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PfítomnosL
Politika

Fenl. Pel'outka:

Politika a opovržení.
(Z p o v e d in tel i gen c e. II.)

Nemyslím, že by v ankete »Proc nejsem v nekteré
~Iiti~ké s.tr,ane« byl'O z:vítezilo zásadní mínení, že poli
tiky je nejlepe se stra111ti. Naopak, ukázalo se tu mno
ho uprímné touhy po politické cinnosti. Ovšem byla té
mer.všemi úcastníky ankety vyjádrena nechut k politice
tak jak se dnes delá. Krátce tuto náladu - myslím, že
to nemtHe býti více než nálada .:..- vystihl jeden: z pi
satelu ankety takto: »Všude bahno a špína, takže každ~,
poctive myslící clovek se s opovržením 'Od politického
života odvrátí.« Prosím t'Ohoto pisatele, aby mi do
volil ríci, že s jeho názorem velmi nesouhlasím. Má-li
sedlák pred dvermi hnuj a špínu, sotva bychom mu
schvalovali, kdyby se od té hromádky se sebe uprím
nejším opovržením 'Odvrátil a šel kourit dýmku za
pec, místo aby hr'Omádku zametl. Kdybychom se za
Rakouska byli všichni s hnusem 'Odvrátili od bahna a
špíny politického života, byli by nám Nemci nepochyb
ne tak pritáhli smycku na krku, že bychom dodýchali.
Nebezpecná vlastnost špíny je v tom, že ji nesmíme
ignorovat, nemá-li rllsti. Každý, kdo nemá práve
úmysl vystehovati se do Ameriky, pripustí, že ceské
prostredí je naším prirozeným domovem, z kterého ne
mllžeme. A at sebe více ignorujeme špínu ve své do
mácnosti, at ebe plamenneji jí pohrdáme, prece v ní
žijeme, je-li tam. Není tedy treba pohrdání, nýbrž je
treba robit k'Oštátka. Nekdo z nás urobí vetší košte,
nckdo menší; ale všechna mohou mésti. Je-li pravda,
že v našem verejném živote je t'Olik bahna a špíny, jak
ríkáte, tedy nechápu, jak mužete prehlížeti, že tomu lze
celit pouze k'Oštaty. Ta veta, již jsem citoval, pripo
míná ponekud básne, jak je psávali ruští dekadenti.
Tak takový Balmont, který toužil po »nekonecném krá
lovství azuru«, básnil: »Jsem nad vetry. Samojediný.
Pominul jsem vše. Jsem oblakem ... Hrímáním smeji
se v dáli v mlhách.« Nikdy jsem neveril, príliš temto
veršum, a verím jim cím dále, tím méne. Všechna
zkušen'Ostmluví proti nim. Nevím, je-li kde na svete
skryto t'Onekonecné král'Ovství azuru. Ale tolik vím, že
»5amojediný« a »nad vetry« a »pominul jsem vše« jsou
illuse a nic jiného. Stejne jako je iJlusí víra, že se vy
hnete špíne, budete-li jí pohrdat. Hrímejte si jakk'Oliv
daleko v mlhách, nic to nemuž'e zmeniti na vašem ži
vote. Ale jestliže se Švehla a Šrámek domluví se
Stríbrným, Meissnerem a Kramárem, tedy, prísámbuh,
to muže mnoho zmenit na našem živote, at chceme
nebo nechceme. P'Odstata otázky je v tom, že se nikdo
nemuže dnes odvrátiti od politiky, ponevadž politika se
neodvrátí od neho. Politika není jako literatura. Ne
jakou knihu nemusíte konec koncu císt, nechcete-li. Ale
výsledky politiky ze svého života nevypudíte. Je prav
da, že politika nemLlže prestoupiti práh vašeho bytu,
zakážete-li si to. Ale už to, kolik platíte za svuj byt, je
výsledkem politiky, 'nebot, jak všichni víme, zákon
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o ochrane nájemníku je po celých sedm let jedním
z hlavních a stále se vracejících problémú našeho par
lamentu. Kdyby se politika nejak zvrtla, budete od
príštího. kvartálu trikrát více platit za svuj byt než do
sud a poznáte, že nejste samojediný ani oblak a že se
od toho sice mužete odvrátit s opovržením, že to však
musíte nicméne zaplatit. Jste sedlák? Politika, totiž
dlouhé a obtížné dohodování agrárníku se socialisty
vám urcí, zac smíte pr'Odávati vou mouku. Jste me
šták? Táž politika vám múže zdražit vejce, která si va
ríte k veceri. Jste úredník? Politika vám urcí, k'Olik bu
dete mít platu a tím i jak budete žít. Úrednická defi
~itiva :",epokládala za cosi právne tak zajišteného, jako
Je majetek púdy nebo domku. Politika, totiž dohoda
zástupcú sedlákú se zástupci delnij<:ú, s vyl'Oucením zá
stupcú úrednictva, zpusobila, že tato právní jistota de
finitivního úrednického postavení byla porušena. Po
litika sahá do vašich talírú i do vašeho svedomí. Veru,
všemu jest dnes možno snáze se vyhnouti než politice,
která púsobí pri utvárení vašeho obycejného života.
Jakkoliv jste mohl pohrdat Rakouskem - prece jste
musil za ne jít na vojnu, nemel-li jste b),ti zastrelen
jako pes. Mllžete pohrdati bursou - a prece vás bursa
drží jako v kleštích, rozhodujíc o hodnote penez které
máte v kapse. Politika rozhoduje o t'Om, cemu 'budou
uceny ve školách vaše deti. Politika ve strední Evropc
definitivne rozhodla, že smíte verit v Darwinovu
theorii a ne v sedm tvurcích dnll z bible. Politika upra
vuje vše, cím žijeme, vlastnictví, umení, manžel tví,
právo, mravnost, zdravotnictví. Jedete-li špatne po drá
ze, je to výsledek špatné a stranické politiky. Na všem,
nac sáhnete, má politika svuj podíl. Odvrátíte-li se od
ní pod jakýmisi záminkami a opovržením, odvracíte se
od spolupúsobení na svém vlastním živote. Toto sta
novisko k politice není tedy celkem více než 'Otázkoll
krátkozrakosti. V demokracii, kde už nic nedeje se
pouhým narízením, nýbrž vše dohodou volených zá
stupcú lidu, nemLlžete se zbaviti následkú politiky jako
se nemllžete zbavit svého stínu. Obé leze v patách za
vámi. Odvracíte-li se od politiky, byt z dúvodu ideál
ních, tedy to znamená, že svalujete, aby jiní a vás jed
nali bez vás. V složitosti moclerního života nikdo si
sám nestací a nikdo nemá vše sám ze sebe. Múžete si
ríci, že chcete státi sám. Myslím, že toto skvelé osa
mocení nestojí za mnoho. M-asaryk ve svých pametech
užil výrazu »slabo-silné úsilí«. Tedy, kašlete-li na poli
tiku a myslíte-li, že bude nejlépe, pújdete-li sám, to jest
takové slabo-silné úsil,í. Zajisté, mLlžete státi sám, zá
leží-li vám na tom, ale budete prece celkem státi jen
tam, kam vás ti, kdož delají politiku, postaví. Každý,
kdo nebydlí v sude jako Diogenes, je vpleten do poli
tického živata tisíeedmi nitkami. Opovržení je dobrá
vec, chce-li clovek míti pokoj. Ale opovržení není spo
khlivý prostredek, chce-li clovek speti k dobru.

Chtel bych ríci ješte neco o té špíne a bahnu, na které
si tak výmluvne stežovali úcastníci ankety. Jsme v boji
proti koalici, která ve výberu prostredkll proti nám
veru není úzkostlivá. Ale nedavedu si predstaviti, že
t,ento boj proti koalici by mne mel primeti k tomu,
abych nerekl celou pravdu, jak ji vidím. Musíme se od
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ostatních :].išiti tím, že si budeme ríkati pravdu. Nicím
nehodlám prispeti k rozširování pomluvy, že dnešní
koalice není nic jiného než spolecnost darebáku. Mohl
bych, veden jsa predevším zrete,lA,v'9lebního poje, ríci,
že éeIá ~oalice neptedstavuje nic jiného než bahno, ko
rupci a nepocestnost, jak se to také ríká. Ale nereknu
to, pqnevadž myslím, že to není pravda. Koalice není
tak z,cela cerná, jak ji lícilo mnoho úcastníku ankety.
Nesmíme zapomínati, že všude, tedy i u Národní stra
ny práce, máme co delati s lidským materiálem, ne
s andely. Chce-li kdo delati politiku, musí si predem
vypuditi z hlavy mystické predsudky o dokonalosti.
Všichni lidé jsou nákLonni k dobru i ke zlu. Jejich ná
klonnost ke zlu je tím vetší, cím méne jsou kontrolo
váni. Náš boj s koalicí je veden o to, ž~ koalice cím
dále tím více snaží se vyraditi vubec všechnu kontrolu
nad sebou. Je jí nepohodlné smlouvati se s oposicí. Je
pravda, že máme v parlamente velmi silnou oposici
Nemcu a komunistu. Ale tato oposice je pro naši ko
alici docela cizí svet, a vláda si navykla klidne jí ne
dbati. V té oposid nevidí prekážku samovlády, nýbrž
práve naopak duvod k ní. Ríká: prece nechcete, aby
u nás vládli Nemci a komunisti. Nechceme, ale chceme
tolik, aby koalice byla kontrolována. Každá nekontro
lovaná moc speje ke zlu. Chceme, aby byla kontrolo
vána takovými lidmi, o jejichž oddanosti ke státu ne
mt'He býti pochybností. Koalice hledá všemožné cesty,
jak uniknouti této kontrole. Tak si vymyslila volební
reformu, jejímž úcelem je zameziti vznik nových kon
tr'Ulujících stran. Dr. Kramár vyjádril cíle volební re
formy ve své reci v Roudnici velmi otevrene.

»Vycítá se nárn,« pravi!, »že chystáme útok na malé
strany pri volbách. Ano, já se k tomu priznám! Když ne
mají tolik vlastenectví a tolik citu, abychom meli pevnou
vetšinu ceskoslovenskou, tedy musej í býti k tomu zákonem
vychováváni! Proc volají Nemci po sjednocení? Není to
také naší povinností?«

Ackoliv je známo, že dr. Kramár je velmi cituplný a
ackoliv z neho zejména na schuzích kane cit jako med
z lesního stromu, myslím, že mohu ríci, že máme prá
ve tolik citu a vlastenectví jako on. To nejde, zapráh
nouti cit a vlastenectví pred káru jediné strany. My si
zase myslíme, že nemá-li dr. Kramár tolik citu a vlaste
nectví, aby na schuzi výkonného výboru národní demo
kracie neríkal, že »Živnobanka nepotrebuje stát, ale stát
potrebuje Živnobanku«, tedy zasluhuje kontroly. Ale
to jest práve to, oemu se brání. Máme prý býti k vlaste
nectví a citu vych'Uváni volebním zákonem! Nemllžeme
zamlceti, že je nám velmi podezrelé, že nás tu chtejí
volebním zákonem vychovávati strany, které mají
všechny dúvody k tomu, aby se bály voleb, takové stra
ny, které mají jednak toLik štestí, jednak tolik smelosti,
že se domnívají, že vec národní a vec jejich vlastní
splývají v jedno k nerozeznání. Máme-li býti už vy
chováváni, tedy, prosíme, nekým, kdo si od toho nesli
buje pr'Uspech ve volbách. Celá ta výchova, kterou
nám navrhují, zavání necistým politickým obchodem,
který tii páni mezi sebou smluvili. Podle našeho mínení
i dr. Kramár by zasloužil urcité výchovy, aby se naucil
vážiti si mužu, kterí pro ceskoslovenskou samostatnost
udela'J.i více než on. A prece nenavrhujeme, aby se ta
ková výchova dostala dru. Kramárovi pomocí zákona.
To jest už poslední fáse politické strany, hodlá-li se
udržeti pri moci pomocí zákona. To nemusíme ani de
lat volební reformu, to mllžeme rovnou udelati zákon,

v nemž se proste stanoví: vláda v ceskoslovenském stá
te dedicne Se sveruje peti koalicním stranám a bude
mezi ne vždy znovu rozdílena podle politického klíce;
kdU! proti tomu neco má, bude potrestán. Proc volají
Nemci po sjednocení? ptá s'e dr. KramáLProc Nemci
volají po sjednocení i bez zákona? ptáme se my. A proc
jim chce dr. Kramár 'volební reform'Uu, která zaškrtí
malé nemecké strany, k tomu sj,ednocení dll1dadne na
pomoci? To není vlastenectví, co se nám tu navrhuje.
To je docela obycejný politický obchod. I ceský národ
má tolik zdravých sebezáchovných instinktu jako Nem
ci, aby se netríštil zbytecne a na šk'Udu své národní
veci. Ale v rozkladu národní demokracie nejde o úpa
dek národa. To je smešné. Jde o úpadek jediné strany,
která buší se do prsou a vytahujíc z koutu kde kterou
národní fángl,i, žádá, aby pred tím osudem byla za
chránena zákonem.

Koalice dostala se d'U stadia, kdy v zájmu verejném
je treba, aby se jí dostalo kontroly. Cím déle je u moci,
tím více pokládá stát za záležitost peti stran a chce jej
mezi ne definitivne rozdelit. V ministerstvech se už
neúraduje v ceskoslovenském zájmu, nýbrž v agrár
ním, národne demokratickém, klerikálním atd. Cím
méne jsou strany podrobeny kontrole, tím libovolneji si
pocínají a tím více pokládají jednotlivá ministerstva za
SVllj majetek. Jen jeden prípad, který se dotJ'rká práve
dra Kramáre: nemllže býti sporu o tom, jaký význam
má pro stát, aby ministerstvo financí bylo svereno ru
koum schopného odborníka. Není celkem také sporu
o tom, ;o'enejschopnejší clovek pro toto místo je dr.
Engliš. uže, tento (nejschopnejší clovek pro tento
úr<l<dje tohoto místa systematicky vzdalován jen z toho
dúvodu, že si dr. Kramár postavil hlavu, že mu je
nedá. Jiného duvodu není. N ár'Udní demokracie ra
deji hLedá, který diletant by v ministerstvu financí na
páchal nejméne škod, jen aby je nemusila dát Englišo
vi, který pro svou samostatnost nezískal, si ve strane
'Oblibu. Takové hospodárství je umožneno jen tím, že
ministerstvo financí bylo nár'Udní demokracii svereno
do dedicného pachtu. Toto obsazování dt'Hežitých míst
neschopnými lidmi z pouhé tvrdohlavosti není tak rídký
zjev, a pan Švehla se kdysi v nejužším kroužku vlád
noucích rozhorlil, když mu byla nabízena taková po
dobná kandidatura na úrad ministerský, a rekl vlldci
jedné strany. s ráznou uprímností, jež ho charakteri
suje: »Vít'e, ldždá strana má povoleného jednoho vola.
Ale dva, to je už prece trochu moc.«

, Abych se vrátil, k té zpovedi inteligence: myslím, že
pro odvrat ml politického života a od politických stran
nemuže staciti to, že se vyskytly aféry. Také v ceském
národe se vyskytly aféry, a prece jej proto neopouští
me. K'Urupce se muže objeviti všude. Pred tím není ni
kdo a žádná strana chránena. Ale záleží na tom, jaké
stanovisko zaujme strana k temto aférám .. Potrestá-li
je, soudím, že jí nemáte co vycítat. Sem také patrí
otázka kompromisu. Jeden z úcastníku ankety napsal,
že není. v žádné strane, ponevadž každá delá kompro
misy. Myslím, že mužeme býti rádi, že politické strany
delají kompromisy. Kdyby je nedelaly, byli bychom asi
nuceni prožíti zbytek svého života v obcanské válce.
Pomyslete, že jedna cást obcanstva chce, aby bylo za
vedeno clo na obilí, a druhá se tomu vzpírá. Jak chcete
to urovnati jinak, než kompromisem? Chcete to radeji
sveriti boji mezi kosami a kladivy?

