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Politika

d, Peroutka:

Proc nejdeme k socialistum?
II.

:R.ekljse:n, že sotva lze pochybovati o tom, že v bu
cnosti budou prosazeny základní ideje sociaht!cké,

dal jsem na jevo, že zejména. inteligentní a vzdel~ný
vek by o tom nemel pochybovati. Proc! tedy neJde-

k socialistum, proc s: nedáme ríkat »soudruhu«
ho »bratre« a proc uvažujeme o nejaké nové strane?
ení v nás bad nesnášelivého, nervosního individua
mu? Jsme jako ti ježci z Schopenhauerovy anekdoty,
erí zmrzli proto, že pro své ostny ne:nohli se k sobe
'tuliti a zahráti se? Trpí ona vrstva, o níž zde mlu
m, typickou neschopnosti pridat se k nekteré strane
mít na necem opravdovou úcast?

emecký spisovatel Otto Flake napsal ve své knížce
onec revoluce« tuto správnou vetu: »Utopií není

kutecnení socialismu, nýbrž omylO' hodine jeho prí
du.« Nekterí dogmatikové nenávistne vytýkají li

ralismu t. tzv. historický smysl. )Verejne pusobící
ovek, jenž stojí pred nejaký:ni vážnými úkoly, n~
"I by se za nic na sv~te dáti o~lákati ~od.o?O~O ~~

ického smyslu. Cetl Jsem kdys: v soclahst!ckem 11
e clánek o Karlu IV., kde na konec bylo vyjádreno
prímné pohoršení nad tím, že tento otec vlasti .ne~yll

ialistOll.Tuto historku prijmete jako doklad, k Jakym
tastrofám to vede má-li nekdo pero v ruce, ale ne

'sponuje-li tak zval~ým his~orický:n ysmy~l:n;. ~ejsme
ialisty, protože dnes neJsou splneny .1es.te:ysechny
mínky pro príchod socialismu. Rekne-h nekdo za

o let s hanou o nás že ti lidé, na jejichž hrobech
va roste, nebyli so~ialisty, jeho hanlivý prízvuk ne:
de oprávnen: býti ci nebýti socialistou znamena

našich pomerech neco zcela jiného než to bude yzna~
ati za sto let. Ona bytost za sto let snad uz am

bude umeti oceniti onu zvl:áštní smes našilch po:nerú.
eknu proste: v r. 1914 bylo by bývalO' bláznovstvím

ti revoluci' prOti RaJ<.OUSKU.R0! nYl ~ vsaykP_
1a reální plán a dl. Nejsme soclahs~y,. po~evadz ne
rí:ne, že již dnes bylo by možno udrzet! svet, v cho~u
am: pouze socialistickými. Vidíme,. že ~USI tu pu-
iti ješte mnoho sil z t .. zv. star.e~O'ysveta, y~by se
hno nemzpadlo. Kolekt!vum se Jeste nenaucllo vy
ávat všechny ty práce, jež dnes koná jedinec; ko
ivum nebylo ješte ani zcela vych(~váno pro zo~po-

dnost. 'i.. bude kolektivum vychovano, bude otazka
'aIis'.u zcela jiná. Nejsme socialisty ~ to~~ duvodu,
považujeme za svou povinnost spolu?usob:t! k tO'~u,
y nebyla horempádem všechna tradiC: hozer:a pres

bu Neveríme že lidstvo jen tak muze se pres noc
titi' všeho, co' duverne zná, a oddati sey n~cem~,
je zatím jasné jen v ~nih~c? Vím, ž~ s te::uto na
y mohli bychom dobre byt! na prave:n kndle ar:

'cké Labour Party. Ale kontinentální socialismus le
atický, neposkytuje svým prívržet;cut;; y.dostatec:

vobody ducha, a to je asi ta hlavlll 1?n.cma, proc
'deme k socialistllm. Otázka forem soclal:smu bude
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vyžadovati nejsvobodnejšího zkoumání: naše dnešní
socialistilcké strany nedávají dosti svobody k tomuto
zkou:nání. Ctete-li knihy nebo reci anglických sociali
stu, musíte ustavicne 'obdivovati jejich skvelou svobod
nost ducha; vidíte tu, kterak svobodný rozum od
vážne slézá problémy, kterak býti socialistou znamená
tu volne mysliti. V našem sociálismu vyžadují ,od vás
ponejvíce, abyste se dal privázati k nejakému starému
dDgmatu jako kráva na kolík. Duch svobodného zkou
mání 'tu není zarucen. Není vá;n dovDleno videt
všechn~ 00 vidíte; nebo to musíte aspoIl. ze stranické
discipEny zamlcet a tvárit se, že nevidíte nic. Je možno
uvésti výmluvný doklad této nesv'obody ducha: sociál
ní demokrél!c:e, to je všeobecne známo, opustila v praxi
orthodoxní marxismus témer úplne. Pres to neodhDd
lala se ješte otevrene zrevidovat tyto staré ideály.
V kráme vám prodávají samé revisionistické zboží;
ale ve výkladní skríni musí stát stará figurka Mar
xova. Zeptáte-li se VUdcll, proc venku jsou ohlášeny
jiné veci než mužete uvnitr obdržeti, odpovedí vám:

milý pane, clovek v politice sice mllže a dokonc: má
všechno vedet, ale nemusí všechno povídat; nemuzeme
všechno ríci pred svými volici. Kdyby dnes nekdo
v sociaEstické strane se oddal opravdu svobodné:nu
zkoumání otázky socialismu, pak mu budou místní .or
ganisace odhlasovávat projevy neduvery. To jest d~
vod proc vidíte orthodoxní škrabošky na zcela reVI
sio~istických obl'icejích. Ta okolnost, že sociální de
mokracie se stále ješte vyhýbá ríci uprímné slovo o re
visionismu, svedcí o tem, že není tu svobody myšlení.
Anrrli<:ký socialismus :strhu je opravdu svou intelek
tuální atmosférou' zde jsou lidé s opravdovou ;nyšlen
kovou vášní a myslí se tu, až jiskry odskakují. Pri
anglickém socialismu, nad takový:11 Macdon}ldem, ~:l1l~
site vzpomínati na náš realismus. Ale v naslch soclah
stických stranách by vás nutili, abyste pásli nekolik
malých myšlenek na louce delnické trídy. Naše sociální
demokracie vubec nestojí príliš o inteligenci a není za
tí.žena nadmernDu zálibou v ní; nanejvýše jí ješte do
volí, aby se vyskotacila v nejaké revui, která je se s,~ryaO
nou spojena volnými p,?uty .. :Ta~o st:ana. prole~,ar.t;
zvykla si ponekud na roh poltt;cke burzoasle: staCl JI,
že na základe delnických zájmu a odborových hnutí
získává volicstvo prostredky celkem jednoduchýmiy a
starými. V té strane není myšlení v kvetu .. J~ vse
obecne známo, že teoretická práce se tu pestUJe ,.len v.e
velmi nepatrných rozmerech, pokud to nevadl p~h
tickým a hospodárským praktiku~:.,. Cas O? casu. sICe
vyrazí nejaký intelektuál strany vyknk: »Vlce teone!«,
ale nad tí;n voláním se brzO' zavrou vody.

Každá nepredpojatá inteligence uzná, že otázka so;
c:alismu v této dobe je experiment a že se na to mus~
jíti metodami experi~entu. N a~i soc~alisté. t~pí me~1
sebou pouze toho, kdo dá~á ..n~ Jevo, ze ~ocla1:smt;-s ~e
dorrma a že se na DOmUSI .lIt! metodam1 dog:nat!cky
mt Uvedomíme-li si, že neco je experiment'y,dovolíme
zajisté svobodné zkoumání. InteNget;-ce touZI po SVD
bodném zkoumání všech otázek. NeJde:ne ~edy k so
cialistum, ponevadž nám nepo~kytn.?1!- dost! ysvobody:
ducha. Ideálltm inteligence v teto veCl vyhovel by aSI
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útva~ po?obr:ý anglické skupine Fabianu: jest to ona
skup ma mtehgence, která dodává delnické strane zá
s~bu argu.:ne~tu a která na druhé strane chrání ji
pre~ utopIemI. Jest to neco podobného, jalm náš b}'
valy real:smus.
v Druhý duvod, proc nejdeme' k socialistum, je ten,
z:,}~tím se jeví stranami f)ríliš trídní-:ni. O tom
pnste.

Raníky a vecerníky.
KdyŽ' pred válkou pocali vycházeti první vecerník

(byl ~o Vec~rník ~ráva L,idu), znelo t-o zcela nezvykle,
a byh mnozl, kten takovy nazev odsuzovali jako zcela
n.eobvyklý. Dnes vecerníky jsou nejrozšírenejším tv
pe~ nov~n - po~u~;lj~me-~i dle J?octu výtisktl. Jsou~li
ralllky rady, udrzuj!-h pacet svych výtisku všedního
dne :nezi 1O-20.0?0. (Praha).;, jsou vecerníky (na pr.
~es~e Slovo\ ktere jdo~ do clsel daleko vyšších; Ve
cerlllku Ceskeho Sllova je dnes již hodne pres 100.000.

Jde však o ruznost povahy ranních novin a vecerní
ku. Prosté srovnání nekolika raníktl a vecerníku ukáže
již, jak se liší formou, obsahem dikcí výberem slov
látky, obrázku atd. A prece oba' typy ~ydává táž stra~
na, tatáž tiskárna, redakce obou sedí tesne vedle sebe
ne-li v jednech místnostech. Na první pohled pri tom~
to sro~nání je~t vidit~lno, že vecerníky píší o vecech,
o kt~rych se d!p\lo:nattcky mlcí v ranních jimž se pri
SL~ZUjej~ksi oficielnejší a ofkiosnejší po~er k výkon
nemu vyooru strany. Proto ve vecerníku myže se ríci,
co nesmí se ríci nebo nanejvýše jen smí se naznaciti
v, ranícíc~. P'oliticky, ideove cerpají vecerníky z ran
lllch novm. Jenom že toto stanovisko své strany pod
trhnou, doprovodí silnejšími .slovy, štavnatejšími nad
pisy, hrubším výberem typografický'ch typ&. Bylo to
ve :recerníku - již tím se casto naznacuje, že se tu
plne netlumocí stanovisko nejvyšší linstance strany
nebo že nikdo nes:ní se horšiti, byl-li útok proti nemL~
ve vecerníku. Mají tudíž daleko volnejší pomer jaksi
smluvenoLt menší odpovednost. Sledujeme-li výber lát
ky, stlacují vecerníky pasáže politické. Aby to však vy
nahradily, užívají silnejších slov, lapidárního strucného
lícení. In politieis: vecerníky naše mají již jednou pro
v.ždy j~kousi gen~rál~~ absoluci p;0 to, ICO .píŠí o poli
hce. Latku hledaj! spise v sensac!ch, obrázcích senti
mentálních pasážích, sportu a hlavne v soud~í síni.
Ale ten dumping, který provozují vecerníky s politi
kou, provozují i s touto ostatní látkou. Mluví-li raní
ky jaksi jménem strany a politiktl, hledí vecerníky jen
získat co nejvíce ctenártt a Pf'Oto odkládají ohledy
které - ac nerady - musí si ukládati ranní \listy zí~
skat co nejvíce ctenártt, uzpttsobit se jim, treba za ~enu
zmelnení devis strany, za cenu odsunutí jasné for:nu-
la'ce názortt strany. -

Jest otázka, dává-li se právem absoluce vecerníkum
otázka, je-li jejich odpovednost menší než listu ran~
nkh, ústredních. Vecerníky urceny jsou Pf'O venkov
pocet jejich ctenáru jest jiste vetší než u listu ranních:
Zdálo by se, že jest tu odpovednost vetší, ponevadž se
tu mluví ku vetšímu poctu, mluví se k lidem na ven
kove. Naopak. lVecerníky ukazují, jak musí strana
zhrubnouti ve svém hovoru, poklesnouti ve výberu
slov, operovati klackem místo argumenty, aby vnikla a
se uchytila. Ríká se: Ed jest dobrý. Jak tedy pak vy
svetlíme zpusob psaní vecerníku? Jest to vhodný zpu
sob psaní ve vecernících, vycházíme-li z presvedcení,
že tento lid, který je cte, jest dobrý? Potom vecer-

níky by stavely toto stanovisko na hlavu: jsou špatné.
obhf'Oublé, jest v nich jaksi tedy vyslovena vttle kaziti
tento dobrý lid. Anebo jest spíše opak pravdou: lid,
to nen~ abstraktum, jsou to lidé, kterí mají libustky
dobré I špatné, lidé, kterí radeji si .prectoupibntní
soudnicku než kulturní úvahu) košilatou hist6rii než
politický úvodník, a vecerníky to berou za nezmenitel
~ý Ja~t, k~er~ r:epo.!<ouš:;jí se zt;Ieniti, nýbrž jej upev
nUj! tr:n, ze jej zaraZUj! do sve kalkulace: ne vycho
vávat, zmenit k lepšímu, ale vyhovet, vyhovet, i když
nad požadavky ctenártl možno krciti ramena.

Tato ruznost vecerníku a raníku, kterou bylo by
m,o~~o dokázati radou výstrižktt, kdy raníky se snaží
bytt jakž takž slušn},mi, protože jsou oficiosnejší, a ve
cerníky .a;gumentují již hlucneji, necítíce se vázány
touto oflclelností svého poslání, ukazuje na dvojí loket
v nazírání tech, kterí jsou spolecným vydavatelem
'Obou typu techto novin.

K.T.

Proc nejsem v nekteré strane?
(A n k et a.)

Vážená redakce!

V Praze XI!., dne 26. cervna 1925.

