Ligy by ožil cestný obcanský
dl1!ch, soudružnost at treba sousedská, kde by se bez
bolesti mohly tríti oi :sebe hrany politických rozdílu.
Hlavne, aby s.ít práce této nové organisace rozr'Ostla,
aby nakonec úplne prolnula ,celý náš politický život,
a aby se stala jeho dobrým a zlým svedomím, a aby
probudila ve všech obcanech vedomí, že obcanství není
lhostejnou funkci. Pak ovšem padne oligarchie stran
sama sebou.

Doba a lidé

Jaroslav J( olman-C assius:

Nekolik pražských soudcu.
VII.

Nekdy se tedy stává, že právc lidská stránka soud
ce, byt sebe originelnejší, není obžal'Ovanému po chuti,
že se vzpouzí proti silné indi:vidualite, která ho soudi
jménem zákona, a uražene se mrací a pošklibuje na
své lavici s Itrpkým pocitem kriv,dy v srdci, že jeho
vina nezasloužila si, aby byla souzena clovekem, ale
jakýmsi neosobním principem absolutní spravedl'l1osti.

Zdá se mu, že ty ruce, kt,eré ohmatávají: jeho hríšky,
dov'Olují si ve své sausedské du,v;ernosti príliš mnoh!)
a cht,el by míti, také vetší: vzdálenost mezi svou lavicí
a doternou indiskrétností stolice soudcovské. Pripadá

mu, že by bylo vhodnejší, kdyby jeho lidská dustojnost,
která se dopustila poklesku, mela co delati se soudcem,
který si ob1ékl IS talárem vesmírnou objektivnost zá
konu, jimiž se rídí kroužení planet, a záz~cné ruka
vice, jež zoela vylucuj~ nepríležitosti hmotného styku.
Pocituje, že by mu bylo daleko volneji v prázdném pro
storu, kde by na míste vyslýchajícího soudce vzná vel
e jen jakýsi oblácek, z nehož by zazníval vycítavý hlas

»Adame, kde jsi?« nebo nanejvýše »Adame, cos to
udelal?« a ne takové cll1Vernosti jako »Chlapícku, tak
hle to dál nepujde«, jaké je slyšeti z úst pana dvorního
rady Sturmy, který sedí ve svém, 'Odvolacím senáte
v celé své neodvolatelnasti Stvorení.

Okolnost, že lidé jsou souzeni zase 'jen lidmi, má ne
kdy své stinné stránky: uvádí obžalovaného do nepri
jemných razpaku, ana, mllže zpllsobiti i bolest. Jsou
lidé, kterí rozpárou svou milou s raztržitos,tí, s jak?'ll
otevírají obálku s abonentníl upomínkou svých nOVl11,
ale jsou bolestne dojati, když u zemského trestn.ího
soudu padne tvrdší slúvko. Jsou jako ten známý VOJák,
který si klidne pokuroval, když mu rezali nohu, ale
vykrikl bolestí, kdyŽ' ho jeden z asistentú z neopa.trno
sti bodl jehlou pri, zašívání. Rozhodne si mnozí: slibují
vke od posledního soudu, který povolá obžalovanéhc)
kolektivním alarmem trub andelských, než od obtíž
ných formalit spravedlnosti tohoto sveta a podobných
šikan, pocínaje soudní obsílkou. Ale není naším úko
lem líciti nejvyšší soudní instance. Zllstanme u druhé,
ke které jsme se až povznesli, vystoupivše do dr,uhého
poschodí pražského tr,estního soudu.

Tam tedy v odv'Olacím senátte tri dny v týdnu (v. pon
delí, ve stredu a v pátek) mluví jazykem lidskÝm a
srozumi,telným spravedlnost dvorního rady Sturmy,
který je v naší rade soudcem pátým. Chtít dalšími prí
k1ady osvetlit jeho praksi bylo by ,totéž jako :kdyby
chom dvemi tremi událostmi chteli opodati obraz kroni
ky mesta Prahy. Byly všelijaké podivné prípady, kdy tato
spravedlnost, hledajíc vhodné slovo, utíkala se k pro
stonárodním rne>ta:f'Oráma mírnila 'neprimerene vypia
tou trag-i1<u lavioe obžalovaných nežnou, pone'kud iro
nkkou bonhomií, která ponižovala muže, hodlající po
drž,et pred soudem (jakožto verejností) flachsmanov
ský profil bojovníku za pravdu a právo i v prípadech,
kdy šlo jen o nejakou tu urážku na ,cti. Clovek muže
bý,ti Flachsmanem a mít'Í hezké gesto mladis,tvého pre
svedcení i když se jmenuje, rekneme Jan Mazák nebo
tak podobne. Ale je težko zachovati tento postoj odboje
a nezkalený výraz spravedlivéha hnevu pred soudcem,
který vám rekne: »Mazáce, Mazáoe, takhle to dál ne
jde« nebo odokonoe »Mazácku. Mazácku, s ,tímhle na
nás nechodte.«

MMe-li státi hrde a vzprímene obžalovaný Jan Ma
zák pred kompaktní majoritou spolecnosti, jež hovorí
ústy zákona, muže-li Jan Mazák vydati svedectví
pravde a zahríma:ti spolecnosti do svedomí nekolik nej
nov,ejších thesí s apoštolským elánem neomylného rnJá
dí, musí se Mazácek posaditi na svou lavici, potlaciti
slzy vzteku i bezdecnou veselost a skloniti svou vzdor
nou kaderavau hlavu jako školák, kterému se chce
vyprsknouti smkhy, když by nejradeji zaplakal nad
nespravedlivou nedostatecnou.

Jeden z našich soudcu ('ten s vecne krab3Jtým cel,em
nad lidskou nezdárností) jakoby si, pokaždé pred roz
sudkem odepínal remen, aby udelil svuj 'Otcovský vý
prask. Predstavte si našeho souckovského Voltaira,
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nakloneného nad zelenou plochou stolu jatko cyrillo
methodejský kríž, který s'e propadá vahou s,taletí do
zeleného drnu, s temným plamenem v malých ockách,
a s kostnatým ukazováckem, vztyceným to vykricní
kem hrozivé familiérnosti, která chce po dobrém za
žehnat prost'0reké nezpusoby, jež si jinak hodné de
ticky prinesly z ulke k meštanskému obedu: »Ma
zácku, Mazácku ... «

Chceme-li si udržeti autoritu, je treba mluviti jazyky
lidskými a to tím lidštejšími, cím prípad je nicotnejší
bagatelkou. Od tragji'ckého k smešnému D,e ?rý jlen
kr'0k. Zdá se, že je 'v nepopírabelném právu soudce,
který dá prednost v,inníku, aby ten krucek ucinil on a
ne spravedln'0st.

Mnoho a mnoho prípadu t. zv. ranného sebeved'0mÍ,
jak prý se dnes ríká, hnal'0 útokem na soudn'0u stolici
pana dvorního rady Sturmy, ale naklonen'0u bustu vol
tairiánské spravedlnosti na ni sedící neporazilo.

Jednou stála pred ní catilinská dobrodružná mla
dost, která prišla ,do konfliktu dokonce s tehdejším
presidentem nejvyššíh'0 správníh'0 soudu Pantuckem,
jejž na di urazila, byvši prý na cti uražena. Také teh
dy razil tent'0 starý, dobrý soudce jakési osvobozující
šprýmovné slovo, které pomohlo spravedlnosti z úzkých
a rozptýlilo svým humorem svatokrádežné ovzduší.
Bylo to pr', tehdy také nejaké takové »Mazác
ku, Mazácku« ... , co vzalo sílu a odvahu ,rouhavé
flUoe, jež sahala na: samý majestárt: nejvyšší a nejry
zejši právní instanoe.

Zbývá ješte zdurazniti strucne nekolik pochvalných
prívlastku. Jsou d'osti obecné a nebudeme jimi zbytecne
polepovati kresbu, která je nám drahoo práve pro rysy,
odlišné 'od obecnos,ti. Nebudeme plýbWlti barvami, pro
t'0že jsou laciné a bijí do ocí. Nebudeme ríka'ti chlebu,
že je dobrý, a v'0de, že je tekutá. Pripíšeme radeji ješte
k podpisu našeho portrétu slova »starý, dobrý, ceský
soudoe«, která nevyvolají žádných pochybností o tom
co znamenají.

Chytrí adv'0káti, kterí neposuzují jiste svet a osoby
po sentimentální stránce, zejména pražský trestní soud,
v nemž vedou s neduverivou spravedlností své vecné
hovory o Neposkvrniteln'0sti Svého Klienta, ríkají:
»Tenhle pan dV'0rní rada Sturma, ten má selský korí
nek DrŽÍi sV'0u vec jak'0 býka za r'0hy.«

Tenhle r'0haJt:ý býk, kterého drží pan dvorní rada
Šturma za rohy, to je '0braz, který delá cest našim
advokátum od zemského trestního soudu. Zlocin \je
vskutku neco r'0haJt:ého, je t'0 pekla zplozenec. A v tvr
,doišíjné ZJurivosti, s jakou bij,e do ohra,dy práva a
v živ'elné bujnosti, s jakou potrásá svými retezy, je
neco býcího a temne animálního. Obraz soudce, který
drží tut'O bestii za rohy, je dobrý 'Obraz dobrého
soudce. Ale namalovali jsme ho jednou jako Voltaira
v ,taláru a soudcovskécapoe a nemáme již místa pr'0
toreadora.

P'0kryli jsme steny naší galerie soudcu obrazy mužu,
kterí hrají hlavní úlohu na divadle svetské spravedl
nosti. Zbývá nám práve jen místo, abychom mohli po
vesiti k ,peti portrétum souddl, kterÍJ hrají, podobiznu
šestou a poslední. Herce, 'k,terý soudí.

Boris Savinkov:

Ve vezení.
Tato skizza je z pozustalosti zná

mého ruského revolucionáre, který po
nekolikaletém boji proti bolševikum
za hranicemi vrátil se do Moskvy a
dal se zatknout. Ve vezení pak! spáchal
sebevraždu. Tato skizza je poslední,
co napsal krátce pred smrtí v moskev
ském vezenÍ. . Má cenu dokumentu,
který plasticky lící psychologii onech
protibolševických bojovníku, kterí ko
nec koncll prišli se smírit. Je nepo
chybno, že je v ní mnoho autobio
grafického.

Zdola z druhého poschodí bylo zretelne slyšet kroky. Plu
kovník Gvozdev si sedl na prycnu, naslouchal a dal se do
pocítání: »Tri-ctyri-sedm-devet«. Devet tam a devet zpátky.
Nekdo chodil. »Nový nájemník,« pomyslil si plukovník Gvoz
dev. Zaklepal nekolikrát podpatkem. Kroky umlkly. Zaklepal
znovu a cekal. Zdola nikdo neodpovedel a bylo znovu pusto
a smutno. Na okamžik se otevrelo kukátko ve dverích. Klíc
zachrastil v zámku.

»K výslechu.«
U dverí se strucným nápisem »Jagolkovský« se strážce za

stavil.
Plukovník Gvozdev si sáhl na hrdlo a na prsa. Nemel na

košili knoflíku, dotkl se nahého zarostlého tela.
Vyhrnul si límec kabátu a vstoupil. J agolkovský, mladý muž,

se usmál a vztáhl mu vstríc ruku. A protože mu ten druhý
podával ruku, uvedomoval si plukovník Gvozdev ješte jasneji
svou nahotu. Mžouraje ocima ve slunci, vytáhl cigaretu a za
pálil si ji. Pak vrhl šikmý pohled na velký obraz na. stene. Byl
to Leninuv portrét. Lenin sedel u stolu :l cetl »Pravdu«.

»Byl jste, Vasili lvanovici, clenem tajného spolku »Modrý
kríž« ?«

»Ano.« »Modrý kríž?« »Ano.«
»Prohlásil jste prece, že chcete jmenovati cleny spolku?«
»Ano, to jsem prohlásil.«
»Ale proc jenom cizince a ne ty, kterí jsou v Rusku?«
»Protože nejsem zrádcem.«
Jagolkovský nan pohlédl. Nastalo mlcenÍ. Otevreným oknem

bylo slyšeti rincení vozu. Nekde, snad pod strechou, cvrlikali
vrabci.

»Nejsem zrádcem,« opakoval plukovník Gvozdev.
»Nu ano, rozmyslete si to ješte, Vasili Ivanovici ... «
Ale nebylo co rozmýšlet. Nemohl prece ríci, že jej vyhodili

z podezrelého »Modrého kríže« pro »pijáctví a neposlušnos,t«
a že vubec nic nevÍ. Kdyby to priznal, znamenalo by to, že
se priznává ke lži. Sklopil hlavu a jal se pozorovati své boty.
Byly to erární bCltiy,pevné, žluté, pravá byla spravena záplatou.

»Rozmyslím si to ... «
»AnO',ano, rozmyslete si to ... Rozhodne si to rozmyslete ... «

Na rozloucenou mu opet podal Jagolkovský ruku a opet se
usmál. Gvozdevu bylo ješte nepríjemneji: »K certu... Jaký
jsem mu já Vasil Ivallovic?« A když se schýlellJ vracel dO'své
cely c. 50, zdálo se mu, jakoby rohy a schody nemely konce.
Když pak zustal sám, nelehl si, ale padl na prycnu.