Oposice proti koalici nevzniká z toho, že by vše, co
koalioe udelá, bylo veskrze hanebné. V znilá proto, že
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iznámky toho, že koa'lke, -uvyklá na svou moc,
ji v posledních letech casteji než dríve zneuží

u je treba vcas zabrániti. Težko by se potom
, , ponevadž silný pacient by lékare i léky vy

dverí. Nevím, byli-lj mezi úcastníky ankety
i ze zásady. Jsou lidé, kterí, bolí-li je bricho,
,Zatracená vláda!« Myslím,;íe takoví zásadní

ci by se meli v prvé rade poradit s nervovým
. Obávám se také, že i Národní strana práce

Zklamala.Nepredstavujme si, že bude delat zá
sicive všem. Chceme, ahy delala oposici roz

takorou, která mnoho váží, když se projeví:
prihlásila k oposici vždy tam, když plljde o roz

zi dobrem a zlem a když vláda se bude klonit
jinou oposicí ani my nemáme mnoho soucitu.

o zrádcich.
10by to na slušnou kapitolu napsat o zrádcích

ém národe, v minulosti i prítomnosti. Historik
y si y dejepise pro strední školy stat o Milo
Dedic. Šel by dále a zastavil by se u dvou jmén:
a Šviha. Nelze je raditi jen tak vedle sebe;

'mí historie má pochopení pro tragiku Sabi
jeví se v rade pokusú setríti z nej temné stíny.
ove procesu se politický žurnalista vrací ca

cosi má prípad Sabinllv i Švihy spolecného:
Iecnosti,která je soudila, která je pranýrovala.
erí Sabinu soudili, sebrali dosti penez na teh
bu, aby mohl odjeti do ciziny. Vtírá se otázka:

1aby ta suma tehdy na záchranu Sabiny? Jim
O to nešlo: chteli si zahráti na národní tribunál,

jim demaskovati národního zrádce. A neco
ého bylo v prípade ~,vihove. Ukázalo se, že by11
erí o jeho necestném jednání vedeli; vystoupili

na verejnost teprve tehdy, když se jim to hodilo,
prišla doba, aby s tímto argumentem šli proti

trane. Historie dvou zrádcú vrhá tedy velmi
é svetlo na ty, kterí tehdy hráli si na soudce.
te slovo, které by vystihlo takové jednání, tako

záludnou, pokryteckou vypocítavost. Mlado
?

ito jmény byla by historická cást pojednání
,dcích« vycerpána. Ale problém zrádce u nás
tím vycerpán, kapitola se tu teprve zacín1'. Není
v naší historii posledních desítiletí významnejší
sti, který by nebyl cejchován za zrádce. Rieger

utn~'illúsmevem ukazoval kámen, který mu ho
bytu z ulice, když byl prohlašován za národ-

rádce. Casto se pripomíná, jak svého casu do
asaryk od »Národních listú« výpoved z národa:

C, ohaVn}Tzrádce. I Smetana byl kdysi zrádco
ro SVllj wagnerismus. Od té doby zrádcování
zmizelo z politického života, ne však úplne.

nejvíce zrádcuje, kdo nejvíce jest zrádcován?
-li radu novin, poznáme, že jsou dva typy

zrádcu: zrádce národní, zrádce socialismu
ociálpatriotick}'). Z toho lze souditi, že zrád

jako politické methody používají hlavne dve
: n á r o cin í d e ln o k r a ,ci e, která dnem i no
á, koho by prohlásila za národního zrádce. Ko
, zase nedovedou si vysvetliti jinak postup so
demokracie a jin}'ch socialistických stran, než

udcové zradili, cemuž ucil Marx, a co rozka
káží) Zinovev, Stalin,_ Bucharin a p. l<-ecDr.
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Kramáre nebyla by úplná, kdyby neprohlásil, že ne
zradí velké, slovanské Rusko. Ríká tím, že jsou lidé,
kterí zrazují tyto ideály, zavazujíd prý každého Ce
cha. Žurnalistika r,tár dní demokracie byla by pod
statne ochuzena, kdyby jí bylo odnato právo rozhodo
vati ráno i vecer, kdo jest národním zrádcem. A po
dobne komunistictí redaktori mohli by si poríditi ti
skátko se slovem: zrádce, aby si ušetrili casu, píší-li
clánky o ostatních socialistických stranách.

Pravda, ostatní strany také nijak nezacházejí jemne
se svými odpurci, nebo s temi, kterí pobyli kratší ci
delší dobu ve strane, a odcházejí bud jinam nebo do
vlastní domácnosti. Jsou však dosti vynalézaví, aby
našli nové útocivé methody, nové methody skandali
sování, než aby se musili vraceti k starému, otrepa
nému kolovrátku o zrádcích. Snad to vyplývá i z po
vahy stran. Agrárníci vedí, že mají dobré základy,
vedí, že po dešti bývá jasno, a po dlouhém suchu déšt,
a že obilí bude vždy dobre platiti. Rozcílí se, ale vedí,
že i moc rozcílení škodí. Ceští socialisté jsou stranou
politického optimismu; rozcilují se jen potud, pokud to
máJ pllvab krásného horlení; bylo, bude . . . U soc.
dem. má vliv tradice, která udržuje pri dobré mysli.
A tak zaiožení povahové techto stran jest takové, že
berou, to C'0 jim osud dává. Jest to obraz snad príliš
schematick)", ale prece jen ukazuje, že tyto strany mají
více klidu, sebedllvery, zatím co nejvlastnejším rysem
národní demokracie, pokud se jeví v pomeru k okolí
jest hluboká nenávist, závist. Jest to trochu pochopi
telno, nebo aspon vysvetJ,itelno. Vrstvy, které soustre
cl'ovala dríve národní demokracie, jsou podstatnou slož
kou národní spolecnosti, a to i tehdy, když národní
demokracie prokázala, jak neschopným jest jejich
zástupcem. Patrí jim nesporne vliv na vedení
vecí verejných. Járodne demokratická strana však
nedovedla tento vliv vyzdvihnouti a uplatniti, ztrá
cela rozvahu, cítila se býti odstrcenou, stávala se
bolestínem, stále kricela: národu hrozí nebezpecí. Jsou
mnozí, kterí berou s velkým zadostiucinením na ve
domí její oslabení; to proto, že vidí v tom kus spra
vedlivé odmeny za to, co národní demokracie za sedm
let z té hrivny, kterou mela, svou vinou prohospoda
rila. Nikdy neprišla k tomu, aby posoudila, je-li také
trochu viny na ní. Co nešlo po jejím, bylo špatné. A po
nevadž bylo nutno tuto špatnost prstem ukázati, zrád
covalo se. Kdo se vyslovil pro uznání Ruska, byl
zrádcem; kdo napsal, ž-edorozumení s Nemci jest nut
né, že nutno k nemu pracovati, byl zrádcem. Zástupce
této strany sedel ve vláde a petce, a denníky národne
demokratické mezi tím jeho kolegúm psaly dekrety,
jimiž se povyšoval na národního zrádce.

A stejne tomu jest s komunisty. Mají celou knihovnu
o tom, jak má svet vypadat. Bohužel svet se k tomu
nemá, vzpírají se síly, jest tomu jinak, než jak psal
Lenin, Zinovev, Trockij atd. Podobají se - budiž
prominuto srovnání - radioamatérllm. Sestaví si apa
rát presne podle schematu a neslyší. Takový amatér
neprizná; že se stala chyba v sestavování. Brucí na
nedokonalost soucástek, brucí na vysílací stanici, chybu
svou by nepripustil za nic. A komunisté také cekají,
kdy že to plljde tak, jak píše Rudé Právo, cekají, kdy
že prijde svetová revoluce, kdy že prijde doba, že »Ru
clé Právo« bude úr'edním listem, jako dnes Ceskoslo
venská Republika. Cekají, cekají, jako lbsenova po-o
stav a Borkmanna, cekají, ale svet jde jinak. Jsou cho
leriky, a ztrácí rozvahy. Není pak divu, že najdou vý-
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klad, kter)' zachrání jejich víru: šlo by to po našem,
kdyby nebylo zrádcu.

A tak toto zrádcování užívají jen strany, které ne
dovedou se podívati na svet, jak je. Jsou znervosnelé,
že to nejde po jejich, jsou smutné, že jejich šiky ríd
nou. Není dokladem vyspelosti, že tyto strany nedo
vedly vyložiti situaci jinak, než prohlašováním za zrád
ce toho, kdo jedná a smýšlí jinak? Jest to známkou pri
mitivního politického posuzování, ci spíše neposuzo
vání; prekvapuje to u strany, v níž bylo svého casu po
cetne inteligence, u národní demokracie, prekvapuje to
u strany, která si tak potrpí na výklady, na rozbor
situací, jako jest strana komunistická. Obe strany mají
ješte jen spolecný ry : absolutism stranický; ne kázen,
ale mechanická poslušnost a podrobení se. A zrádco
vání s tím SGuvisí. Ti, kdož mají snahu a prání ovlád
nouti vše, lehce prohlašují druhé za zrádce. Obe strany
však klesají pocetne, myšlenkove již dávnG neprinášejí
niceho. Obe agitují zrádcováním a nepomáhá to. Kle
sají níž a níž. Jest to známkou, že stálé zrádcování
i u nás se již prejedlo. K. T.

o ceský liberalism.
Pane redaktore!

Je tomu nekolik týdnu, zlomilo nad
Vámi »Ces. Slovo« hul: svým nena
pravitelnÝm »negativismem«! svádíte
dorost inteligence na scestí, a je :prý
nejvyšší cas, této inteligenci venovat
vetší péci a rádnc ji zorganisovat a
poucit!

Je tomu nekolik dnll, co v ankete
»Proc j sem v politické strane?«
zase byla vyzdvižena záslužnost posi
tivnÍ práce uvnitr stran, a odsouzena
negativní cinnost mimo strany nynejší.

Clánek, který Vám predkládám, za
padá snad také do rámce nedávné
ankety - ackoliv byl napsán již dávno
pred ním - a chtel bych jím po
vedet, proc urcitá cást inteligence, pro
dchnuta ideami liberalismu, pracovati
»negativne« mimo nyncjší strany
m u s í, když mezi jejím positivním
názorem a názorem stran u vesla je
propast tak veliká.

Váš
Dr. K.

Nemáme more, jež tVGrí široké obzory. Zápasem
o své bytí a nebytí vychovali jsme se k disciplinova
nému kolektivismu. Pozornost naší verejnosti ve ve
cech politických se soustredovaJla až do prevratu pre
devším na to, zdali jsou na drahách ilístky dvojjazyc
né a zda portýr v Žatci neopomíná vyvolávat jména
stanic také cesky. A cinnost našich politiku se rozdelo
vala na rozcilené debaty v rychlíkovém kupé na trati
Praha- Vídei'í a na úslužné rGzhovory 'O regulaci. Labe
s ministrem-krajanem. Je to máilo platné: byli jsme
malí, tuze malí. HGkynarilo se ve všem a všude:
o ceskou školu tam a tam, o posmešný popevek víden
ských šlágru, ba i razítko poštovního úradu ve Lhote
vyvolalo pilnou interpelaci - prGtože pilnejších vecí
nebylo ...

To byil nutný následek našeho provincialismu. Do
Vídne chodili jsme v papucích, a když prišel prevrat,
setrásli jsme se sebe všechno - jenom ty papuce nám
zustaly. Alma mater z Václavského námestí krmí své
posluchacstvo úvahami o oficiálu, který se za pet(!)
let nenauciil cesky, o podstavci z pomníku císare-lido-

žrGuta, který ješte(!) 'Ohrožuje bezpecnost státu a
a sklepníku v jednom z nejvýznacnejších láze11ských
míst, který - jaká ostuda pro majitele! - teprve se
zacíná ucit cesky a napsal jídelní lístek, v nemž bylo
plno chyb. A »N árodním listum«, které svou zpravo
dajskou cinností delají konkurenci všem kllepnám,
prizvukují ostatní cas'0pisy, pokud ovšem si delají ná
rok na hrdý titul »nacionální« a nejsou »germano
filské«.

A jaké casopisy, tací politici:
Dostali jsme samostatnost? Tak honem všechno

sem, co bylo za Rakouska naším ideálem! A zákony
a narízení jen prší: ulice v Aši musí být pojmenována
na prvním míste cesky. Jídelní Ilístek musí být nej
dríve v jazyku státním. A nemecký soudce musí se
l'0potit trikrát tak dl'0uhou dobu, aby sesmolil i ceský
rozsudek obcanovi, který mluví snad lépe nemecky než
on. Ano. Ale co pak bychom jinak vedeli, že ta re
publika je n a š e republika?

»Co nemáš sám rád, necii'í jinému« - škoda, že Ra
kousko nenarídillo, aby ta pr'0 Nemce povestná Cáslav
mela svuj »Lueger-Platz«, s nápisem nejdríve ne
meckým! Snad bychom se ted pred svým právním
svedomím aspGi'í tolik nestydeli.

PGhlédneme jinam:
Šlo o vnitrní útvar státu. Historické zeme, Sloven

sko a Podkarpatská Rus - jak je stmelit co nejlépe?
Natáhly se papuce, furiantsky se bouchlo pestí do
stoilu, a už to bylo: když revoluce, tak revoluce! Malý
stát potrebuje centralismus! A honem se nechal vy
rukovat zákon a župách, aby historické svazky zemské
»prestaly strašit«. Ale centralismus, i když je hodne
hloupý, musí mít také své meze. A tak se reklo, že
pujde o decentralisaci: každá župa dostane svuj malý
snem, a ten bude moci dle zmocnení zákonu tvoriti
vlastní normy pro dotycnou župu. Že by podobnou
úilohu mohly s lepším úspechem zastati snemy zem
ské, to snad napadlo prece mnohému z proslulých
státníku. Ale jiste hned každý z nich podobnou oškli
vou myšlenku s '0dporem zapudil: 'Což pak by to bylo
revolucní, upomínat na staré svazky zemské? To by
byla prece cirá reakce! A tak se dockáme snad dne,
kdy v Hradci budou platiti jiné právní normy než
v Pardubicích, zajisté k velikému potešení všeho ob
canstva.

Ale to nestací: zachováním historických snemu a
prenesením na ne pusobnosti treba jen práve tak'0vé,
jakou mají nynejší župy, byla by, pri soucasném zrí
zení podobných snemu pro Slovensko a Podkarpatskou
Rus, zarucena úplná sourodost státu. Bylo by odlo
meno již predem ostrí všem snahám po slovenském
separatismu, vždyt byla by poskytnuta zemská autono
mie, trebaže jenom formální, ve ZpLlsobu samosprávy
z.emské místo župní. A Podkarpatská Rus byla by
mela vuci státnímu celku aspon približne totéž posta
vení jako ostatní zeme.

Ale našim stranám byla milejší dreváková revoluce.
Udelaly ji dodatecne a vydatne: Hlinka nemohl pro

\ své rejdy dostat vydatnejší podpory - vždyt sloven
skou svébytnost, tisíciletý odilišný vývoj a odlišné po
mery snedli koalicní poslanci mezi dvojím hlasováním.
A budoucí iredentisté na Podkarpatské Rusi nebudou
mít lepší zbrane než tu, kterou jim dreváková revo
luce pripravila: bud bude podkarpatský snem tím cím
má být - pak budeme na nejlepší ceste, že odlišné
pasta vení této zeme stane se nekdy v hudoucnosti du-
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Jen silný proud liberalismu muze otevrít dokorán
okna a rozvírit tuchnoucí vzduch. Jen liberalismus
muže z našeho politického života udelati zdravé pro
stredí a zameziti, aby republika uprostred Evropy ne
byla místo mostem cínskou zdí .

Liberalismus, jemuž by pripadaila táž úloha ve svo
bodném státe jako realismu za starého režimu, zna
mená svobodu myšlení a hospodárského dení. Zna
mená bezohlednou spravedlnost. Znamená konecne vy
zvednutí individua, sešnerovaného dnešním socialisti
ckým kolektivem až k udušení. Jedine na techto zá
kladech muže spocinouti zdravý vývoj státnÍ.

A jestliže starý Gavour ríkal, že na bodácích se nedá
sedeti, pak nutno to doplniti i poukazem, že nedá se
sedeti ani na fošne, kterou uprostred podpírá jen pet
stoilicek, a která se bezradne klátí sem a tam, jak na
ní balancuje ten ci onen veleknez. Dr. K.

Jaroslav Kríženecký:

O t. ZV. omlazování podle Steinacha.
III.

V jiném smyslu ovšem souvislost mezi Steinachovou
theorií a jeho pokusy a objevy o omlazování jest 
totiž v h i s to r i c k é m smyslu: svOu theorií o pu
bertní Ž!láze byl Steinach pri v e den k pokus LIm
o omlazování a specielne k vypracování své operacní
techniky. Ale došlo-li se j~lž jednou k urcitým obje
vLlm, nezmení na nich nic správnost nebo nesprávnost
cesty, kterou se k nim došlo. Nebyl by to ani první
prípad, kdy chybná theorie v,edla ke správnému po
znání; takov}'ch prípad II bylo ve všech vedách již
mnoho a ješte více asi jich bude. Sám Kolumbus ne
byl první. Vždyt - co je to theorie?