Dovoluj i si též nekolik strucných slov k ankete:
1. Nejsem v politické strane, protože
a) »s tát o t vor n é« s 't ran y ucí verit, že duha má jen

pet barev. které se dohodly, že budou harmonovati, a vyhlásily

klatbu každému, kdo by se opovážil tvrdit, že je duhových barev
šest nebo sedm nebo že nekterá barva do duhy nepatrí. Z toho
se udelalo dogma, zahalilo rouškou nezbytného prospechu ná·
rodního a vytvorila diktatura petky. Ty strany postupne zdis·
kreditovaly vše, co nám bylo po prevratu drahé: svým neomyl·
nictvím, problematickými zákony (kmetské soudy, restrikce), ne·
uprímným stavením verejnosti pred hotové veci, jež se pred
tím zastíraly nebo i lžive dementovaly (restrikce), isolací pana
presidenta, ostudami, stupJ"lOvanou politickou a kulturní reakcí,

politickým klícem, vtírajícím se drze do spravedlnosti, do umení,
rozvracejícím úrednictvo, odporným handlov,áním v nejváž.
nejších sociálních i politických vecech, naprostým ignorováním
kritiky (strelnice v Brdech). Petka je režim umínený, absolu
tistický, nenapravitelný. Obvinujeme koalici a zvlášte Petku,
že ubila duveru v cistou vládu v tomto státe a v širších

vrstvách budí i chlad a lhostejnost ke všemu, co souvisí s vla
stenectvím. Pozorujte ty mrazivé národní svátky (28. ríjen!)
- je to snad jen vina zmaterialisovaného lidu? Neverím 
je to zdiskreditované, zmonopolisované vlastenectví a »státo·
tvornost«.

b) V o p o s i cní c h stranách nemá myslící clovek také, kam
by hlavu složil (stupidnost komunistu a prostoduchá krátko'
zrakost živnostníku.)

2. Volil jsem jindy z patera zla to, které se mi zdálo nej
menším, sociální demokraty (po rozluce s komunisty), ale dnes,
dojde-li k t. zv. volební »reformne« a expropriaci hlasu,

3. vhodím do urny i já prázdnou obálku, leda že by koalice 
u níž je vše možno - si chtela privlastnit i ty prázdné hlasy 

pak by nezbylo než nejít k volbe a zaplatit pokutu.
Ale ta vec je opravdu príliš vážná, a myslím, že by bylo

dríve nutno nejakým zpusobem do krajnosti se snažiti o za
mezení onoho neslýchaného násilí, hodného snad fascistu, ale ne

republiky, která si napsala tak krásná slova v celo ústavní
listiny! Bylo by nutno ve r e j ne vzbudit diskusi o veci, použít
všech zákonných prostredku, a svalit všechnu zodpovednost na
ty, kdož nás vyprovokují. Ale je nebezpecí v prodlení! Znáte
prec: zatím co Rím uvažoval, Saguntum padlo; zatím co ve-
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deme uprímnou a: dobrou anketu, koalice si PQtichu pnpraví
zákon,promrská a odhlasuje - znáte tu parlamentní techniku ...

A stejne naléhavé je i z a 10 žen í n o v é str a n y. Ne pro
tomisaci,pro ,ctižádost jednotlivetl, ne pouze stavovskou stranu

úredníkll,ale dosti silnou stranu tech, jimž není naše svoboda
a poslání prázdným slovem; stranu rozumné politiky cistých
rukou a uprímné snahy, která by odvedla z koalicních stran
wechny,jimž je tam nevolno, spojila opet trosky starých pokro
kových frakcí (Modráckovcu, starých realistu), získala plodné
práci ty, kdož musí utráceti schopnosti v negaci, analyse.
Bude-Iitaková strana založena, dám jí všechen svuj volný cas
a všechnysvé síly a chci být jej ím nezištným doživotním pro
tým vojákem; protože i mne vrátí víru v obrození.

S veškerou úctou
JUe. E. St.

*
Pane redaktore!

Tri o t á z k y. Na zásadní tri otázky, položené bezpartij ní
inteligenoív 23. císle Prítomnosti, bylo by lze odpovedeti jed
noduše.Ad 1. nejsem ~v žádné strane proto, že jsou všecky prí
liš porušeny a ztratily svoje poslání, ad 2. proto mi nemuže
žádnábýti nejbližší a ad 3. proto nemohu voliti. Ale nelze tak
strucne odpovedeti práve proto, že jde o vec zásadní, v níž
prakticky težko lze nalézti správné kriterion.

Ad I. a 2. - Že jsem mimo strany, nepokládám pro sebe za
príhanu. Spíše bych tvrdil, že je hanbou pro intelIgenta, tedy
clovekaschopného samostatného premýšlení i úsudku, je-Ii spo
kcjeným straníkem, nebo nespokojeným, ale stejne mlcícím.
Vstup do nekteré politické strany není pro me vec - tak príliš
prostá.Obsazování vlldcích míst ve stranách a sestavování kan·
didátekdeje se bez vedomí'tstranníku, kterým se proste predloží
hotovávec a mlceti. Program dnešních stran jest kusem poti
'teného papíru, hodícího se ješte jakž takž jako agitacní pro
stredekpro nepremýšlivé stádo volicu. Koalované strany socia·
listické zapomnely na význam socialismu, protože politické
kšeftování vynáší stranám, tem více.

Národní demokracie se zmítá stále vlasteneckými krecemi,
k nimž štafáž dustojnou obstarává dobrý obchod, výnosný
plumysl, bankovní kapitál a Sokol. Zemedelská strana se

volicstvem mnoho párati nemusí, protože jsouc stranou
ministerskéhopredsedy dosáhne vždy svého a na program muže
kašlati. Lidová strana za pomoci sVÍckových bab na minister
ských kreslech a agitátoru na kazatelnách udržuje království
boží v republice. A komunistická strana zapomíná, že jistejší
jsou dve vlastní nohy než vzdálený podsta'[eo., Nemecké, ma
darské, živnostenské, ludácké a ostatní osobní strany pro mne
nepricházejív úvahu.

Všechnyistrany dohromady tvorí politický chaos non plus
nitra, jehož nemravnosti se není co diviti, jíž však akceptovati
nelzeobcanu vedomému svých práv. Dnešní politické strany

ati1yúplne vedomí svého poslání i vedomí odpovednosti ze
cinnosti svému volicstvu. V každém jejich úkonu jest hle

~isobecký boj o politicko-stranickou moc, o udržení· mandátu
a ministerskýchkresel pres hlavy stranníku. O plnení programu
neboplnení požadavkl't obcanstva není s nimi reci. Navzájem si
nadávají,avšak zacne-li se jeviti nespokojenost urcité cásti ob
canstva, sjednotí se za nejaký ústupek-kšeft na zákone na
ochranu republiky, za kterou se ony pokládají, na zákone ná
hubkovémnebo volební novele a delají si své dále. Lid, obcan
tvo jest jim materiálem, který má právo držeti hubu a udržo
ti je u plného koryta'.
Za techto pomeru nemuže mi býti vstup do ,politické strany

dálostí,jež se zacne j skoncí podpisem prihlášky. Musil bych
nejdríve míti duvod, I proc o tuto prihlášku požádám. A tento

'vod mltže míti koren jedine v presvedcení, že ta neb ona
ana mi vyhovuje morálne, stavovsky, sociálnepoliticky, náro-
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dohospodársky a kulturne, krome jiných požadavku méne kar
dinálních. Presvedcení takového mohu získati pouze apliková
ním ,programu strany a jejích cílu na její cinnost anebo naopak.
Kdo si ovšem precte p.(ogram politické strany a cte svuj orgán'J '

jediné strany I tomu sr konecne. moc ned~vím, že ve. své strane
jest i do jisté míry spokojen. Politictí stranníci nesmí sami
premýšleti, to ,za ne ciní vedení strany - prý \-, a když si to
nesmí vlastne dovoliti ani poslanec, at prostý clen drží hubu
vubec!

Konecne jsem státní zamestnanec a ježto každý jiste krome
pohnutek všeobecných jest. hnán ke stanovisku »mimo strany«
do jisté míry ~ svým povoláním, stací oba prosincové zákony
státnezamestnanecké, abych ztratil chut i potrebu rozmnožovati
pocet strannÍku koalovaných stran nebo se cítiti nekteré z nich
blízkým. Nelze proto než býti bezpartijním a z týchž duvodu
nelze mi ríci, že by mi mohla která dosa:y:adní strana býti nej
bližší.

Ad. 3. - A pri volbách, které mají býti prísnou zbraní volic
stva (stranníku i nestranných) proti prehmatum dosavadních
»zástupcu lidu«, které však v dusledku vázaných kandidátních
listin a volební novely nemohu pokládati za seriosní výkon ob
canského práva, jest postavení inteligence mimo strany težké.
Správné stanovisko obecne platné jest pm me, že je nutno, aby
inteligence byla bezohlednou ke koalovaným stranám, když tyto
jsou více než bezohledny k obcanstvu. Specielne nastávající
volby jsou místem, kde jest nutno uciniti pres koalované strany
hodne tlustý škrt a nenechati na sebe pusoo.itti sentimentální vý
klady prolhaných stran, které jsou schopny pro svuj zisk slíbiti
všechno na svete! Nelze cekati, \.až jak se pomery utvárí, jak
mnozí ríkají! Nelze dobre srovnati s obcanskými povinnostmi
nevoliti. A prece jest nutno použíti této- jediné, trebas dnes tupé
zbrane! Jest dvojí možnost: bud nevoliti vubec, nebo voliti ne
kterou z krajne pposicních stran, aby konec dnešní koal1cnÍ
oligarchie, která politické strany tak znemravnila, byl jistý.

V Košicích, 20. VI. 25. F. Srámek.
*

Vážený pane redaktore!

Když jste se ptal v minulém císle, proc nejsem v nekteré
strane, nemyslil jste patrne, že by Vám nekterý ctenár odpo
vedel rozjímáním o demokracii, socialismu, liberalismu, konser
vatismu a o ostatních ismech. To ponechme oficiálním intelek
tuálum politických stran, kterí mají správnost názoru na tyto
otázky; v pachtu, jako mel muj dedecek panskou louku. Reknu
Vám tedy, proc nejsem v nekteré strane, jako každý prllmerný
volic, který se rozhlíží kolem sebe a nemá oci zakalené stra
nickou príslušností, nebo nešilhá-Ii po teplém míste.

Tedy sociálním demokratem nejsem, protože je mi stranou
príliš trídní a její program mi leží na srdci jen potud, že
uprímne preji všem delníkum, aby jejich mzdy stouply na sluš
nou životní úroven, aby dobre žili za svou práci, mohli se vzde
lávat, a chodí-Ii do biografu, vubec jim to nezazlívám - naopak.
Kdybych však byl sociálním demokratem, nebo tl1to stranu volil,
pa,k bych delníkúm pomohl asi tolik, jako kdybych ve snaze
pomoci Amundsenovi pred zmrznutím topil doma ve svých
kamnech. - K agrárníkum mám vztah jen v tom, že pestuji
za oknem kvetiny a sakruji s nimi, když neprší. - O kleriká
lech bych rekl totéž, co onen profesor, když se ho ptali, proc
že není komunistou: »To byste se mne mohli také zeptat, proc
nejsem tehotný.«

Strana! národne-demokratická jest mi nejbližší, bohužel jen
dle svého prvotního programu, který leží necten a zapomenut
vudci strany; nekde v koute. Životní oprávnení této strany jeví
se pouze V, tom, že jest nutno pro udržení koalicní rovnováhy,
aby nekdo tleskal dru Kramárovi a zasílal telegram)'! k svátku
pí. Kramárové. Jiného programu ~ této strane za dnešních dnu
nelze nalézti.
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Ale zkrátka: nejsem v žádné z koalicních stran, protože vláda
tcchto stran znemožnila a prímo sesmešnila vážnost parlamentní
práce, vydala zákony, jimiž omezila svobodu svedomí a slova
(!ta ochranu republiky a tiskový), zmobilisovala si urcité
obory státní správy (klerikálové - spravedlnost, csl. soc. - že
leznice a pošty), znásilnila volice vázan)'mi kandidátními listi
nami, chystá se znásilniti volí~e volební reformou, zachází
s ústavou jako s kusem papíru, ·vhání pomocí restrikce úredníky
do svých <tábori'i- a není vubec možno vyjmenovati vše, co
ucinila, pri cemž bourila se krev poctivých obcanil platících dane,
plynoucí do bezedných pokladen stran, které oplývaj í nekonec
nou touhou po teplých a výnosných ftmkcích. - Oposicní strany
postrádají v prvé rade státotvornosti a staly by se behem ne
kolika dnu stejnými, jakmile by se dostaly k moci.

Prn volbách odevzdám ·bílý lístek. Jsem presvedcen, že jedin,í
cesta k náprave vede pres bílý lístek. Jsem snad optimistou, ale
doufám, že kdyby ceské strany nezískaly vetšiny v par1amente,

·pak by se snad vzpamatovaly. A republice by to neuškodilo;
neverím takov)'m tlachum (jako pos!. Hajn veril v Bratislave),
že kdyby v ceskoslovenské vláde byli zastoupeni Nemci dvema
ministry, zvolili bý si tito Habsburka za krále.

Chtel jste uprímnost, pane redaktore. Zde ji máte, snad po·
danou bez rukaVlicek.

Váš oddaný H.
*

P. T. Redakce casopisu »Prítomnost«
v Praze.

Na Vaše tri otázky ankety »Proc nejsem v nekteré (politické
strane" odpovídám:

1. Od likvidacé ceské strany pokrokové nemohu se z násle
dujících duvodu stranicky orientovat: Ke vstupu do nekteré
strany socialistické brání mne pocit, že nejsem do té míry socia
listou, bych nosil legitimaci té neb oné soc. strany. Z ostatních
t. zv. stran pokrokových mne nevyhovuje žádná. N á r. dem o
k r a c i e pro svoji dvojí tvár (bezkarakternost), skryté i zjevné
nekalé útoky na presidenta Masaryka, snahu orgallisovat vše,
volnomyšlenkáre vedle katal. páteru, národní hnutí vedle nem.
židovských fabrikantu, antisemity a ceské židy, dále prímo
svatý kult dra Kramáre atd. Str a n a a g r á r n í pro svoj i
nenasytnost a bezohlednost vuci všem složkám národa i státu,
pro snahu uchvátit moc (peníze) za každou cenu atd. Str a 11 a
ž i v n o s ten s k o - s tre d o s t a v o v s k á pro pol. bezprogra
movost a pochybný charakter vedoucích Lidí.