Dlouho ležel nepohnute, pak vstal a dal se do psaní:

Psal: »Obcane Jagolkovský,« po krátké úvaze preskrtl »Ob
cane« a napsal místo toho »Soudruhu«. »Soudruhu Jagolkovský.
Jsem pripraven na smrt, ale musím vám na svou cest a sve
domí vysvetliti, že se nikdy nechci státi zrádcem. Mám dosti
obcanské odvahy, abych doznal otevrene a cestne svuj zlocin.
At mne vláda delníku a sedláki'l bezpodmínecne odsoudí. Spo
léhám na velkodušnost soudruhu soudcu. Jsem také presvedcen,
že budou míti ohled na mou revolucní minulost: když jsem
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v roce 1910 velel setnine, zdráhal jsem se stríleti na delníky.
Prosím, abych byl osvobozen od výpovedí týkajících se lidí
v Rusku žijících. Na mou cest a svedomí to nemohu uciniti.
20. dubna. Vasil Gvozdev.«

Vedel, že napsal nepravdu. Nebyl pripraven na smrt, vubec
na smrt ;Jemysli1. O~tatne to nebyl on, který se zdráhal strí
leti na delníky, nýbrž jeho prítel praporecník Sumilin. »J agol
k0vský to prece nemuže vedet - jest tomu již dávno ... « rekl
si a nabyl odvahy. »Nechají mne už na pokoji ... Ovšem že
mne už nechají na pokoji ... Musím jen zustati pevný ... «
Pristoupil k zamrížovanérhu oknu a dívaJ se šikmo ven.

Miloval tento kout: Úzkou skulinou mezi mrížemi videl cer

vené cihly, vecer se tam trpytila velká kulatá lucerna. Pa
noval klid. Plukovník Gvozdev vzdychl. Pojednou zacly hlasite
a durazne zvoniti zvony. Jejich zvuk vnikal dvojitými okny
a odrážel se od zavrených dveii.

V tom okamžiku si vzpomncl na svuj domov, kozáckou ves
nici s kostelem sv. Barbory. Plukovník Gvozdev pozdvihl hlavu,
chtel videti nebe. Zahlédl šedomodrý pruh a pokrižoval se.

Prešel den, potom ješte jeden, potom celý týden. J agolkovský
ne~pechal s odpovedí a nevolal ho k výslechu. Plukovník
Gvozdev prosil denne lístkem, »aby mu byl povolen rozhovor«.
Ale nemohl ani kontrolovati, byly-Ii jeho lístky správne dodány.
Mlcky a zdvorile je strážce prijímal a mlcky zamykal dvére.
Soused zdola neodpovfdal na žádné klepání. Napravo a nalevo
od neho byly cely docela prázdné. Ale na okenním rámu
nalezl Gvozdev lidské stopy: »Jurij Belskij«. Každého jitra
pozoroval neforemná písmena, naškrabaná špendlíkem, at po

zdravoval je: »1 ty j~i... bratre, sedel,« mysli si soucitne.
»Ba, miJj milý, spadli jsme do toho oba, dostali jsme se

certu do spáru,« když se bavil s tímto neznámým, clovekem,
který byl snad poslán do Solovek, nemyslil skoro vubec na ženú
a deti. »J~ou v Berlíne. - Je jim dobre.«

Casne z rána šel ven na chodbu -- umyl se. Po caj 1 zhoustlo
ticho ve vezení, to ticho, v nemž vzduch zní v uších. Nemohl
si na ne zvyknouti. Tísnilo ho duševne tak, jakoby na nem
ležela ohromná tíže a táhla jej k zemi.

Mnohdy byl tento pocit tak; silný, že se mu chtelo kricet. Pak
jej rozptylovaly i myši. Prokousaly se dievenc,u zdí a poskako
valy po nenatrené podlaze.

Knih nemel, jenom casopisy. Ty cetl s odporem: »Komunisti
jsou piec jenom loupežníci a podvodníci.« Po dvou týdnech
prestal vubec císti. Pak bylo ješte smutneji.

Jednoho vecera po kontrole se ho zmocnil pocit, že už dále
nemiJže. Posadil se a napsal ješte jeden dopis: »Shromáždení
soudruhu G. P. U. Samota je pro mne utrpením. Delejte se
mnou, co chcete. Ale prohlašuji na svou cest a svedomi, že, ne
budu-li do trí dnu osvobozen, je mi milejší, když mne za
strelíte. Obracím se k vállf s poslední prosbou: pošlete kríž
s mých prS011 mému nezletilému synu Michalu v Berlíne.
24. kvetna. Gvozdev.« Vedel, že i tentokrát napsal nepravdu:
neveril v zastrelení. Prosba o kríži na jeho prsou jej dojala.
Predstavil si zretelne svého nejstaršího syna Míšu v námor
nické cepici se zlatým nápisem: »král«, a. setrel si prstem
slzu s ocí. Pred spaním se vroucne modlil: »Bi,h mi pomoz ...
Buh mi pomoz ... « Mel sám se sebou soucit a doufal, že
i ostatní budou s ním míti soucit. Nemyslil na to, že se
obracel k lidem, kterí sami sedeli dlouhá léta ve vezení a že
jednou strílel do neozbrojenéhO' 2l'ástupu techto lidí. F.ocali
spravovati dvur. Ted již nepa'1ovalo ticho. Jasne znelo kla
divo a hloubeji v pravo se ozýv:llo jiné težké tlucení. Omítka
padala. Delníci zpívali; plukovník Gvozdev ležel na prycne a
naslouchaL

I on mel touhu po slunci a ulici a detinsky ho bolelo, že se
delníci vrátí vecer domu, a on zde musí zustati v cele c. 50.

S pocátku cervna jej dal konecne J agolkovský zavolati k vý-

slechu. Když šel chodbami, opakoval si: »vrhne mu celou prav
du do tváre«, to jest, rekne mu, »že se s živ)'mi lidmi nesmí
tak zacházeti«. - -- Když ale neucesaný a neoholený, s roze
vreným límce-m erární košile, spatril oknem modrou oblohu a
na stene Leninuv portrét, zapomnel úplne na své rozhOOnutí.
Jakmile mu ]agolkov'iký podal ruku a ptal se ho prívetive po
zdraví, pocal koktati a hledati slova: »Soudruhu vyšetrujkí
soudce - -- Vy myslíte, že neco zatajuji, že nechci udávat 

Na mOl4 cest a svedomí - - cistého srdce .- -' Pochopte,
soudmhu -" - opustil jsem bílé - - Jaký pak jsem monar
chista, když jsem tady - - s vámi - - jsem ochoten - 
jsem z plna srdce odlOten - -«. »]ste-li poctivý, dobre,« rekl

J agolkovský a zazvonil. »Prineste sklenici vody. Vasile Ivano
vici, poslouchám.«

Plukovník Gvozdev mlCtl. Pochopil náhle všechnu lehkováž
nost svých slibil a obrátil se k oknu. »Co -- -' co mu mám
ríci?« myslil si a kolena mu ledovela.

Jagolkovský byl spokojen. Vedel, že se zamýšlelo zastaviti
záležitost »bývalého plukovníka Gvozdeva,« že Modrý kríž byl
smešným shromáždením "prespocetných senátoru«, které revo
luce vyhnala na dlažbu rižských ulic. Jeho predstavený s ním
vcera mluvilo té záležitosti. Jagolkovský byl zásadne odpur
cem všech rycr.l)'ch rozsudku. Jeho revolucní svedomí, svedomí
cloveka trikrát na -ruzných frontách poraneného, mluvilo proti
tomu. Rozhodl se dnes vyslechnouti ješte jednou plukovníka
Gvozdeva. »Nerekne-li nic urcitého, at jde k certu -- -«.

»Emigranti na vás nadávaj í - -- a vy na ne bérete tolik
ohledu«, rekl.

To souhlasilo: Gvozdev vedel, že na neho nadávají, ale ze-
ptal se: »Nadávají na mne moc?«

»A jak!«
»Pak reknu všechno -- -.«

Ta slova mu uklouzla proti jeho vuli. V témže okamžiku se

vzchopil. Rekl" dokonce: Soudruhu - -. Ale Jagolkovský vzal
péro do ruky a pripravil se na psaní. A tu se stalo neco, cemu

se plukovník Gvozdev pozdeji sám divil. Pocal si vzpomínati
na své prátele a známé - - na prátele ze školy a z pluku.
Na ty, s kterými se setkal na fronte. S kterými žil v cizine.
Nakonec si vzpomnel na náhodné, sotva známé lidi: soudce
z Kyjeva, ucitele z Jekaterinosbvu, kneze z Tuly a dokonce ne
jakou slecnu z kvetinárského závodu, které se asi pred osmi
léty dvoril. Jmenoval jména a príjmení, vymýšlel si spiklene
cké schuzky, vynalézal verohodná, lehko zapamatovatelná. hesla.
Neomezoval se jen na to. Mluvil dukladne O' spiknutí v Mo
skve, o »petkách« v rudých oddílech, o vztazích se »zelenými«
na Kavkaze, o domnele všude rozšH'eném a mocném »Modrém

kríži«, oznacil sebe jako sekretáre jeho ~1ejvyššího komitétu.
Lhal s vynalézavostí. Nelhal pouze, chlubil se, a neušetril ni
koho, ani své príbuzné. »Cím více budu vypráveti, tím méne
budou moci vyšetriti - -. Nebudou také vyšetrovati - -.
Takovému, jako jsem já, se verí na ",lovo, a ovšem' že mne
hned propustí - -. Tím se sám uklidnoval v tech málo jas
ných okamžicích - -. Dlouho do noci sedeli proti sobe. Plu
kovník Gvozdev mluvil s posunky, zatím co Jagolkovský psal
a tiše se usmíval. A kdyby je byl nekdo pozoroval, nebylo by
ho napadlo, že jest to obžalovaný a vyšetrující soudce; vyhlí
želi jako dva žive se bavící prátelé.

Plukovník Gvozdev si stežoval na své oci a byl prestehován
do jiné cely c. 7. Byla jasná a prostranná, pripadala mu jako
zámek. Dal si prinésti. z vezenské knihovny knihy: Conana
Doyle, a jako »vážnou cetbu« první svazek ucebnice wologie.
S poukazem na SVll,Í chorobný stav si vyprosil dovolení, aby
dostal víno. Pil je šetrne malými doušky, a vykládal dozorci,
že jest churav a že víno prospívá nervum. Byl odveden do lázne
a na procházku. Procházel se na malém vezenském dvore, po

dél vysokých zdí, opatrených špicatými kuly. V levém rohu
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stála strážní budka se stráží. Rudý gardista v modré helmici
se podoba i stredovekému kopiníkovi. Nekdy prišla vystrídání.
Neobratne jako mladí medvedi slézala stráž se schod{L Plukav

ník Gvozdev prohlížel s obdivem jejich pevné boty, košile, ko
žené brašny a pasy. »Ti to dokázali, vytvorit armádu - - cert
aby je vzal - -. Snad opravdu nemají pred Evropou strach?,(
Nckdy jej prepadl neklid. Ale slunce mu tak sveže opálilo
tváre, v kvetinové zahrade se tak prívetive leskla tráva, do
zorce byl tak klidný a zdvorilý, že jehO' neklid za~e zm~zel.
Pak se mu zdálo, že ticho, myši v cele, vyrytý nápis J urij
Bclskij vubec neexistujI a nemohou býti. Ale ubehla zákonná
ptllhodina a znovu zaskrípal zámek. Plukovník Gvozdcv zustal
o samote. A opuštenost jej znovu tísnila.

O osvobození nebylo ješte stále reci. »Formality, malicko
sti - >-« ríkal si plukovník Gvozdev.« Co na tom, že jsem
je obelhal. Snad ted zatknou dvacet lidí, ale presvedcí se o jejich

nevine a propustí je, a i když ten nebo onen musí trpeti, je
to práve jeho osud.« A precházeje z jednoho kouta dO' dru"
hého, jako pred ním jeho bezejmenný soused, myslil na útek
a jak se do~tane do Finska nebo Polska. »Než všechno vyšetrí,
budu již v cizine.« Po kantrole, když kroky v chodbe zanikly,
'0 prázdnil láhev portského a snil v sladké závrati o zapoveze

ném bl"r1ínském. živote, o tom živote, který ješte pred ne
dávllem byl jeho denním malým peklem.

Trikrát byl vyzván k J agolkovskému, je"dnou si ho pozval
]"golkovsk"ho predstavený. Šlo o nepresnosti v jeho dukazech.

Jak se jmenuje kyjevsky: soudce? Kde bydlí ta slecna z: kvcti
nárského závodu?« Kdo ze vzduchoplaveckého sboru se zúcast
nil spiknutí - -«. Ochotne podával plukovník Gvozdev zprá
vy, vysvetlivky a doplnky. J agolkovský potrásal hlavou, po
znamenával si a dával obžalovanému k podpisu, a vrchní šef,
hladce oholený holohlavý starší muž se ho klidne tázal, nemý
lí-Ii se, nespletl-li nic nebo nestal-Ii se obetí klamu.

lervenec se ch}'lil ke konci, zdi vydechovaly teplo, v kveti
liOvé zahrádce zrála. slunecnice, plukuvníka Gvozdeva trápil ca
sto neklid. «Snad prece jen vyšetrují?,( Zahnal tuto myšlenku.
Polykal Conan Doyla a snažil se nepremýšleti. Ale neklid se
vracel stále úsilovncji a vytrvaleji. Jedné noci se probudil zalit
potem. Usedl na prycnu a cekal. Na co cekal, nebyl by mohl
ríci. Kolem dokola bylo ticho. Ješte nikdy se necítil tak bez
braným a opušteným. Snažil se usnouti, ale byla príliš dusno.
V uších mu znely výstrely hrozive a varovne.

V puli srpna byl pozván vrchním šefem k vyšetrování. Ten
tokrát šel plukovník Gvozdev statecne, byl presvedcen, že dnes
ntbo zítra bude propušten. Tato u'klidnující jistota v nem vy
rostla v posledních dnech. Rastla, protože denní procházky ne
trvaly nyní piH hodiny, ale mnohem déle, a protaže mu po
stavili do cely novou lampicku. Srovnával ,si tytO' domácké prí
znaky a uzavíral z nich utešující závery - - práve ty, pa
kterých tak vášnive toužil.