Ve spojárt:osti s theorií o pubertní žláze došel' Ste
nach ke svým objevLlm takto: Srovnával predne ná
sledky vykleštení a príznaky stárnutí a zjistiv jistou
obdobu ucinil záver, že pri stárnutí musí jist.r dule
žitá role pripadani pohlavním žlázám, resp. jejid1 po
ruchám, zakrnení. Srovnáva,] potom pohlavní žlázy ze
zvírat sestárlých a z mladých a na,lúl, že ve starých
žlázátch jest onech bunek, které nazval pubertní žlá
zou, mnohem méne a že jsou zakrnelé. Z toho uci'nil
záver, že zvíre i clovek stárnou tím, že stárne Pll
bertní žláza v jejich žlázách pohlavních. Nyní si rekl:
sestárlá zvírata jsou tedy jaksi vyklešten ci ; náprava
by 'Proto byla možná, kdybychom jim bud všiLL p()
hlavní žlázy z mladých zvírat a tak jim vpravili no
vou mladou pubertní žlázu, anebo podní6li jejich
staré, zakrnelé pubertní žlázy k oživení.

První cestou (transplantace) šel Steinach v souhlase
oS Harmsem a Voronovem. Oživení staré pubertmí žlá
zy jest však jecLÍinecnýmohjevem. Docílil toho (u var
lat) podvázáním vývodLl. K použití této operace byl
priveden zkušenostmi z jiných pokusLI, ve kterých se
ukáza,ro, že když podvážeme vývody varlat anebo
varle transplantujeme na jiné místo tela, takže opet
nemá vývodLI a chám z neho nemLlže vycházeti, velice
mocne rozbují se jeho puberbní žláza, zatím ,cO'záro
decná tkán zakrnuje. Deje se tak prý proto, že chám,
který se stále tvorí a nemLlže odcházeti, hromadí se
v semenných kanáldch, tím tlakem rozruší zárodecné
bunky, které degenerují, zatím co žláza pubertní ja-
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kritick}Th událostí, anebo tento snem zllstane
prasátkem - pak pripravíme si eventuelne sa
11 pro zákroky z e vne státu, kterým bude ne
vání prevzat}'ch závazkLI vítanou záminkou.

.tu ucí se dnes deti. že to je ušlechtilá in sti
louží k vykrmení ze státních prostredku a pre

zákony, které musí b)·t stráveny v množství
predepsaném, bez faktické možnosti nejak}'ch

oalicese již .na ceste jednou slibne zapocaté ne
ila: volební soud, inspirován duchem svat}Tm,
že je pohnutkou nízkou a necestnou, když posla-
e strane porušit disciplinu tím, že pri hlaso

nažÍi!se myslet sám. Zákon na podporování ko
iho ruchu, t. zv. zákon o úredním tajemství,
práve vcas, aby byl zClchránen další »Louvre« a

. podobných malickostí. A nakonec osvítil náš
ministr t. C. soc.-dem. školství a národní osvety,

ám rekl, že jsme na omylu, domníváme-li se, že
a volební má za úkol posíliti stádotvornost a

iv státotvornost.

*

kterou stranou máme volit? Jsem vlastne povde
klamacní procedure, která me s ochotou odporu

na bratrskou reklamacní kancelár. pak méne
tne se me ptaila, kde mám policejní prihlášku, a
ec kategoricky me poucila, abych jí bez policejní

"ky dal i se svým volebním právem pokoj: budu
z mála obcanu, kterí ac téhož mínení co já, uci

še pro nabytí svého volebního práva, a prece »n.e
bili svou cest« prázdnou obálkou anebo preškrt

hlasovacím ;lístkem, nebo dokonce - neúcastí
redním aktu pro záchran u koalice!
šak sám u sebe prece jen premítám, jak je to
é, že zašli jsme až tam:
á se mi samozrejmým, že s ostatními národnost

se vyrovnat jednou prece musíme. Nemohu tudíž
inout koalici škody, jež natropila svou politikou
be, kdy mezinárodní situace byla pro vyrovnání
ríznÍvcjší, kdežto pozdeji, zdfl, se mi, bude vlivem
stání v}'znamu našich souseclLt težší. Rovnež se mi
amozrejmým, že každý útvar - byt jenom právní

má svt'tj vnitrní život, na nejž sáhnouti znamená
ziti celou radu zájmu politických a ideových. S to
hlediska tedy vzato nechápu, proc byHy svémocne

zdtlvodne rušeny útvary zemí, aby místo formální
ké autonomie povstala nám zurivá iredenta a
y po separatismu jak na Slovensku, tak nekdy
doucnosti na Podkarpatské Rusi. Verím konecne
veké zákony spravedlnosti, jež trestá každé nási,lí,
ž se jedinec, trída nebo strana dopustí na svobode
vedcení, myšlení a konání. 10hutný proud de
é spravedlnosti vyrovnává každé násilí, at odeno
e formu zákona ci at jmenuje se proste pirátství.

z tohoto hlediska .nemohu prominouti koali1ci,
sV}'minásiilnými zásahy do svobody presvedcení
tavila .se do úlohy diktátora, který usurpoval oteže
haž svržení provázeno bývá obycejne težkými
sy vnitropolitickými.
chybí-li nám neco dnes, v našich poprevratových

erech, pak je to širokoprsost. Žádná naše strana
á smyslu pro vývoj dejinné spojitosti, žádná z tech,
ž program byl snad prijatelný, nevyzula doposud
ce provincionalismu - ž á d n á ne n í d o s t

crá:] n í.
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kýmsi podráždením bují. Steionach si pak položil otáz
ku, zda by nebyla možno taktO' podnítiti též zakrneno u
pubertní ž,l'ázu ve starých varlatech. A pokusy mely
úspech: žláza .se rozbujela - a zárovdí s tím nastalo
stejné omlazení jakO' u zvírat, jimž byla všita prímo
varlata ze zvírat mladých.

Mluví-li se o Steinachove »operaci«, jde O' toto pod
vazování VýVOdLlu vadat, kterým se má sestárlá pu
bertní žláza podnítibii k rozbujení a tak k nove zvý
šené cinnosti. Toto jest Steina,chova v,lastní novinka,
kterau má navíc proti výzkumum Harmsovým a Vo
ronovavým, nebot ·tito badatelé se omezovali na trans
plantování pohlavních žlaz (varlat) z·e zvírat mladých.

Tuto »Steinachovu operaci« lze však provádeti pau
ze u mužu, resp. u samcu. U samic nemá podvázání
vejcovodu žádnéhO' vlivu na pubertní žlázu ve vajecní
cích. Zde jsou totiž podstatne rO'zdané pomery. Proto
pro ženy Steinachova operace není - pro samicí po
hlaví mOžno použíti pouze transpl<lJntace vajecníku
z mladých jedincu. Vedle toho jest zde ale prece ješte
jiná možnost, totiž ozárení Rontgenovými paprsky.
Upozornil na ni Stei,nach na základe pozorování ne
kterých rontgenologu: u žen ozarovaný,ch pro klima
kterické abtíže (krvácení a jiné) možnO' prý zjistiti,
že s odstranením obtíží objevuje se i celkové telesné
osvežení, podobné jakO' u zvírat po transplantaci mla
dý,ch vajecníku. Steinach vys,lovuje domnenku, že jde
o omlazení: Rontgenovy paprsky vyvalávají toti.ž 
jsou-li užívány v urcitých dávkách - jisté zbujení
oné pubertní žlázy, podobne jako u varlat podvázání
chámovodu. Je ovšem možné i to, že ono telesné osve
žení jest následek ozdravení z poruch a cástecne zpu
sobené autosuggescí; na druhé strane treba však opet
uvážiti, pokud ony poruchy nejsou práve též následky
zakrnavání vajecníkLl proti stárnutí.

TétO' methody jest ovšem možnO' použíti i U' mužu
resp. samcu, nebot i u varlat vyvolávají Rontgenovy
paprsky zbujení pubertní žlázy. Treba však výslovne
ríoil, že nemáme dasud žádných bezpecný·ch poznatkLl
ani pro oml'azování pohlaví ženského, ani pro omlazo
vání pohlaví mužského touto methodou. Co máme,
jsou urcité domnenky, ukazující jen na možnosti. Že
Rontgenovy paprsky pusabí zbujení t. zv. pubertní
žlázy, víme však bezpecne. Rontgenováním mladých
samicek morcat podarila se Steinachovi vyvolati ve
lice mocné zbujení pubertní žlázy; soucasne s tím do
stavil se IÍI rychlý pohlavní vývoj (;>:durení mlécných
žlaz). Toto zrychlení pohlavního vYvoje uvádí Stei
n<lJchv souvislost s predcas,ným zbujením pubertní
žlázy.

Potud tedy souvisí Steinachovy pokusy s jeho
t h e o r i í o pubertní žláze. Jeho pokusy mLlžeme. však
pochO'piti a vysvetliti, i kdyby jeho theoroi,e nebyla
správná, a kdyby žlázou s vnitrní sekrecí v pohlavních
žlázách nebyla jen .t. zv. pubertní žláza, ale i tkát'í. zá
rodecná a l' kdyby pubertní ž,láza nemela vubec žádné
funkce vymešovací - jak tvrdí Steinachovi odpurci.
Nebot jest zcela pachO'piitelné, že jak podvazováním,
tak i r01l'tgenováním nejsou fysialogicky dotceny jen
ony bunky, tvorící pubertn'í žlázu, nýbrž že obema
zp'usoby pusobíme vždy na celá varlata, resp. vajec
níky. Lze si predstaviti, že všechny soucásti, tedy

. i tkáií. zárodecná mohou pri tom býti podráždeny
k zvýšené cinnostÍ/o Pri tam se nemusíme dáti mýliti
tím, že pri podvázání zárodecná tkán se rozpadává.
Po jisté dO'be - jak ukázal T i d jev pokusech na

morcatech - dojde po podvázání k opetovné regene
raci zárodecné tkáne. Také pa rontgenování, jestliže
ozárení neprestoupilo. jistou hranici, dochází k rege
neraci rozpadlých zárodecných bunek. Budi,ž, - ,na
mítne se snad (p r o Steinachovu theorii) - ale prí
znaky omlazení zárodeoné tkáne muže urychliti uvol
není onech výmeškLl, které jimi jsou produkovány,
takže se jich náhle dostane vetší množství do obehu
krevního. Rozpad této tkáne se podobá do jisté míry
tomu, když v kelímku roztavíme pohlavní žlázu, aby
chom z ní pak vodou získali- výtažek pro injekci 
jenomže zde toto rozetrení a vyluhování se deje v or
ganismu samém. Takto uvolnené vetší množství vý
meškLl stací jak na tu dobu, než se zárodecná tkát'í.
zregeneruje, aby pocala opet pravidelne, snad zvýšene
svaji obvyklou funkci. Celý proces nemá jiného vý
znamu, než že se pohlavním ž,lázám dostane jistého
impulsu, jistého podráždení, které zvýší jejich uhasí
,nající cinnost.

I když by tedy Steinachova theorie o pubertní žláze
nebyla správná, jsou poznatky zlskané pokusy pochopi
telné. A o ty jedine jde - theorie má jen ten smysl,
aby je vysvetlila; na nich samýd1 nemuže niceho zme
nit, protože jsou prostými fakty.

Proto a v tomto smyslu nemelo by vyvrácení Stei
nachovy theorie významu pro ona omlazování. Líciti
vec jinak, jest bud nevedomost nebo nepoctivost. At
ale jest tomu již tak nebo onak, pro fakt, že trans
plantace mladý,ch žláz pohlavních do zestárlého orga
nismu anebo podráždení starých žláz k opetovné cilé
cinnosti má za následek ono známé »omlazení«, jest
vše lhostejno. Jde jen o to, »opatriti« zestárlý orga
nismus opet cile fungujícími pohlavními žlazami: at
již transplantací žláz z mladý'ch organismu anebo
»oživením« vlastních žláz starých. J det práve jen
o obnovení cilé vnitrní sehece pahlavních ž:láz. Cesty
k tomu mohou býti rozlicné, jak o tom svedcí pokusy
dra Sigmonda, kterému se v kladrubském hrebcinci
podarila prý {píš<i:»prý« proto, že vec vím jen z do
slechu; publil:;:ovány tyto pokusy dosud nebyly) vyvo
lati jisté omlazení u hrebce opakov<lJnou masáží var
lat; podnecující úcinek masáže jest pochopitelný.

Konecne jest treba promluviti ješte o jedné veci,
ve které jsou -o omlazovacích pokusech šíreny falešné
informace. Steinach prý chce omlazovat?~ lidi pomocí
opicích žláz!. - jaká ohavnost! Predne: toto nechce
delat Steinach, ale Voronov v Paríži; a také to již
delá. Za druhé pak tO' není vLlbec žádná ohavnost,
nýbrž neco zcela prirozenéhO' a pochopitelného.

O ž,lázách s vnitrní sekrecí - a takovými jsou
i žlázy pohlavní - víme, že látky, které produkují,
jsou shodné u cloveka 'il u všech obrat1ovcu, zejména
teplokrevných (ssavcLl a ptáku). Ackoli ruzné druhy
živocichu (a i rostlin) se liší v chemické stavbe svých
bílkovin (kteréHO' rozdíly jdou až do minutiésních de
tailu), produkují obrablovoi: ve svých žlázách s vnitrní
sekrecí výmešky (hormony), které jsou ve svém che
mickém složení shodné - totiž natolik shodné, že
stejné úcinky jako vlastní žlázy vyvolávají i výmesky
získané ze žláz jiného druhu zvírat. Hormony nejsou,
jak ríkáme, druhove specifÍtcké ve svých úcincích. Tím
je možná tak zv. org<lJnotherapie, pN, které lécíme nebo
ulehcujeme urcité poruchy, které vznikají sesla
bením nebo onemocnením nekterých z našich žláz
s vnitrní sekrecí, tím, že podáváme k užívání nebo
vstrikujeme pod kuži nebo do ,cév preparáty (výtažky)
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oV~'chžláz, které jsou chQré. K príprave techto
rátli nepoužívá se ovšem žláz lidských, nýbrž

recích, hlavne ze skotu, prasat, koní. Také Brown
uard se s\'ého casu takto oml·azoval pomocí vý
u z varlat býcích. Používání techto preparátll 'rli
o nepohoršuje a 'nikdo v tom nevidí ohavtl1ost.
v se tedy pohoršovat nad transplantací opicích po
ních žláz za úcelem omlazení? Uvedomme si jen,

takováto žláza vlastne jen nahražuje opetované in
e \,~·tažkllze žláz dejme tomu býcích nebo krav

'ch. Nic ji,ného. Místo abychom si daE vždy znova
znova vstrikovati tu dávku umele pripravených hor
nu, umístujeme ve svém tele žlázu, která nám je
a trvale v tele vytváfí a predává normálním zpu
m do obehu krevního. Co je na tom divného nebo

vného? Nad injekcemil se nepohoršujeme - všitá
za není nic jiného, než jakoby automaticky fungu
j injekcní stríkacka. Že ji nosíme v tele? Ale vždyt
nepohoršujeme nad plombami ani nad umelým chru-

, rovnež ne nad umelým okem, ba ani nad kany,]
mi, kterými chirurgové nahražují porušené cévy,
i nad stríbrnými destickami spravujícími díry v Je
ní kosti nebo nad injekcemi vosku pod kuži, které
jí upraVli,tiformu nosu.
ekomu snad však napadne, jaké by to bylo potom

o. které by bylo zplozeno z takových opicích žláz,
f již je má matka nebo 'otec! Predne lze více než

hybovat, že by spermatem z opicího varlete se
10oplodniti lidské vajícko nebo ž,e vajícko z opicího
jecníku by se dalo oplodniti lidským spermatem. Za
uhé ne\'Íme ani, pokud tvorba vajícka nebo spermat
hec prohíhil normálne 11 takov)'chto transplantova-

'ch žl{tz. Ale i kdyby toto oboje bylo - platí za
tí, že všití se dá provésti tak, že ani spermata ani

jícka by se urcite netvorily resp. že by z transpJ.an
tátu neodcházely; naopak, vyžádalo by si zvláštní na

áhavé práce, abychom ž,lázv všili tak, aby bylo možné
plození- k tomu by totiž bylo treba obnoviti' spojení
echto žláz s prirozenými vývody, oož jest vec velite
vžká. Pri obvyklém Zpllsobu techto transplantací

(všití do brišního svalstva) jest plodivá schopnost vši
tých žláz vyloucena.