2. Nejbližší je mi strana ceskosl. socialistu.
3. Pri posledních volbách do Nár. shromáždení jsem volil

ceskosl. socialisty.
Poroucím se Vám

s veškerou úctou
J. E., maj. cihelny.

~
Pane redaktore!

Jsme obdareni mnoha stranami politickými. Výber jest nej.
hojnejší. Strany programu všech smeru a odstínu. Program
ni:kterých sahá ke hranicím státu, program jiných jest mezi
národní. Každý si muže vybrati podle svého vkusu, založen!,
názoru a svých životních hospodárských podmínek.

Oposicními stranami se nebudu zabývati, nebot jsou z cásti
jinonárodními a protistátními, rovnež jako strana komunistická.
Výjimku ciní strana živnostenská, která jest sice oposicní, stojí
však na pude st,Hu a její program jest úzce stavovský. Tak
možno uvažovati jen o stranách všenárodní koalice. Vylucuji
lidovce, jejichž ríms k): program považuji za prežilý, a stranu
republikánskou, která rovnež, jako živnostenská, jest stavov
skou. Zbývají na konec jen strany socialistické a strana nár.
demokratická. Programy techto trí stran jsou pekné, prijatelné,
pokrokové, uznávají principy demokracie (pri tom nedbám zlých

jazyku, které tvrdí, žti strana ceských socialistu jest dosud bez
programu, který bezútešne již skorem po 30 let hledá). Jsou
státotvornými. Zájem státu nad stranami. Na té zásade spocívá
koalice, které jsou svereny osudy tohoto státu.

A já nejsem prece v žádné strane. Programy? Zájem státu
nad stranami? Vizme ciny. Program jest vejickou. Ve skutec
nosti platí u stran vládnoucích nevyslovená, ale dusledne pro
vádená zásada: zájem stran nad státem! U stran tech však ne
vládne tak docela divoká konkurence k získávání všemožných
výhod pro sebe. V tom ohledu jsou si naše vládnoucí strany
již tak vedomy požehnání distribuce, že vyloucily volnou soutež
a zavedly »klíC«. Kartel. Vše podle klíce. Koncese, subvence,
mekkoucká místa, nádražní prodejny novin, ba myslím si, že
podle klíce rozdelují i aféry. Objeví-li se nejaká aféra celou
svojí povahou docela ncpolitická, prece se postarají o to, aby
ji nekteré strane pridelily. Že však mimo to, mimo kontin·
gent, urvou strany ješte tajne nejakou výhodu, svedcí o tom
potmešilé hrozby ostatních spojencu, že to »píchnou«, že o tom
dobre vedí... Z velké cásti nereknou ovšem nic, nu - a za
darmo to asi také nenÍ. Pri tom jsem obrnen proti námitkám,
že tak se jeví demokracie. Doklady jsou casopisy - orgány
stran\ - které skorem každou koncesi, kterou získá druhá poli
tická strana, prohlašují za težký precin na statcích národa a
státu, at duševních, neb hmotných. Ovšem, tak deje se jen pro
nás diváky, jinak »my jsme se dohodli, že se dohodneme«.
Demokracie stran dnešních jest tedy neuprímnou.

Gentlemanství stran? Jsem státním zamestnancem.
V roce 1922 odhlasovala vládní vetšina prosincový zákon, kte
rým nám zmenšila platy. V duvodové zpráve praví senátor
Pánek (za vládní vetšinu) asi toto: »Platy zmenšujeme v tom
predpokladu, že drahota bude klesati. Kdyby však drahota proti
ocekávání neklesla, nebudeme váhati ani okamžik, abychom
tento zákon napravili.«

Drahota pocala ihned stoupati. Všechny vládní strany svornc
prohlašují ve svých casopisech, že jest treba náprava a nedelají
,nic. Kde jsou prekážky? Vždyt tomu chtejí všechny strany.
Proc se tak nedeje! Proc? Státní zamestnanci ma.jí dosud hla
sovací právo a jsou dobrým a vydatným licitacním artiklem
pro príští volby. Co by se jim pak slibovalo? Že trpí admini·
strativa? Že dobrá administrativa jest základem demokracie?
Zájem stran nad státem.

Srovnávám, usuzuji. nezapomínám. Výsledek jest, že nejsem
organisován.

A prece chtel bych býti v politické strane. Chtel bych býti
dobrým, oddaným straníkem. Prostým vojákem v armáde.
Kdysi jsem napsal do jednoho nestranného casopisu clánek,
který koncil takto: »Máme mnoho politických stran, schází nám
však ješte jedna strana: strana inteligence a sociálního po
kroku. Myslím, že bývalí realisté a clenové byvalé moravské
strany pokrokové nerekli ješte poslední slovo.« Poslední vetu
redakce toho listu škrtla. -lim.

•
Vážený pane redaktore!

Již dríve chtel jsem k Vašim clánkum o organisování inteli
gence a jejím pomeru k dnešním stranám napsati Vám a všem
pp. prispívatelum: »Pánové, mluvíte ze snlce mnoha tisícu 
tisícu tech, jimž politický život nemá býti v prvé rade lho
stejným, avšak kterí ne zcela svojí vinou stali se lhostejnými
- a treba také nevolí!«

Veru nebude jistc vhodnejšího predmetu k diskusi a sta
tistice, než stanovení pomeru treba polointeligence a inteligence
k dnešní politické konstelaci.

Prominte tedy, když i já dovolím si odhaliti své politické
útroby.

Proc nejste v nekteré dnešní polit. strane? - Ovšem jste sice
ješte mlád, treba ne zcela inteligent, avšak jste prece zcela
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ávnen i schopen utvoriti si svuj »svetový názor«. Vstupte
do nekteré z tak cetných stran a stranicek - na vybrání

e dost - ba tolik, že volební reformou nutno již další líhen
ezit.

Premýšlím - a odpovídám tak zcela od srdce. Nejsem orga
ván v žádné strane, ponevadž s jich programem, resp. pa
m nesouhlasím. A mám skoro nckdy dojem, že dnešní

ny nemají vllbec programu a když, tedy predstíraný, falešný.
emohu souhlasiti s žádnou politickou stranou dneška, po

vadž v jich postupu vidím príliš mnoho neuprímnosti k jejich
mum a velice málo smyslu pro reelní práci.
Zaji~té, vážený pane redaktore, nebudetr hledati u triadvaceti

o mladíka nejaké osobní zkušenosti v politickém Babylone
prominete tudíž, nevyjádrím-li svuj pomer k jednotlivým
anám urciteji.
Samostatný celek tvorí ovšem dnešní strany koalicní, t. zv.

totvorné. Je nutna koalice, ale její práce mela by býti rízena

otevreným hledím, poctiveji. K cemu to balamucení straníku
méne smluvenými úspechy? K cemu ta snaha umlceti

ldý hlas proti? - Premýšlím - a zdá se mi jasno. Tisko
zákonem a zákonem o volební reformc má se zaruciti

ní a pevná posice koalicních stran. Jak divne zní pak
mkovo heslo: »~dohodli jsme se, že se dohodneme. -« Po

bujeme jako soli rozumné oposice, o dnešní t. zv. oposici
a reci.

Težko oznacit, která strana je mi bližší, myslím, že všechny
stejne daleko. Hledám stranu, která by mi byla nejbližší,
blízko, abych mohl do ní vstoupit. Jsem soukromým úred
m, a musím-li uvažovat trídne, tož socialismus ochrání mé

jmy - myslím však, že ne socialistické strany v dnešní
e.

Pri posledních volbách, prvých to volbách za svého aktivního
eb. práva, jsem nevolil, protože nemohu volit svobodne.

Rozhodne zvláštní kapitolou byla by otázka závislosti tisku
t. zv. verejného mínení, které jest tiskovou neuprímností

reno.

a konec dovoluji si malý apel. - Kdo z Vás, pánové, cítíte
schopen, máte dosti chuti i vule, ujmete se práce - sejdeme

- a jsem presvedcen, že najde se nás i pres tech minimálních
000 a odpadne pak jiste porádání takovýchto anket.

V plné úcte
J. M.

Slovanstvo

oslav Adlof:

kolstvo a hledání myšlenky slovansl{é.
(,)Mladý Slovan hledá sv:ujI svet.« VII.)

Valný sjezd Ceskaslovenské Obce Sokolské predsta
jakýsi apravdavý sokolský zákonodárný snem,

Juná a pripravuje návrhy, hlasuje a debatuje o nich,
a k(Jnec schvaluje resoluce, udávající sokolský pro
m na radu let príštích. Mezi. radou zajímavých re
ucí prosincového sjezdu r. 1924 byla prijata také
luce na thema »Sokalstvo a Slavanstvo«. Resoluce

odlišuje se podstatne od onoho, casto vytýkaného
olského táborového prý recnení a hejslavanení, je
pak strízlivá a naprosto vecná, takže bude s pra-
hem zabÝvati se jí pri rešení nekterých atázek sl·o
kých. . I

ávrh, predkládaný sjezdu, zacínal prostým a stri
m konstatování:n faktu, a to' tauto vetou: »Hroz
álka svetová znicila velké dílo našeho slovanského
"ení« - - - Ukázalo se však, že ruský názor
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o veci je jiný než ceský. Dr. Vergun, starosta »Rus
kého sokola v Praze« navrhl, aby místo »znicila«
dalo se slavo »ohrozila« a ceští Sokolové, žel, odstou
pm ad té pravdy, že válka znicila staré dílo sLovan
ského sokolského sjednocení a vzali do resoluce SIDVO
»ohrozi'la«.

Nechceme býti ani zdaleka nejak)Tmi slovíckári, ale
pres to neváháme zdurazniti, svoje presvedcení, že vál
ka nejen ».ohrozila«, ale doslovne znicila starý predvá
lecný panslavismus také v Sokolstvu, jak jsme již ko
necne v lonské »Prítomnosti« jedn()u mohli ukázat.
Rádi bychom však pripojili, že podle našeho názoru
aspon, »ohrazil-li« kdo, sit v'enia verbo, dílo slovan
ského sjednocování, byl to sám Dr. Vergun, který, ac
sám host, nedovedl se zdržeti taho, aby v pokracování
svého návrhu nepustil se docela netaktne do út()ku
prati - Ukrajincu:n, cili jak skromne v tišteném re
ferátu zaznamenáno, »upozornil na pocínání Ukra
jind'l za války«.

Bylo by zbytecné ohrívat nejaké malichernosti. které
již Vestník Sokolský po zás'luze odbyl, nebeží zde také
.o nic osobního, chceme j,en na této malické událasti
ukázat, že existuji rozdíly v nazírání jednotlivých slo
vanských národu i v idei zdánlive naprosto jasné, ur
cité a jednatné, jako je zcela jiste idea sokolská.

S o k o 1s k á i d e a j' e i d e a ces k á, nes 1o
van s k á. Je proto potrebí dobre rozlišovat myšlenku
sokolskou, jasne a urcite vyhranenou, ()rganisacne do
detailJU již propracovanou a prec ješte dalšího vývoje
schopnou, ·od neceho mlhavého, neiasného a nepropra
covaného, jako je t. zv. idea slovanská.

Široká verejnost avšem nejvíe si pamatuje jak šli
o sletu 1912 v jednom mohutném pruvode ceši, Srbo
vé. Chorvati, Slovinci, Rusové, ba i Bulhari a sem tam
nejaký Polák, a myslí si tedy, že Sokol musí být neco
všeslovanského, že tady nekde tví zcela iiste nejaká
jednatná idea slovanská. Ale je to omyL Skutecnost je
da'leko vzadu za naším práním. Na ulici, v pnhodu za
veselou kutálk.ou se snadno sej'dou ti nejruznejší lidé.
Hezky se to vyšlapuje, ale pracovat podle kutálky ie
jaksi težší, jiné, nejde to vltbec. Bylo by naprosto blá
hové predstavovat si, že lidé v pruvodech chodí ien ze
zanícení nad nejakými ideami a ne za kutálkou. Nesmí
se zamenovat dobrá idea za dobr·ou kutálku.

Byli, pravda, pred válkou mnozí, kterí si tento roz-.
díl tak docela presne neuvedomovali, byli dokonce
i .:nezi politiky ojedinelí, kterí si mysleli, že slovanské
sjednocení lze docíliti touto, reklli,bychom »kutálkovou
metodou«, ale to bvlo kdysi pred: válkou. V Sokole
se na tuto metodu nikdy neverilo, tím méne verí se na
ni dnes. Ve rei'nos ti ovšem mohou pruvody sokolské
pri sletech a verejn)'ICh cviceních snad pripomínati po
nekud ono »pochodové slovanštení« dob predválec
ných, ale verejnost ovšem ne vždy pochopí, že s·okolské
pruvody nejsou jen nejaké manifestace pro vereinost,
ale že je to soíše vítaná prí'ležitost k utužení discipliny
ve vlastních radách. Vereinost ohycejne neví nic z to-

ho, co se deje v zákulisí sokolské denní práce, tím méne
pak pochopila by nekdy dosti rozsáhlé z:neny v sokol
ské ideologii.