»Posadte se.«

Plukovník Gvozdev: si zapálil cigaretu a pakusil se o úsmev.
»Je dnes velmi harkO', soudruhu«. Sef se díval prísne brýlemi.

»Rekl jste nám nepravdu.«
):Jak to - _. jak to, soudruhu?«
»Vy nevíte, jak to? Rekl jste, že stojíte za každým svým

slovem. Tady se sám podívejte.«
Podal mu zprávu. Zpráva suše oznamovala, že bývalý soudce

v meste Kyjevu Alexandr Petrovic Avdejev zemrel v lednu
1917·

~Vy jste jej prece znal?«

)'Já - - ne -- - prece, myslím _. -.«
),Nu a?«

Plukavník Gvozdev pokrcil r~meny.
»Nerozumím lomu. Na. mou cest a svedomí. Nechápu to,

soudruhu - -. Nej~ký nesmysl.«

»Ovšem. že nesmysl,« potvrdil šef, hledaje neco ve stolní pri
hrádce. :)Zde ješte jeden doklad.«

Doklad, z kteréhO' vysvítalo, že hesla »Madrého kríže« udaná
plukovníkem Gvozdevem jsou nesprávná. »Nuže?«

,)Soudruhu, dávám své cestné slovo! CO' ta jen znamená?
Ccrt ví .- -«.

),Ba, cert ví - -. Nu, a co jste reklo obcance Palcevské?«
Plukovník Gvozdev si náhle vzpomnel na obchod u Kuznec

kého mostu - - na vlhký vzduch skleníku, na iris a magnalie
a na usmevavé oci za zvláštními kvetinami. Zbledl a mlcel.

»Ptám se yás!«
»Ano, ano, saudruhu __o -. Stojím na t0111. Stojím na tom,

že obcanka Palcevská prišla dvakrát do Berlína - -«.
»Proc?«

),Na schuzku - -. Na schi'lzku se mnau. Ve veci - -.«
Jste si tím jist?«

»Jsem docela jist.«

»Dobre. Chcete býti konfrontaván?« a aniž by cekal na odpo

vcd, narídil telefonicky: ,)Pošlete sem Palcevskou.« Ted oba
mlceli. Beze spechu si šnal ~éf brýle, dýchl na nc a jal se je
peclive kapesníkem i;istiti. Byl to kostkovaný kapesník s cer
veným okrajem. Plukovník Gvozdev sedel nepohnute na židli.
Uvedomil si, že byl usvedcen. » Tebudu se moci vymluviti. 

_. Jsem ztracen.« Tupe a oddanc ceb.l. Když ale sl?atril hu
benou ženu v obnošeném kabáte a dávno zapomenutý, nyní již
nemladý oblicej, setrásl s poslední námahou vule své ztrnutí.

"Sofie Anurejevno, nepoznáváte mne?«
»Poznávám vás.«

Rekla to klidne a podívala se mu dO' ocí.
»Vzpomínáte si, že jsme se videli predešlého roku v Berlíne?«
»Nebyla jsem nikdy v Berlíne.«

.»Ale anO', byla jste - - byla jste tam dvakrát: v lednu a
v dubnu«.

»Mýlíte se, žila jsem celou dobu v Moskve.«
Rozkašlal se. Pak se odvrátil. Znovu myslil na ty podivne

kvetiny. Pak rekl: »To není pravda.«

Potrásla hlavou. Šef mu podal papír - - potvrzení domovní
kanceláre. Na papíre stálo, že obcanka Sofja Palcevská jest za
mestnána v komisarství pro vzdelání hdu a již po pet let ne
opustila Moskvu. Plukovník Gvozdev pozoroval velká písmena
kancelárského rukopisu: písmena skákala, rozmazávala se a
úplne mizela. Jako ve snu slyšel: ),Obcanko Palcevská, nebudu
vás déle zdržovati.«

Šef zastrcil kapesník a zívl. Záležitosti »bývalého plukovníka
Gvozdeva« již mel dávno dost. Vec byla jednoduchá. Pri jehO'
návratu dO' Ruska mu bylO' slíbeno odpuštení - - tedy mu
mnsÍ býti odpuštena. Obžalovaný lhal - z hlouposti a ze stra
chu. Lež vyšla dnes jasne na jevo. Co by se tím ješte dále

zabýval _. -. Šef znal carská vezenJÍ, Sibir, etapy. »Takoví nás
tam poslali - - ted lhou a tresou se - -. Kolik zbytecné
námahy - -. Jaká ohavnost.«

»Budete vykázán do N arymu.«

»Soudruhu ! Ríkám ta ješte jednou, na mou cest a svedomí.

Soudruhu, tvrdím: všechny maje údaje jsou svatou pravdou
- mohl jsem - mohl jsem se mýliti - ovšem. Tak jsem si
spletl jméno soudce - - Vzpomínám si nyní - jehO' jména
není Avdejev, ale Alexej ev. - Ale na príklad ucitel Strahl,
to jest konterrevolucionár. A Palcevská také. - Stojím na
tom. - Stojím na tom kategaricky, soudruhu -«

Plukovník Gvozdev mluvil jako v harecce. Mluvil. jen s tím

úmyslem, a.by získal cas. Projela jím šílená myšlenka. Klamou
ho, ješte této noci ho' zastrelí. Bojaval zoufale s osudem, chtel
získati cas. Pripadala mu, že si tím zachrání život. Alespon
tamu veril. - Vzpamataval se až po dlouhém prošení, ujišfG

vání a dakazování, když rekl šef lhostejne, hlade si pleš:
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ocima. Srd·
Co to tedy
tichu, vždyt

--«- Nervy

Nemohl a nechtel klásti odpor.

Až v pokoji 'šefa se zase vzpamatoval. Sedel na pohovce,
šef mu podal sklenici studené vody. Zuby mu jekotaly a zvo
nily 0 sklenici. A ješte stále bylo cítit víno.

»Muž.ete mluvit?«
»Ano - .- Rozumíte, soudruhu
»Nu:"
»0remel jsem již síly - -«
»K cemu síly?«
»Sí1y vydržet to - - Samota - - Ten všechen cas v oce

kávání zastrelení - -«
»Jakého zastrelení?«
Plukovrik Gvozdev nan pohlédl nechápavýma

cem mu projelo bodnutí - - ».Tak? Opravdu?
znamenalo?'< Rozcilene zacal' hovoriti o mucivém
jest prece »živý clovek<<.

»Co je vám? Jste nemocný?«
»Nerv;)', soudruhu, nervy - -«
»Mel byste se obrátiti na lékare.«
»Proc 1žer« myslil si plukovník Gvo!Zdev. »K cemu tady,

k certu lékar? Zastrelit, a mluví ješ,te o lékari - -« Ale ne
odpovedel, jen se podíval shon dolu. Pozoroval hlavu J agol
kovského, mladou hlavu se svetlým vlasem. »Musím utéci.
Jedna - - a je to hotovo.« Jagolkovský pospíchal, aby
ukoncil výslech a mohl jíti domu. I 'On byl nyní presvedcen.
že obžalovaný nic neví a že pri výslechu lhal. Naklonil se nad
stiH a jal se spešne psáti: »Z rozhodnutí tríclenného kolegia
se obcan Vasil Gvozdev vypo - -« Ted byl pro plukovník;)
Gvozdeva cas k jednání. Uchopil láhev. Vterinu ji držel v ruce,
jakoby zkoumal její váhu. Nemohl se rozhodnouti. Náhle ji
vysoko vyzdvihl a uderil jí se zatatými zuby vší silou d0
hlavy. Láhev se s treskotem rozbila. Jagolkovský zasténal a
padl hrudí na stul. Plukovník Gvozdev spatril proraženou
lebku, krví zalitý oblicej a strepiny skla na !Zelenémsukne.

Mrtvý .Tagolkovský mel prukazní list v kapse. Ale plukovník
Gvozdev již na to zapomnel. Nevedel, cím by si utrel mokré
ruce. Prekážely mu a byly cítit vínem - - »Co ted delat?
Co jen delat?« Ve vedlejším pokoji nebyl nikdo. Otocil se a
bežel na chodbu. Preskakuje schody, padal témer se schodiš-te
dolu - - stále hloubeji a hloubeji, jako tenkrát ve snu. Na
posledním schode nabral dechu a vrhl se nazdarbuh vpravo.
Bežel ted bez cíle a beze smyslu. Již zaslechl pokrik a temné
dupání. Bez rozmýšlení - - hlavne se bál ohlédnout - na
razil na težké dvere. Zahlédl mrak tabákovéh~ koure a v mo
drém kouri neznámé obliceje. Bylo jich mnoha. S hlukem od
strkovali židle a dívali se na neho - na jeho krvavé ruce.

»Pochopte, pochopte, soudruhu - - Což se to smí? N~ mou
cest a s\'edomí, já - -« Zakryl si tvár rukama a zaiítkal.
»Prosím Zl odpuštení - -«

Sef svraštil celo. »Toho osla osvobodili, a on - - Jaký blbý
útek!«

Protože ho šef nedal odvésti, a hlavne protože ho pozorne
poslouchal, pocal plukovník Gvozdev zase lháti, jako lhal dríve
pri výslechu. Ted obvinil J agolkovského z atentátu. Obvinoval
ho ze stranickosti, z povýšenosti, hrubosti, z mravního mucenÍ.
Cím déle mluvil, tím více veril ve své právo a tím více rostlo
v nem prání presvedciti a zachrániti se: »Jen na vás; - - jen
na vás se spolehám, soudruhu - - ted chci všechno pove
dít, - - celou pravdu -. - nechtel jsem mluvit ze stra
chu - - ale ted vám všechno reknu - ._«

Plukovník Gvozdev zmlkl; cetl pohrdání v ocích šefových.
A teprve nyri~ bylo mu jasno, že byl zatcen, že lhal a že zabil

J :.tgolkovského jedine a pouze z toho duvodu, že nemel odvahu
doznati svou vlastní nicotnost a nicotnost »Modrého kríže«.

»Nu dobre. Prozkoumáme to ješte jednou.«
Když se vrátil do své cely, vypil plukovník Gvozdev jedním

tahem sklenici vína: »Musím všechno rozvážit - klidne a
chladnokrevne. - Hlavne - chladnokrevne.« Ruce se mu trá
sly. Ulehl. Na tom zmatku nemá ovšem on vinu. Vinen jest
šef a J agolkovský. Oklamali ho. Cím ho oklamali - nedovedl
by ríci. Ale uprímne veril, že jest nevinnou obetí. Zapomnel
na své lži. Zdálo se mu, že se jen ponekud vzdálil od pravdy,
jen tolik, aby vec popohnal. - Oni ale využívají jeho posta
vení a zúmyslne jej dráždí, aby jej uvrhli v záhubu. - Když
usnul, spal s pocátku jako mrtvý: k ránu mel sen. Sen byl tak
jasný a tak podobný skutecnosti, že plukovník Gvozdev hlasite
vykrikl. Zdálo se mu: dozorce prinesl noviny a zapomnel pri
odchodu zavríti dvere. Svlékl si boty, šel po špickách ke dve
rím a, vyhlédl do chodby. Nebyl tam nikdo. Lampy svítily žlu
tým svetlem. Prokradl se k toalete. U toalety se zastavil, ce
kal a nerozhodne naslouchal. A náhle se vyrítil jako kocka
prikréen do chodby. Na chodbe nebylo stráže. Uprkem se hnal
dolu po kamenných schodech, stále hloubeji a hloubeji, nej
prve do koupelny, potom do sklepa, a pak ješte nekam hloubeji,
do nejaké ctyrhran~ veže. V té veži stál clovek u steny. Videl
mu do obliceje. Byl to praporecník Sumilin, týž, který se
zdráhal stríleti na delníky. Praporecník Sumilin vytáhl nuž
a bežel za ním. Behal kolem otlucených cihlových zdí uvnitr
veže. Nebylo tu vý<Jjodu - ani dverí ani oken. Tak kroužili
- kroužili dlouho a beznadejne, plukovník Gvozdev nemohl
uniknouti, pl'aporecník Sumilin mu nemohl zasaditi ránu no
žem. Ale nuž byl tesne za jeho zády. - »Utíkej, utíkej, utí
keJ -- -« A plukovník Gvorzdev opakoval: »Musím utéci, mu
sím utéci, musím utéci -«

»Musím utéci!« vykrikl hlasite a otevrel oci. Zámek zachra
stil. Dozorce postavil košte do cely. Na dvore zpívali delníci.

Plukovník Gvozdev zacal horlive mésti pod stolem, pak se
náhle zarazil a sáhl si na celo. Vzpomínal si - - vzpomínal
si na to, co se vcera stalo - - na šefovy brýle, na kostkovaný
kapesník s cerveným okrajem a na konfrontaci. »Ke všem
certum - - jsem ztracen - -« Lehl si opet a zahrabal
hlavu do polštáre. Ležel nepohnut, až zase zaskrípal zámek:
»Vezmete si caf.«

Vstal a šel nevesele ke dverím. Když ale s nohama rozkro
cenýma naléval z težké cajové konvice vrelou vodu a pára mu
spálila prsty, myslil znovu na útek. »Když nekdo chce, muže
- - Jen kdybych dostal do' rukou prukazní list.« Odmítl jíti
na procházku a chodil po celý den neklidne z jednoho rohu
pokoje do druhého. Nejedl nic, až nastalo temno a. rozsvítila
se nová lampicka, naivní znamení osvobození. Oci ho zacaly
bolet. Mžouraje díval se do bílého svetla a rozhodl se: »Musím
pred výslechem uprchnouti.«

Po týdnu ho pozval Jagolkovský k výslechu. Jagolkovský
si jej dal zavolat, aby mu sdelil rozhodnutí kolegia, »aby byl
obcan Vasil Gvozdev vypovezen do Narymu«. Plukovník Gvo
zdev byl však nyní stejne presvedcen, že bude zastrelen, jako
byl dríve jist, že bude dnes nebo zítra. propušten. »Tihle? To
jsou zvírata! Nedovedou nic jiného než zastrelit - -«

Strci! si láhev portského do kapsy a vyšel ven. Necítil ani
slabost ani neklid. Naopak, srdce se mu sevrelo a prestalo
tlouci. Znal u sebe tuto cinnou rozhodnost.