Pri tomto výkladu jsem ovšem predpokláda,l, že by
omlazovánÍ užíváním mladých varlat nebQ mladých
ajecníku bylo skutecne možné. V oronov popsal ne

kolik prípadu omlazení u mužll pomocí varlat šimpan
zích. Chybí však dostatecne dlouhá doba pozorovací
o úspechu operace. Pokusy na ženách pomocí vajec
níku dosud provedeny nebJ'ly. Pro úspešnost této omla
zovací metody budí však obavy ta okolnost, že podle
do avadních zkušeností jsou trvalé transplantace mezi
ruzn)'mi druhy nemožné. Rozdílnost chemického slo
žení nhné hmoty mezi ruznými druhy jest toho prí
cinou. Voronov používá varlat ze šimpanzu, opic to,
které fysiologicky jsou cloveku nejbližší. V poslední
dobe byly sice provedeny nekteré výzkumy, které by
vedcily, že za urcitý,ch okolností jsou možné trans

plantace i mezi dosti vzdálenými ,druhy. Než tato vec
jest ješte nedostatecne vyšetrena a neprokázána. Na
druhé strane se však V oronovovi podarilo prý trans
plantovati s úspechem ze šimpanze na cloveka též
štítnou žlázu a kusy kostí. Lipschiitz pak popsal prí
pad jistého omlazení u muže, kterému transplantoval
varlata z kozla. Presto však treba s·e k této V orono
vcm navrhované methode zachovati zdržeEve.

Zdrželivost možno si pooechati i k jiné Voronovem
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navrhované methode. Jde o transplantaci varlat z mla
dých popravovan)Tch zlocincu nebo z jiných mužu mla
dých, bud umírajících (na ,chorobu varlata nepoško
zující) nebo takov)Tch, u nichž z ruzných duvodú jest
treba varle vyjmouti. Takováto tl'ansplantace sama
o sobe jest ovšem bez námitek a provádí se casto a
s úplným úspechem. {V Berlíne se dokonce vyvinul
tajný obchod s var,laty, která k tomu úcelu prodávají
mladí muži. Tento obchod se stal i obchodem retezo
vým a nedávno se jím zabývala berlínská policie.) Ale
jde o neco jiného. Jelikož pri použití varlat z poprave
ných nebo umírajících a nebo tech, kterým varle musí
býti vyjmuto, jen vzácne se podarí uvésti takovéto prí
pady se žádanou operací omlazovací, navrhuje Vo
rol1'OVvarlata z takový,chto prípadu uchovávati! po
mocí chladu; ze )}zásoby« se prý pak bra,lo podle po
treby. Tato vec jest :ale na pováženou, nebot jest po
chybné, je-li možno uchovati chladem tkán z tep 1o
k r e v n é h o organismu tak, aby po transplantaci
opet ožila a úspešne se vhojila, zejména na delší dobu.
Zkušeností v tomto smeru dosud není.

Tato }drželivost, kterou oc1porucuji, nemá býti však
skepsí nebo odmítáním. Pouze zdrželivostí! Ve vede
jest, abychom tak rekli, všechno možné. Než zde Š10

blavne o to, ukázat, GO se ví a -co se neví, jak se veoi
maj'í a co jest pravda a co omyl a nedorozume·ní.
)}Omlazovtt,ní podle Steinacha« takov)"to výklad potre
buje více než kterýkoliv jiný objev, protože v celé této
záležitosti spolupracuje lidská ,z1.omys,lnost více než
u)-vá ve vede obvyklo.

IV.
Proti »omlazování podle Steinacha« jsou mnozí lidé

také ci vlastne zásadne proto, že prý je to vllbec a
docela nemravnost. PrÝ se tím jen obnovuje sexuál
nost a pohlavní sí,la pro staré zhýralce, aby se dále
mohli znova oddávat svým chlípným nerestem; je to
špatnost a melo by se to zásadne zakázat. Vždyt se
'tak rozmnožuje jen hrích. Tento argument paradoval
také jako z hlavních v zákazu, kterému pred casem
podlehl u nás f,Hm O Steinachove omlazování.

P.onechme však tento slavný zákaz zaslouženému
zapomenutí. Onen argument o sexuá,1nosti nebyl v nem
ostatne ani jediným z logkkých kotrmelcú. Zde mi
jde o námitku samu. Tato námitka pripomíná príliš
ony argumenty, kterými se pred casy bránilli moudrí
otcové ruzných našich staroslavných mest a mestecek,
aby zakládané železnicní trate se nedostaly príliš
blízko obcí, sverených jich moudré a prozíravé péci:
že prý by jim mašiny zakourily mesto, pokazily živ
nost formanskou a hospodskou a vubec znemravrLi~y
obec. KoneClIle nebylo to jen u nás. Nechci zde vytý
kati nepokrokovost a konservativnost, ale logiku, která
koncí u špicky nosu a nedovede se ani podívat na vec.

Omlazooí skutecne obnovuje sexuálnost. Mezi
prvními príznaky, které se ukazují na operovaných
rr;užích, jest probuzení sexuálního zájmu a potence.
Jeden Steiil1achuv pacient (více než šedesátiletý pán)
vYPlisuje v dopise velice uprímne tuto zmenu a též jak
jí konecne podJ.ehl. Nemohu proto neuznati, že tomu,
pro koho sexuáln'í cítení jest neprekonatelne nebez
pecné, protože se jím dává strhávati, musí obnovení
sexuáJlnosti znamenati jen zlo a v jeho ocích již pouhé
pomyšlení Ina tento stav musí vyvolati pocit hruzy a
opovržení. Vzpomenme jen na svatého Aloise, který
prý se nemohl podívati ani na vlastní matku, aby ne-
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zatoužil po obcoV;l11ís ní; však s tím také souv~'Sí jeho sympatií a antipatií. Je težko najiti pramen a pnCl,nu
horli vá cudnost. Ale pro takové lidi již samé priro- techto námitek a útokú. Ukažme si však a'lespon ne-
zené mládí musí znamenati stálý zdroj nekanecného které projevy.
a nebezpecného nerestnictví. V námit1:e a sexuálnosti omlazování se taj'í pokry-

Jsou však i hdé jiní, kterí pr,i' poh:Jedu na jinocha tectví. Je zajímavé, že tatO' mámitka se proslovuje nej-
a dívku, sedící u lesa na brehu rícky, nepredstavují více v Nemecku a to z kruhú oficiální vedy. Je ta pro-
si hned jen pohlavní obcování. A prO' ty mládí a po- jev kázne a dobrých mraVL1.Zde dají na takovouto ci-
hlavní sexuálnost není jen zdrojem pož'itku, ale síly a stotu vúbec velice mnoho. V 'Berlíne se marne snažil
práce a to i tehdá, když si ji dovedou okrášliti. Mládí na pr. dr. Hirs,chfeld a docooturu sexudlogie a o zrí-
a sexuálnost jsou samy o sobe neutrální - zálleží na zení stolice pro tuto nauku na universite. Bylo prý vý-
to 111, co s nimi udeláme a jak jich použijeme. A to slovne receno, že takovéto »neslušné veoi« se na uni-
platí o mládí n sexuálnosti prirozených 'Í obnoveúých, versite nesmejí prednášeti. Velice se Hirs1:hfeldovi na-
tedy i o omlazení. mítala zejména ta, že ve svém Institutu fur Sexualwis-

Však také omlazení podle Steinacha neprináší jen senschaft zrí,dil poradnu pro pronásledované (vyderaci
obnovení sexuálního života, sexuálních chtícú a záj- i po'tioií) homosexuální. Jeden z aficiálních krUbLl pro-
mú. Již pri pokusech na zvíratech se ukázalo, že se ne- fesorských byl ovšem velice prekvapen, když se dove-
l'egenerova:ly jen jejich pohlavní snahy a funkce (mléc- del, že mezi temi, kterí se sem uchylují O' ochranu,
né žlázy, pe11Jis,pohlavní pud), nýbrž že i celé telo se jest 'i jeden z jeho velice vážen)'ch pánu kolegLI. Si-
osvežilo: žravost, prírLlstek na váze, telesná cilost, ob- tuace tragikomi1:ká! Vždy si zde vzpomínám na slova
novení srsti atd. Šlo 'O zlepšení celkového telesného prítele dra A. Weila, která mi rekl pri návšteve Hirsch·
sta vu. Stejnc i u lidí: po operaci se dostavi:l,a chut fddova ústavu, když jsem se j'ej vyptáva:J: na tyto po
k jídlu, prib5'vání na váze, telesná i duševní svežest a mery »Ja, das ist hier s,a: man tut es, aber man spricht
cilost, obnnYa svalové síly. Toto bylo zejméJl1a zjevné nicht davDn«.
u prípadú 1. zv. predcasného sestárnutí, které jest tak- Jiní ríkají, že Steinachovy pokusy (když se mluví
rka chorobou. Byly popsány pr'ípac1y: muž dríve s ob- proti, klade se všechna na hrbet Steinachovi) jsoLl po-
tíží chodící stal se nosicem na dráze, jtin)' žijící již chybné. Nekterí z nich, ti, kterí chtejí zústati pro
v úplné apatii vrátil se k svému obchodu a kufry se všechny prípady hezcí, ríkají se shovívavým úsmevem:
vzorky si pri obchodních cestách nosil sám; hostinský, })víte, pane kolego, onO' j-e to všechno takové zvláštní,
(len z Berlína, který se- pak upi!), vzdavší se již živ- skoro bych rekl divné; já si,ce již pred :Iety jsem také
nosti, mohl znovu váleti sudy atp. Jiní pací-enti sou- si myslel a ríkal jsem ... ale on prece ten Steinach ...
hlasne zdLlrazllovali osvežení duševní cinnosti, obno- já nevím, to by se musela ješte ukázat ... víte, já my-
vení pameti, lehké smýšlení a chut k životu. Schmidt slím, abychom na ta mnohO' nedali.« J,iní, robustnejší a
popsal prípad, ve kterém se jeden universitní profesor uprímnejší, ríkají pak prímO', že to je })švindl«. U nás
dal omladiti, aby mohl dokoncitil své literápní životní jeden vážený muž a odborník, který vystupuje rád
dílo, k nemuž se mu poca,l.ojiž nedostávati sil. Jde zde i v úloze národníhO' filosafa a kazatele idea,lismu, pro-
o seslárlé zhýralce, kterí chtcjí nabrati nov)'ch sil pro hlásil v saukromé rozmluve, když svého casu Purky-
další hríchy? llova spolecnost pro studium duše a nervstva venovala

Ale ostatne: i když nekdo se dá omladiti pro 'Obno- Steina<:hovÝm pokusúm diskusní vecer, že jest »han-
vení pohlavních funkcí, musí to bý,tJiljen pro hrích? bou«, I<,dyžse u nás lidé temitO' vídenskými a !nemecký-
Schmidt pO'psal prípad mladého muže, u kterého pri mi švindly vLlbec vážne zabývaj'í. Podobne se ovšem
jinak dohrém zdraví se pocala vyvíjeti 'impotence. Ten- vyjadrovali i jinde; vím a podobném výroku jednoho
to muž mcl známost s dívkou, kterou mi:loval. Od snat- vážného fra;nc·ouzského biologa.
ku jej však zdržovala ona porucha. Po operaci nabyl Takovéto námitky (byiJ:yhojné zvlášte v první dobe
však ,opet potence a t1'zavr,el štastné manželství. Bylo to po uverejnení SteinachovÝc'b pokusu; dnes se již mírní
pro hrích a pohoršení? Je ovšem možná námitka, že pod dojmem cetných patvrzujících pokusú) jsou proste
mohl snalek uzavríti i 'tak a ž'ítJilse ženou v pohlavní new úžasného. Nejde pri tom o Steinacha a ty ostatní,
abstinenci, pouze duchovne. Ale ptám se: což deti? kterí prišli s ním., ale ,a ony podezrívace samy. Uvaž-
Nebyla ona 'Operace úplne souradná onem ma:lým ope- me: nekdo uverejní spis, ve kterém uvádí, že kanal ty
racím, kter)'m se nekdy musí podrabiti ženy, chtejí-li a ty pokusy a zjistil to a to - nic více; ke spisu jsou
míti rodinu? - myslím mravne souradná! Nepatrí po- pripojeny obrázky (fotografie) a uvedeny podrobné
hlavní soužití také k normálnímu ž,ivotu manželskému? pokroky poKusú. A tu pr,ijde prý odborník, a rek!11e,že

K'Unecne upozonluji ješte na 'ta, že se methody to vše je jen š v i n d 1. Já mám totiž ten dojem, že
oml~zování pocíná používati i v nekterých prípadech takový kritik v tomto okamžiku prohlašuje vlastne za
skutecných ehorobných poruch. Práve pred nekolika švindlére nejen anoho autora, ale i sebe a všechny
nedelemi uverejnil dr. Gippe:J:zprávu o nekoEka prí- 'Ostatní vedecké pracovníky a že tím podkopává pLldu
padech duševních chorob u žen, ve kterých se mu po- pod nohama celé vede. Jakým právem by nyní požado-
darilo docíliti velice podstatného zlepšení resp. úplného val, aby druzí nepovažovali též jeho za švind:lére? Ne-
vylécení transplantací vajecníkú ze zdravý'ch mladých jde ovšem o víru ve veci - vímet, že mohou býti omy-
žen. U onech prípadl't jevily ženy nedostateCil1é poh:l:av- ly a neúplné poznatky; ale jde o víru v osO'by, o ta,
ní vyvinutí - pravdepodobne pro zakrnení vajecníkú. že druhý sá nevymyslil to, cO' píše, že proste n,epodvádí
Dosazení vajecníku zdravých organismus spravilo a (mluví se o »švindlech« !). Zdúraznuji: nejde zde
zárovéí adstranilo dušev,ní pomchy, které zrejme byly o Steinacha (a;ni 'O ostatní); zde není treba ob haj o-
v souvislosti se sexuálním podvývinem. by. Ale jde o any podezrívace a o to, že vlastne jejich

Námitkou sexuálnostJi pacíná se již ona rada námitek vea.eckou cest treba hájiti proti nim samým.
a útokLl vúci omlazování »podle Ste~nacha«, které ne- Pri- tom je ale zajímavé, že všechno totO' podezrívání
plynou již z nedorozumení, ale ze z,]:évLlle a osobních" I nevadí, aby se soucasne, témer jedním dechem netlvá,-
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la tne Steinach nenašel ani nic nového, nýbrž
znal již Brown-Sequard. Tím se totiž opet

hodnota Steinachov)'ch objevL! v ocích tech,
neda jí získati osocováním z falše. Zejména

nekterí pripisovali za zásluhu, když mO'hli takto
• že to "še již Francouz Brown-Sequard, a
tak znalost francouzské vedy a príchylnosti
bylo zvl;'lšte v móde po prevratu. Skoro pri

1 že Steinach (Nemec) tento objev vlastne
wn-Stquardovi (Francouzovi); a {lvšem lze

•• pri tom Steinach Brown-Sequarda ani ne
izte, takoví jsou ti Nemci!

O posouzení Steinachových objevu - a tu jde
acha, protože proti ostatním (Harmsovi a
') se takto osobne neútocilo a neútocí 
historické. O pokusech Brown-Sequarda

mluvili (omlazující úcinek injekd extraktu
arlat) a vyložil jsem, že v podstate jde o to
pokusech Steinachov)'ch. Ukradl Steina<:h

Quar<1ovijeho objev?
edecké kr;ldeže jest sice težkO'vymezibi. My
I že asi nejspíše budeme právi veci, když
že krádež jest tam, kde od druhého prevezmu
ledky pre<1hež'l1)rchprací a na základe odvo-
eru uriním urcitý další nález a tel) vydám

vdj objev. Na základe jakých predpokladL!
pokusy Hrown-Sequard, nelze presne ríci;

ale o to zjistiti, j a k pL!sobí látky z varlete
u I n)'hrž že varle p LIs o b í na organis
ostrednictví nervového ystému. Šlo zde

itrní sekrec<'. Naproti tomu Steinach došel
jevu omlazení na zál&ade svých drívejších
pti obení pohlavních žláz na vývoj orga

• nichž vycházel od drívejších zkušeností a
edeck)'ch o vlivu vykleštení. Cesty i zájmy
uarda hyly jiné. Duležité pri tom jest, žei veškeré predpoklady vých pokusu vypra
a že jeho objev omlazení (a obdobne šli,

zkrácenou cestou, opírajíce se o tyto drívejší
teinachovy, též II arms a Voronov) jest jen

z konecn)'Ch hodll drívejšího soustavného vý
a to je h o vi a s t n í h o výzkumu. Proto ob
'nachtlv jest jeh{l o s ob n e v I a s t ním o b.:

a o ukradení Brown-Sequardovi nemLlže býti
Lze se domnívati, že Steinach znal i pokusy
-Sequardovy; nenavazoval na ne, protože prišel
atJnez jiné strany. Proto, konecne, nebyl ani po
je citovati; nelze ovšem neuznati, že necitová
je t jeho pri nejmenším chybou spisovatelskou.

ho však zároven vyplývá, že objevy Steina,chovy
tních) nebyly ani žádnými sensacními, neoceká-iobjevy, nýbrž 'necím, co neodbytne logicky vy
ze všeho toho, co by,lo zjišteno pred tím. Zdu

i výslovne tuto okolnost: že jde jen {) logické,
atelné dusledky predchozího výzkumu a žádné
vané, zázracne »vtastné« objevy. Zduraznu}i
o, že o omlazování vznikl ve verejnosti práve
opacný: jakoby šlo o neco nanejvýš obdivu
o. netušitelného, o odkrytí jakéhosi tajemství,
jícího Iidst.vu zcela nové výhledy. V pravde se
eci zcela jinak. Tuto vec treba si dDbre uvedD

roto, že se casto poukazuje na s,ensacnost celého
. A že to se pr,icítá Steinachovi a ostatním ve
Ve skutecnosti sensacnost jest ne v objevu sa

, ale v lidech, v tom, jak jej prijali. Podlehli-li této
cnnsti i nekterí odborníci tím, že odmítali Stei-
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nachovy nálezy proto, že se jim zdály neocekávatelný
mí a nepochopitelnými (byly pro ne proto »švindlem«),
jest to jejich nedostatek. Ani SteÍ'nach, ani Harms a
konecne ani Voronov nepodávali své nálezy sensacne;
první dva psali o nich dokO'noe až nudne vedecky a
populárne o nich nepsali vubec. Pripomínám to proto,
že se - a opet to odnesl nejvíce Steinqch - tyto ob
jevy podávaly lidu se sensacecht,ivou reklamou, ne
dustojnou vedeckých pracovníku a klamající lid.
Jakoby Steinach, Harms a Voronov mohli za to, co
z jejich objevlt udelá denní tisk a jak je zkreslí
pokoutn'í pis5.lkové. Zduraznuji ''tuto okolnost proto,
že znám tyto pomery a jejich zákulisí. Však také
Brown-Sequard se stal obetí takovéto sensacno ti.
Když se staly známými jeho pokusy v omlazovacích
úcincích injekcí ·extraktu z býcích žlaz, byl zahrnut
klienty, kter[ ~'Žádali omlazení. N ával lmládícht~v)Tch
mužu byl takový, že Brown-Sequard musil ujeti z Pa
ríže do Londýna. Na toto zesensactení Brovvn-Seql1ar
dových objevu zdá se zapomínají ti, kterí vycítají dnes
sensacnost Steinachov,i, pripisujíce jí na vrub jeho 
židovství.