Proto mohla se domnívat širší verejnast. a také se
,opravdu domnívala. že založením »Svazu Slavanského
Sokolstva« v r. IgoR sjednocení všeho soko'll"tva slo
vanského bvlo dokonáno. Lidé videli již v každém ied
notlivém národe slovr>nském sdruže~í sokolská aspon
stejne silná jako bylo Sokolstvo naše, docela zapomína-
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jíce, že Sokolstvo byla idea ceská, která potrebovala
ve své v'I'asti nejakých padesát let k tomu vzrustu, ja
kému se tou dobou tešila. Prehlížel se témer zúmyslne
rozdílný stav kulturní, hospodárs,ký i, jiný t'Uh'Uonoho
národa slovanskéhq ~ nekritictí HM,te.šili se všichni na
»príští 'Uhr,omné sl'Uvanské slety«. Tešili se na t'U jak
pujdeme my Slovani, hezky, jeden za druhým ser~zen;
v 'Uhromném prtlVodu, Rusové, Ceši, Jih'Us'llQvané,Po
láci, Bulhari, tešili se, jak Evropa se na nás bude Imu
kat a vyvalovat 'Uci na ten pruvod za slovanskou ku
tálkou, a provolávat nám »sláva« a »nazdar«. Ne
kterí politikové delaJi. si již nadeji na tamborská místa,
mnozí nadšenci pak projevovali prání, že :se sejdou na
príštím s'l'etll'v Moskve, v tom asi s:nyslu, jako si dával
schuzku d'Ubrý voják Švejk se sapérem Vodickou »po
válce »U Kalicha«, na Bojišti, v ptI1 sedmé vecer«.

Ti, kterí tak a podobne smýšleli, byli ovšem velice
prekvapeni, když v roce ctrnáctém prišla jiná defilírka
národu, bez hudby a bez veselí, pochody za hrmení del
a rachotu strojních pušek . . .

Sokolstvo ceské, aspon jeh'U 1tJ,avní predstavitelé,
kterí zakládali »Svaz Slovanského Sokolstva«, nepred
stavovali si nic podobného nejaké defilírce za veselou
hudbou slovanskou, vedeli, že predevším ceká docela
obycejná práce, a i když se snad místy zdáli podléhat
nadšení doby, nikdy mu zcela nepodlehli, spíše hledeli
toto nadšení usmernit nejakÝm užitecným smerem.

Pr'Ut'U také dnes Sokolstvo nemusí stát tak docela
bezradne nad problémy a otázkami slovanskými nebo
ruskými, jako stojí mnohý slavný slovanský politik.
T'U, co pravi'll na pr. jeden ze zakladatelu Svazu Slo
vanského Sokolstva, Dr. Scheiner v r. 1908, pod,rželo
svoji platnost i dnes. Pravil m. j.:

»Není správno recitovati jen známé výroky o tom, že
budoucnost náleží Slovanstvu a s rukama v klíne ocekávat,
až ta budoucnost sama prijde. S v o bod a s a ma ne
c hod Í k n á rod u m s I a b Ý m a seš I Ý m, k svobode
musí se každý národ vypracovati vlastní hodnotou svojí.
Národové jsou sami strujci svého osudu a
tak i Slovanstvo, chce-Ii v pravde k velké budoucnosti do
speti, musí se k ní nálež,ite odchovati a vypestiti.

Cím tvrdší a težší bude práce ta, cím krutejší budou zá
pasy, jež bude nutno o volnost naši a postup svádeti, tím
více se bude žádati tvrdosti a zdravosti rassového orga
nismu a života našeho. Cím zjevnejší jsou vlivy moderního
života, moderních choutek a proudu, moderních požitktl a
výstredností, tím dbalejší musí býti snaha Slovanst~a po
harmonickém kultu bytosti lidské nejen u jedince, ale
i u celých národu, chtejí-1~ úspešne uplatniti svoji národní,
osobitou existenci v dobách dalších. Tot úkolem Sokolstva.«

Byli na omylu ti, kdož shledávali ve Svazu Slovan
ského Sokolstva neco ohr'Umného, organisa'Ci- daleko
cáhajícího vlivu a dalekosáh'liých cílu. S'Ukolstvo ceské
videlo správne svuj cíl a videlo také správne hranice
a meze své pusobnosti. Úcel SvaZU' byl dosti presne
vymezen, nebežel'U prozatí;n o nic více než o »šírení
telocviku ku povznesení telesných a mravních sil v lidu
slovanském«. Soko'liStvo za to nemuže, ž'e nekterí vi
deli v jeho snahách daleko v'íce a Sokolstvo také nevi
delo nutnosti korrig'Uvat tehda mínení nekritické ve
rejn'Usti.

Sokolstvo dívalo se pomerne strízlive na své úkoly
pred válkou, beželo mu jen 00 zdraví národu slovan
ských, politické reci nekterých yudcu po'llitid(ých nesou
visely nijak s programem sokolským, ty bežely jen ve
dle, paralelne.

»Slovanstvo zanedbalo v posledním veku
svuj náležitý telesný vývoj. Mezitím co ostatní
národové evropští, zejména Nemci, Francouzi a Anglicané,
postrehnuvše nebezpecí, které jim hrozí z vlivu moderního
zpusobu života, obrátili již pocátkem ,minulého století po
zornost sv,oji na odvrácení nebezpecí toho, zustalo Slovan
stvo vuCIÍ.zjevu tomu témer zcela netecným.«

Tolik Scheiner, vystihuje správne tehdejší stav te
lesné vých'Uvy u národu slovanských.

Jiný sokolsk)' pracovník, Pelikán, píše o starém, dnes
již neexistujícím Svazu Slovanského Sokolstva toto:

»Srovnáme-li základní myšlenky, na nichž byl Svaz zbu
dován, s úcelem svazu <Ii konecne s povinnostmi clenu, máme
jasný obraz, kterak j es t tež k o, zvlášte na tom t o
p o I i, u s k Ul tec n o vat i vel i k o li m yiš len k u,

Hluboké, krásné a vznešené zásady sokolské, jimiž je pu
sobení slovanského Sokolstva charakterisováno, zkracují se
ve stanovách v povinnou úcast na verej ném podniku, obe
slání školy (cvicitelu sokolských), placení príspcvku a po
sílání zpráv. Ta tam je myš len k o v á j e dno t a, o spo
lecné odborné základne ani nemluvc, o jejím zavádení mluví
se jen - v prostredích spolku.

Již tato skutecnost nám naznacuje, s jakými obtížemj asi
setkával se Svaz ve vlastním svém lune. Byla to jednak po
merne z nac n á r u z n o s t v nit r n í h o u str o jen í
S o k o I s tvar u z n Ý c h n á rod u s lov a n s k Ý c h, byly
to politické spory mezi nimi (zejména spor rusko-polský),
byly tu i mocné vlivy vnejší, jež stežovaly postup a vnitrní
konsolidaci svazu. N e n í pro t o d i v u, ž e S vaz, krome
jediného verejného vystoupení v rámci VI. sletu všesokol
ského v Praze, (jenž byl zároven 1. sletem svawvým), n e
vykonal žádného vetšího cinu« - --

Doplnili bycho:n tuto charakteristiku ješte tím, že
se nám zdá, že i tento první a poslední slet »všeslovan
ský« nezdá se nám býti prací slovanskou, ale podnikem
a prací ceskou, které my, z vrozené jakési skromnosti
chteli, jsme dát firmu vetší, slavnejší, »slovanskou«.
Vždyt to byla konecne naše práce pro to SlovanstvoO,
ríkali jsme si aspon ...

Sokolstvo bylo však a je si vedomo toho, že i za nej
vyšší metou je nutno jíti po pevné zemi. Uvedli jsme
již pred rokem v této rubrice citáty z toho, co napsal
tehda význacný préIJCovníksokolsk)- Dr. Heller pro SQ

kolskou obec ctenárskou ve Vestníku Sokolském, ale
zdá se, že to zapadlo bez ohlasu. Uvedeme proto aspon
-nejstrucnejší výtah, vztahujet se to prímo k temto
vecem.

»Vznikla válka, rozbila Svaz Slovanského
Sokolstva. Ale neliÍJtovali jsme toho. Už proto
ne, že byli jsme presyceni' ustavicným rovná
ním p o I i ti c k ý c h s por u mezi jednotlivými kmeny
slovanskými a: nekonecným vyjednáváním a u s t 11 P o v á
ním. Videli jsme, že sice všecka sdružení nesou j mé n o
s o k o ) s k é, ale k a ž d é j i n a k r o z umí s o k o I s tví
a j i n a k s lov a r. s tví, jen Slovinci, Chorvaté a Srbové
šli s námi za jedním cílem a stejnýmj cestami. - A proto,
když bylo po válce, rekli ~sme si zcela otevrene a uprímne,
že napríšte m:chceme pro slovanské sokolství jen horovat
a mallifestovat, ale že chceme a budeme pro ne predevším
pracovat. '- Pro t o n e o b n o v i I i j s m e s t a r Ý S vaz
s lov a n s k é h o s o k o I s t v a, ale sešli se jen se Slovinci,
Hrvaty a Srby - -«

Ze zpravodaje VII. va'll11éhosjezdu Csl. Obce Sokol
ské je zrejmo, že Sokolstv'U v této ceste pokracuje. Dr.
Scheiner jako zpravodaj o res'Uluci »Sokolstvo a Slo
vanstvo« pravil strucne v úvodu k resoluci toto:
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•Mnoho se mluvilo o sloucení Slovanstva, v š a k ve
s k u tec n o s t i sen i;: r: e s t a I o. V z n i k I y s por y
mezi národy slovanskými. Jen Sokolstvo spojo
valo ve Svazll'v;~cky slovanské národy. - Po válce se usta
vil Svaz jihoslovanského a ceskoslovanského Sokolstva,
v nemž verne setrváme. - Stojíme též po boku bratrím
strádajícím Rusum. - Všichni musíme pracovati na pro
SpeLhvšeho Slovanstva duchem Tyršovým, který je majetek
všeho Slovanstva.«

Prijaté resoluce neobsahují v podstate nic více než
bylo receno v techto nekolika v,etách. Poslední vetu
Scheinerovu chteli bychom ponekud opravit. Tvrdíme,
že duch Tyršuv není majetek všeho Slovanstva, prá:ii
bychom si jen, aby byl, venova'lli bychom naši ceskou
ideu celému Slovanstvu.

Ze všeho uvedeného je zr.ej,;llo, že nikde se až dosud
nemluvilo o to;n, v cem Sokolstvo videlo kdysi ono
vlastní a skutecné »slovanství«, nikde není prímo re-.
ceno co je to »idea slovanská«. Otázku tuto prešel
i snem sokolský, který usnesl se v podstate jen na
tom, »že chceme pracovat« zatím dokonce jen s Jiho
lovany, a že chceme podporovat ty ostatní strádající

sokolsképracovníky.
Sokolstvo zacíná ylastne svoji práci »slovanskou«

úplne znova, ponevadž Sokolstvo je si vedomo, že
všecko, co bylo kdy pred válkou vykonáno, je pryc,
rozbito a zniceno. Sledujeme-li pak snahy sokolské na
tomto poli, zdá se nám, že Sokolstvo pocíná si tak ne
jak podobne jako my, že jde:ne a hledáme všichni te
prve své místo ve svete.

Nejzajímavejším dokladem toho pro nás je práve
vyšlá brožurka Jana Pelikána, tajemníka Obce So
kolské, jednající o »Slovanském poslání ceskosloven
ského Sokolstva«. {Vyšlo v -oficielní sbírce prednášek
okolskýchj. sv. XIV. a vydáno bylo ke sjezdu cinov

níku jihoslovanského a ceskoslovenského Sokolstva
v Praze 23. kvetna 1925.)

Dovolíme si podati se svolením autorovým nekteré
lavní jeho myšlenky této jeho práJce spolu s nekolika

našimi pozná;nkami.
V úvodu vystihuje Pelikán zcela správne, že »chce

me-li se vážne zabývati, otázkou slovanského poslání
sokolského, musíme pre d e v.š í m zjistiti, cím jest
nám s lov a n s tví vubec, pak jaký je stav dnešního

lovanstva a pak zjistiti, jakou úlohu v živote slovan
kém hraje Sokolstvo«. Pokud bude prý možno, chce

se autor vyvarovati také té »chyby, že naše slovanství
(zejména po stránce politické) velmi casto vznášelo se
v ohlacích romantických snu a naivní duverivosti
v uskutecnování ideálu p o u h ý;n p r á n í 1111«.

lovanství projevuje se ovšem též politicky, a tu pro
Iváme po válce svetové nejvetší zmeny, ba prímo ztrosko

tání. Celá soustava slovanské politiky opírala se pred válkou
o Rusko jako nejmocnejšího cinitele, ba zhusta spasitele
Slovanstva. Vždy! Rusko bylo tehdy témer dvakrát pocet
neJsI než všechny ostatní slovanské námdy dohromady.
Nadto pak bylo vlastne (krome jinak závislé a nepatrné
Cerné Hory a nedávno osvobozeného Bulharska a Srbska)
jediným skutecnc svobodným národem slovanským, zejména
chápeme-lisvobodu národa ponekud šíreji než jako prostou
formální neodvislost státní;, nota bene jen cásti národa, jehož
ostatní vetve však zustávají ujarmeny.

Svetová válka osvobodila malé národy slovanské, ale roz
tríštila velké Rusko tak, že je na dlouhou dobu úplne vy
razeno z jakékoli reál)lé politiky. Tím je celá situace obrá-

391

cena témer na ruby, na,d to pak priostrily se ješte spory ve
Slovanstvu do míry nebývalé (viz pomer srbsko-bulharský
a do nedávna i cesko-polský). Odtud plyne i úIllné ustrnutí
v praktické politice síóvariské, vyjírÍJ.ije 'styky C~skosloven-"
sko-jihoslovanské. . I -

Stejne zpretrhány byly i styky hospodárské a do jisté
míry i kulturní a umelecké, takže mužeme ríci, že válka,
jež byla vítezstvím ideí a malých národu slovanských, pro
Slovanstvo jako celek znamenala. ,spíše pokles než vzrust,
rozhodne pak spíše rozvrat než sjednocení.