Jagolkovský byl unaven a rozladen. Ale prece- jej privítal
s úsmevem a prívetive mu nabídl místo. Plukovník Gvozdev
si nesedl. Zustal státi u psacího stolu a rekl krátce, skoro
hrube:

»Jsem nemocný, soudruhu. - Dovolte mi napíti se vína-«
Postavil láhev na kraj stolu na knihu v šedé vazbe. Na knize

bylo vytišter;o: »Bedrich Engels«. »Jen se podívejme, proná
sledují literaturu,« pomyslil si uštcpacne plukovník Gvozdev a
škubal se za knír. Jagolkovský nan pohlédl udivene:
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Jan J. Sedlácek:

Za staro-novou Prahu?

Hlavním cinitelem, který zabývá se bojem za Sta
rouPrahu, pri 'cemž sldvo I»StarQu« píše se velkým
písmenem, jest nesporne ,jedine Klub za Starou ,Pra
hu. ,Poslední dobou dbraoel se kluh tento castteji než
kdy jindy na verejnost, žá:daje, aby verejnost slyšela

mi cizí. Chci žít a pracovat. Kdysi jsem byla také zamilována,

ale abych mravne neklesla - zamítla jsem pohlavní styk. Stát
se matkou, bylo snem mých mladých let ... «

Vdaných studentek bylo 19'5%; krome toho se pohlavne stý
kalo více nebo méne pravidelne 15'6%. Pohlavne stýkat sc
zacalo 600/0' pred dvacátým rokem, mezi nimi 3%! pred ctrná
ctým rokem. Podnetem k pohlavním stykum byl ve 22% pud,
v 21'%1 zamilovanost, v 27%1 láska, v no/o' okamžitá vášen,
v 5% vliv kamarádek, 130/0 znásilnení. Také je v nekolika
prípadech uvedena bída a literatura.

Soulož byla pro 44%, prípadu príjemná, pro 34%! lhostejná a

pro 22% odporná. Zajímavé jsou nekteré poznámky, které to
provázejí. Jedna mela pri souloži pocit dobroty a klidu po
práci, u jiné soulož vyvolala chul k práci a energii, pro jinou
byla potrebou jako jídlo a pití. Mnohá videla v souloži jenom

chvilkovou rozkoš, nezrídka spojenou s posmechem vuci muži.
Pro jinou byl její partner jen sameckem, a ona si volila toho,
který se jí zdál nejslibnejším. Nekolik jich svolilo k souloži
jenom ze soucitu k milému, protože v ní spatroval nutnost.

K homosexualite se priznalo 13 dotázaných, trebaže anketa
neobsahovala o ní žádnou prímou otázku.

Soulože se zdrželo 35%, proto, že nemelo žádnou touhu po
ní, 12% z ethických duvodu a nedostatku lásky, 8%' z odporu,
6'5'%, ze strachu pred nákazou, 3%1 z nedostatku príležitosti,
4% ze strachu pred souloží.

Zdrženlivost nezustává vždycky bez následku. Nekteré si ste
žovaly na osamocení, pocit tíhy, sklícenost, bezduvodnou
úzkost. Jedna psala: »zdržuji se jak jen možno ze strachu pred
následky.« Jiná: »matka mi rekla, že ztráta dívcí cti je han
bou pro celou rodinu.«

Charakteristický pro moderní manželský život je fakt, že
30% vdaných studentek se oddávalo také mimomanžels,kým
stykum. Ze studentek vdaných v Moskve to delalo dokonce
620/0. Zdá se, že také mezi proletariátem vládly polygamní
sklony. Císla pripouštejí docela domnenky o jisté promiskuitc,

což si buržoasie dovoluje rozhodne v menším merítku.
Prostredku zabranujících pocetí upotrebovalo 42%', a sice se

zretelem k hmotným pomerum. Jedna si nechtela tehotenstvím
zamezit volnost svého milování.

Asi 301%1 'si pomohlo umelÝm potratem.
Celkem dominoval jen u 14%1 pohlavní život nad všemi ostat

ními ženskými zájmy, u 52% to bylo vedlejší vecí, u 34%' to
nehrálo žádnou roli, nekteré priznaly, že to ruší jejich sociální
cinnost. 55% dívek videla svoje príští štestí v manželství, 42%
v trvalém milostném pomeru, a jen 3%: v náhodném styku.
Zajímavé je, že ze vdaných bylo jen 40'%, pro manželství a
53% pripouštelo také mimomanželský styk.

Vetšinou jsou všechny pro prísný boj proti pohlavním cho- \
robám a proti prostituci jako jejich nositelce. Rozhodne nový
je návrh na založení »spolku moderních žen pro potírání pro
stituce.« Podle navrhovatelky to má být sdružení temperament
ních pracovnic, které by ochranovaly mužskou mládež pred
prostopášnostmi poulicního života tím, že by jí nabízely svoH
lásku. (!)

Dr, S. Weissenberg:

O pohlavním živote ruských studentek.
SnažÍce se o založení vedecké base pro poznání fysiologie

a psychologie sexuality, uskutecnujeme to ve forme anket mezi

nejruznejšími vrstvami obyvatelstva. Zejména v soucasném
Rusku je tato otázka aktuální, protože tam se vyvíjelo vše
revolucne místo vývojem a pocátecní bezuzdnost - jak se
zdá - vedla príliš daleko. Proto tam byla otázka pohlavní
morálky pred nedávnem projednávána nejen na místech nej

vyšších, ale bylo i prímo doporucováno jisté umírnení a uspo
rádání v pohlavních vecech. Není div, že za techto pomeru
byly tam casteJi než jinde podnikány dotazníkové akce, týka
jící se techto otázek.

Chtel bych seznámit ctenáre s výsledky jedné nové -ankety,
protože tak~é dotazníky jsou vždycky zajímavé a tato tím
spíše, ponevadž se týká žen universitního mesta Kazane, jed
noho z ústredí hranicících na Asii. Dotazník byl zpracován
Drem Golossowkerem, vedoucím lékarem venerologického lé
cebného ústredí. Obracel se ke studentkám, které se zdržovaly
v Kazani v zimním semestru 1922-23. Podarilo se mu získat

550 odpovedí, jejichž zpracování ve forme brožurky vyšlo
teprve pred nedávnem.

Podle s o ci á ln í h o s e s k u pen í náleželo 46'0/0 malome
šlácké a 540/0! delnické a rolnické tríde.

Podle n á rod n o s t i bylo 80% Rusek, 9'%: Tatarek, 5%
Židovek a 6'0/0' ruznÝch jiných národností. Bohužel bylo všecko
zpracováno hromadne, ackoliv Rusky tvorily vetšinu.

Podle stá r í byla vetšina už v letech dospelosti, totiž mezi
2{}-25 lety; procentuálne dávají císlo 65. Vyšší vek melo 120/0,

mladších bylo 23%;.
Urcitou predstavu o pohlavních vecech meÍa z nich víc než

polovina (52'5%) už ve stárí šestnácti let, pri cemž se jevil
rozdíl mezi malomestskou a delnickou trídou takto: 62%L-42%.

Ve 42%1 to byly prítelkyne, které seznamovaly nevedomé
s temihle záležitostmi, v 16% spolecné bydlení v jedné míst

nosti se staršími lidmi bylo prícinou názorného poucení, v 9%
lieratura a divadlo, v 21'5%, pozorování života zvírat a jen ve
2 prípadech poucila matka.

Vetšina (55%') mela menstruaci už ve veku 15 let. Pri tom
byl také zde patrný rozdíl mezi obema sociálními trídami:
malomešfacky 67%0, delnické dcerky jenom 47%.

Jen 80% jich udalo, že jim bylo první objevení se periody
lhostejné. Ve vetšine prípadu bylo její objevení se více nebo
méne nepríjemným úkazem.

Pomerne veliké procento (77'%) tázaných priznalo pohlavní
sblížení ve forme políbení, objetí a pod., a to polovina už od

veku asi sedmnácti let. 19% zdá se, že to privedlo až k jistému
polopannenství, 6 to cinilo už ve veku patnácti let, 13 v šest
nácti - osmnácti letech a 26 až po osmnáctém roce.

Celkem onanovalo 25%. Mezi malomešfackami byla tato ne
rest rozšírena asi dvojnásobne oproti ostatním trídám - 31'0/0

ku 16%. Pred desátým rokem zaclo onanovat 31%" po dvacátém
jen 9%1.Po dobu trí let to provádelo 38% a víc než 10 let 15'5%'.

35%: podlehlo vnitrnímu puzení, 39% vlivu kamarádek, 10%
nevhodné literature. V 63%1 predcházela onanie periode, ve

22%1prípadu prestaly onanovat, když se ukázala perioda.

Pozoruhodná je zpoved 40tileté onanistky: »Devceti, které
se po probuzení pohlavního pudu nemohlo z jakýchkoliv du
vodu vdát, je doporucitelno sebeukájení 1-2 mesícne. Zpocátku
jsem mela pocit silné depresse, pozdeji nastoupila zdravá roz

vaha. Za prvé myšlenka na hygienické zásady opatrnosti, za
druhé pocit volnosti a neodvislosti -daly rrA opet rovnováhu.
Uspokojení je úplné a príjemné; každé jiné je mi pro strach

7. mužu neznámé. Jsem a byla jsem vždycky zdravá, neznám
žádného podráždení nervu a rozzlobenost starých pannen je

Literatura a v ,
Umenl
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klUlbavní mínení v mnaha ruzných vecech. Panevadž
verejnast ;pak nikdy ,ostre neapanavala, ,nejvýš spa
kajily se naviny s jemn)"m iranisaváním, damníval s'e
a damnívá se klub asi dadnes, že »sympatie verejnO'sti
jsa u vesmes na strane Prahy Staré« .. Snad bude maž
ná ukázati, že tam u tak 'celkem není.

Nehledíme-Ii k 'více méne aficielním aznámením,
která Klub sám dO' tisku zasílá, pak mužeme smele
tvrdit, že širší vdej'nast by si byla ,ani nevzpamne'la,
že Ir. brezna tabatO\ raku dažili jsme se 'již dvaceti
petiletéhO' trvání ,tétO' ,instituce. TatO' jubileum minula
také pro širší verejnast dacela neškadne a tiše, asla
ven·a jsouc prostau, slavnastní schuzí a slavnastní
prednáškau :za labvyklé jubilej'ní úcasti, jak už ta vu
bec ve spalcích b;ý.v,á'zvykem.

V tisku byly uverejneny !Zprávy O'ficielne dadané,
z nichž jednu, padepsanau šifrau, -th~ a uverejne
nau v Nár. Listech, d'Ovolíme si panekud blíže prahléd
nauti. Jest tatiž i dnes akutní tím, že je prímO' typická
pr'O zpLlsab myšlení ,cili mentalitu ,).1ejen asi 'Pana
-tha-, a'le že j'e karakterislická asi i 'pro me'ntalitll
'v,etšiny tech ru'zn)"ch kroužkLl, pes'tujídch »VeCl
staré«.

Uvádíme pnrozene jen veci, ne]V')'znalCne]Sl:
»- .~ ,A'ni ,dnes, kdy situace klubu se zlepšila, nelze
slažit rukou v klín, v dabe fa 1e s n ,e ,ch áp a n é ho
h e s' 1a Vel k é ne ibta N a v é ,P r a h y. - - 
V .Praze na sklank<11mimllého staletí nastává navý
ruch. I Praha se uvaliíuje z hradelb, spaj'uje s predme
stími, zachvacuje ji grundérstv1í. Ve ve
r-ejnosti t a n e .f a n tam a s s a nac n í a f an tam
k a n a I ÍJs a c e. V tam -r, 190'0' - ,zakládá se
»Klub z.a Starau Prahu«. - - -Od .té doby se tato
idea i methada achranárs'ká vyvíjí. Zprvu byl ta zápal
ušlechtiléhO' amatérismu, kt,erý se apíral h'létvne a ci
tavé mativy (histarism). ,Ale 'Záhy se prabauzí i zre
tel este'tickJ'T. Prednášej'ící (t. j. slavnastní recník tétO'
val'né hramady klubu, ; pr. Z .. W.) havarí krá~ne
a k ul t u gen \ ,a 10 c i, j a k m un a d š e n e p a
r a z u m e'l a ve r ej n a s t. - ~ - - Od r. 190'4
y Klubu vpád~lm mladé generace nastává navá éra.
Je ta éra hÍ'staricka-vedecká. - - - K 1.ti' b je s t
ú t ac n ý, h 1á s í s e a 'Po z ar n a s t ve r e j n a
s ti, d ,e1á dr a b n a u opr á ci pal i c e j n e-d e t e k
't i v n Í, ale saucasne chystá i velkau akci tvurcí, hla'v
ne ~ositivními návrhy ochranárskými a reg.ulacními.
- - - ,- Situace za repub'liky jest mnahem výhadi

'11ej'Ší. Je tu istátní regul.a-cní kamise, ú rad y r e-
s pe k t ují i dej e J{ 1u b a v ní! Trecích plach jest
již méne, ale pavstávaljlí nav·é úkaly a .navé 'Obtíže.
Dnes radí se navá generace, které zdají se ramantis
mem naše .ideje. Ale pri VŠQúcte k zákanum vý1vaje
nemažnO' ;pripl1'stiti názor, že by vše by' ,již vyrešena.
N e ahá v á'ID es e, že 'jsme zbytecní a ž e ,m 1a d í
nás ráz e m pre k rac Í.«

Zamyslíme-li se tak trachu nad 'Obsahem a dasahem
techto ,citavaných nejpadstatnejších cástí referátu, ,pak
musíme uznat, :že je 'ta veru názorne, ,takarka po ,10'

pate padána všem te'm, kter:t hy 'se snad .a'j)ováž'ili
s Klubem:se ,»neshoda'vat v názaroch«.