Ostatne nelze se diviti, že sensace vznikla. Vždyt šlo
o vec, t)rkající se Edí na nejcitlivejším míste: Oomla
zen:í! Sen a touha, které clovek v sobe nosil od chvíle
svého zrození. A k tomu celá vec souvisela se se
xualitou. Ale vinni tím nebyli Steinach a ostatní, ale
pr,ec1met, jehož se objev týkal. Co se delá soucasne
z jin)'ch objevLI vedecky stejne a i více hodnotn)'ch a
prekvapujících (vždyt pri omlazování nešlo vlastne ani
o objev ríeceho podstatne n o v é h o, ale 00 potvrzení
toho, co se ocekávalo) mimo kruhy odborné nikdo
ani neví - proste proto, že jde o veci, které širší ve
rejnost nezajímaj'í; zde není obavy ze sensace. Plyne
z toho ale, že badatel, nechce-li zadati své dLlstojnosti a
poskvrniti své dobré vedecké jméno, nesmí pracovati
o otázkách, které se príliš žive dotýkají cloveka a jeho
instinktL! ?

Mám tušení, jakoby zde šlo o pobourení vedeckých
l'art-pour-l'artistLI proto, že o vedu bylo najednou prí
liš mnoho lidského zájmu. Taková veda ovšem jest ne
dustojná a musí hraniciti se šarlatánstvím.

A i to jest pochopitelné - reklo se - vždyt Steinach
jest žid; taky Schmidt, Lichtenstern, Lipschiitz a prý
i Voronov jsou židi. Ano, a to chci rící ješte na konec,
skutecne: i tento argument prišel na pretres. RíkalO' se
(a i psalo) 'nejen »švindl«. alIe též »židovský švindl«.
Berlínští (a tuším že i vídenští) hackenkreuzlerovci
vybili jakési prednášky o Steinachove omlazování, pro
tože Steínach a prednášející Hirschfeld jsou židi. Ústní
politika odborníkLI dostala tak svoji ozvenu v cítení lidu
a národa. Souhra byla dokonalá!

Dnes se tato kampan utišuje a o všem se pocíná již
uvažovati klidneji. Poznává se, že bylo mnO'hO'povyku
pro nic za nic. Ne že by ony objevy byly nic a nic,
ale že ani nebylo zázraku v objevu samém a ani že ne
bude zázrakLI v jeho používání. A hlavne že jest treba
ješte mnoho práce, aby mohlO' býti sc'esánO' všechno
ovoce; a pred prací se zastavuje mnohé nadšení, at je
již. pro anebo proti. A utišil se i lidový zájem, pro
tože se vybil. Útocící kritici umlkají, protože více po
znávají, a hlavne, že nemají již ozveny v obecném
zájmu. Tím se - doufejme - celá záležitost dostává
dnes do správn)'ch kolejí. Doufám, že se mi zde poda
rilo ukázat, kde tyto správné koleje jsou a kam hyla
kára vyšínována 'nastavovanými prekážkami: že jcle

,/
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o vazne objevy vedecky soustavne podložené; kde je
faktum a kde theorie; v cem je objev a kde jde o ovoce
spolupráce mnoha lidí. Steinach byl jen jedním z nich.
Jeho jméno bylo 'jen heslem dOOJY,nedorozumení, omy
Itl a zlé vuile. A proto: dosti Steinacha!

Literatura a umení

Albert Thibattdet:

Ctenári románu.
Rád bych pavieldlel necO' ne O'druúch a hi'Stmii r0'mánu, nýbrž

O'zálibe v ,jich cetbe, O'zvykul císt, O' míre, ktetaU' se tato z,Hiba
st<ÍJv<ÍJprímO' vCÍ'šní mnoha lidí, v,ášní oQbdabnau, 'Onem, ktreré
ramán anaJlysUije a tentO' zvyk pd'íma druhau primzenO'stí lid

skau, jaké nám zjednává ro>zvoj lid:stv'a, ku pr. pWaJkr01radi
ckých nápa,ju, kaurení, 0'bca,sné cestO'váiní jalko u ptáku. Prorta
s,e jednou stavím - už pro udržeiní krItické ,pmžnnstu - ne
na stallIalviskO' prordukce, nýbrž spotlreby, ne nabídky, nýbrž
paptáv:ky, ne '1lJaJs,tano,vliska autoravn, nýbrž TItlJ stanavisko
ctenáre T0'máJnu. A panevadžlidé se stáv:ají ctenáJri ramánu
wzmanutým zp<Usabem, pokusím se aspa,n a naznacení techtO'
zpusoQbu.

"

Predstavitelem ,nIžšího stupne ctenáru ramánu by byl asi

praste abYloej,ný ct'enár,a s ním tedy musíme zacít. ~d'yby mi
nekJdo ,chtel Vyrtýkart aristokratirckou par1lrdav'Ost, požáJdám hn,
aby se neukva!POIVal, ponevadž myslrím, že na nejvyšš( stupen
umístím záhy obeoe'nstv1a,.

Ctrel1lár ramánu je c'lavrek, který cte šmahem 00'1mUI p,rj,jde
padl mIm, námatkoQu, nerízen ani vnttr,ními ani vnejšími ahledly,
které l,z;e vyjárdrit'i jedlním slavem: vkus. ~dyž jsem u~i1 'sl,arva
ctenár 'nižšího stupne, myslelI jsem na starau Descalrta'vu Wa,:
sofickoLl rde,finici, že nejnižším stup,nem svobady je sV1aboQda
plynoUicí z lhnstejnosti. Také u Hteráme mála, zkUršeného cte
náre razhadlu~e vla,stne jen tatn <lhostejnast, že ,cte, 00' s,e mu
nama'ne, jen je-li to' nalpínavé, ru'šrré .a hlavn,e konv'eniCrlJí. Na
spadu naší py'ramidy je nesmírná, Da1ssivní a beztvámá massa

ctenáru wmáJnu, která sp1lývá cástecne se spoUrs,toQuctenáru
noy;in, po,nevaJdiž ka,žcLé nnviny prinášejí svuj feu'iHetonový rroQ
m<ÍJn,poneV1aJdižtri ctvrtliny ctenáru novi'n ctou tentO', román a
pnne.vaJdž tyto feuHletoQnOrvé roQmá'ny znamenaljí pro vetšinu
tecMo ctJenáJru, jmenovite venkovských, jediný anebo skolro
jedi'ný dmh ramánu, který V' živate vubec pozna,Ji.

K temto ct,emHum nov'j,nQlvých r0'má,nu mužeme p'rtporjít cte

nár,e Iac'iný,ch ramánu, jaJké hltají devcata, jerc10UrcídiO'práce,
a jirchž se pfOldiají úžasné spousty. Známý vydavatel AJrbin
Mkhe1 vydáV1á ZaJ redakce tlenrih:o de Régnder sbírkll zv.anou
L1ter'árl1'í romáJn slušné ,prumerne úrav'lte literární a vrnríž vyšlo
lews velice úspešného. Sveril s,e jistému žumal].jstov:i" že mu
že-I! rIskovat 'casem penežní ztráty na IHerár,ních románech,
je ,td jel] proto, že mU' je vynahraJdí ohromný odbyt <li zaru
cený zislk, který má z wzlionýdl SnMu a padobného rknihku

peckého braiku, který je takto nu'oen vy,dávat. Ta' 0QrVI'Oblasti
romáJnO'v:é ,stojí naJ úfrOlV1niSnáru, máJ týž 'Odbyt a úspech.

Al,e náJm nejde aJni d spisovaitele anIÍ o naklClJdaJtrele.Nás za
jímá n:l"llÍ ctenár. Jaké je pusobení této literratury na ctenáre

a zVilášte nal Otenárky, jelik0'ž 2)e trí ctvrtin jejím 'Obecenstvem
jsou ženy? Ani nevím. Bylo by na to zapa,tr,ebí U'sporráJdiart
dloQUlhou,rozsáltlo1u ,ClJvelmi peclive priprmenou' anketu V1'lidla'

vém prostredrí a prrofesiorllle,lnJ a,nketá:ri pricházejí radeii k hata
vému. Al'e všimneme sd aspon, jak c1ale,ce pUsoQb.ir1rozvoj pru
myslu a techniky na literární svet aJ vtisld mu nu'vé fmmy. Vet

šina lidí, kterí umejí císt, jeví dnes zájem méne CY k'ndhUi a

spíše () naMiny, ,no'v,ináJrský román ,a biograf. Ternto vývoj až

drasuldI V1elmi má;ilo z;asáhl dar vla'stní literatury. A prr,ecc by
se V: ní mahl urP,laJtnit V1elmi fOIzsáhlou merau pres višechen
odpor ak,ademi'oké literaturfY aJ neIPrrírz;enurzavrenlý1ch Idrterárních
knuhu. UdalY'í ct,enári: mají 'nesmírne rádi romány, které vy
cházejí postupne v ,no,vinách a predvádejí se soucalSne v bio
gra,fu. Pwc by 'takavá synthésa trojí moderní techniky s lite
rárními dly, norvi,n, ramánu a biogradlU' nem'OhIa na~ézt svého
Sha1kespeara: nebo svého Balzaca a proniknaut tím i do' kruhu

kultivQlvalllrejškh? f'fa'TI'couzský rj arngldcký ,ramán v 18. sto,letí
vzešel z po,drob'1]ého beztvárného HdlO'v'ého hraku. A nejkrás
nejšf d:ecka umeTIli se zroQdiLa teprve po dlauhém te hoitenlsrtví
v tajemném, živote lidu. AnoQ, na té stra'ne leží IDaJtka, ale

mužský OP,lQllJOMacíaJkt je jakO' blesk ry;chlý anenmJlálý pHchod
gen~ra.

*

Ti, kt'eré jsme nalzva!li pfOrstými ctenári ramánu, pofuldurif na
romáíllUl pouze príjemné razptý1rení, os.veže'ní, rOCLpocinek po

denní 10'pote. Zapomínají snal(Íno\ jejich cetba jím je stále na1vou,
má velmi nepatrný vliv na vnejší strá'nrku jejd'ch života. K této
tríde llá!,eží vetšina ctoucího, obecenstva:. A Orsbtne za, všech
dob všichnI skoro lidé Vova:žolVa:Ii umení zal ta1mV1é chv'HkoQvé

rozptýle,ní mysli. Al'e kdyby ta,to trída, místo' aby mela pouze
vetšinu, byla samorjediná, nepokracirla by umení nik>dy dále.
Obzvlášte román byzabred1 do 'Opakov,ání jedinotvárných p,rí
hod a do melké v'šednosti. To tClJké byl 'Ostatne osud! rytír
ských mmáJnu, které ve forme ruzných pr,epracavání a v rámci
t,aik recené Modlré knihovny bav~ly stále témer až do' 18. sta
letí pomerne stejne rozsáhloU! cten'árs!k>au 0'be,c. Romárnum A.
Du.ma,s·e a E. SU'e kyne podobným zpusobebm prodrloQuž,eniíjejich

existence 1ím, že bia,graf je rád zpr.alcovává a' pd'ed,Vládí. Ale
razkláJdá-Jj se ,nad temitn k Hdnými' vrstvami ov,lJduší, v nemž
prší s prf.avlidel'norSt~a vada je achotne prijímána cekajricí zemí,
ješte Vlzd,Uišnýprastor, jímž se honi mracna a déšf se t'erprve
vytvárí, cHi obI.alst živoucí literatury:, je to proto, že není
pOUrze prors,tých ctenáru románu, ncýbrž že jsou také ctenári
apravidoví. Tdto vážní ctenári se vyskytují ve sVlete, hledícím
na literaturu ne jako na nahodilau zábavu, nýbrž jakoQ'll'aJco'si,
00 je samd sobe úoel.em a muže se zmocnit celého, cloveka

práv<e tak hluborce, jakO' každý jiný úcel lidský.

První místo Vl radách techto, vlastních ctenáru patU tem,

kterí roQmány prožív,aj!. Posláním každého románu, každlé ~Oifmy
bud v,ýpr,aN'né nebo dr,amaUcké, že umožn'il nám, abycham
vražili jiný ~ivot než srvuj vlastni, aby V' nás VlZnikla. aby
nám by,IClIVSl;\,ggewváJna víTa ve, svet vytv,orrený umelcem. Je
dvojí možnost, aby román by;l ct,enárem pmžíván, aby tech
nioká uvrHitelnost s,e prroQmenHaVl ždvo1ní sugg'esoi, a, ka:žd,ý
z te,chto dvoU! proQstr,edku je v'lals,tn,e principem jedné ze dvou
pwU].eltlÝ'ch forem romárnu: je tar stránka Don Qulichottov,ClJa
stránka SaJnchaiV:a.

Pr,vní pií,pClJdje, když spisovatel zaujme hr,d'i,nský po'sto~, roQz
letí se do oblasH id:eálna a snaží se strhnnutr sugg,estivlTe ctJe
náiie s sebou, tentO' 'pak, aZV1e-1Ise v jeho nitm neool, 00' vítá

sympratietky tento ,po,stoj ,a r02)let, jme sre 'Opravdu vlÍCe méne
te'ntO' ramán prožíV1at spolru. Tof typický prrírpald Dm1JaJQuli

chotta s jehd ry.tírskými romány. Taf také príp,aJdl Tar'TaJrina,
ctenáre GustaJva Aimar.<:J:a,'"detí, kterí o'd'jfŽ!d:ejídal MaTsij]j,e, aby
ordJtamturd vyje'ty hrát si na Robinsana, nadšených vyznavacu
JUrlesa Veme.a .a Piena! UOINhQl.a oQb'zv,lášte romantIckých nebo

pms,te sel1ltimentáJ],ních žen, maHckh jakd paní BoVarY-Oivá,
nutkaJY;ou poTrehu ,prožít romány, kterér cetly.