A tu musíme se tázati, byla-li správná ,taková orientace
slovanská, jež tak rychle byla rozbita svetovou válkou? Ne
bylo pochybení již ve vlastním .základe takového chápání
slovanství? Nebylo daleko lepším - pro skutecne slovan
skou poLitiku - volání Havlíckovo »Cech, ne Slovan?«

Proto zdá se mi i dnes prílišné horování pro slovanství
politickou utopií, zejména, když u nás slovanství v širokých
vrstvách lidových je daleko rozšírenejší než u ostatních
národu slovanských, a když toto slovanství je po výtce slo
vanstvÍm slovním, jež se zastavuje ihned pred každým sebe
menším ziskem (a ovšem i ztrátou!) vecným nebo hmot-
ným.« )

Pelikán nezamítá slovanství, ale ptá se docela správ
ne po tom, jak se projevuje slovanství skutecné, co
to je a co to býti má v ocích reálného sveta, ne pojmu
abstraktnÍich. Píše toto:

»Chtel bych tedy ríci, slovanství, ano, ale slovanstvÍ jako
skutecnost, ne sny, slovanství jako skutky, ne slova, a theo
rie. Kde je? Jaké je to slovanství ve skutcích? - Prede
vším myslím, že skutecné slovanství je v soustavném a ve
domém pestování svéráznosti národní. Za druhé v plném
pochopení. idee slovanské a ,ve vedomém její šírení a pe
stování a po tretí ve vytrvalém odstranování sporu a nedo
rozumení mezi jednotlivými národy slovanskými.«

Pelikán pokouší se sám také o vymezení a charakte
risování idey slovanské, a vyjadruje ji temito slovy:

»Ne mecem, ale pluhem, ne násilím, ale láskou, ne hmotou,
ale duchem, ne nadvládou, ale pomocí, ne zradou, ale ver
ností, ne lupem, ale prací, ne nadclovectvím, ale lidstvím,
ne tyranií, ale bratrstvím (demokracií), ne svetským pano
váním, ale v bohu (se zretelem k vecnosti).«

Tri úkoly klade Pelikán ceskoslovenskému So
kolstvu v jeho slovanském poslání, nic více. Bylo by
to také il1usí, chtet dnes víc. Zajímá nás, že nejen my,
ale také Pelikán bojí se a odmítá nejaké všeslovanské
snaž'ení, a to z téže obavy jako kdysi Havlícek. Píše:

»Odmítl jsem všeobecné usilování o jakési všeslovanské
vzdelání, obávaje se, ve shode s Havlíckem, - aby nám
v pojmu všeslovanství neutonul pojem cešství, ,a ve všeslo
vanském horování neztratily se z ocí praktické potreby ná
rodní.«

Sokolstvo má pred sebou cestu velmi dalekou.
O nejakém svazu sl,')vanském se teprve zacíná mluvit.
Pelikán píše výslovne, že bude dobre, nebude-li se se
za'l:ožením neceho podobného pospíchali. Bylo by prý
potreba nejprve studovati sokolské snahy u jednotli
vých národu, stanoviti foOzdÍ'lya najíti, v cem by bylo
možno se shodnout. Nejduležitejší však pro nás je
Pelikánuv požadavek, aby bylo jednou konecne prý
presne stanoveno, <:o požadoval by Sookolský svaz '(bu
doucí !) za ideu slovanskou. Píše:

»Melo by se presne a neúchylne stanoviti, co nadále chce
Syaz považovati za ideu slovanskou,}v cem spatruje težište
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a smysl její, a teprve z techto poznatku odvoditi si úcel a
prostredky Svazu.«

o, Pelikán má pravdu, melo by se jednou konecne sta-
',' ~oviti: co je idea slovanská mezi Slovany, je-li vubec

Jaká, Jedn~t?á idea ci není-li. Zatím ned·ovedl,i jsme
s; sJe~notIt1 ~ tomto prec1;11etu ani s Jihoslovany, za
tm~ ~a~e tu: J~n pokusy ceské, jako na pr. je již práve
zmmena Pe1Jkanova formulace této idey.

»Jak je chápána slovanská otázka u nás dnes? Nepo
chybne velmi ruzne. Je tedy úkolem sokolským predevším
- ,chce-li být význacným cinitelem slovanským - zjistiti
podstatu našeho slovanství, podstatu idee slovanské, a ná
zor, na nemž se dohodne, k nemuž dospeje, propagovati
všude v národe ceskoslovenském. Usmerniti jeho slovanské
cítení a slovanské naZÍrání jediným urcitým smerem.«

. Myslíme, že jsme mohli nadepsat náš clánek smele
titulem »Sokolstvo a hledání myšlenky s·lovanské«.
Válka prevrátila vše na ruby, znicila i ty plány sta
veb s'lovanských, které se mely kdysi v daleké budouc
nosti vypínat hrde pred svetem. Fantasie o sletech
v. Moskve se ukázaly jen fantasiemi. Doba žádá jen-
pl~n<:u:v.vytrvalou p~áci,. bylo by proto napr-osto zby
tecne tes1t se na to, ze Sl my Slované zítra co nevi
det vyjdeme na veselý slavný pochod za nej~kou »slo
vanskou kutálkou«, v pruvodu, serazeni za sebou nebo
vedle sebe, Ceši, Rusové, Poláci Jihoslované Bulhari
Ukra iinci atd. ' , ,

Predevším nás ceká každého práce doma. Tenrv
tehda, až bude všecka práce po slovanských rodinách
se zdarem vykonána, pak snad bude možno pomýšlet
na »slovanský oochod za ves'elou slovanskou hudbou«.

Francouz ríká: Oni vivra, verra. Kdo bude žít
uvidí. Nehledejme však už nikdy slovanskou ideu v~
veselém pochodu za kutá:lkou.

Život a instituce

Umelé prerušeni tehotenství.
,f,

V Olomouci usporádali lékari
s právníky spolecnou schuzi o otázce
umelého prerušení tehotenství. Pro:
blém ten jest v referátech schuze
osvetlen se stanoviska lékare, klinika a
praktika, se stanoviska právníka, se
stanoviska národohospodáre, konecne se
stanoviska biologa. Podáváme v násle
dujícím referáty na schuzi oné pred
nesené:

Doc. Dr. Ji r í T r ap 1, primár porodnice v Olomouci:

Na prvém míste si všimneme, jak na otázku umelého pre
rušení tehotenství pohlížejí ty, kterých se to nejvíce týce, ženy
tehotné samy. Faktum jest, že kdyby se nejakým referendem
dala temto možnost rozhodnouti o §§ 144. až 147. trest. zákona,
že by zcela jiste došlo ke zrušení techto paragraht Že ženy
nejmorálnejší, nejseriosnejší žádného poklesku nespatrují v pre
rušení tehotenství, zvlášte v prvých mesících, to dosvedcí každý
lékar, který má nescetnekráte príležitost setkati se s žádostmi
podpbného druhu se strany žen beze všeho obalu vyslovovanými.

Proto také jest tento zlocin, zlocin prerušení tehotenství, tak
castým a rozšíreným. Bumm cítá pro Nemecko na 285.000 po
tratu rocne. Krohne odhaduje toto císlo daleko výše, na 500.000.
Bumm sám soudí, že 90% z potratu tech jest potratu krimi
nelních. Na; naše pomery odhaduje Rubeška ll.0cet pott:atu as na
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roo.ooo. Z nich jest tedy 90.000 potratu kriminelních. Rubeška
sice soudí, že kriminelních potratu je toliko 50%; lec odhad
ten zdá se mi býti príliš nízký, nebot tam, kde nemužeme
zjistiti jiné príciny potratu (v onemocnení matky, plodu neb
v úrazu), mužeme s nejvetší pravdepodobností soudit na potrat
umelý. Ale pripustme konecne nízký odhad Rubeškuv. Prosím,
rocne máme v naší republice 50.000 žen, jež se dopouštejí toho
zlocinu, to znamená, cítáme-li asi 2 miliony žen ve veku porodu
schopném, že rocne 2'5% techto žen se prohrešuje proti našemu
trestnímu zákonu.

Z toho vidíme, že príciny, jež diktovaly podobné paragrafy
do zákoníku všech národu civilisovaných, nejsou tak na snade,
jako tomu jest u vraždy, krádeže a podobných zcela ocividných
zlocínu. Nespadá do rámce mého referátu zabývati se
duvody, jež pro udržení neb zrušení onech paragrafu jsou uvá
deny; dnes jscu to hlavne ohledy populacní, jež mají váhu
nejvetší. Úbytkem porodu seslabí se prý národ, stát, rasa, a to
v boji národu i ras jest zajisté momentem nejzávažnejším.
Opravdového podkladu právního vlastne pro zákaz prerušení te
hotenství není. Odvolávám se tu na spis dra E. Liszta, který
dokazuje, že preruší-li tehotná sama své tehotenství dobrovolne
není tu nicí právo, nicí statek porušen. '

Zajímavo jest, že mezi právníky vubec jest daleko liberál
nejší smýšlení v otázkách prerušení než mezi lékari. Tak práve
citovaný E. Liszt pripouští uvolnení prerušení do 3. mesíce
tehotenství, i naši právníci se vyslovují ve svých referátech
ke druhému sjezdu právnickému pro uvolnení. Za to debata, jež
v našich odborných kruzích lékarských byla vyvolána pred 4
roky návrhem Landové-Štychové, vyznela valnou vetšinou od
mítave. Naši klinikové zaujali stanovisko nekdy až príliš
ostre odmítavé.

A prece lékari nejlépe vidí následky, jež mnohdy nežádané
tehotenství vyvolává v živote ženy nevdané, jež jím je vy
tržena ze svého povolání, neb ženy vdané, matky cetné rodiny
s bídou zápasící. A lékari tak casto prece vidí strašné následky,
jež zavinuje u kvetoucích žen a dívek prerušení tehotenství
rukou nepovolanou, neumelou.

Že lékarstvo staví se prevážnou vetšinou proti uvolnení
prerušení tehotenství, vysvetliti si mužeme tím, že: 1. celé

·.povolání lékare smeruje k tomu, aby udržel a zachoval život;
proto jest proti celému smeru myšlení dobrého lékare život ten
niciti, i život teprve klícící; 2. operativní zákrok, tedy porušení
tela nemocného, vykonává lékar jen tehdy, když ranou telu za
sazenou má docíliti odstranení, zahojení vetšího zla, jež telo
nemocného hubL Jest proto nám lékarum proti mysli provádeti
operativní zákrok tam, kde tohoto zla tela hubícího není. Ta
kovým zákrokem by bylo operativní odstranení plodu u ženy
zdravé. Proto jest pochopitelno, že se lékari tak težko odhodlá
vají pripustiti jiné duvody prerušení než ciste medicinské.

Než všimneme-li si veci blíže, vidíme, že toto stanovisko lé
karu nedá se dnes držeti. Musíme uvážiti, že proti klícícímu ži
votu plodu, o nemž nevíme jaký bude, stojí casto celý život
svobodné matky, který muže býti vážne ohrožen nejen hanbou,
ale i existencne do takové míry, že zbývá nekdy dívce takové
jen dvojí volba: samovražda neb zlocinné prerušení. Takových
prípadu chodí k nám celá rada, a nejednou musí lékar litovat,
že ruce má vázány trestním zákonem, a nesmí pomoci, i kdyby
všechen jeh() cit ho k tomu ponoukal ... A vezmeme matku
radou porodu a prací vysílenou, byt i ·zdravou; zda není
oprávneno její prání zbaviti se nového prírustku rodiny, jež
nemá ani tak dostatecné výživy, dostatecného bytu? Ženy ta
kové bohužel u lékare rádného pomoci nenajdou, musí ji hle
dati jinde, kde není skrupule pred porušením zákona trestního.

Zde život matky a jejfch detí jest statek vyšší než život
plodu nezrozeného, zde necítil bych t<!:kolékar žádného pro-
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ruciti. Naproti tomu jest bezpomínecne žádati, aby do zákona
pojata byla indikace lékarská, eugenická i sociální. Jel) soci
ální politika muže celiti omezení porodu a tím prerušení teho
tenství. Toto jest operativní zákrok a smí proto býti provedeno
jen lékarem. Již dnes treba zacíti s tím, aby se vyhánení plodu
bránilo pécí o tehotné ženy, o matky a deti.«

DI'. Jan K n a i b I, státní zásttfpCe v Olomouci:

Jak známo, konal se v Brne sjezd cs. právníku. V sekci III.
(Trestní právo a rízení) jednáno bylo též o otázce trestnosti
vyhánení plodu. Jednání v sekci zúcastnilo se více než 100

právníku, mezi nimiž nacházeli se kriminalisté velmi zvucných
jmen. K otázce trestnosti vyhnání plodu došly sekci 4 písemné
práce a to od generálního prokurátora dr. Hubácka, od vrch.
státního zástupce Kissicha, od Dr. Ivo Halík~ a od lékare Dr.
Maxe Wassermanna. Zajímavo jest, že všichni tito pánové vy·
slovili se ve svých písemných pracích, že vyhnání plodu má
býti za urcitých podmínek beztrestným. V debate stretly se
všechny tri smery, z nichž jeden zasazuje se o bezpodmínecnou
trestnost vyhánení plodu, druhý pouze pro trestnost podmínec
nou a tretí pro absolutní beztrestnost.

Prvý v debate ujal se slova starý pan vrchní rada v. v.
Josef Boubela, který mluvil pro úplnou beztrestnost. Hned nato
zaujal v debate stanovisko pro bezpodmínecnou trestnost docent
trestního práva dr. Jaroslav Stránský, který svuj názor oduvod
noval následovne: Vetšina pohlíží na danou otázku s hlediska
otázky sociální a jedná se zde o nesprávne pochopený smysl
sociální otázky. Bída, hanba matky a jakési milosrdenství s ní
zde pravidelne rozhoduje. Pri tom se zapomíná, že právní statek,
který zde má býti chránen, jest klícící život, Úcta pred feno
menem života má zde tudíž rozhodovati a ne milosrdenství.
Prvý zpusob rešení je sice pohodlnejší, ale vývoj tento, ac jest
sice za daných pomeru nezadržitelný, není správný.