»Neobáváme se« my, ta jest pan r-th- a ,Klub ci
aJjrácene, ,že »'rnla:dí nas rálzem 'prel<rací«. Tak rychle
by ta .nešl'o, Izabez'pecili jsme s'e za republi!ky, j'e tu,
jétk verejnasti na vedamí d<'tváme, Statní reg.ulacní
kamise a o'sautu vulbec i jiné úrady, které, - pazar 
»respektuljlí ideje klubovní«! ,

»K:lu lásí se a pazarnast verejnosti, jest ,útacný«,
nad to .»klub kdná také drobnau práci' palicej'ne":de
tektivní«; mohl by se ci chtel by se nekdO' adváži't 'pre
z::át klub, který je takto' ,vyzb'rajen?! Chybí tu jen,
aby se verejnasti oznámila, že každý, .kdo by se vy
slavil ;apavržlive.a nekte-ré stavitelské památce Staré
Prahy nebO' k'da by se neuc.tive zachova'l k nejakému
kamenu \p'a:tnímu zarucene ze 14. staletí ,pacházejí
címu, bude »úredne potrestán«. Škada veru, že nejsau
tu ~)resne jmenavány ty .úrady, které respektují ideje
klubavní!

Veru že jen ta okalnost, že ,klub sám »hlásí se O'pa
zornast verejnasti«, asmeluje nás k tamu, že odhodlali
jsme se vyslO'viti zde .nekteré atázky, týkající se ;Staré
Prahy.

Chceme-li pachopiti, cO'muže asi byti dlem ,sn:ahy a
boje »'za ,s'ta'rau Prahu,«, musíme s,i nejclrív Livedamiti,
cO' je ,predevšímsálm po'jem »Stará Praha«. ' Prizná
váme se, že nám to pripadá tak, že 'prO' širší verejnast
pajem tentO' byl, jest a má býti tajemstvím, kterému
jen clenavé ,Klubu za ,Stara:u ,Prahu mahau po'razu
me'ti. Nemyslíme tím ovšem, že by pojem »Stará Pra
ha« byl klubavním tajemství'm, ,ale píšeme-Ii slavo tak
velk~'m písmenem, ;pak všechny ,vec.i Ipaslední daby
nasvedcují tamu, že jen clenové zmíneného klubu d'O
vedau dnes pachopit, vystihnaut a verejnasti vyložiti,
cO' jest a co má býti »Stará Praha«, za niž by verej
nQst mela spa1ubajovati. Zdá se .vyl'aucena, že by
o tétO' Slt;hé Praze minulasti, prítamnasti, a budauc
nO'sti mahl býti správne .infarmaván nekdO', kdO' by
»nerespektaval ideje klubu«.

Dnes by se také zcela jiste neodvážil nikdO' vydati
velké díla a staré Praze, takovau nádhernau knihu,
jako kdysi vydal Kocí, se spaustau barevných abráz
ku, bez autentickéhO' overení Klubem za Starou Prahu.
J\. ;panevadž taktO' advaha vubecpt>klesla na tamto
pali, nemá-li nekdO' ve .své knihovne náhadau pa ro
dicích zdedenou tuto knihu, nemá vúlhec nadeje, že se
j'a1w laik neco daví a .toom, jakta Stará P'raha kdy
vypadala, leda že by se tentO' laik .odh.adlal vs1toupiti
clo Klubu, kde by ,pad rádným dO'zorem mahl pestovati
ideje Staré Prahy, ,chaditi na vychá'zky a císti klubavní
managrafie, v nichž Stará Praha jedine správným
zpusobem je zachycena.

N e'kamu ,snad »tane« na mysli, že nek'terá mesta
evrapská! i americká mají nejen levné knihy, ale do
kOl"!cei madely, z nichž malé škalnÍ díte mLlže se lehce
pauciti a toOm,jak mesta se 'pamalu vyvíjela v jednatl.i
v-)rch stoletích. Videli jsme i my jednu takaV'au ame
rickau knížku, levnau, strucnau, kde 'padána, byla vše
nejmadernejší'mi metadami grafickými, nic na zpusab
starých rytin neb bibliafilských "vydání, moderní kníž
ku s plá'n,y, pohledy s ptéllcí persipektivy atd. ,Ale byl
by asi IOmyl, chtet neco padobnéhO' u nás. Syla by asi
pad naši 'dustajnast postupavat padaoným am~rickým
zpLl'sabem, 'když miHeme metadami histaricka-vede
ckJ'/mi t'isknauti bibliafilská vydání se st.arými ryti
nami, se starau nepresnau, ale velice zajímavou per
spektivau a na papíre drahém 'sice, a:Ie za ta stare a
dLlsrojne vypadajícím.

Asi je ta s hlediska starapraž'ského smešné, že by
chom my mladí -chtelinej?kau khížku, kde by na sta,
dveste stránkách nám 'nekdO' ukázal názarne, jak .vy
'padala približne Praha ad XIV staletí 'pO'cínaje vž,dy
za padesát ci sta let, a ta knížku ne dražší padesáti
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] aroslav K ríženecký:

Co bude s ucením o vývoji?
Obávám se, aby tomu, co js'em napsal v cláncích

o krisi vývojové theorie a o tom, jak se dnešní biolo
gie dívá na danvinism, nebylo chybne r'Ozumeno. Zdu
raznuji proto výslovne, že jsem nemluvilo vývoji, ale
o vývojové theorii; ne m I u v i 1 j sem o vec i, a I e
o tam, c o s e o ním y s 'Iií. Napsal-Ii jsem
proto, že evol:ucionism jest v krisi, neznamená to, že
bychom mel i' pochybovati o v}'voji nebo jej popírati,
ale to, že dnešní biologie v celku ucení o vývoji ne
chává na holickách. Toto konstatování faktického sta
vu v biologii nez,namená však také ani, že bych biologii
v' j'ejkh záve'rech dával za pravdu a že bych sám se
také, trebas i s težkj"m srdoem, vzdával víry ve vývoj.
Práve naopak; sám mám o t,éto veci jiný názor, než
jaký dnes v celku v biologii vládne. Ale zde nejde o to,
co si mám e o vývoji mysliti, nýbrž O' to, c o se
o nem mys I í a z j'akých duvodLl resp. prícin.
Proto také, napsal-Iii jsem, že J ohansenovy objevy
o t. zv. c.istých liniích znamenaly vyvrácení Darwi
novy theorie o vývojovém ,pusobení výberu, nezna
mená to, že bychom meli toto ucení skutecne považo-

nosti na mysli«. Vyrozumíváme, že j'e prý potrebí po
tírati tyt'O fantomy, kornunikaJcní a assanacní, ale ne
v,íme dobre, zda to znamená vubec potírat jakoukoli
komunikaci a jakoukoli assanaci starých míst, asi
v tom smyslu, aby nebyl snad rušen prílišným hlukem
dotycný genius loci.

Je nesporno, že za starých ddb stacila úzká cesta
pro lidi obycejné stejne jako pr'O lidi geniální, neb'Ot
j,ezdilo s,e neJvýš konmo, nikdy autem, tal<:é j.e 'Prav
dou, že s výminkou ,Rímanu, nebyla dríve taková 'po
treba koupelen a pod., J'ako dnes, takže ani kanálu ne
bylo.

Ale my rozumeli bychom potírání »fant'Omu komu
nika,ce a assanace« asi v tom smyslu, že j'e potrebí po
tírat každou komunikaci, která není l<:amunikací, ale
pouhým »fantomem komunikace« (viz roh Národní
trídy a Perštýna), a pripojili bychom se také ihned ke
každému, ,kdo chce potírat »fantorm assanace«, assa
naci, pO' niž v léte celé Staré mesto - nevoní.

A tak se nám zdá, že my mladí v nekterých vecech
ponekud Tozchá'zíme se s temi starýini, kterlí ,pod
aegidou úradu >meobávají se«, že je lze prekrocit a
prehl>écI:nouti.Casy se j'aksi mení. Pred lety - smí
me-Ii verit literární historii - bás'níci 'chodíVali s obli
bou do starých hos:pudek a nebyl'O tedy nic divného,
bourili-Ii proti tem, kdO' 'Obcas ne'jakou tu starou bu
dovu zborili. Dnes V1ypadá to tak, jako by básnki už
do hospod vubec nechodiLi, snad ,chodí jen dOl baru,
kde hraje jazz-band a pije se whisky. Myslíme, že
dnes veru by žádný Ibásníknepostrašil verejnost ne
jakou ódou proti »bestiitriumfujíci«, za tO' celý národ
by se asi podesil, kdyby se O'bjevila nejaká a'j)okalyp
ticky-detektivne-hruzná bestia archaisans, která by do
vedla položiti dopr,ostred nejživej'ších tríd mest, ta
jemne a náhle, pred nic netušícího automobilistu ka
meny patní z doby, kdy procházíval StaroU' Prahou
pes krále Václava IV.

korun ,na pa'píre bílém, obycej'ném. Snad na to není
také casu pri pilné službe policejne-detektivní, kdož ví.
Priználme se, že ve šk,olách nám o t,é staré Praze mno
ho nerekli, z novin dovídáme se nejvýš o 'tom, ž1esta
rá Praha zas tam a tam protestu je, v 'katalozích kn'Íh
kupeckých marne hledali jsme neco podobného.

Takže na konec jsme Ipresvedce11i, že ta vlastní
»Stará Pr,aha« je tajemstv,í, které lze vypátrat nejvýš
v (knihovnách mUsejních a universlitních anebO' 
v Klubu za Sta:rrou ,Prahu.

Snad nekdo namítne, že bychO'm meli pr,ec jen
vstoupit aspon na zkoušku do Klubu za Sta
rou Prahu, beží-li nám o, poznání staré ,Prahy a ne
ChCOO1tJ-lilistovat ve starých 'plánech a rytinách mu
se'jních. Jenže my nemáme zatím chut vstupovat do
žádného 'slpolku, ani za tu »st'arou«, ani 'Za tu »novou«
Pr,ahu, myslíme si, ž·e je casu dost. Osta'tne se držíme
také hesla: »po ovoci poznáte je«. A zatím se nám
to »,Qivoce«nechce zamlouvat.

Nevíme také, jak,épovinnosti by nás jako cleny ce
kaly, zda bychom nemuseli ta~k'éde~ati služby policej
ne-detektivní, zda bychom nemuseli 'treba hlídati hrad
by touto dobO'u, a:by je Sok1o].ové:pred sletem snad ne
'zasypali, nevíme, zda bychom se jako clenové klubu
nemuseli také starati a. paniku, která hwzí vzniknouti
o príštím slete sokols1<iém,nebude-li (prý dbáno a re
spektováno idejí klubovnírch, zkratka nevíme dosud,
zda by pro nas bylo dobré a užitecné vstoupiti do kte
1"éhokoliklubu.

Bojlíme se také, že nerozumeli bychO'm dO'bre tomu,
cemu se ríká »genius 10ci«, genius místa, cO'ž:je prý
jednO'u ze základnich idejí klubu. rDO'Vledemesi pred
sta'vit 'místo samo, na príkl'ad ro.h Perštýna a N ár'Odní
trídy 'proti Vilímkovi, kde mimochodem receno ulice
je tak ohromne zúžena, že strážník diopravní musí dá
vat moc dobrý pozor nejen na prov'Oz, ale i na to, aby
ho nic nezajelo. Na tomto míst,e nejvíce vadí provozu
roh'Ový dLlm, kde je kavárna »Union«. Krásný star}'
dLlmjest to s prekrásným starým patníkem. Má-li toto
míst'O svého genia, pak myslíme, že nemLlže tento »ge
nius loci« sídlit jinde než za tímto patníkem. Jen
s tohot'O místa je možno také videti na všecky strany.
Ale -- muže bJ',t ješte nejaký stat)r »g,enius loci« v do
me, kde je kavárna moderne vymalovaná? A vubec,
mohl by sídleti genius loci za patníkem volne prístu'p
ným 'Ok'Olopobíhajícím psum?

Pochybl1'j'eme a proto n~dO'vedeme se vubec dO'bre
nadohnouti pro každý kámen neibO'cihlu, byt verojatne
z dob Žižkových. Kdyby nám nekdo ukázal patník,
u kter-ého historicky-prokazatelne se zastavil kdysi pes
krále Václava IV., jiste bychom uznali, že je tO'kámen
zaj,ímavý, ale nikterak bychom nebyli dO'jati k slzám.
Kdyby takový patník prekážeJr provozu, asi tak, jakO'
na príklad zmínený patní k Vroti Vilímkovi, nechali
bychom jej' asiÍ vykopat ze zeme a ulO'žit nekam do
mus,ea, pokud !by o'všem na náSl záleželO'. Je-Ii jakJ"
»genius loci«, ,pak nepochybujeme o tom, že by takO'vlý
genius, našel .cestu za svým kamenem i do musea. Ko
necne by tu byla i otázka, zda je naše doba vLlbec
oprávnena dávat genie na místa, kde je i pro doprav
níhO' strážníka nelbezpecno stát ...