AnebO' se dá spisarvatel opacnou, '2)dánrlive snazší a Hstejší

cest0'u. Aby se ujdstU., že jeho ramárn bude ctenári opmvdu

* Spisova:tel dobrodružných rom<ÍJnu.
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ván, inSPIruje se práve tím životem, který jeho c.tenári
r nebo práve pwžÍvajL odráží jim jej jako, zrca,dlem a

román zvaný reaHsti'cký. Takový román pak nenabádá
're, aby prožili nejaký nový život, naopak, pomáhá jim
jejich život obycejný, který ješte pod~y;edá, zdurae.nu1je

ho nao.Jak vclenuje harmonicky do všeobecnejšiho proudu.
e zase muže nastat dvojí prípad: na jedné strane realldsmus
Georl(e Eliot, na dnl'hé realismus a la flawb'er,t. Bud uka
román ctenári, že i v nejponurejším, ,nejuboiším iivo,te

00 objevit tutéž schopnost ušlechtilosti a tragicrrosti jako
}slavncjších, nejskvelejších a nejdramatictejších životech:
presvedcení, které vylož,iJa Eldo,t ve slav'né k,aJpitOrleAdama
: Anebo má román ctenáre k tomu, ,aby 'odhodil všechny

uvedomil si svou ubohost, svou smešnost, ubohost a
nost celého lidstva: tak je tomu u románu flaubertovych

vetšiny románu natura1istických.
*

takových opravdove zaujatých ctenáru se utvaruje život
nepredvídane a volne, obdobne životu V'skutku prí

mu. Ale jsou ješte Hní ct,enári, vzá'cnejší, vybr.anejší, lHe

jšf, jimž cetba románu je u,rcitým a technickým úk01em.
spisovatele románu a kritiky.

sami romanopisci ctou romány, je velice rozmanité. PSy

Ribot, který nemel vi lásce metaiysiky, vycíta,1 j'im,
se navzájem nectou aj když Dugas, jeho poslední biogr,af,
val tento Výrok jistému metafysdkov'i, <Jdpo'VedeJ, tento:

! mám rád metafysiku, ale nemám rád metadysiku
b.e Je velice lidské, že romanopisec 'necte p'ráve príliš
romány ijných. Celk'em vlzato, veliký romanopi'Sec cte ro
vubec málo a mO&~ll'á,také, ie by cizí romány mely jen

vliv na jeho origdnální nazírání na svet, asi jako, myška,
by behala astronomovi v jeho dalekohledu. Ale jsou také

pisci, kterí ctou velice rádi a velmi! mnoho romány.
, není jim 110' vždy s 1J'lospechem.

SOU to zpravidla romo"""pisci obdarení spíše kritickým než
clm duchem, a kterí V'nikají do umení po,stra,nnímd vrátJ<y

Iigence a vedomí. Jmenuje-li se romanopisec Balzac, Dic
Flaubert nebo' TÚ'ls,toj, není n"" prospech jeho' umení, aby

mnoho romá:nu a cte jich také vskutku v:elmi m á,lo'. Roz

je necte jako zaujatý ctenár, aby je pro~íval. Má dost

delat, aby dal žít vlastním vidinám, žárlivým tO' a nároci
ženám, které nestrpí, aby mel milenky vedle nich.

*

Jinak je tomu s kritdkem, kterého BaJrres na~va!1 starým
encem literatury, a !který nepodléhá tak ja:ko umelec po
vkum rodiny, již založil. Rozumí se samOo sebou., že ka~dý
k je dnes ctenárem románu a je-l,i k tomu ješte pravIdelným
plvatelem nov,in, naríká si ca,sto, má dobré právo> <llSpo,n

fovat si, že ka~dodenní záplava románu ohroq,uje jeho
ost císt. L?;e dokonce ríci, že kritdk je pravÝ ctenár ro

u, chceme-Ii tímto slovem oznaiCi,t všechny ženy a mU'ž'e

raného vkusu, kterí V' pravde nepíŠÍ nikam do' norv'in, a'le
ou rozumne ocenit svou cetbu, umeií o ,ní vhodtne promlu

a predstavují onu ústní bezprostredni kritiku, s níž musí
esionelní kritika hledet stále být v kontaJktu, nechce-Ii se
t nebezpecí Sli'chopárnostd.

ento profesionelnl krittlk je prio své neustálé a nenucené
e románu ohrožován velikým nebezpecím, totiž presyce

ti a nudou. Kolikráte jen má skutecne proc zlobit se a
esat na mysli! Romány, vyrábené taJkrka serioove a premna-

vecnc stejné ,nejapnosti; nudné, mrtve narozené romány,
.nichž však nutno mluvit, ponevadž mluví o nich jiní, pone

dostaly cenu, ponevadž mají vyhlídku na cenu, po,nevadž
doporucuje reditel vlivného žurnálu, ponevadž autor se zná
fe s vaší prítelkyní anebo s prít'elkyní vaše:ho prí,te.le'; a
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tak se muze stát, že krittlk dospeje konecne k ponurému1 a
resignov,a,nému kHodu Théofila, Gautier, zapraženého ,po tricet
let k mlýnskému kameni driv;a!del.ní rubrIky a iCllV,árlí'cíhopaik
už šmahern všechny v<lJUidevHly pod záminkou, q,e to je nej

lepší ZPllsob ukázat, že nestojí za nic. A prece nesmí kritik
zaJjít tak daleko. Musí mít rád román a vážit si ho, podobne
jakO' Sailcey milo'viaJl a mel v úcte di v<lJd1o, do nehož chúdil
sed'mkrát Iza týden ste'jne nadšene ve svém šedesátém jako

ve dvacátém roce. Musí pracovat o' to, aby pod prostredností
a ubohostí bežné produkce rozpoznal bezpecný a radostne

vzrušující fakt mohutného literárního' druhu prítomné dloby,
reky, která pred našimru ocima vytvárí j,ednu z nejrpolzo'luhod
nejších estetických úblastí, jaké kdy pozna,lo lidstvo, aby si
uvedomil, že jde o rozmnožení a prehodnocení hodnot, že pro
žíváme originální v,ek, vek románu, jako v ji,ném okruhu možno

mluvrLt ar veku stro'ju, jalm stre,do'V'ek byl vekem ko'stelu.
*

ubecenstvo? ríkával Chamfort. Kolika hlupá'ku je zalpo~rebí,
aby vzniklo obecenstvo?" Odpovled je težká. Jiste, že <Jbe
censtvo se skláJdá z hlupáku, z mnoha hlurpáku, kterí už od

Adlal1TI.llimeli vždy vetšinu, ale neskládá se ze samých hlupáku.
Obeoenstvem práve se narbývá ne urCiitá vrstva lidské spolec
nosti, nýbrž smesioe, rníchanina všech vrstev, pm nás. te<ly
všech tech, kterí berou do' ruky román, od nej,pro,stšího' cte

náre až po tdeálního kritika, vrcholného kriUka, Ikterý obsáhne
pohledem oelý plastický útvar, celou hydrografii románu od
Petronia až po Ma'f1Cela Prousta. Nuže, toto obecenstvo ve
svém oelku je ve vecech literatury jediným soudcem. Musí se
brát, tak jak je, v jedno.Jitosti ,a celdstvost,i jednotlivÝch gene
rad, jak beží po sobe. Jeto ve1mi 'choulostiVá otázka\ e~i'Stu

je-li literární nespravedlnost. Stapfer napsa~ o tom ()eloLIJknihu,
aby dovodil, že prípady podobné ,jsou casté a že literární sláva
je casto díle.m náhody ,a fantasie. Já myslím, že 'niJroJ.i;v. To,
co na:zýváme úsudlkem budoucnosti, j-e podrobeno orvš'em mno
ha nejistotám a náhodám, není zcela jiste bezpecno v' podro,b
nostech, ale ve velkém merítku exdstuje a má svoU' váhu. Byt
Scribe byl sebe populáornejším a oblíbenejším autorem fran
couzského ob e,oenstv a" praví Villiers, de l'lsle Adoon, a byf
sebe méne znalo, toto obecenstvo MHto,na, byt Scrihe vydelal
mnoho penez ~ MNton zemrel v chudlobe, pripadne pres to

nápad srovnalosti Scribe-ho s Miltonem kaidému jaJko nápad
srovmati žezlO' a pantofle.

Tento nejvyšší trIDuná,1 má platndst pro romá'ny st,ejllle jako

pm všechno ostat,ní. Ctenár dává románum jen nádech života,
sociální existenci O' jednom rozmeru. Témer všechny romány

poznaji pouze tuto jednu dimensi. Druhý rozmer je pro- n,e dán
temi, kterí s'e k románum ViTaOeji, kterí je ber,ou dO' mky po

jedné, dVlO,U,trech nebo deseti gener,acích, a Hm je za'se o~iví,
anebo' dají jim možnost životne pusobLt. A tretí rozmer se jim
dostane myslitel'i, literárními historiky, kritiky, temi, kterí se

usnášeji na jejdch cene, váži je, trídí je a staví z nich velké
pohorí, V' nemž v,ýznam mají jen nejvetší vrcholky.

Fi losofie

Pa!!l Valéry:

Krise ducha.
My ostatní civiJisace víme nyní, že jsme smrtelny.
Slyšeli jsme mluviti o svetech, které docela zanikly, o ríších,

které se potopily stremhlav se všemi svými lidmi a stroji;
které se dostaly na nevyzpytatelné dno staletí se svými bohy a
zákony, svými akademiemi a jejich vedami cistými i užitými,

svými mluvnicemi, slovníky, klasiky, romantiky a symbolisVy,
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kritiky a kritiky kritikiL Zpozorovali jsme skrze hustou clonLt
dcjin fantomy ohromných lodí, které byly naloženy bohatstvím
a duchem. Nemohli jsme jich pocítati .. \le tato ztroskotání,
konecne, nebyla naší vecí.

E I alT\, Nin i v e, Bab y Ion byla krásná, neurcitá jména
a úplná zkáza techto svetu mela pro nás tak málo významu,
jako jejich existence. Ale Francie, Anglie, Rusko ...
by byla také krásná jména. L u s i t a n i a je také krásné
jméno. A vidíme nyní, že propast dejin je dosti veliká pro
celý svet. Cítíme, že civilisace je stejne krehká jako jediný
živoL Okolnosti, které by poslaly díla Keatsova a Baudelairov;j.
za díly Menandrovými, nejsou již dokonce nepochopitelny: jsou
v novinách.

*

To není všechno. Palcivé naucel1l Je ješte úplnejší. Naše

generace videla, jak v rádu myšlenky, zdravého rozumu a citu
vznikají zjevy mimorádné, náh~á uskutecnení vecí protismysl
n)'ch, surová poprení samozrejmosti.

Budu citovati pouze jeden príklad: veliké ctnosti nemeckých
l'árodll zrodily více zla, než kdy necinnost stvorila nerestí.
Videli jsme na vlastní oci, kterak svedomitá práce, nejdu
kladncjší nauka, disciplina a nejvážnejší užití byly prizpuso
beny strašlivým zámerum.

Tolik hrllzy by nebylo bývalo možno bez tolika ctností. Bylo

bezpochyby treba mnoho vedy, aby bylo zabito tolik lidí, roz
n'rháno tolik statku, zniceno tolik mest v dobe tak krátké;
ale bylo neméne treba v I a s t n o stí m r a v n í c h. Vedení
a Povinnosti, jste prece podezrelé?

*

l\lorkem Evropy probehlo zvláštní chvení. Pocítila, že se již
nepoznád, že se prestává podobati sobe, že ztrácí vedomí 
\'cdomí nabyté staletími snesitelných neštestí, tisíci prvoradých
lidí, okolnostmi zemepisnými, národopisnými, dejinnými, ne
spocetnými.

Tudíž, jako na zoufalou obranu bytí a majetku hmotného

vrátila se jí zmatene celá pamet. Vzpomnela si páté pres de
váté na své veliké lidi a své veliké knihy. Nikdy se tolik nectI o,
tak vášnive, jako za války: zeptejte se knihkupcu. Nikdy se
lidé tolik nemodlili ani tak vrouC11c: zeptejte se kneží. Vzývali
se všichni spasitelé, zakladatelé, ochránci, mucenníci, hrdinové,
otcové vlastí, svaté hrdinky, národní básníci ...

A ve stejném myšlenkovém neladu, na zavolání téže úzkosti,

vzdelaná Evropa prožila rychlé vzkríšení svých nescetných
myšlenek: dogmat, filosofií, ruznorodých ideálll; tri sta zpu
sobu výkladu Sveta, tisíc a jeden odstín krestanství, dva tucty
positivismll: celé vidmo intelektuálního svetla rozvinulo své
ruzné barvy, osvetlujíc podivnou protikladnou zan agonii
evropské duše. Zatím co vynálezci hledali horecne ve svých

obrazech, v letopisech minulých válek prostredky, jak by se
vyprostili z ostnatých drátu, jak by se bránili ponorkám, nebo
ochromili let aviol11:'1, duše vzývala zároven všecka kouzla,
jež znala, premýšlela vážne o nejbizarnejších proroctvích; hle
dala útocište, ukazatele, útechu v celém souboru vzpomínek,
predešlých cinu, pocínání predkll. A to jsou ty známé vý
sledky úzkosti, nesporádaná podnikání mozku, který se utíká
od skutecnosti k preludu a vrací se od preludu ke skutecnosti.

Vojenská krise je snad ~t konce. Hospodárská krise je pa
trná v celé své síle; ale krisi intelektuální, jemnejší a která
svou vlastní povahou nabývá nejklamavejšího vzezrení (pro
tože se odehrává v samotné ríši klamu), tuto krisi nesnadno
zachytíme na jejím skutecném vrcholu, v její fási.

Nikdo nemuže ríci, co bude zítra mrtvo nebo živo v lite

rature, filosofii, estetice. Nikdo ještc neví, jaké myšlenky a

jaké výrazové zpusoby budou napsány v seznah1U ztrát, jaké
novinky budou zavedeny.

Nadeje zajisté trvá. Ale nadeje není než nedllvera bytosti
vzhledem k presným prepokladum ducha. Napovídá, že každý
záver bytosti nepríznivý m u s í býti omylem jejího ducha.
Ale skutecnosti jsou jasné a neH tostné: Tisíce mladých spiso
vatelu a umelcu je mrtvo. Je ztracena iluse evropské kultury a
dokázána neschopnost vedení zachrániti cokoliv; veda je smrtel
ne zasažena ve svých mravních ctižádostech a jakoby zneuctena
krutostí svého užití; idealismus, nesnadno vítezící, je hluboce

ranen, zodpovedný za své sny; realismus je oklamán, poražen,

pretížen zlociny a chybami; žádostivost a odríkání jsou stejne
potupeny; víry se smísily na poli bitevním, kríž proti kríži,
pl:lmesíc proti plllmcsíci; sami skeptikové byli vyhozeni ze
sedla událostmi tak náhlými, tak prudkými, tak vznecujícími,

které si hrály s našimi myšlenkami jako kocka s myší - skep
tikové ztrácejí své pochyby, znovu je nalézají a znovu ztrácejí
a nedovedou již užívati hnutí své mysli.

ZakoHsání lodi bylo tak silné, že i nejlépe zavešené lampy

se na konec prekotily.
'"

Co dodává duchovní krisi hloubky a vážnosti, je stav, ve

kterém zastihla pacienta.

emám ani casu ani schopnosti definovati intelektuální stav

Evropy v roce. 1914. A kdo by se odvážil narýsovati obraz
toho stavu? Predmet je nesmírný; žádá si znalostí všech oboru,
nekonecného poucení. Když jde ostatne o celek tak složitý, lze
docela dobre srovnati nesnadnost obnoviti si v mysli i minu

lc~t, i nejnedávnejší, ~ nesnadností konstruovati budoucnost

i nejbližší; nebo spíše, je to táž nesnáz. Prorok je v stejné
slepé ulicce jako historik. Nechme je tam.

Ale mne není ted treba než neurcité a všeobecné vzpomínky

na to, co se myslilo v predvecer války, na objevy, které Sel

sledovaly, na díla, která se uverejnovala.

Jestliže tedy abstrahuji od veškerých podrobností a jestliže
se omezím na strucný dojem a na ten pri r o ze n Ý e e I e k,
který dává okamžitý vncm, nevidím - nic! Nic, treba
že to bylo nic nekonecne bohaté.

Fysikové ucí, že v peci rozpálené do bíléhO' žáru naše oko,
kdyby tam mohlo existovati, nevidelo by nic. Není tam nij aké
svetelné nestejnosti, která by rozlišovala body v prostoru. Tato
~trašlivá energie, jsouc uzavrena, koncí se neviditelností, stej
ností, která nepusobí na smysly. Nuže, stejnost takového druhu
není nic jiného, než ne po rád e k v dokonalém stavu.

A v cem záležel tento neporádek naší duchovní Evropy? 
V tom ,že svobodne spolu existovaly ve všech vzdelaných duších
myšlenky nejnepodobncjší, zásady života a vedení nejvíce proti
chudné. To je to, co charakterisuje 1110der n í dobu.

Neváhám zevšeobecnovati pojem modernosti a dávati tento

název urcitému zpusobu existence, na míste, abych z neho cinil
pouhé synonymum s o u c a s n o sti. V dejinách jsou oka
mžiky a místa, kam bychom mohli vstoupiti m y m ode r .~
aniž bychom príliš porušili harmonii onech dob, a aniž bychom
se tam zdáli predmety nekonecne podivnými, nekonecne vidi
telnými, bytostmi rušícími, dissonantními, které se nemohou
prizpllsobiti. Tam, kde by náš vstup pusobil nejménc sensace,
tam jsme témer doma. Je jasno, že Trajanuv Rím a Ale
xandrie Ptolemainovcu by nás pohltily snadnej i, než mnoho

míst casove méne odlehlých, ale více specialisovaných na je
diný mravní typ a zcela oddaných jedinému plemeni, jediné
kulture a jediné soustavc životnÍ.