Advokát dr. Goliath z Mor. Ostravy vYslovil svuj názor v tom
smeru, že kdyby mel o trestnosti vyhnání plodu rozhodovati
lid, pak že by se :v:obrovské vetšine vyslovil pro beztrestnost.

J emu oponoval president sedrie dr. G. Okályi, který po'
znamenává, že lid na Slovensku vyslovil by se jiste ve velké
majorite proti odstranení trestnosti pri vyhánení plodu.

Varšavský profesor E. St. Rappaport uvádí, že v Polsku
rozpoutal se pri rešení této otázky boj, ale že došlo se rovnež
k témuž výsledku, k jakému dochází referent, totiž že se stano'
viska preventivnosti nutno trvati na zásadní trestnosti pre
rušení tehotenství.

Prijatá resoluce prof. dr. Miricky má toto znení:

»Sjezd vysloV)lje ocekávání, že príští trestní zákon cs.
republiky bude trvati na zásadní trestnosti prerušení teho
tenství, zároven však obsahovati ustanovení vylucující trest
nos~ ve prípadech v trestním zákone presne uvedených, ve
kterých by potrestání z duvodu hygienických, sociálních neb
eugenických odporovalo uznaným pravidlum lékarské vedy
nebo požadavkum rozumné sociální a kriminální politiky.
Zlo, jímž jest nesporne vyhánení plodu, má koreny své
z velké cásti ve faktorech sociálních a proto je nutno po
tírati je nejen trestem, nýbrž i opatreními sociálními, ze
jména organisovanou pécí o rodicky a deti, predevším ne
manželské.«

Resoluce nezabývá se podrobDostmi, zejména nereší otázku,
kdo má o tom rozhodovati, zda jsou zde podmínky k prerušení
tehotenství, a kdo má prerušení tehotenství v dovolených prí
padech provádeti. Pokud se týce prvé otázky, tu vysloveno bylo
více názoru, mezi nimi též ten, že porucenský soud mel by
v rízení nesporném o veci rozhodnouti. Co pak se týce otázky
druhé, tu jednáno bylo o tom, aby se prerušení tehotenství ko-

by ovšem bylo, jak žádá pro Nemecko Lonne, zavésti nucenou
sterilisaci ménecenných, než v každém prípade tehotenství te
prve o prerušení rozhodovat. Podržíme-li indikaci eugenetickou,
musila by tato býti vázána ješte prísne'šími zárukami proti
zneužívání než indikace medicinská.· Rb~bodovat by smelo jen
konsilium, jak Wassermann navrhuje, 3 lékaru, v cele s odbor
níkem nemoci, o jejíž zdedení se jedná.

Kdyby takto bylo uvolneno prerušení tehotenství, takže by
lékari poctivému bylo možno pomoci tam, kde nemoc matky,
nemoc dedicná, nemoc sociální všechen jeho cit ku prerušení
navádí, bylo by možno daleko rázneji celiti prerušování pokout
nímu. Tu by musel ovšem nejen zákon trestní, ale i celá admi
nistrativa i verejná hygiena a sociální péce k tomu smerovati,
aby ucinen byl konec rádení diplomovaných i nediplomovaných
odhánecu. Dnes stalo se prekrocování §§ 144.-147. velmi vý
nosným artiklem obchodním pro nekteré firmy. V každém
.•..etšÍm. dnes i menším meste jsou ty firmy známy, každý
lékar, každý policejní agent, ano každá žena muže prstem na ne
ukázat, že se tam tehotenství za tu a tu taxu zcela remeslne
prerušuje. Jejich remeslu však zabrániti nikdo nedovede. Soudy
zakrocují proti nim, když jest udání. Což by nemohly politické,
policejní orgány zakrocovat i tehdy, když není prímého udání?
Nedala by se jim cinnost zabrániti tím, že iby se jejich práce
kontrolovala treba náhlými domovními prohlídkami? Nedovedu
si predstaviti, jak daleko muže sahati výkonnost naší admini·
strativy, ale jsem jist, že jsou tu veci, kterým by mohla za
bránit. Racte nahlédnout do insertní cásti ctenejších denních
listu. kolik je tam ocividných nabídek porodních asistentek
dámám v choulostivých záležitostech. A podle služebních pred
pisu pro porodní babicky z r. 1897, po!;ud platných, je temto
každé inserování mimo zahájení prakse zakázáno. Proc jim toto
inserování naše administrativa, naši úrední lékari trpí? Jaký
smysl má, inseruje-li babicka pražská v listech brnenských
neb naopak? Zde muže naše administrativa i pri nynejších zá
konných predpisech zakrociti.

Prij de-li prípad podezrelý do ošetrování lékare, dostává se
tento do težkého konfliktu se svým svedomím. Má nemocnou,
která jeho pomoci s duverou vyhledala, vydati stíhání trest
nímu? Podle stávajících zákonu musí. Tato udavacská povin
nost jest také casto jediným prostredkem k postihnutí krimi
nelního prerušení. Tu jest lékar casto postaven pred povinnost
udati a privésti k potrestání ženu, jež tak jako tak jest již
težce trestána svou nemocí, pravý vinník, remeslný vyhánec,
však zpravidla trestající spravedlnosti uniká. Tady by bylo stí·
hání tech pravých vinníku velmi pomoženo, kdyby žene, jež již
svým onemocnením jest trestána, zarucena byla zákonem bez·
trestnost, když by udala pravdu o tom, kdo se na ní zlocinu
dopusti!. Prakse našich soudu jde tak jako tak tím smerem,
že u tehotných se obecne odsuzuje podmínene. Uzákonení této
praxe by prospelo znacne k usvedcení tech pravých a sociálne
nejnebezpecnejších vinníku, remeslných andelíckáru.

Nadhodil jsem tu pouze nekolik myšlenek, které se vtírají
lékari, jenž má príležitost videti styk života s onemi para
grafy trestního zákona. Zákon musí ríditi život spolecnosti,
avšak život je silnejší, musí tudíž jemu i zákonodárství se
prizpusobOvati, aby zákon nevyvolával zbytecných konfliktu,
nevyžadoval zbytecných obetí. Paragrafy o vyhnání plodu se ve
svém nynejším znení prežily, Uznává se to všeobecne, že jest
nutno je reformovati. Necht se to nedeje podle zretelu stra
nicko-politických, podle nejakých špatne pochopených hesel, nebo
podle názoru jednostranne nábožensko-církevních! At jest život
reditelem našeho zákonodárství. Požadavku tomu nejlépe se pri
bližuje usnesení lonského sjezdu vídenských soc. demokratických
lékaru, jež nejlépe vystihuje stanovisko lékare sociálne cítícího
k nadhozeným otázkám. Usnesení to zní strucne ve výtahu:
»Bezpodmínecné povolení prerušení nemt'Ue se toho casu dopo-
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Richard We'Íner:

Redakce »Prítomnosti« je vybíravá. Nemá sice - a
to ješte s výhradou - nic proti to;nu, abyste zpívali
jak vám narostl zobák, ale nápev urcuje sama. Tím
hure, neleží-li vám. Na tom ne dosti: stává se, že žádá
písen, kterou by dovedl jen Pták-Ohnivák, to jest ne
možnou. Tak na pr. mel jsem psáti o c1townech, je
nomže to melo být o tech, kterí jsou - držte se pro
sím - cleny FrancouzsJ,,:é Akademie ... Tentokráte
opravdu jSe...llna vahách, nebyla-li mi nastrcena past.
Nebo by »Prítomnost« nevedela, že chladná, pyšná
paní, která sídlí v bývalém Mazarin'Ove paláci, je my
šlence demokratické neprís,lJUpnou? Tri bratrí Frateli
r;iové prozatím jdte kolegy hrabat a Monsi'gnoru býti
nemohou. Ne proto snad, že nejsoU' opravdovými li
teráty - vyda1,it konec kooncú preoe jen aspon jednu
knížku, což na pr. pan Jonnart rki nemuže: Akademie
považuje sama sebe odjakživa a hrde mnohem spíše za
spolecenský salon než za shro.:náždení pánú usmole
ných prstu, bytsi se byly usmolily psaním ve1edel. Ale
ani sám Moliere nemohl by se, bytsi dnes, pokládati za
rovného panu dHaussonville dejme nomu, nebot ne
dám ani zbla na ono dojímavé - Rien u'a manqué a sa
glore, il manque a la n6tre -, jež si dala Akademie
napsati na svuj štít jako mea culpa za to, že Jeana
Poque1ina kdysi zavrhla. JSe.ll naopak presvedcen, že
by jeho kandidatura éini dnes lépe nepochodila. nebot
trebaže casy pokrocily zatím do té míry, .že slecna Ce
cílie Sore'llOvá mohla se státi akademickou Egerií, he
rec - a trebas byl clenem Francouzskoé Komedie - ani
pro nejdemokratictejšího Akademika, a ani dnes ješte
není un homme du monde. A býti un hom.-ne du
monde, tot první podmínkou clenstvÍ. Je jím šašek
z CÍrkUl?

Nikoliv, FrateHniové nejsou Akademiky! Za to: však
mají od lonska akademické palmy, na než jsou neméne
pyšní než drívejší soudce laik na titul císarského: rady.
ale které se :;nají k Akademikovi asi tak jako se mel
onen císarský rada k radovi tajnému.

Fialová stužka akademických palem je šidítkem pro
ony ctižádostivé 'llidi. o nichž se ví, že by strašili, kdyby
se je nechalo umrít bez dekorace, ale kterým se oprav
dová dekorace dáti. nemuže. Což - mimochodem re
ceno -prýští spíše ze zl'Omyslnosti než z principu.
Dostáva;í ji domovníci lycejí, staré ucitelky piana, za
sloužilí clenové Alliance Fran<;aise a neodbytní žurna
listé. Frateliniové jsoU' z tech vzácných :najite1u aka
demických pa1lem,pro než tato fialinková dekorace není
chloubou jedinou. Jsout šašky-milácky, a po pravde do
stali' své palmy za všechny ony slzy, jež tekly z ocí
nbledlých -detí, jimž Frateliniové - sami 'otci povestne
cetných rodin - hráli, v nemocnickh. A ríká se, že
tito Doparížštelí Vlaši nejvíce si zakládají na tom,
že nikdy ješte neodmítli prispeti, kde šlo o zmírnení
nejaké lidské bídy.

Nejkrásnejší je na Fratelinech jejich soucitná lid
8kost, a vúbec lze postaviti jalw axiom, že dobrým
C'lownem muže býti toliko clovek s dobrým srdcem,
címž se podstatne liší od herce. Chran buh, že bych tím
ríkal, jakoby srdce hercoV'o musilo býti pravym opa
ke..-n srdce c1lowl1lova.Ale herec - i komik - muže
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o v sanatorích, ústavech, príp. aby provádeno bylo konsiliem
ru. Oproti tomu bylo zase namítáno, že zákroky tyto byly
pro jejich nákladnost pro ženy nemajetné nedostupné a tyto
by se zase obracely pokoutne na porodní babicky.

Otázky zmínené jsou velké duležitosti a musí býti zrale uvá
y. V sekci bylo též referováno o tom, že v Rusku zavedena

la sice úplná beztrestnost prerušení tehotenství, avšak že zrí
y byly na to komise sestávající z žen, kterým vyhraženo jest

ližší rozhodování o prípustnosti prerušení tehotenství v kon
étních prípadech.

Dr. Jirí Hejda:

Chci pouk<izati jenom na dva argumenty, jimiž se bojuje pro
chování statu quo, ale které jsou neudržitelné, prihlédneme-li

k nim blíže. První je ciste právní, druhý populacní. Zákon jest
to, aby hájil ohrožený zájem. V prípade §§ 144.-147. tr. z.

muže jíti pouze o ohrožený zájem matky, otce, piodu samého
lIebo spolecnosti. Vyloucíme-li prvé dva prípady, které nepri
cházejí normálne v úvahu (a proti trestnosti vyhnání plodu proti

vt'IHmatcine nebo otcove není námitek), zustává nejprve otázka
plod u. A tu jde o rozhodnutí otázky, je-li plod, nebo »klícíci
ivot«, jak chce Dr. Jarosl. Stránský, osoba, ci pouhá - pan:

ventris mulieris. Zákon je docela jasný a právem jest tato
otázka dávno rozhodnuta. Osoba vzniká teprve n a r o z e ním.

a tom niceho nemení civilneprávní predpoklad, že nasciturus
pro iam nato habetur, nebot již slovo nasciturus skrývá
v sobe výjimku c,dkládací - až, narodí-li se osoba živá, bude
priZlláno právo osoby plodu. Je tedy foetus podle práva necí.
Biologicky je živou hmotou, ale tou je sperma též, a chceme-li

v právu logiku, pak nutno trestati nejen potrat, nýbrž i užití
každého prostredku proti oplodnení. Nebot skutecnost, že

v prvém prípade nicíme živou hmotu o mesíc pozdej i, nemuže
býti právne rozhoduj ící.