Neshodli-li bychom se s klubovním názorem o geniu
lúci, pak neshodli bychom se asi tal"é v tom, jak se dí
vati na t. zv. »Íantom komunikace« a })fantom assa
nace«,kter,é, jak j1sme se docetli, »tanou obcas verej'-

Veda a
"

prace
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vati za vyvrácené, nýbrž že v n á Z'Ol' ech b i a I 0
g Ll taktO' Johansenovy objevy pusabily.

. Nešlo zde o vývaj a o správnost Darwinovy theo
r:e, ale? .ta, jak ~ vývoji donešní biol'Ogie smýšlí a jak
Sl darWInlSm StOJI a cO' zpusobilo tentO' stav.

Prot'O by nemelo smyslu kritisovati tyt'O názory
dne~ní b.ialogie <;- rozebírati snad, pokud objevy,
o mchž Jsme s'l.y-šeli,že padryly darwinism, mají tyta
d,U!sle(~kyprávem ci neprávem (vecne a logicky vzata).
Io< akt Je, že tak a tak p u s o b i I y - a a tO' šlo.

Snad konecne nebyla to ona fakta a ony objevy sa
my prímo, které zpusobily dnešní pád darwinismu.
lVf a~ly býti jen produktem myšlenkového hnutí, které
k mm vedla tím, že zamerilo badání urcit:)'m zpuso
bem a v urcitém smeru. Slyšeli jsme, že pre d V~i
zkumy moderní biolO'gie šla ztráta hist'Oi'ického zájmu
a vznik analyticko-exaktního badání v biologii. Jest
skutecne neco na myš'lIence (u nás nekolikráte vyklá
dané Rádiem), že myšlenkový zájem, theorie si 'Opa
truje fakta; ba myslím, že' je na této myšlence velice
mnoha. Nesmí se jí ovšem špatnc razumeti a nesmí
býti také jednastranne farmulavána. Také nesmíme
v t,éto veci videt jakýsi záhadný proces psychický.
Upne-Ii se zájem na urcitou stránku skutecna, tu pri
rozene objevuje pri badání jen ty vlastnosti skutec
r:osti, které leží na této jeho stránce.

Proto mela-li biolagie již dosti historismu a 'Obrá
tila-Ii se k prítomnosti, nemohla nalézti na živých or
ganismech nic jiného, než ta, co tvarí jejich prítamnast
a ca ji také uchavává; spatrava'la tedy jen ta, co or
ganismy stabilisuje - nebot jen o to se (valky-nevalky)
zajímala. A i když nalézala i fakt a, která by se dala
interpretavati v jiném smyslu, vzala je jen v tam jejich
významu, který mluvil pro onen její zájem.

ebat i veda má své zájmy, urcavané predem více
všeobecnou myšlenkau situací než vlastním abj'ektiv
ním badáním; pusobení je i opacné: fakta pusabí na
myšlenky. Ale tu opet platí, že castO' jde daba pres
fakta, jest'liže nemá pro ne umístení ve svýéh zájmech.
Vizme prí pad Mendlt'iv! Bylo by snad vdecnou úlohou
vyšetriti, pokud úpadek darwiil1ismu a s ním vývojové
theO'rie v bialagii byl cástí všeobecné (svetové) my
šlenkavé situace. Je totiž skutecne paradaxní, že v bio
lagii jest v ú,padku vývojová theorie v dobe, kdy
v ostatním myšlenkovém svete se klidí bohaté ovace
jejích ideí.

Co bude dále?

Je jisté, že v dnešním stavu biologie nezustane. Ne
jen proto, že jako veda nemuže býti nikdy ukancena,
ale hlavne proto, že musíme predpakládati a ocekávati,
že se zase vrátí k otázce vývoje a že se v ní apet uplat
ní histarr-ický zájem a histarické badáJní. TO' proto, že
k podstate všehO' živ,ého náleží práve i minl1'l:ost; a
u života tvO'rí minulost jeho podstatnou cást par exce
tence. A badání v historii nelze nikdy (jak dobre zdu
raznuje Masaryk v K o n k l' é t n í I a g i <:e) oddeliti
vecne od badání v prítomnosti. Snad casove ... Já
soudím práve, že dnešní ráz biologie jest jen docasnou
periodau, ze které bialogie prejde apet k badání a vý
voj'i a že bude opet ovládnuta vývojovou theorií.
A možná, že tento budoucí ,evolucionism bude živel
nejší, než byl darwinism. Bude ovšem asi jiného rázu.

Vám, že je choulostivé prorokovati. Ale není ni,c
lidštejšíhO', než když v dabách krisí se ptáme, kudy
ven a kudy dále. Pokusím se prota ke svému rozkladu

o krisi vývojové theorie vylažiti ješte, jak myslím, že
se pujde dále .

Predem chci upozorniti na to, že skeptické stano
viska vuci evolucianismu spec. darwinismu, tak jak
jsem je nacrtl v drívejších cláncích, nesdílejí všichni
biologové. Jsou nekterí, kterí se neoítí pavinnými pri
jímati 'Ony ruzné 'Objevy, kterými se argumentuje proti
darwinismu, jakO' všeobecne platné a nesparné prati
dúkazy. Zejména popíTání t. zv. dedicnosti získaných
vlastností se neprijímá bez výhrady; také v Johanse
nových výzkumech o cistých liniích se il1espatruje na
prastý dLlkaz a neúcinnosti výberu, nýbrž nekterí bio
lagavé spatrují zde jen zvláštní prípad; rovnež a t. zv.
Mendelových pravidlech dedicnosti nesaudí všichni, že
jsou jedinau zákonitostí pro dedicnost a priznávají, že
i krížení muže vésti k tvorení skutecne nových a de
dicných znaku. Ovšem takto smýš'llející biolagové jsau
zatím jen ojedinelí a také mezi sebou se ve všem ne
shodují. Proto vládnoucím smerem jest práve 'Onen
neevolucionistický. .

Rovnež nelze ríci, že by titO' roztroušení jednatlivci
represehtavali smer, kterým pujde 'Oživení evalucio
nismu v budO'ucnu a že by byli avantgardou tohoto
príštího evoluciol1'isD1u. Nebot mnozí z nich naapak
mají koreny svých názoru a své argumenta'ce ve sta
rém, dnes obsahove i metodicky nesporne již preko
naném darwinismu. A oživení starého není práve
možné. J ov:)" evalucianism m u s í vyjíti z nové bia
logie - jinak by nemel živých korenu; musí ažít na
platforme, na které zahynul starý danvinism.

Starý evolucionism vysvetlova'l! v prítamnosti žijící
organismy jejich minulostí. Pri tom byl tenta výklad
ciste popisný; dnes žijící organismy jsou takové a
takové proto, že se do svých vlastností vyvinuly.

avá biologie pochopila, že tento výklad není žád
n:),m výkladem, pratože se pri nem zustává na povrchu
vecí. Treba vniknouti do 'Organismu samých, t. j. vni
nouti do deju, kterými organismy vznikají pri plazení;
šlo o poznání dynamiky vývoje a jejich zákonitostí.
Tak vznikla vývojová mechanika, genetika a 'celá

exaktní experimentální biologie.
Tento výzkum se dodnes pestaval jen se zretelem

k individuu a jeho prítomnosti. I tam, kde byl studo
ván sled generací, nešlo biologum a zrn e n u druhu,
ale o jeho u drž a v á ní, o dedicnost, t. j. a trvalou
prítomnost druhu. Genetika jest pestavána dosud té
mer jen jako nauka 'O dedicnosti.

TentO' stav vecí je úplne prirozený. Pouhá prítom
nost organismu paskytla pro navý smer bialogického
badání tolik nových poznatku, že zvedavost lidská byla
zcela ukojena. Moderní biologie v tom novém, co na
chází na organismech v jejich prítomnasti, našla úplné
uspokojení. Pro svuj exaktní výkl.ad organismu na
cházela bialogie stále dost a dost momentLl v jejich
prítomnosti.

Pozvolna však pocíná se probouzeti opet zájem hi
storický. Kdo pozorne sleduje postup badání experi
mentální biologie, nalezne, byt i roztraušene, prece
všude známky tahota nového zájmu. Není to ale opu
štení dosavadního smeru exaktne-analytického, nýbrž
jeho logické pokracování. Proto to neznamená n á
v l' a t ke sta'1'ému evolucionismu, ale t v ore 111'í ev 0
l'u c io n is m u n o v é h o.

Exaktil1e-analyti<:ké badání, když dašlo ke
všech cinitelu, kterí pri zároclecném vývoji
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zpt."tsobujía urcují jeho vlastnosti a funkce nebo be
hem generací zajištují opakování tohoto zárodecného
vývoje vždy v témže zptlsobu (dedicnost), nemuž'e býti
uspokojeno, protože ve své neukoncenosti prirozene
(sebou samým) je vedeno k otázce, co zpusobilo, že
u jednotlivých druhu rostlin a zvírat jsou tito cinitelé
takových a takových kvalit a takovým a t,akovým zpu
sobem usporádáni, N<;položiti tuto otázku znamenalo
by bud násilne ukonciti badání a nebo oddat se víre
ve stvorení. Obojí je nemožné, nebot oóojí by se prí
cilo duchu presného badání. Prvé tím, že by pri~'oze
nou neukoncenost tohoto badání chtelo zakonciti,
druhé tím, že by prijalo zásah nadprirrozeného cinitele
do skutecnosti, která má býti vyložena sama ze sebe.

Tomuto stadiu, kdy výzkum prítomnosti metodami,
které hierarchicky podrazené vedy (matematika, fy
sika, chemie) biologii do dnes mohly poskytnouti, Se
do jisté míry ukoncuje. pocíná se biologie již blížiti.
Priznává to, byt i více jen mlcky, i sám Driesch, který
nejvíce ve jménu exaktne -analytické biologi.e se hi
storickému badání vysmíval. Vyhýbá se pouze novému
historÍ'ckému badání pojmem »historická reakcní báse«.
Jde ale o to, že analytický výzkum se nesmí zastaviti
pred touto historickou reakcní básí, ale musí i ji samu
uciniti také predmetem svého rozboru. V této veci
dále videl Wilhelm Roux, zakladateli exaktne analy
tického badání v morfologii, který již v prv)Tch pro
gramech své vývojové mechaniky v letech devadesá
tých urcil za její úkol též výzkum fylogenesy (histori-.
ckého vývoje zvírat a rostlin). Ovšem Roux postavil
tento bod svého programu též pod vlivem doznívají
cího darwinismu, ve kterém byl vychován. Proto snad
také tato cást jeho programu nedoŠ'l:at,ehdá pozornosti;
dnes se ale stává pozvolna aktuální.

Exaktne analytický v)1zkum vývoje nebude ovšem
popisováním minulosti v jejím vzhledu, ale pátráním
po cinitelích, které ji zptlsobily a po zákonitostech,
kter~'mi se tito cinitelé rídí. Nebot v tom se líší exakt
ní biologie od drívejší empirické: že se nestaví pasivne
ke skutecnosti, aby ji pouze popisovala, nýbrž analy
suje ji kladenýmI otázkami: a to analysuj-e ji v její
dynamice. Neptá se, j a k o u je skutecnost s po
vrchu, nýbrž co j i z P tI S o b u j e, jací jsou její ur
cující ciniteI:é.

Jelikož minulost sama, t. j. vyhynulá zvírata a vy
hynulé rostliny nejsou samy o sobe prístupné výzku
mu, proc ani sám proces vývoje nemtlže býti prímo
zkoumán, nebude nový výzkum vývoje empi'rickou ve
dou a v pravém slova smyslu; protože nebude moci
studovati SVtlj predmet.

Nov,ému evolucionismu nepujde však vlastne o vý
voj organismu (minulý), ale o jejich - abychom tak
rekli - v Ý voj o vos t. Badání o cinitelích a záko
nitostech vývoje nebude ani tak badáním o techto ci
nitelích a zákonitostech, jak se uplatnily kdysi v mi
nU'Lémvývoji zvírat a rostlin, ale o tom, jak se uplat
nují v prítomnosti ve zvíratech a rostlinách dnes žijí
cích. Z toho pak bude usuzovati .na základe soudu per
ana'logiam na to, že se mohly stejne uplatniti v minu
losti. Cesta badání bude v jistém ohledu opacná, než
jaká byla v darwinismu: ten z minulosti chtel vysve
tlovat prítomnost; budoucí evolucionism bude z prí
tomnosti vysvetlovati minulost. Ovšem nepujde bu
doucímu evolucionismu o to, aby vysvetli·t urcitý kon
krétní V)'voj na pr. od plazLl k ptáktlm tak, jak se v mi-

nulosti snad udál; nebude pestovati dynamickou ana
lysu v rodokmenech. Proto, že ze svého exaktního
hlediska se predem vzdává, že by mohl vubec pri
jmouti, že vývoj skutecne šel touto cestou - nebot,
presne vzato, minulý vývoj nelze vubec dokázati ani
popisne. Ale nový evol!1cionism bude studovati jen
všeobecné zákonitosti, faktory a cinitele, kterí pri vý
voji mohli pusobiti; tedy bude, dejme tomu, v uvede
ném prípade studovati, jak se mohou šupiny plazLl
premeniti v ptací perí.

Tím ovšem budoucí evoLucionism se v jistém smy
slu vrátí k Darwinovi. Vyložil jsem již v clánku o kri
si evolucionismu, jak Dan-vin své argumentace o vý
,'oji zakládal na materiálu sebraném chovateli dobytka
a pestiteli rostlin o procesích, kterými vznikaly nové
rasy a odrúdy hospodársk)'ch zvírat a rostlin; tedy na
prímý'Ch pozorováních o vývoji, jak se deje v prít'Úm
nosti. Podobne bude pracovati i nový evolucionisl1l.
Ovšem pujde do nitra vecí, bude exaktne-analytick)'
- Darwintlv materiál byl: pouze popisný. Ve všeobec,
ném rysu methodiky však zde jistý návrat bude.
Anebo snad lze ríci, že Darwin oním postupem pred
5tihl svoji dobu ... ! Rozhodne však bude budoucí evo
lucionism blíže Darwinovi než darwinism (tomu totiž,
který vládl svetem).