Nuže! Evropa z roku 1C)14 dospela snad hranice této moder

nosti. Každý mozek urcitého stupne byl križovatkou pro všecky

druhy míncni; jsa zcela my.slícím, byl všeobecnou výstavou
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myšlenek. :tIlcli jsme duchovní díla, jejichž bohatství na proti
klady a protichudné námcty vyvolávalo predstavu efektu ne

Sll1ysln~ho osvctlování hlavních mest v tom case: oci pálí a
nudí se... Kolik materiálu, kolik práce, poctu, vyloupených
staletí, kolik ruznorodých živottl bylo treba, aby byl možný
,cnt!) karneval a aby byl oslavován jako tvar svrchované mou
dro5ti a vítezství lidskostí?

*

\' takové knize z této doby a nikoliv nejprostrednejší - na
lezne se bez námahy - vliv ruských balettl, - trochu temného
slohu Pascalova, - mnohp impressí typu Goncourtu, - neco

z Nietzscheho, - neco z Rimbauda, - jisté efekty získané
navštevováním malíru, a nekdy tón vedeckých publikací, - to
vše navoneno nevím cím anglickým, nesnadno urcitelným! ...
Pozorujme mimochodem, že v každé soucásti této smesi by
chom našli ješte mnoho jiných látek. Je neužitecno vyhledávati
jich: znamenalo by to opakovati, COI jsem práve rekl o moder

nismu a sestavovati celou duchovní historii Evropy.

*

Nyní, na obrovské terasse, jež se táhne od Basileje ke Kolínu,
jež se dotýká píscin Nieuportu, bažin na Somme, krídových
skal v Champagni, žulových v Elsasku, evropský Hamlet se
dívá na miliony prízraku.

Ale je to Hamlet intelektuální. Premýšlí o živote a smrti

pravd. Má za prízraky všecky predmety našich sporu; má vý_
citkami všechny tituly naší slávy; je shrben pod tíhou objevu,
znalostí, neschopen vzpamatovati Sl:; z této neohranicené cin

nosti. Myslí, jak by bylo únavné znovu zacínati minulost, jak
by bylo šílené chtíti stále obnovovati. Kolísá mezi dvema pro
pastmi, ponevadž dve nebezpecenství neustávaj í ohrožovati svet:
r~d a neporádek.

Uchopí-li lebku, je to slavná lebka. - Whose was it? _

Tento byl Lionardo. Vynalezl létajícího cloveka, ale létající
clovck nesloužil presne úmyshlm vynálezcovým: víme, že lé
bj ící clovek, vystoupív na' svou velikou labuE ,(il grande uccel0
sopra del dosso del suo magl10 uccelo), má za našich dnLl jiné
starosti než jíti pro sníh na vrcholky hor, aby jej házel za
horkých dnLl na dláždení mest ... A tato druhá lebka je Leib
Tlitzova, který snil o svetovém míru. A tento byl K a n t,

K a TIt, k t e r Ý z p I o d i I H e gel a, k t e r Ý z p I o d i I
Marxe, který'zplodil ...

Hamlet neví dobre, co pocíti se všemi temi lebkami. Ale

jestližo je opustí! ... Prestane býti sebou samým? Jeho duch
strašne jasnovidný pozoruje prechod od války k míru. Tento
prechod je temnejší, nebezpecnejší, než prechod od míru k vál

ce; všechny národy jsou jím znepokojeny. »A já,« praví si,
»já, evropský íntelekt, cím se stanu? ... A co jeto mír?

11 í r s nad j e s t a v vec í, vek t e r é m s e pri r o z e n é
ne p r á tel s tví I i d í pro jev u jet v ore ním, n e
nic e ním, j a k o toc í n í v á I k a. Jeto doba tvurcí kon
kurence, zápasu výroby. Ale Já, což nejsem unaven výrobou?
Což jsem nevycerpal touhy po krajních pokusech a nezneužíval
jsem ucených smesí? Je treba, abych zanechal svých nesnad
ných povínností a svých transcendentních ctižádostí? Mám jíti
s proudem a uciniti jako Polonius, který rídí nyní veliký den
ník? jako Laertes, který je nekde u aviatiky? jako Rosen
krantz, který delá nevím co pod nejakým ruským jménem?

- S bohem, preludy! Svet vás již nepotrebuje. Ani mne,
Svet, který krtí jménem pokroku svuj smer k osudné presnosti,
hledá, kterak by sloucil s dobrodiním života prednosti smrti.

Ješte vládne jistý zmatek, ale ješte malicko a vše se vyjasní;
uzríme konecne, jak se objeví zázrak animální spolecnosti, do
konalé a definitivní mravenište.
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'V

Zivot a instituce

AI. V. Maklecov:

Pomalá cesta k právu v Rusku.
Prvním pokusem zákonitého stanovení soustavy so

vetského trestního práva byly t. zv. »Základní smer
nice v trestním právu S. S. R.« V narízení, obsahu
jícím tyto »Zákiladní smernice«, bylo videti, že v po-
cátcích revoluce »vzbourenÝ lid snažilI se ovládnouti
svoje utiskovatele bez zvláštních pravidel a zákonu.«
Tam se pravilo, že

»proletariátmusí vypracovati pravidla k podrobení svých
trídních odpurcu, vytvoriti methodu zápasu se svými tríd-
ními nepráteli a nauciti se jim vládnouti. Úkolem našeho
trestního práva jest zápas s rušiteli tvorících se nových
životních podmínek v prechodném období diktatury prole
tariátu. Jen po úplném zlomení odporu buržoasie a jí

príbuzných tríd a po upevnení komunistického režimu zru~ ,/
proletariát i stát, jako organisaci násilí, a ~ako
funkci státu.«

Trestní kodex z r. 1922, neodstranil-li úplne, tož
aspot1 odsunUlI do pozadí tyto zásady. V novém zá
koníku trídní princip, jako podklad k stanovení výše
trestu, jest vyjádren s menší urcitostí.

»Pri stanovení výše trestu v každém jednotlivém prípade

- pravilo se v »Základních smernicích« - jest rozlišovati:
a) dopustila-li se cinu osoba zámožné trídy s cílem znovu
vybudování, zachování neb získání nejakých privilegií, spo
jených s právem vlastnictví, neb osoba nemajetná, trpící
hlad a nouzi; b) byl-li cin spáchán v zájmu znovunastolení

dríve panující trídy, neb v zájmu vlastním ... «

Moment trídního púvodu byl zvlášte zclLlraznen
v Obežníku Nejvyššího Tribunálu z 24. brezna 1922:

»Pri stanovení výše trestu musí se zvlášte pozorne uva
ž0vati již stávající fakta o osobnosti vinníku aJ rozhodne

posuzovati trídní puvod obžalovaného. Výše trestu musí
vyplývati z príslušriosti obžalovaného k té neb oné tríde
a potom musí se míti na zreteli jeho puvod, ponevadž
tento souvisí s výchovou obžalovaného a vzhledem k tomuto
predpokladu musí se od neho více. nebo méne-----vy"'=dovati
(je-Ii delníkem neb sedlákem).«

Týž stav jest v Trestním kodexu styEsován jiným
zpusobem. Tu ciní se výše trestu závislou na a) »byl-li
trestntl. cin spáchán v zájmu znovunastolení buržoasní
vlády nebo v osobním zájmu pachatelove; b) byl-.]i
treStní cin namíren- proti státu neb jednotlivé osobe;
c) byl-li trestní ciru spáchán z hladu a nouze, cil ni
koliv.«

Zde se již nezdurazt1uje v prvé rade ona okolnost,
patrí-li obžalovaný k zámožné tríde, nýbrž okolnost,
s jakým úmysilem byl cin spáchán (v zájmu znovu
nastolení buržoásní vlády). Ponevadž se proletári neliší
od buržou žádnými antropologickými znaky a jich pro
letárský puvod nemuže býti prokázán specielním rodo-
kmenem, proto zrejme dala sovetská Vll'áda v dané~
prípade prednost zduraznení dle cinu pred známkaml
trídního puvodu a príslušnosti.

Avšak prece v sovetské právnické literature tento
moment (puvod obžalovaného), patrne tradicí, zdede
nou z prvých let bolševického prevratu, velt;1i. ca~to
vyniká do popredí. V tomto smeru charaktel1stlckym
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jest komentár k Trestnímu kodexu, navržený sovet
ským právní~em A. Estriným:

»J edné z duležitých okolností (sociální postavení zlo
cince), kterých n~usí' sovetský soud 'pri stanovení výše;
trestu dbáti, není vzpomenuto v Trestním kodexu, a sice
není jí vzpomenuto proto, ponevadž soudce - proletár,
samo sebou se rozumí, nemuže ji prehlédnouti. On beze
všech pochybností bude se nejdríve zajímati o to, kdo pred
ním stojí - je-Ii to práve takový delník nebo sedlák
~ mozolnýma rukama, jako on sám, - nebo zámožný

zemedelec a buržoa. Sovetská justice otevrene prohlašuje
celému svetu, že jest justicí trídní, pracujícího lidu. Ne
trestá všechny stejne, nýbrž má ruzné výmery trestu:
Jedny pro pra,cující, jiné pro vykoristovatele. I provinivší
se delník bude potrestán proletárským soudem. Avšak mno
hem prísneji bude potrestán buržoa, který zapomnel, že
žije v republice delníku a sedláln':J, kde se buržoasie ne

mllže již rozpínati a vysmívati se ubohým, jak byla zvyklá
za drívejšího režimu.«

S druhé strany prof. Piontkovský poukazuje na to,
že ackoliv Trestní kodex nezminuje se zvlášte o so
ciálním postaven.r-ani o sociálním pthodu obžalova
ného, prece v této otázce nab)'vá hlavního významu
jeho 24. cl~nek, který zavazuje soud k tomu, aby zjistil
osobnost vll1níka na základe jeho zpLlsobu života a mi,
nulosti. V duSJ!eclkutoho soud pri stanovení konkrétní
v)'še trestu musí vysvetliti postavení a puvod obžalo
vaného. Toto vysvetlení, míní prof. Piontkovský,

»jeví se jednou z nevyhnutelných podmínek možnosti

uplatniti trídní princip pri stanovení výše trestu v tom
smyslu, aby soudem stanovená výše trestu v každém prí
padc uskutecnovala všeobecné úkoly trestní politiky prole
tárského státu«.

Sovetský trestní zákon dává soudu možnost v ne
ktedch prípadech 'neobmezene snÍžit'i výši trestu a
predvídá právo soudu na mimorádné snížení trestu »za
zvláštních okolnostÍ«, avšak nepodává presnejšího vy
svetlení tohoto výrazu, ,nýbrž žádá pouze v podob
ných prípadech nevyhnutelné oduvodnení rozsudku.
Jak vysvítá z oficielních pramenLl, pokládají soudy za
»zvláštní okoilnosti« na pr. proletárský pLlvod obža
lovaného. Taková soudní praxe má za výsledek tak
nespravedlivé rozsudky, že proti ní pocÍ,najÍ protesto
vati dokonce i nekterí komunisté.

Napr. A. Galkin v moskevském denníku »Pravda«
píše:

»V prítomné dobe starají se soudy v prvé rade o zájmy

delníku, ale. nekdy jdou v tomto smeru príliš daleko:
1. soudy stotožnují zájmy jednotlivého delníka (a sice
delníka.-zlocince) se zájmy delnické trídy jako celku a 2.
mají tendenci k takovému výkladu zákona, pri kterém zá
konné zájmy neproletárského živlu mohou býti poškozeny.
Na pr. policejní strážník-delník, meškající ve službc, za

bije na ulici dívku z osobních pohnutek. Soud, vzhledem
k jeho proletárskému PllVodu, uznal za možné snižiti jeho
trest pctkrát proti výmere, stanovené zákonem. Nebo ješte
jeden prípad: delník, který byl již trikráte trestán pro
hrubou výtržnost, má se zodpovídati z vraždy, spáchané
z o)sobních pohnutek. I v tomto prípade snižuje soud znacnc
trest, ackoliv schuze delníkll továrny, kde on pracoval,
žádala soud, aby je zbavil tohoto zlocince.«

Jak se zdá, 'i ve vedouCÍm stredu sovetské vlády
tato absurdní J ibovLlle pocíná buditi poslední dobou
nespokojenost. Dukazem tohoto smÝšlení jest místo

z referátu vlivného cinitele sovetského komisariátu
spravedlnosti Krylenka ,na pátém všeruském sjezdu
pracovníku sovetské justice:

»Proletárský pllvod nemuže se vždy pokládati 2<1. po
lehcující okolnost. To by bylo nesprávné rešení otázky,

nebot v tomto ješte nespocívá trídní princip. Trídní princip
trestní politiky jeví se v tom, že každý krok musí se
uvažovati se stanoviska všeobecných úkoh"l trídy, pro které

proletariát vubec utvdri\ SVllj trestní systém. V tomto< spo
cívá trídní politika.«

V sovetských pramenech macházÍme prímý dukaz
toho, že trídní príznak, jako takový, vubec není záru
kou vetší shovívavosti k obžalovanému se strany sou
du. Na pr. v obežníku Nejvyššího Tribll'nánu ze dne
23. brezna 1922 se praví, že »nejvetší procento odsou~
zených dle rozsudkLl revolucních vojenských tribunál11
pripadá ,na delníky a s'edláky... Tento percentueln:í
pomer charakterisuje všechny druhy trestu, pocítaje
v to i trest zastrelením.({ V souvislosti s tím Vojenské
Kolegium Nejvyššího Tribunálu všeruského centrál
ního výkonného výboru poldádá za nevyhnutelné zdLl
razniti nutnost nejbedlivejšího ocenení trestných cinLl,
spáchan)'ch delníky a sedláky, jsouc pri tom pametlivo
toho, že ani jedni, ani druzí nemohou býti pro své so
ciální postavení nepráteli sovetské vlády.

Autori tohoto obežníku však nepozorují, že v techto
strašliv)'ch priznáních spocívá sebeobvinení. A pokra
cu jí:

»Jiná vec jsou osoby buržoásního puvodu (bývalí obchod-
níci, dustojníci, inteligenti a clenové stran, neprátelských
sovetské vláde). Zápas s nimi, na rozdíl od trestních opa
trení VllCi delníkum a sedlákllm, musí býti ostrý a bez
ohledný, aby tribunál byl skutecnc trestním orgánem prole
társké diktatury.«

Cím si máme vysveHiti takovou neustálenost sovet
ského zákonodárství, soudní praktiky a doktriny,
v tak závažné otázce pro sovetskou vládu, jakou jest
trídní princip v trestním právu? Již drív'e jsme po
ukázaili na to, jak je težko v urcitém prípade stanoviti
trídní príslušnost obžalovaného. Vždyt sám pojem trí
dy nedá se presne kvalifikovati. Stací vzpomenouti
nezdarených pokusú sovetské doktriny stanoviti ru'z
díl mezi sedlákem-chudasem, majetnejším sedlákem a
sedláketh bohácem (kulakem). K 'tomu nutno také pri
pojiti dLlvod, že prLlmerný obyvatel sovetského Ruska
má snahu zbaviti se titulll a hodností, které ho kom
promitují pri režimu proletárské diktatury, a zniciti
veškeré stopy svého púvodu, v tom neb onom smys<lu
kdysi privilegovaného. Avšak to není podstatou. Hlav
ní duvod spocívá dle našeho mínení v tom, že sovetská
vláda Q1ení vládou delníkll a sedlákLl. Komunistick';
strana není jednotnou v sl.ožení svého personálu. J 
l'kazuje zpráva XIII. sjezdu komunistické strany, není
v tétO' strane více než jedna desítina ruských delnÍkú.
Ostatní delníci nepatrí k této strane. A ješte ve vetší
míre vztahuje se toto na sedláky. A v zápase za udr
žení sV)Tchposic predstavitelé vládnoucí strany nejsou
nuceni brániti se tak houževnate proti potlacené bur
žoasii a inteligenci, jakO' spíše proti obyvatelstvu VLI
lJec, které prirozene sestává z hlavní' cásti z clelníkLl
a secllákll. Konec koncLl, kdo jest tepnou t. zv. povsta
leckého hnutí na venkove? Kdo ciní obtíže sovetské
vláde v dobe cast)Tch hospodárských stávek? Odpoved
na tyto otázky sotva mLtže vzbuditi v nekom po
chybnost.
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Z toho je vidno, že trídní príznak nejeví se vždy
'hodným, naopak nekdy prímo nebezpecným pro
ádu, zápasící se všemi vrstvami obyvatelstva. Ovšem
n vho?né príiležitosti jsou poslední zbytky šlechty,

žoasle a oposicní inteligence potlacovány se zvláštní
ohledností. Avšak vládnoucí strana nešetrí ani del
u a sedlákLl, nejdou-li slepe za ntÍ. Dnes se už ani
nejedná o to, kdo jest puvodcem cinu, páchaných

oti vláde, jako o to, proti komu jsou namíreny.
edstavitelé sovetské vilády starají se predevším
svou ochrail1u. A v tom smyslu ze všech clánku
restního kodexu nejcharakteristictejším jest cI. 64.,

ž hrozí zastrelením za úcast v protirevolucních
yslech terroristických cinu proti predstavitelLlm so
ské vlády, nebo proti cinitelum revolucních ded-

ckých neb sedláck)"ch skupin; a taktéž za úcastenství
podobných aktech, ·i když jednotlivý pachatel tako

'ho aktu nepatril k protirevolucní organisaci. Pri
ojednávání návrhu tohoto clánku, nároc1.nlí komisar
ravedlnosti Kurský zvlášte zdLlraznovaJ1, že bude-li
tomto clánku vzpomenuto pouze zástupcLl sovetské

lády, nebude v tom prípade zákon ochranovati sou
uhy, kterí nepracují bezprostredne v sovetských

radech, l1)"brž v stranick)"ch a zamestnaneckých or
nisacich, a kterí nejsou proto predstaviteli sovetské

lády v pravém silova smyslu.
CI. 64. Trestního kodexu ve svém posledním vydání

'vá neobycejne elastickou skutkovou podstatu trest
ího cinu. Predmet trestního cinu je vyjádren tím
usobem, že definice zahrnuje v sobe nejen každého
nejmenšího agenta sovetské vlády, nýbrž vLlbec

•. chny cleny komunistické strany. Z druhého hlediska
jem terroristického cinu zustává bez zvláštní defi

'ce a možno v nej zahrnouti nejen cin dokonaný,
Ilýbrž .j pouhý pokus.