Zbývá druhý argument: zákon chrání zájem spolecnosti. Byt

i plod byl pars ventris mulieris, žena nemá právo jím dispo
novati jako svými vlasy nebo údy, ježto spolecnost má právo,
aby tvorící se clovek byl jí zachován. Tedy problém populacní.
Nuže, proti tomu by bylo snad vhodno uvésti argument Nietz
stheilv »nicht for 1:-, sondem h i n a u f-pflanzen !«. Ne kvantum,
ale kvalita jest to, ceho potrebuje národ k existenci. Starý

merkantilismus se svými primitivními názory hospodárskými
volal po množství, nebot sledoval imperialistické cíle. Je pokry
tectvím ukazovati na umelý potrat jako na brzdu populace a
pri tom klidne prihlížet, jak umírají chudé, opuštené a ne
manželské deti. Populacní problém není »Ding an sich«, je
pouze clánkem problému hospodárských. Upravme otázku mzdo
vou, uvecTme mzdu ve spravedlivý pomer k indexu cenovému

a nemusíme míti obav o populaci. Ze po válce nastal úbytek
porodu, není nic divného, uvážíme-Ii, kolik mužu padlo a bylo
zmrzaceno, kolik žen je vázáno cinností výdelecnou a kolik

hospodárských krisi jsme prodelali. Nepoukazujme na mrav
nost, jež bude prý otresena! Jaká je to mravnost, jež potrebuje
teprve výstražné tabulky a hrozby karabácem? Kdo nechce míti

detí, má dosti jiných možností, aby tomu zabránil - a do
mnívati se, že mládež zpustne, bude-li uvolnen umelý potrat,
ZIlamená zakrývati si oci pred skutecností, že naše mládež zná
prostredky proti oplodnení práve tak dobre, jako dospelí. Mrav
nost muže býti ohrožena špatnou výchovou, a let a k é z á
k o n e m, který nutí mravnou ženu, matku nckolika detí, aby
pá c h a I a z 1 o cin, ví-li, že plod, jejž nosí pod srdcem, bude-li
donošen, znesnadní rádnou výchovu druhých detí. Proto jsem
pro cástecné uvolnení umelého potratu z duvodt"1 zdravotních
a sociálních, prípadnc i eugenických v tom prípade, že by zákon
nepripouštel sterilisace.



396 Prltomnost 2. cervence 1925.

býti clovekem ledajakým; šaš·ek nikoliv. Nebot šašek
je méne hercem než vykupitelem. Je podstatne vy
kupitelem.

Vystupují-li spolecne - ta!) jako Fratdiniové 
není hned tak dobre rozeznati, kterému z nich že vlast
ne pripadá úloha snímati s diváku hrÍichy a premeno
vati je na nevinátka. Na první pohled se zdá, že je
mezi dvema lotry, ale nesnadno ríci. který z nich to
je. Ten, jenž vystupuje v klasickém bí'lié:n, cetkami po
setém kostýmu, s pomoucenou tvárí, je, pravda, nejrec
nejší. i zdálo by se podle toho, že má k šibalství blíž
než k trpelivému a premítavémn snímaci duševních
bremen. Rovnež jeho fysická úmerno,t. témer slicnost,
vzbuzuje spíše neduveru. Je nesmírne. ·hubatý, a zdá
se, že by bez jeho provokací a intrik nedocházelo
k onem žalostnÝm príhodám a nedorozumením, jichž
oba jeho druzi jsou obetmi. Ale tu pocínají pochyby:
prednese tento zdánlive tak mazanÝ šašek. který zprvu
pusobil dojmem jakéhosi potmešilého impresaria obou
ostatních, jež jakoby zavádel dO' zál1qhy, nekryje ani
približne tak, jak by se jiste kryl vypocítavý intrikán.
Došlo-li k mrzutosti, odnáší si casto stejný, ne-li vetší
díl než oba druzí, a dívá:ne-li se déle. pozoru jeme
záhy. že zdánlivá trpn10st a nevinnost obou '(lstatních
je vlastne podezrelejší než jeho útocnost. Nejstarší
z bratrí vystupuje n~ nr. jako porestný meqtan. jenž hy
se sv'ým vážnym. duveru vzbuzu jícím šosákem, s po);)
cylindrem a obšírným deštníkem byli velmi vdecnvm
námetem pro ilustraci :nr;Jvoucných knížek pro deti.
Jeho bodrost. rozšafnost. jeho jakoby potežkávaný úsu
dek predurcují ho do malomestské spolecnosti pensisttt,
od nichž se sotva liší jinak než pricernením špicky
nosu. On to, kdo jakoby svou nezkušenou duverivostí
mimodek dráždil k ,al1otriím jefilCh at umouceného
škodolibce, .at potouchlého obludného tretího. úskoc
ného nebo drzého temperamentu. Ohetí je nejcasteji
on. a utroení snáší s odevzdáním. jež hv bylo lze na
zvati krestanský~n, kdyby v nem nebylo cosi prí'l,iš fib
sofi.ckého, t. j. vypocítavého. N uže, práve tout'U rek
neme necistou 'Odevzdaností pocíná zmar obrazu, který
jsme si o nem už ucinili, nehol' napadla nejdríve. a od
tud pak postupuje 'odbourávání illuse kroky už obrími:
Ani nejstarší Fratelini není oním Spravedlivým mezi
lotry. Jeho bodrost je tartufferií znacne nízkého druhu,
a v zkroušenosti, s jakou pri iímá rány - dobre 'ostatne
zasloužené - odkryje se záhy šeredný tah touhy po
odplate. které si, mimochodem receno, neodpírá, :nuže
Ii ji vzíti bez risika.

Byl 'hy tedy nevinátkem tretí? Není pochyby. ž·e
s,e snaží ze všech sil, aby se jím zdál. N a%cil se v ·oblu
du tak ohavnou. že cpí na hony ú;nyslem vymámiti
sympatie práve oním macešství.:n. s nímž ho prý prí
roda vypravila na svet. Ubohé tílko ztrácí se v vre
dlouhé kostkované veste: široké. na kacích chodidlech
clo varhánku se skládající spodky predstírají ten:nké
nudlovité nohy, pod tíhou vodn:atelného života se hrou
tící. a had touto zuboženoll kreaturou' žalostne se
usmívá neštastníkova maska, v níž mluví vlastne ien
huste zakoptený tykvovitý nos a cerná psí cuba. kdežto
oci se tratí v cernych dutinách. které se následkem bí'Je
malovaniých okraj11 zdají .bezednými. Brzo však shledá
me. že -toto zašantrocení ocí je úskokem. SimiE-blbecek
máJ svrchovaný zájem. aby je skryl. BylO' by po nem
veta. kdybychom spatrili jedovate zlomyslný lesk kuka
rleI tohoto arcilotra. který je ryzí zlosyneckou náturou.
::'mejclí a obchází jako .h1Jadovýpes, pes potutelný, který

hledá, do kterého lýtka by se zakousl. Je vlastne více
za kulisami než na jevišt:' Raficí tam nejaký zlolajný
kousek, s nímž' se pak vytasí tak jakoby šlo o nevinnou
hrícku nebo proste zákerne cíhá. aby .se vložil do hád
ky druhých jako smející se tretí. Je perversní a sadi
stický. Nic netušícím zpevákum zapálí nad hlavou, aby
si pak mohl zahráti na hasice a delati mi'llOsrdnéhoSa
maritána, a své velké hudební nadání, jež sdílí s obe
:113 druhy, uplaÚí.uje v oplzlých prevlecích Španelek,
apaCtl a Salomé. Hlavní príznak jeho satanismu: iest
jediný, kdo se z choulostivých situací, n:astražen\'ch
jeho úskocností, dostává 5< pomerne zdravou kuží. Ne

nechává v nich ani chlupu, jimiž je ostatne až ne
slušne vybaven.

»Jako vzory spasitelu, namítnete, jsou vaši Frateli
ni'Uvé trojspreží, která by si, mohla ciniti nároky leda
tak na spásu satanáše; ostatní se obejdou bez nich.«

NediskutuJme 'o lákavém námetu, závisí-li spasitel
ská schonnost na bezúhonnosti mravu ci nic. t. i..
mttže-li býti spasitelem i hríšník. Spokojme se, rkouce.
že mazanost, falešná bonhomie a ludráctví, z nichž
každou jeden z FrateIinu personifikuje, jsou u techto
bratrí toU' merou prosty ilIuse, jakoby se vvpláce'10h\,ti
potmešilcem. chytrákem nebo zlosynem. že, tak jako
penezokaz-diletant, se o své podvody a šlahy sice po
koušeií, ale s neochvejnÝm presvedcením a jistotou. že
je na konec nekdo. a po zásluZe. chvtne za límec. Tí:nto
pokáním. které ciní zatím co ješte hreší, se jejiiChne
rest ocištuje a stává div ne sympatickou.

Toto ctveracive naladené raubírství, kterému Pro
zretelnost nic nezustává glužna, tento troilístek kum
pánu, kterí jakoby si navzájem dokazova'H. že neHeo
ším ješte tak pr-ostredkem iak se životem protlouci ;1'

býti poctivým, toto vzá iemné šizení podoorující
družstvo vykutálencu, še;díru a šlejfírskÝch hubatcu.
rozcarovaných nerestníku. iest vlastne velký;n budite
lem k optimismu, nebot, trebaže na ruby. demonstruje.
nepedanti-cky a s rozmarem, který už sám o sobe má
znacnou moc propagacní, dobrodiní pocestnosti.

Frateliniové, kterí ztelesnu ií tri pomerne ostre orlli
šené tyPY lotrl't. l'Utrtl autentickVch. t::tkže je únlne zh\"

tecno hledati mezi nimi i jen bolestín:t.· natož vvkn
pite'le. isou oní:n vvkupitelem úhrnem. K::tždý zvl~št ;p

sice nicemou, hodnÝm. ahy figllrOval i~ko odstrašující
príklad. z:t to se však clonlií.ují navzá iem v onravclu
povzhnzující. atsi nar;:looxní. za to VŠ;Jkhumorn\'. rOZ
marný a sveže nepedanti1cký instrument imanentnÍ
spnvedlnosti.

Frateliniové jsou šašky školy khssické. Nehledímt-li
k jeji,ch hudehním vložkám - jsoU' výtecnÝmi vir
tposy na ruzné nástroie, z nichž vetšinu s;:l;ni VVll:t

lezli, - repertoár jeÍÍ'ch sest~vá z osveOrených c1n"'

novskýéh parád. protkávaných dialogickÝm vvmáv;:·
ním žertu. a v"stunv ;SOI1 ;:>r::.tnžoványs onou he7t1~
rocnou naivností cirku.sáckých hravnr. v nichž si deti.
a tedy také ti, kter'ým se 11ichotive ríká »qiroké vrstvy
obecenstv;J«, sotva kdy prestanou libovati.

Jsou tedy šašky lidovými, jej,ichž obliba, pokud se
nárocnejšího obecenstva týce. zenit už prekrocila.

V cirku Medrano, kde jejich hvezda kdysi bvla
vzešla, pracovával s Frateliny po cll'ouhá léta šašek
- zemrel loni - jehož obor, po pravde jedinecný,
už asi navždy zustane osirellým. Byl svého druhu mi
strem. Jeho úloha zacínávala, když v cirku zavládla
nálada nejr·ozjarenejší. Tehdy povstal v obecenstvu
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ozdurdený pán ve vecerním úboru, který se jaI proti
:1melýmnehoráznostem protestovati, žádaje velitel-
y, aby jim byl ucinen konec. Mezi tímto kazimírem
v cirkusové dram:lturgii patrí mu místo mezi Pa

m Loyalem a šek:n graomu - a downy rozpredla
rozci~lenáhádka, v níž obecenstvo ovšem stranilo

škum. Pán., který zatím zrudl jako krocan, vpadl
o manéže, i pocala nevylícitelná scéna, sehraná tak
konale, že nad ní i na slovo vzatí »intrikáni« žloutli

ávistí. Obecenstvo, z cásti opravdu zmatené, zahrnulo
etrelce spíláním, hulákáním a hrozbami tí.:n hrmot

nejšími, cím bezuzdnejší se stávala zurivost protestu
jícího. Pos'léze se na chudáka pocalo sypat shnilé
ovocea zelenina, šašci, zprvu zaražení - jistá zba
belost je vždycky z jejich vlastností - vidauce jej
uštvaného, dodali si mysli, podával1i si ho, káceli jej,
bušili do neho s rozkoší témer sadistickou, až ka
ecne,uválený a stlucený, byl vyhozen ahramným ko

pemdo zadnice.
Tento cholerický pan Leonard, jenž svou nevdecnou

úlohu hrával se sebezaprením, svedcícím a mimorád
ném talentu, by'll jedním z vzácných zástUPCll anech
partneru šaškll ci r k u s o v Ý c h, jejichž úloha úplne
passivní ne ní. Vrchní graom zaprádá sice casto roz
hovor s c1owny, ale jeho funkce, odvozená prí:no
z oboru divadelního »c1l1verníka«, do hry nezasahuje.

Nekterí gro.omové oov,edau však uplatniti i: tuto
úlohupassivní a rozterkovanou, tak na pr. anen, který
v parížském Empire vystupuje v šaškovsk)lJCh vlož
kách s clowny domácími, z nichž jeden - ten ve
vodníkovsk.émasce se zelen)'mi vlasy - jest, trebaže
dosud nedocenen, jedním z nejráz.ovitejŠích a nejry
zejších zástupcu c10wnství klassického.

Oown klassický! Dríve než se zastavíme Ul onoho
geniálního c1owna, jí:nž jest Grock, musíme zduraz
niti znovu, že clownem v našich ocích není kter)'
koliv, zdání hlupácka si dodávající šprýmar, nýbrž
komik zlcela speciální. Takový totiž, jenž at príma,
at neprímo vnuká optimismus, diskr'edituje zlo a ne
rest a v pravém slova smyslu ocištuje. Takový."11ijsou
bratrí Frateliniové, takovými jest 'celá rada obskur
ních clownu cirkusových, jako na pr. zmínený již šašek
divadl,aEmpire, ale není jím dejme tomu slavný Little
Teech, americký (ci anglický?) cyklista Jackson nebo
proslulý »rozbíje~ talíru« Bagessen, který" tuší;n, je
Dánem. Tot specialisté, rozesmávající, a k slzám roze
smávající bud svérázne napodobenou neobratností,
bud situacní komikou zmoci10vanou primerenými tra
vestiemi, ale s;ních, jejž vzbuzují, nás neobnovuje, ne
bot je lto ~mÍich podnícený komicnem a nikoli vy
vrelý z pocitu osvobození, jaký se nás zmocnuje pred
šprýmem ne i ran, i c kým.

Nikdo snad nedovede vzbuditi smích tou meroU' li
dumilný, nikdo nedovede býti dobrovolným beránkem
tak humorným jako Grock.