Tento stav vecí dá však budoucímu evolucionismu je
den velice významn)' rys. Rekl jsem již, že budoucímu
evolucionismu nepújde ani tak 'O vývoj, který se udál
v minulosti, jako o vývojO'vost ve zvíratech a rostli
nách vubec, t. j. o s c h op n o s t i, f a k t o r y a z á
k ony v Ý voj e. Pujde o dynamiku v)Tvoje. To zna
mená, že clovek bude studovati a seznávati, j a k é
j s o u m o Ž'TI o s t i v ý voj e v tJ b e c. Bude je stu
dovati na prítomnosti a na minulost bude jen usuzo
vati. Seznati schopnosti, faktory a zákony ve skutecnu,
které máme pred sebou, dává nám a'l:edo ruky moc do
této skutecnosti zasáhnQuti. Budoucí evolucionism
Lude privádeti cloveka k tomu, aby do v)'voje zasa
hoval nebo alespon vývojových možností a zákonitostí
používal. Nový evolucionism bude míti ,prímý vztah
k užití, at již pujde o cloveka, zvíre nebo rostlinu.
Bude práve soustavnou naukou o tom, j a k m o ž n o
vývoj zpusobovati a ríditi.

Pomohl-li drívejší evolucionism v biologii resp.
darwinism vybojovati uznání myšlence, že vývoj byl,
prinese nový ~volucionism poznání o tom, že by tento
v Ý voj mo h I být i i dob u d o u c n o s t i a
(} tom, jak do nej zasahovati. Starý evO'l,ur.ionism vzbu
dil nadeji, že, byl-li vývoj v minulosti, mohl by býti
i v budoucnosti. Nový evolucionism pozná, možnosti
tohoto budoucího vývoje a naucí se jej ovládati. Bude
a k t i v'i s t i c k Ý tam, kde minulý byl jen theoreticky
vecleck)'m.

Aktivistická tendence jest ostatne ve svete všude;
souvisí s inženýrstvím a technicností v moderní kul
ture; vnikla i do biologie: moderní medicina, hygie
na, eugenika - v naukách zemedelských jsme meli
bio-techniku již dávno, ovšem pouze empiricky vybu
dovanou; exaktne-ana'liytická biologie vedla k biotech
nice v pomeru k individuu. Budoucímevolucionismem
bude aktivism biologie vyvrcholen a biologie dobudo
vána v soustavnou exaktní vedu dávající cloveku
možnost ovládn'Úuti život v prítomnosti i budoucnosti/'
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Povolání a záliby.
II erbert N. Casson:

Kupci záleží více na zboží než na cene.
(Z knihy: T h e a x i o m s o f b u s in e s s.)

Toto pravidlo je z onech, které nám ukáží, jak dlužno roz
umeti u men í pro d á vat i. Vyplynou nám z neho velmi
presné poucky o tom, jak si m{l prodávající vést; a poznáme,
že prodej je odvislý od »potreb" kupujícího.

Ozrejmí nám mimo to absolutní nutnost reklamy. Reklama,
toi umení vyvolat potrebu koupe. Jeto zpusob podnícení no
vých prání, vzbuzení touhy po bohatším živote. Tím, že zvy
šuje poptávku, zvyšuje drobný prodej a díky jí, vyvíjí se sve
tový obchod.

Umení prodávati spolu s reklamou prokázaly kulture služby

prímo nepredstavitelné. Nikdy to nebylo náležite uznáno. Žád
ná universita o tom nekoná prednášek. Až na Sheldon School

v LondÝne nebylo toto umení nikdy predmetem všestranných
studií; co pak se reklamy tÝce, té se vážne nevyucuje nikde.
f'unkcí prodeje a reklamy je vytváreti nové potreby. Jakmile
vynálezce prijde s nejakou novinkou, vyrábí ji továrník po
scriích; prodavacovou vecí je, aby vzbudil v obecenstvu po
ní touhu.

Zákon, kotvící hluboko v lidské prirozenosti: pudí nás k tomu,
abychom odkládali staré zvyklosti a bažili po necem novém;
snažší je arci stále se opakovat než pokusit se o neco, co
nikdo ješte nevykonal: hezká rada továrníku pozbyla všeho,
ponevadž nedbali této pravdy; domnívali se naivne, že stací
ukázati zákazníkovi novinku, aby ji už koupil. Jaký omy\.
První hnutí zákazníkovo je obrátit se k novince zády, až teprve
dovedná reklama a dobrý prodavac ho náležite presvedcili, že
jí naprosto bude potrebovat.

"Potreba" se podobá znacne zálibe pojídati oliVy; vyžaduje
ptstování. Byl-li jste casto na cestách, musel jste si povšim
nout, že stupen kultury v každé zemi je ustavicne v prímém
pomeru k reklame a k umení prodávati, jak v té zemi je vyvi
nuto. Všude, kde se ne-;;yvinuly ješte žádné potreby, oblékají

se obyvatelé hadry kol beder a staví si chyše z )Jláta a slámy.

Podle Sheldonova výroku spocívá umení prodati v tom, »pre
svedcit kupce o výhodnosti toho, aby koupi\." Pro dat, to není
podat pres pult zákazníkovi zboží, o než požádal. Umení pro
dávat záleží predevším v umení presvedcit.

Pravdou (a pravdou dosti krutou) je, že vetšina našich tak
zvaných prodavaclt a prodavacek postrádá naprosto všech
nutných vlastností a nerozumí ani za mák svému povolání.
Hotové sloupy. Dívají se, hýbají rukama a nohama; víte-li
úplne presne, co si prejete, podají vám to treba i velmi roz
tomile, ale nejste-li zcela urcite rozilodnut, vyšlou na vás po
hled plný výcitek, otáccjí se neochotne a vidite na nicil, že
nejradeji by vám rekli: »Proc, k certu, jste se nerozhodl, než

jste vstoupil do krám u?«
Nejvetší chybou, které se dopustily jisté proslulé velké ob

chodní domy ve Spojených státech bylo, že na míste obratných
prodavacu zamestnávaly nezkušená devcata beze všeho vý
cviku a špatne placcná. Jedine tomuto nedopatrení meli malo
obchodníci co dekovat, že nebyli rázem úplne zniceni. Cetné
z techto obchodních domu udelaly úpadek: domnívaly se, že
»umení prodávati" mohou nahradit rozlohou svých lokalit a

skoncilo to proto katastrofálne. Nic nevyváží v kráme jlroda
vacovu dovednost.

tllavní klientelou obchodních domlt jsou ženy, nebot ženy
kupují témer vše. Žena kupuje pro sebe, pro deti, pro domác
nost, a skoro vždy radí svému muži co a jak koupit. Základní

nezbytnou vlastností prodavacovou jest umením své presved
civosti ríditi ženy v jejich potrebách a nákupech.

Málo žen pri vstupu do krámu ví presne, co vlastne potre
bují. Jdou tam hlavne proto, aby videly a srovnávaly. Delá
jim nesmírnou radost rozhodnout se až tam. Jsou ohromne

rády, presvedcuje-li je nekdo a ukazuje rozdíly rozlicných kva
lit zboží. Nutno jim ostatne priznat, že jsou pri nákupech mno
hem prozíravejší, mnohem dovednejší, než muži.

Co každá žena má nejradeji, je neco »zvláštního«. Nabídnete

žene zcela bežný, normální kus látky za zcela bežnou normální
cenu: nejeví žádného zájmu. Ale zašpinte jeden cíp téže látky
trochu inkoustem, zdražte ji a nabídnete jí jej jako výhodnou
príležitost a vrhne se po ní s jásotem. Takové je už založení
každé ženy: nutno to vedet a zarídit se jak možná nejvíce
podle toho.

Inteligentní prodavac se dívá vždy na náladu svého zákaz
níka tak trochu jako na jakýsi parlament. Ukáže mu zboží;
v zákazníkove duchu se rozehraje ihned cosi, co není nepodob
no hlasování 30 hlasu pro koupi a 70 proti. Prodavac vzbudí
o zboží zájem: vysvetlí, za jakých okolností si je dum mohl
opatrit ... druhé hlasování, které vynese 40 hla u pro, 60 proti.

Pak se prodávající zmíní jako mimochodem, že ta neb ona
známá osobnost od nej odkoupila totéž zboží a neopomene do

dat, že jen nekdo, kdo má vkus, dovede ocenit všechny jeho
mimorádné kvality. Tretí hlasování: 50 hlasu pro, 50 proti. V té
chvíli prodavac nabídne, že pošle zboží bez závazku ke koupi,

aby se kupec mohl rozmyslet. Ví velmi dobre, že jakmile jed
nou bude zboží u zákazníka, najde se okamžite vetšina aspon
10 hlasu v jeho prospech.

Hlupáci považují tuto obratnost za šizenÍ. A není to prece nic
jiného než dovednost, vtipnost, technika povolání. Není nikdy
nutno utíkati se pri tom ke lži: jen nemotorové se domnívají,
že se musí klamat a predstírat, neco co neodpovídá skutec
nosti. Kdo dovede uplatnit hodnotu zboží a vyzná se v umení
presvedciti kupce, nepotrebuje jednat nepocestne. Takto zdo
konalené umení prodávati je s prospechem jak zákazníku, tak
obchodnímu domu: onomu prokáže dobrou službu, a firma pri
tom prosperuje.

Dovedete-Ii vyvolat nové potreby u obecenstva, nepotrebu
je s~ižovat ceny. Nápadné snižování cen není obchodnicky nej
obratnejším prostredkem; firma, která je praktikuje, projevuje
pouze zrejme, že jí schází umení prodávati. Obchodní svet ne
zná zhoubnejšího prostredku.

V podstate záleží méne na cenách, než na povaze veci,
kterou chcete uvést na trh: to je objev posledních deseti nebo
dvanácti let. Prijmete lidi k tomu, aby opravdu »potrebovali"
bezpecnostní holící prístroj nového systému, pripomínající spíše
hracku: beze všeho smlouvání zaplatí vám zall rádi 30 franku.
Uváží-li ~e, že prístrojkem se pohodlne pracuje a že ten, kdo
se holí sám, ušetrí na holici, není to prehnaná cena. 30 franku
takto vydaných vynese lehce 30(,%, a prístrOj se pak jeví sku
tecne jako levný.

Proc platí lidé za stolní vodu v lahvích dvakrát tolik jako

za mléko? J cdnoduše proto, že nekdo v nich vzbudil prání po
cisté vode a nevzbudil v nich touhy po cistém mléce. Oceiíují
vodu, neoceiíují mléko.

V západní Kanade jsem videl o vánocích prodávat pomc
rance po franku za kus. Na Stcdrý vecer proste každá rodina
mel a pot r e l.>u aspOJ'í jednoho ~omerance. I ta nejchudší
rodina potrebovala spíš pomeranc než frank.

V Pittsburgu jsem videl milionáre kupovat plátno, prcdsta
vující krávu, za 275.000 franl<u. Živou krávu by dostal za 300

až 400 franku. Ale obraz byl slavný, jedinecný, kde kdo po
nem toužil a milionár hd potreboval více než 275.000 franku.

Rozhojniti potreby obecenstva, tvorit mínení, dirigovat

vkus lidí, to vše vyžaduje nejvyšší obratnosti, ne;''Vstrejší
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vtipnosti. A jednou se to jiste stane z nejušlechtilejších a nej
honorovanejších zamestnánÍ. Umení prodávati je dnes sotva
v pocátcích rozvoje.

Prodávajícího možno srovnat se zahradníkem, jehož zemí by
bylo obecenstvo. Musí zasévat, chce-li sklízet. Má-li ho zeme
obohatit, musí i on zemi neco prinést. Jeho povinností je vyko
nat, co zeme po nem požaduje: zaseje-li pampelišky, nepokve
tou mu ruže. Zemc je poctivá a cestná: dobudete z ní pouze
tolik, kolik jste si z a s Io u ž i I i.

Poznámky

Co s národní stranou práce?
Nár.odní strana práce byla založena za prímé sou

cinnosti ctenárll »Prítomnosti«, kterí projevili svou
vuli v ankete »Proc nejsem v Ž{~dnépoli,tické strane«.
Je známo, s jakým výsledkem vyšla nová strana z vo
leb. Pricházíme opet, abychom se zeptali svých ctenáh'i
na radu, co dále s Národní stranou práce. Prosíme své
ctenáre, aby nám na'Psali, jak .si 'Predstavují budoucí
taKtiku ~éto strany, prihlížejíce k tomu, že strana je
bez -parlamentního zastoupení. Nezatajujeme si, že
jest to problém dosti obtížný. Proto zahajujleme o nem
diskussi. Každý má zkušenosti ze svého prostredí a
dovede poradit. Nové volby nejsou v brzku vylouceny.
Diskutujme tedy o tom, jak se nejlépe na ne pripra
viti a co vubec delati s nároclní stranou práce. Od
povedi buclou uverejnovány.

Dopisy

Vecný ruský student.
Pane redaktore!

V posledním císle "Prítomnosti« precetl jsem si stat o "ruském

vecn' _ studentu«, v níž autor ukazuje cestu, jakou by melo 
podle jeho mínení - _.~ ruské studentstvo, aby "spasilo samo
sebe«, ba i Rusko. Pokládám si za povinnost napsat Vám, po
nevadž mám obavy, aby se nevytvoril o jeden nesprávný ná
zor na Rusko více.