Vzpomeneme-li, že úkladná vražda obycejného clo
eka i ze zištnosti spáchaná, dokonce i úkiladné zavraž
ení rodicu, trestá se maximálne težkým žalárem (t.

zv. trest odnetím svobody s prísnou isolací) do IO let,
tu bezpodmínecná hrozba zastrelením za každý trestní
cin proti žiíVotukteréhokoliv clena komunistické stra
ny jeví se nám ve zvláštním svetle. Mimorádná trestní
ochrana, která v predrevolucním Rusku poskytQvala
se pouze panovníkovi a clenLlm carské rodiny, jest
v sovetském režimu zarucena bezvýjimecne jvšeW cle
num vládnoucí strany, této privil.egované s~upine, cí
tající nekol'ik tisíc duší.

Dopisy

Ruská a ceská cistota.
Milý mladý Slovane,

mám nckolik poznámek k Vašemu devátému clánku. Ne
míním ovšem a nemohu potírat Vaše názory na Slovanstvo,
a ku podivu, zamírí nckam zcela jinam, než jsem cekal, když
jsem je zacal pronášet.

Píšete podle svých poznatktl z nejzápadnejších ruských kraju
o nedostatku telesné cistoty u Rusl!. Vidíte, já j sem poznal

pekné kusy východního, stredního a jižního Ruska a shledal
jsem pravý opak: že Rusové jsou, aspon telesne, národ pre
velice cistotný. Koupají se totiž nejcasteji ze všech náro~:h\
které jsem poznal. I v zcela malé vesnici najdete aspon tucet
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lázní, bane jim ríkají; jsou to jen sruby nebo boudy, v nich
velký kotel na horkou vodu, primitivní zarízení na výrobu
páry, nekolik lavic, mosazná a hlinená umývadla. Zde se
v sobotu vecer vykoupe a vyparí celá ves. Vubec v sobotu
vecer se v Rusku parilo celé Rusko, všecky vsi i mestecka,
velká mesta asi také. Ani nejzamilovanejší Ruska si s vámi
na sobotní vecer nesmluvila schuzku, aby nezmeškala koupání. .

Nejdríve jsem myslil, že jejich koupání je cástí pravoslavné
liturgie, pak jsem zj istil, že to je jen zakorenený národní
zvyk. Snad se opravdu nevztahuje na všecky kraje. My Ceši
a ostatní západníci, kterí jsme se do Ruska za. války dostali,
byli jsme tím velmi prekvapeni a prijali jsme za sVLlj tento
príjemný orientální zvyk jednou týdne se ciste vydrhnout, vec,
na kterou jsme z domu nebyli zvyklí, jak ukáží další rádky.
Zdali pak jsou v tak pekném nádraží, jako je \Vilsonovo, kou
pelny pro železnicní zamestnance (ne pro pana prednostu) ?

Pochybuji. Ale v Rusku jsou pro ne lázne na každé vetší
stanici. Myslíme si, jaká je to vymoženost, když továrník nej
méne amerického rozhledu zarídí u továrny lázne pro delnictvo.

Videl jsem je na Sibiri u továren, ..bezmála stoletých. V každém
mestecku jsou krome tech soukromých baní t~ké lázne, cisté,

pekné a praktické, a je v nich plno i v jiné dny než v sob~u.
Býval jsem návštevníkem jednech z tuctu verejných lázní v Ki
jeve. Byla tam stále taková tlacenice, 'jakou v Praze uvidíte
jen pred velkými svátky nebo ve dnech, kdy se koupou studenti
za po.Jovicní ceny. I armáda v zápolí se chodila od casného
jitra až do noci v sobotu koupat a tak i dustojníci, kterí
voneli na deset krokLl paculí nebo odkoloi'tem, se nevyhýbali
národnímu zvyku. Výjimky z tohoto všeobecného stavu ovšem
pripouštím.

Kdybychom podle telesné cistoty nebo vubec podle cistoty
meli merit kulturní výšku národu a zejména svou vlastní,
tedy bychom zle pohoreli. Náš venkov se koupe pramálo,

i když mu tece nejkrásnejší Labe pod okny. Na venkove u nás
je koupání v rece zábavou mládeže. Po svatbe se naši ven
kované koupají jen nesmírne vzácne, a to bezmála ješte jen
tam, kde se tomu naucili od letních hostí. f{ekl bych, že pro ne
kGUpel má asi zdání nejakého obsceního výkonu. Doma se

vubec nekoupou, nej sou na to· zarízeni. Jediná možná nádoba
ke koupeli jsou nccky, a bývají k tomu úcelu použity zpra
vidla jen jednou za celou zimu, to jest pred vánoci. Náš bo
hatý sedlák mllže mít v klllne brycku a kocár, jeho žena
i piano, ale po vane jsem se marne vyptával. V malých me~
tech je to na vlas stejné. V kolika ceských mestech najdete
obstojné, nic víc, lázne? Na svých cestách shledáte, že vetšina
hotelu je bez koupelen, a najdete-li ji nekde a objednáte-li~
si koupel, musí se koupelna nejdríve zbaviti starých slamníku,
kusu nábytku a zavazadel, protože slouží normálne za skla
dište, tak je vzácne požado-vá.niL.-.V mestech na rec je- plo
várna používána více, díky sportu, koupelny u bytu jsou ovšem
velmi vzácné. Praha je ostudným príkladem naší telesné ne
cistoty. Devet desetin bytu je bez koupelen. V malých pre
plnených bytech je koupání nebo jen omytí tela bud útrapou
nebo nemožností. Ale v bezmála milionovém meste není tolik

vc:rejných lázní, aby se jeho obyvatelé mohli aspon nekolikrát
za rok vykoupat. Vubec zde nejsou ani jediné porádné lidové
lázne, jakými se chlubí každé menší mesto v severním Ne

mecku. Koupání y rece je sportem nebo zábavou, ne výkonem
cistotnosti. Ani maj itelé bytu s koupelnami nedovedou použíti
túo dobroty. N ej castej i slouží koupelna za skladište. Jinde
se koupe celá rodina v jedné vode, pocínaje milostivou a konce
služkou, aby se ušetrilo uhlí.

Tedy z toho, je-li kdo telesne cistý nebo ne, bychom mu
seli pro sebe vyvodit smutnejší záver než zasloužíme. Stejne
jako kdybychom chteli vyvodit nejaký dusledek z toho, že náš
rolník s podivným gustem si nrizuje· hnojište práve pod okny
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a studnu tesne vedle neho. Nebo že zákopová latrina blahé
pameti je pohodlnou a príjemnou architekturou proti záchodum
naveho venkova.

Zdá se mi, že myšlenka, jako by se mela národní kultura
merit spotrebou mýdla, je jen zbožným práním mýdlových
továren a nápad jejich inserátu. Vetšina lidí na svete žije
zcela dobre bez rádného mytí, kterým je jedine koupel. V ital
ských mestech je koupelen stejne málo jako u nás, francouz
ský venkovan se koupe stejne zrídka jako náš, obyvatelé všech
prímorských mest ponechávají pláž jedine letním hostím, jako
se jim u nás plne ponechává reka, a bretanský rybár stejne
nerad vleze do vody jako náš vorar, koupe se jen, ·když do ní
náhodou spadne, jako naši bodrí vltavani, a pak je v stejném
nebezpecí života, protože rovnež ani an nedovede plavat. Soude
podle prepekných obrázku z »La vie Parisienne«, jsou nej
cistotnejšími ženami Paríže dámy z polosveta a neverné man
!lelky, zcela jako v Praze.

Zde práve docházím k záveru, jehož jsem hned s pocátku
netušil. Antiku si predstavujeme jako dobu, kdy seJlidé dabre
vychovaní rádi a casto koupali a nejmahutnejší zdi v Ríme
jsou zbytky cirkt"t a ,lázní. A pri tom byly lázne vrcholkem
antického _ premrchu, strediskem tehdejších požitkáru. Ve
stredaveku se také lidé koupávaU a lázenský život pražský
nám zanechal peknou povest a lazebnici krále Václava. Stredo
vcké lázne mely rovnež tesnou blízkost s pažitky jinéhO' druhu
než jaké mllže poskytnaut mýdla a voda. Pak dlauha a lázních
nic nevíme, v renesanci a pazdejších casech jakO' by vymizely
a až dnes je pa nich hojná paptávka. Ovšem vzhledem k ny
nejšímu peclivému trídcuí práce mají lázne slaužit svému
cistatnému úcelu, kterému neslaužily nikdy. .ení tedy aprávnen
lI~zar, že clavek, aspon evropský, se nikdy nebvazaval príliš
s telesnau cistatou a 7.e ta tedy není nic neprirazeného, když
fC a ni málo stará i dl,es?,Není to padivuhadné, když práve
Rusové jsou (nebO' byli) telesne nejcistatnejším náradem na
evrapské pevnine? S cistatou je ta stejné jakO' s mnahými
jinými projevy kultury, které se v širokém živote neprajevují.
Velká vetšina lidí na svcte umí císt, pakládáme to za kul
turní pakrak, ale velká vetšina lidí necte.

Tedy telesná cistata je nc..:o, z ceho nelze cinit žádné zá
vcry. Jeta ncco asobníha, snad vcc vkusu. ITlavnc je ta
pažitek, prO' který nemá každý clovek smysl a Jehaž neda-
statek je asi narmálem. F. L.

Úredníci a politika.
Vážený pane redaktare!

Nerad abtežuji redakce svými dapisy, ale jako horlivý ctenár
»Pritamnosti«, jsem takrka nutkán priciniti nekolik poznámek
k chystané »úprave« platt"t a pastavení státních zamestnanci'"
Predne bych chtel ukázati k necemu, ceho v dosavadních de
batách bylo úplne zapamenuto. Když tehda pred nekolika lety,
jak známa, komunisté navrhavali demonstrativne valné zlepšení
platll státníhO' zamestnanectva, které dnes, srovnáme-li ta s císly,
jak uvedena byla o platech úrednických v cizine v »Prítam
nasti«, nebyla ani t"k príliš veliké, byla to úrednictva které
se spontanne zvýšení platu zreklo v zájmu státu. Za tut~ státo
tvarnast (které mají koalicní strany plná ústa) se pak úred
nictvu dostala náležité odmeny. Dnes tedy víme alespan cás
tecne, co se na úrednictvo chystá. Dnes také víme, prac
chystané »zlepšení« bylo tak dlauha chavána pod paklickau.
Tak jako v republice s anglickým klidem byly pašlapány zá
sady, o které se celá desítiletí bajovala v Rakousku, a které
byly do znacné cásti i prosazeny, na príklad všeabecné, ravné,
prímé a tajné hlasovací práva, jehož v republice máme pouhý
paskvil, nebo zásadu prímých daní (viz zavedenou u nás dan

z obratu, z luxu, uhelnou atd.), neodvislost saudcovskou aj.,
tak také dávný boj a úrednickau pragmatiku má býti ukoncen
dnešním famósním s y sté m e m jme n o v á n i, jak je v no
vém »požitkovém« systému navržen. Následek ovšem bude, a
tentO' následek je úmyslne chten navrhavateli, že nebude vubec
neodvisléhO' úrednictva, nýbrž jednotlivé ressorty budou ciste
stranické, budou podléhati valebním =enám a bude tu krátce
takavá korupce, jaká byla kdysi ve Spojených státech. Pone
vadž pak pastup bude podléhati jen urcitým cinitelum, budo
nejduležitejší vecí pro postup úrednický nejen stranická prí
slušnost, ale i notná padmazávka, cili vrátíme se k stredo
vekému eventuelne orientálnímu systému kupování úrednických
míst, caž asi je ideál kaalicní demokracie. Je ovšem pro naše
úrednictva velmi charakteristické, jak mála energicky proti
chystanému plánu pratestuje a že potrebovala dosti casu, než
se rozkoukala. Je prirozeno, že kaalicní žurnály a techto vccech
píší nadmíru opatrne, ale prece nezaprely, že i jejich vlastní
úrednická sdružení v té palévce nalezla chlupy. Ješte že vcas
utvarila se »Národní strana práce«, která nedá tak snadno strciti
úrednictva do pytle, který naše koalice šije. Je ovšem pouhou
sebeochranou (nemluve a stavavské cti) pod por a vat i tu
str a n u, k t e r á t o s ú r e dni c t v e m p o cti v e mys Ií.
Tech, kterí za malé zpropitné slouží stranám, které je bijí,
nebude tak mnaho.

Váš
dr. J. P.

Knihy redakci zaslané.
Anatole France: Balta:::ar a jiné povídky. 5. svazek SpiSU

Anatola France, jež vydává Fr. Borový v Praze. Parádá
Eduard Bass. Preložila M. Úlehlová-Tilschov,í. V edici »1'an
theon«, vzorné vydání spisavatelu domácích i cizích. V úprave
A. Chlebecka. Stran 186 za Kc 12'50.

A. P. Šlechta: Jan Šlechta ze Všehrd (1466-1525) a jeho
rod. Pametní spis k ctyrstému výrocí jeho úmrtí. Díl 1. Rodo
pisných razhledú díl 4. S prílohou: Pí'ehled a doplnek listáre
Jana, Šlechty ze Všehrd, již pro tisk upravila dr. Vera Kosinová.
Nákladem autorovým. Stran 170.

Marie Majerová: Den po Tevolllci. (CO' jsem videla v S. S.
S. R.) S fatografiemi. Nákladem Komunistického knihkupectví
a nakladatelství v Praze 1., na Perštýnc 6. Stran 320 za
Kc 22'-.

J. Stalin: O Leninovi a leninis1lttL Nákladem Komunistického
nakladatelství a knihkupectví v Praze. Preložil B. Jílek a A.
Kamenický. Stran 128 za Kc 8'-.

G. 1\.. ChesteTton: MHiJ, který byl príliš živý. Preložily St.
Jílavská aJ. Procházková. llustroyal a vyzdobil Zdenek Krato
chví1. Nákladem »Razmachu« v Praze II., Voršilská 3. Stran
184 za Kc 21'-.

Anatol France: Pod jilmem. 1. díl »Historie našich dnu«.
Sebrané spisy Anatola France, svazek druhý. Porádá Edu
Bass. Preložil Adolf Velhartický. Nákladem Fr. Borového.
Stran 200 za Kc 12'50.

Jaroslav Karásek: Ve sportu. (Nekolik uprímných slov dáv
néhO' prítele spartu.) V Drne, nákladem vlastním. Za Kc 1'-.

Wladyslaw St. Reymont: Rok 1794. Poslední rok republiky.

Histarický román. Preložil a vydal St. Minarík, Smíchov,
Tichá 9. 1. sva,zek SpiSll W. St. Reymonta. S obálkou Cyrila
Boudy. Stran 404.

Jaroslav lI'ulka: Prátelé a smírení. Pavídky z let 1923-24.
Tretí svazek knihavny »Hosta«. Nákladem Václava Petra
v Praze-Dubenci, Sacharská ul. 334. Obálka Cyrila Boudy.
Stran 64.