Jsem v nesnázích, jak bych mel pocíti, ponevadž nedovedu
si sám predstaviti, na základe ceho p. autor dospel k svým
pessímistickým názorum. Jen proto, že p. autor v cásti uvádí

jména ruských spisovatelu, dovoluji si vzíti za východisko také
literaturu.

Zde predem musím zdurazniti, že ti klasictí ruští spisovatelé,
jichž jména uvádí p. autor, jen zteží mohu dáti materiál k po

suzování našich nynejších pomeru, ale i ti spisovatelé nejsou
bohužel - dost dobre p. autorovi známi. Kdyby p. autor byl
precti nejen "Otcové a deti« Turgeneva, nýbrž i jeho "V pred
vecer«, byl by lehce našel odpoved na otázku, kde je ten ruský
student, který jednou taky dostudoval a dovedl dobre praco
vati, poznal by, že to byl jakýsi Solomin, nejdražší ideál Turgc
nevuv, a ten starý Bazarov - ten už spíše byl príliš úzký
specialista, než vecný student. Oarin ve svých "Studentech«
ukázal by p. autorovi ruské obycejné studenty, kterí studovali
a dostudovali a dovedli i pracovati. Ale p. autorovi zejména
líbí se mluviti o Dostojevském. Bohužel i k Dostojevskému pri
hlíží autor jako k presnému, statistickému nebo fotografickému
materiálu, zapomínaje jednu duležitou vec, že naše literatura
19. st. byla výhradne "oblicitehlou« (odsuzující). Cílem vetšiny
našich spisovatelu nebylo dáti presný obraz skutecnosti, nýbrž
suustredili v jeden typ negativní rys lidského charakteru, sle

dovali jeho vývoj až do logického konce .ev živote ovšem dosa-

žitelného) a tím varovali i celou spolecnost. Proto je Dostojev

ský pathologický, jako i jiní ruští spisovatelé do jisté míry.
Ale dedukovati odtud, že i celý ruský národ nebo jeho jistá
vrstva je souhrn pathologických typu, to bylo by pri nej
menším neopatrnosti. A uvádeti Raskolnikova jako typ ruského
st udenta znamená vubec neznati ruského studentstva, zejména

z posledních let. Pak prichází ješte ten anekdotický ruský stu
dent, který vzal s sebou spisy Dostojevského. V Raskolnikovi
nevidí ruský student svuj ideál; ale Raskolnikovem ani prostitut
kami nekoncí se Dostojevský, nýbrž docela jinde; jsou totiž
u neho stránky, kde varuje nás práve pred tím, co se ted stalo,
co nebylo možno dríve jasne si predstaviti. Nevím, jestli Dosto
jevský skutecnc je takový špatný ucitel, kterého zbožnují jen

ruští studenti, když psalo se práve v "Prítomnosti« o jednom
mezinárodním sjezdu duševních pracovníku, kde na anketu,

ke-ho kdo pokládá za svého ucitele, vetšina odpovedí byla:
"Dostojevského«. Tuto odpoved napsali lidé, nemající nic spo
lecného s ruským »vecným studcntem«.

Ale nechme literatury, vrátíme se k »ruskému vecnému stu
dentu«.

Predevším p. autor mluví - patrne - o našich studentech,
kterí chodí na universitu, a pak jen výsledky své prenese na
celé ruské studentstvo, tedy i na studenty techniky. Ale existuje
jistý rozdíl mczi prvními a druhými. Ježto naše universita mela
za úcel nejen dodávati kádry ucitelu, právníkú atd., nýbrž i býti
institutem cisté vedy, skutecne naši studenti rádi brávali šíre
všechny otázky, - ale pres to ten, kdo zná práci ruského
"zemského lékare«, nedovolí si mluviti o našem neumení »sta

veti si konkretní cíle«.

Naprosto a'le nesprávno je si mysliti, že prícina dlouhých
studií leží v naší schopnosti prohlubovati do nekonecna každou
otázku. Vecnými studenty práve byli ti, kterí nejméne milovali

cistou vedu, nýbrž vÍCe politickou cinnost; a mnozí mezi nimi
musili za dobu svých studií odpykati si nejeden trest za poli
tické prestupky. Proc naši studenti musili vystupovati více
méne aktivne politicky - tot už je jiná otázka. Prícina toho
zjevu leží ne v neschopnosti míti presne vytcený cíl. Co se týce
studentu-techniku, kde vubec politická cinnost byla méne vy
vinuta, tu byla spíše jiná prícina. Kdyby autor byl precetl pro
gramy našich škol technických, jaké množství pÚdmetu musí
ruský student prostudovat, ukázalo by to ty príciny. Ale ani
tato rozsáhlost studijni látky nebyla a není dllsledkem naší zá

liby v nekonecném studování, nýbrž to žádají naše ruské po
mery, náš ruský život: zatím co zde v Cechách a vubec na
západe dostává mladý inženýr - dík prebytku odborných
sil - docela nezodpovednou práci, náš studcnt musí hned z po
cátku vzíti na sebe vetší zodpovednost, musí umeti pracovati

nejen ve svém základním oboru, nýbrž casto rešit i otázky,
které nesouvisí s jeho oborem.

Autor klade otázku, proc anglictí studenti méne studují, alc
více umeji. Na tuto otázku lze odpovedeti jen otázkou: Kde
vzal p. autor k tomu di'lkazy? Vím, že jeden ruský "vecný stu

dcnt«, Sikorský, dovedl pred válkou skonstruovati aeroplan
o velké. únosnosti, t. zv. "Ilja Muromec«; mel jsem a mám

starší kollegy, kterí ncmohou udelat státníci na diplom inže
nýra jen proto, že pracuji v továrnách na zodpovedných mí
stech a nemají cas k studiím.

Mne se nepodarilo - bohužel - potkati onoho studenta,
který vyvezl s sebou z Ruska jen spisy Dostojevského, ale
rád bych ukázal autorovi ty naše technické pruvodce, pred
nášky a pomucky, které privezli s sebou moji kollegové.

Ješte byla jedna prícina typu vecného studenta: úplná ne
zabezpecenost ruského studenta; snad na 500/0 našich studentu
musilo samo získávati prostredky pro studium, skutecne' musilo
"se rváti se životem«. Lehce je venovati cást svého casu sportu

jen tomu, kdo má existencní minimum, kdo se dobre žr.-
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I zde v Cechách - musím to ríci otevrene - autor neuvídel

skutecnost, neuvidel, v jakých težkých pomerech musíme my
zde studovati. Autor neví nic o tom, že každý z nás po príjezdu
scm ztratí 2-3 ba i více mesícu, aby si získal potrebné do·

kumenty, aby dostal stipendia: obycejne zápis na vysokou
školu bývá jcn formální, ve skutecnosti student pracuje jako
delník na stavbách a silnicích, cas utíká, a když ruský student

muže pocíti své studie, jeho ceští kollegové už jsou dále; a ne
znalost jazyka, nesrovnalost programu stredních škol klade
ješte vetší prekážky, nedovoluje hned s pocátku dobre stu

dovati.

Pro koho my studujeme, ptá se autor. Jediná muže býti od

poved: Pro Rusko. Jasne si predstavujem, jaká práce ceká na
nás doma, víme, že s ní jest spojena zodpovednost a samostat
nost.

Ano, naše tradíce je jiná než anglického studentstva, my si
lámeme hlavu nad otázkami, kolem nichž lhostejne procházejí
naši kol1egové na západe. Proc? Pred námi leží jiná cesta, jiné
pusobište.

Ten kdo sledoval vývoj techniky pred válkou, ten lehce na
lezn hledanou odpoved; naše domnelá neschopnost k pres
nému programu nebyla - na príklad - prekážkou tomu, aby
chom za krátkou dobu jednoho desítiletí dovedli se osamostat

niti i v takovém novém pro nás oboru, jako lodestavebném, a
dovedli provésti bez cizí pomocí náš vojenský lodestavebný
program. Ale lépe o všem tom poví ne - ovšem - literatura
19. st., nýbrž presná statistika.

Znovu s politováním konstatuji, že - jako dríve tak i ted 

existuje stále tolik nesprávných názoru o Rusku, které kladou
zbytecné prekážky na ceste vzájemného porozumení a sblížení.

Nejen to je dobré, co prichází ze Západu, není vše zlé, co dává
Východ. Ale cím hrozí Evrope "amerikanisace« a zejména me·
chanisace, o tom prece už se psalo nedávno v "Prítomnosti«.

Ru,ský studmt-technill.

Ženy a politi ha.
Vážený pane redaktore,

dovolte mi nekolik poznámek k clánku Karla Capka "Leny a
p('litika«. Již název nám praví, že zde pujde o nejakou zábavu
ci poucení na náš vrub. Jest zde uvedeno mnoho podstatného,
ale i mnoho nepodstatného bohužel.

"Jiné pohlavní pohnutky«, jak praví K. C. pi:i cinech týka
jících se politiky, mohou se vyskytovati u muže jako u ženy.
Zdá se, že temito "jinými pohnutkami pohlavními« mínil K. C.

ženskou citovost vubec a též ženinu vetší vázanost pohlavní
k zachování rodu. To jest fakt, který nikdo nepopre, práve jako
jest fakt, že žádný muž nepíše o ženských schopnostech, aby
se tohoto ne práve šetrne (t. j. s pochopením) nedotkl.

Pred casem jsme meli príležitost precísti si peknÝ clánek
téhož autora "Chvála novin« (v Lumíru). Mezi jiným tam také
bylo, že "jsou v novinách veci, které necte nikdo, jako je na
pr. úvodník.« Zdá se však, že od té doby, kdy K. C. sám úvod·

níky pocal psáti, pokládá je za vec ohromnc duležitou, za
mezník schopnosti politické. Budiž mi prominuto, souhlasím-li
spíše s drívejším názorem autorovým, že "úvodníky zajisté
neproudí z živé lidské zvedavosti, nýbrž z kázavosti a zvláštní
schopnosti naslouchat pravidelnému kázánÍ."

Jest snad pravda, že žena velmi ztrácí, existuje-li hromadne.

Pohríchu však žena není vždy krásná, mladá a bohatá, aby"
mohla existovati v prípadném prostredí jako trebas Helena
RUR.) pohlížejíc blahosklonne na {opet jí tak komické) zástupy
obdivovatelu a cekajíc smelého uchvatitele. Jest velkou chybou
mužu píšících o ženách, že nemají na mysli ženu, která jest

životem nucena zápasiti o svuj chleba, ženu nevzhlednou a
ženu, jejíž doba rozkvetu již vyprchala -- ty není prece jen tak

možno nazvati komickÝmi, když se domáhají lepších životních
podmínek pro sebe; ale muži obycejne soudí podle žen - mile
nek, méne již podle žen - matek a zcela nic podle žen, jež je
nezajímají.

"Muž vychází ze své rodiny, aby s p I y n ul s karavanou ...
stranou.« A já si bláhová vždy preds,tavovala, že muž potrebuje
této karavany nebo strany, aby vy n i k n u I, což by odpoví
dalo archaickému mužskému pudu být vládcem nebo vudcem.
Ale zdá se, že tento pud (snad vzhledem k pomeru sil) zajistil
si muž (viz zákon) jen v té rodine, z níž v y c h á z í, aby v pre
míre vnitrní potreby rozepnul své "já" na š i r š í celky.

Abychom došli k vlastní veci, o niž patrne vlastne v clánku
K. C. šlo a již bychom mohli spravedlive nazvati: Politika a
ženy.

Co jest politika? K. C. praví, že jest to sice »cinnost svrcho
vane praktická, ale hlásání politiky i víra v politiku predpo
kládá celou radu abstrakcí ... « Zdá se mi jasnejší, reknu-li, že
politika jest praktické provádení teorií, k nimž došly státní
vedy (ústavní, národohospodárská, financní atd.). Základem
vedeckého myšlení jsou abstrakta. Ale politika není veda; jest
praktické uskutecnování teorií; jest k ní zapotrebí stejne smyslu
pro abstrakta (muž) jako pro konkreta (žena). Nebot, verí
me-li zkušenejším a zkušenostem, muž jest schopnejší pracovat
abstrakty, žena konkrety. Z cehož plyne, že schopnost k poli
tice u obou sama o sobe pokulhává. Snad muže býti dostatec·
ným dokladem vybujení "mužské politiky« v neplodné a neuži
tecné stranictví, jak K. C. ve svém clánku uvádí. Ideální poli
tika by byla jen v spolupusobení obou.

Tolik - theorie. A praxe? Methody, jimiž pracují muži,
vidíte i v samotném clánku K. C., zcela tak vypadá praxe:

Prijde se na to, nac skutecne s vzácným pochopením prišel
K. C. Le kavalírský ohled na dobrou polovinu národa (ženy)

mohl by prinést do verejného života mnoho dobrého, ale ne
rekne se poctive: poslouchejte, hoši, mezi námi, ty ženské
jsou prece jenom k necemu v té politice dobré - dejme jim,
co jim patrí.

Kdež pak! Chtejí mrkev a špenát - reknou, mají to mít.
Necpeme vegetariánÍlm roštenky. Ale zapomínají, že, jestliže
sami výtecne roští, že trebas jen tak obratem ruky 7lebudou
dobre pripravovati mrkev a nebudou umet ani rádne ocistit

špenát. Bude se líbiti vegetariánum jídlo sice rostlinné, ale bu
dou-li mít písku plná ústa a - oci?

Bude se provozovat kdy politika tak, aby tomu rozumely
ženy - neshledáte-Ii nutným krokem k tomu "velkému pokro
ku«, aby ženy samy spolupusobily?

S veškerou úctou M. Mikulovv-.

Dokonalá zlatá
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