Tento Švýcar, bývalý preceptor, pozdeji akrobat,
který dovede hráti v osmi ruzných jazycích, jest pro
totypem Clowna vykupitelského, jest jí':n bezvýhradne,
jest jím, rekli bychom, cílevedome, kdyby to vzhledem
ke Grockave »nevinnosti« nebylo paradoxem. Jest jím
na ruby ci vlastne na líc clownerií Fratelin:u. Už
maska! .•

Grock vystupuje po krátké.ll úvodu svého partnera,
v)1ecnéhohouslisty a výstrecfuího tanecníka, partnera
to aktivn1ího, žánru pana Leonarda, jenomže zdrželi-
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vého, mnohem povýšenejšího, úsecného, který· se
s Grockem stále vadí, mú domlouvá, jej káre. Jeha
školometská korektnost je chlapeckým ztreštenoste..:n
Grockovým pravou so'Lí.

Grock prichází v·dlduhém obš5.~ném kaiserrocku,
jejž krátce poté vymení za tesný frácek krátkých ru
kávll a priléhavé nohavice, pokroucené jako vývrtka.
Je to protiklad masky oné strašidelné 'Obludy, již pred
stavuje poslední z Fratelinu. Grock nesnaží se ob
mekciti nás falešným vzezrením hlupácka, šeredností
a fysickými vadami. Nená žádné ctižádosti na ruby.
Chce naopak imponúvati: prichází jako vykutálen}'
{otr, s drbavým úsmevem, kterým jakoby už predem
vyjadroval radost, jak nás za chvíli všechny str cí do
kapsy. Dbá nicméne, aby to nedával príliš na jevo:
na'llícil si do zraku skomíravé mrkání bezdecné melan
cholie, ale neví ani, jak ~arnými jsou i jeho domnelá
schytralost i snaha zastríti ji. Na první pohled poznali
jsme neskonalé dobrotiska, které neublíží ani mouše.
-- - Grock je šaškem hudebním. Ovládá piano, housle,
celo, klarinet, píštalu a koncertní tahací harmoniku.
Dovede nápodobiti ruzné hudební nástroje ústy (ze
jména basu), zpívá a tancí. A'l'e jeho císlo není sledem
nesouvislých výstupu, niýbrž jednotnou dramatickou
scénou, jejíž komická gradace ani na chvíli neumdlévá:
jeha partner ocekává doprovazece, který neprichází.
N amátne se Grack, jenž se nabízí zaskociti. Partner
po krátké..ll váhání jeho nabídku prijme, potázav se
ovšem se zlou. Zpoz,oluje to ovšem záhy a mstí se mu
týráním, ponižováním všeho druhu. Grocka však nic
neprivádí z míry. Nervositu, pýchu, upiatost partne
rovu odzbr'Ojuje Grock neochvejnou svojí bonhomií, a
netecná jeho nevšímavost vuci pozemským nesnází::n
a protivenstvím tvorí blahodejný kontrast k poplašené
malichernosti jeho buržoastitckého soudruha. Ano,
Grock je bohé:n, básník, námesícník, clovek vznášející
se nad prosaickými: potrebami a požadavky pozem
štanu, nad jejich zbytecn'Ými starost:ni a spechy, a to
»Paurquoi?«, ta »Sans blague!« (Nešpásuj-ete?), jež
pronáší každé chvíle a jež delaly Parížanum po dlouhé
t)'dny 'Onu srdci ulevující radost, jež zavazuje nehy
noucí vdecn:ostí, js'Ou jako kotvicky, jež poeta roz
tržite vyhazuje, v'lúne se pokoušeje zakotviti na zemi,
o níž valne nedbá.

Kapitolu zcela zvláštní zaslaužil by úžas, jenž se
na Grockove tvári co chvíle rozhostí. Tot úžas clo
veka spadlého s mesíce. Grock chystá se hráti na
piano, ale židle stojí príliš daleko. Nedosahuje. Vstal,
vyhrnulll si, rukávy, obešel piano svým težkým, houpa
vým krokem a chystá se privaliti je. V tom ho pat.:tner
upozorní, že je snazší nechati piano napokoji a pri
strcit židli .. A na Gr'Ockove tvári rozhostí se radostný
úžas cloveka, jemuž se práve byla zjevila nesmírná a
spás'Onosná pravda. Grock us::nyslil si· hráti na housle,
vyhazovati za hry smycec a chytati jej. Protože se to
nedarí, odkládá housle, jde za prístenek, cvicí tam
chvíli a vrací se s domýšlivým výrazem virtuosovým.
Selže opet. Odkládá tedy hous'le znovu, cvicí pred
obecenstvem, ale pak, sebrav hausle pravou rukou mí
sta lev'Ou, shledává s ustrnutím, že je jakoby uhranut:
Tón ne a ne vyloudit. Odlož.í nástroj opet, zkouší
s prázdnýma rukama, shledává s uspokojení::n, že paže
nikterak nestrnuly, vezme housle opet a opet do pravé
ruky - žasne poznovu. Až posléze, vzav, aniž zpozo
roval zmeny, housle do ruky správné, a nasadiv nedu
v~rive smycec, vy'lloudí první tón. Úžas, úžas emaU'Z-
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ského poutníka ozárí jeho vezdy štastný oblicej. A jak
teprve, když poprvé chytl vyhozený smycec! Ohromilo
ho štestí tak nevylícitelné, že 'onemel. Teprve hodnou
chvíli, poté-'vydral se mu z úst vítezoslavný krik.

,., Odrhovacka, jlžnmu jeho 'par'fner zakazuje hráti, a
kterou podloudne a po kouscích zahraje prece, dýše
pohodou, stejne jako všechny jeho nevinné úskoky,
všechny recnické .chytrustky, kterými se snaží ošáliti
svého prísného do:wr·ce-partnera, jenž se na neho po
každém ctveráctví tak kaboní.

Pohoda! Tot ono po mém soudu rozhodující slovo.
Clown není vulgárním šprýmarem. Nehorázné na'lí
cení, nehoráznlá gesta a slova nejsou nicím jiným než
cudnou maskou duše nad jiné prostné" duše ve své
nevinnosti témer arHmální. Frateliniové marne se snaží
tváriti se tak jako by si navzájem ukládali o život,
jejich »tours pendables«, schválnosti a nástrahy nikoho
neomýlí, a Grock simuluje svou »fintu« jen proto,
aby se na konec sám stal její dobrovolnou obetí.

Zpod všeho toho line nesmírná pohoda, jakou ne1'ze
nicím simulovat; proto práve' jsem rekl úvodem, že
veliký·:n clownem miHe b),t jeru clovek dobrého srdce.
Na dobrého šaška ovšem to nestací, al'e ješte méne
je platno snažit se nahraditi onu kongenitállJlí prost
nost hereckau pretvárkou.

Pohode, jež line z ovzduší clownem vytvoreného,
nelze adolati ani nejzatvrzelejšímu. A proto jsme na
psali, že clown je vykupitelem.

Jak nevzpomenauti Tamanova obrazu o tulácích?
Také šašci jsou polními lilie:ni, bohumilými.

Národni hospodár

o družstevním socialismu a družstevní
cikorii.

Mezi hesly, která byla nesena v pruvodu konsum
ních družstev »Vcela« tuto nedel'i, bylo také heslo asi
toha smyslu, že ženy nosí v nákupních brašnách klíc
k potlacení všeha kapitalismu. Kupujte, ženy, jen v so
cialistických družstvech, praveno, a tak potlacíme zvol
na všecek kapitalismus a pomocí družstevni,ctví dojde- '
me tak co nevidet k vytouženému socialistickému
státu.

Teorie v tomto prípade je úplne jasná, jako ostatne
teorie marxistického i jiného socialis:nu bývají oby
cejne vubec v teorii velice jasné a presné. V praxi.
však vyskytují se obcas malické hácky i v tech teore
ticky nejjasnejších vecech. Najeden z techto malic
kých hácku vzpomnel jsem si, prihlížeje k pnhodu so
cialistického konsumního spolku, když vezli okolo na
jednom voze jako reklamu velikoll družstevní cikorku.
Vzpomnel jsem si na debatu vedenolt o socialismu a
p:á~e tét<: cikorce asi pred dvema lety, po obede, pri
kave, u nas do:na.

Byli jsme tehdy cleny »Vcely«, možno ríci tak tro
chu prímo z politických sympatií a rádi jsme slýchali
od naší hospodyne, teticky, co všechno v »našem kon
sumu« mají. Bylo to dosti dobré v dobách, kdy pano
val obecne nedostatek a kdy vetšina obchodníku byla
ješte prosáklá válecnými názory na zisk. První náraz
na naši »socialistickou pýchu« veden však byl dosti
brzo po našem vstupu do spolku, a to ve vzpomenuté

debate. Teticka prohlásila, že »tu cikorku ale kupovat
nebude«, není prý sice tak špatná, je levná, ale - není
prý rozhodne nejlepší! To prý by si radeji priplatila
ze svého, kdybychom na ní nejak ze zásady trvali. Muž
není zajisté odbornÍke:n v takovýchta vecech a tak ne
dovedu dnes presne vyložit, proc bylo nám opustiti
tuta družstevní cikorii, stejne jako bych nedovedl vy
svetlit, proc bylo v »zájmu kuchyne« opustiti postupem
i jiné konsumní veci, vždycky však slý·chal jsem kate
gorický imperativ: »chci-li to nejlepší, pak ta nesmí být
zbOŽÍ vyslovene zvané »konsumní 1« Špatnejší zboží
pak se prý nikdy nevyplatí, i když je prý laciné. Tak
tvrdila aspoií. teta, žena proletárka, vdova po železni-
cáravi. ~

Teorie v tomto prípade je naprosta jasná. Konsum
ní družstva vylucují zisk prostredníka mezi producen
tem a konsu:nentem, vylucují zisk obchodníka-buduje,
což tedy v praxi znamená, že bud musí všeobecne vy
delávat velké peníze, takže nikdy by vlastne nemela
potrebovat ješte nejakých zvláštnÍiCh podpor od státu,
anebo by mela prodávat zboží o tento zisk levnejší
nebo a tento zisk lepší. V praxi by tedy zboží kon
sumní mohlo být ú nejakých 20%' levnejší než kdekoli
u kupce nebo pri stejr;é cene aspoií. o nejakých 20%

lepší v jakosti.
Pt"oc fomu tak ve skutecnosti není, proc uchylují se

konsumní družstva k vláde se žádostmi, aby poskytla
jim pujcky na zaplacení deficitu a proc jmenuje se
obecne zbOŽÍ abycejné nebo podpru:nerné jakosti zbo
žím »konsumnÍm«? Proc na pr. t. zv. konsumní coko
láda není ta nejlepší ale ta docela obycejná, levná a
špatná cokoláda?

Nejsem ani, obchodne ani jinak odborne vzdelán,
abych dovedl zde podat kritiku kalkulace obchodní,
jaká bývá u obchodníka obycejného a jaká: bývá u ob
chodníka socialistického, t. j. družstva, zvykem. Ale
nedovedu si to dobre vysvetlit, a protože si to nedo
vedu dabre vysvetlit, vzbuzuje to u mne jisté pochyby
a podnecuje mne to k jiným otázkám.

Družstevnictví je prý pruprava k socialismu. Dobrá,
ale jak to bude se zbožím konsu:nnÍm potom, až bude
ona doba socialismu? Znamená to, že bude jen takovéto
špatné zboží, obycejné, konsumnÍ v tom špatném slova
smyslu? Nebude pak LIŽ vubec žádné zboží lepší, dobré
ba výborné? Kde máme záruku, že bUJie také neco lep
šího, než je dnes taková obycejná »konsumní cikorka«?

Vtírá se tu otázka, nesouvisí-li tato vec nejak s ne
meckým exporte:n, není-li ta odkoukáno odtud. Pama
tuji, jak pred válkou Nemci delali jednou -tak zvanou
exportní ofensivu a obeslali jednu svetovou výstavu
ohromným náporem svého zboží a pamatuji i na roz
horcení nemecké, když jeden vysoce postavený muž se
o tomto zboží vyjádril strucne a trefne tauto karakte
rist}kou: »billig und schlecht«, laciné a špatné. A uvá
ŽÍ-li clovek tohle vše, zakolísá: a ptá se, je-lj. nutno a
patrí-li to k socialismu, aby .se uplatií.ovaly i tyto ne
mecké exportní metody«?

Víme, že na pr. nebožtík lord Leverhulm vydelal
spousty jmení svým mýdlem znacka »Sunlight«, víme
také, že Henry Ford stal se nejbohatším clovekem sve
ta tím, že prodával ta nejlepší a soucasne nejlevnejší
auta, ale nevíme dosud nic takového o nejakém 0
cialistickém družstvu, ac by aspoií. podle teorie tato
družstva mela ty nejlepší vyhlídky pro s o u tež
o zbohatnutí.
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Dopisy
o censure.

V Praze, dne 26./VI. 1925.
Vážený pane redaktore,

Vaše Prítomnost je otevrena diskusi o všech otázkách. Zá
ležitost, o níž Vám níže píši, postihla sice »morálne« a mate
rielne jenom mne, nedomnívám se však, že je tak bezvýznamná,
aby bylo nemístné o ní verejne hovoriti.

Jiste znáte, pane redaktore mou nakladatelskou cinnost do té
,míry, abyste vedel, »jaká spolecnost se u mne schází«. Tedy:
vydávám také spisy Camilla Lemonniera. První, kdo uvedl LeJ
monniera do Cech byl Arnošt Procházka v Knihách dobrých
autoriL Lemonnier je nekdo, jenž pro umení a literaturu zna
menal a znamená tolik, že jeho knihy je možno s klidným sVc
domím priradit k 'nejpozoruhodnejším a nejvážnejším produk
tum domácí i cizí literatury.

Nuže, pan první státní zástupce navrhl zemskému trestnímu
soudu, aby konfiskoval asi patnáct míst z Lemonnierova ro
mánu A dam a Eva. Adam a Eva je jedno z nejidealistic
tejších a nejlíbeznejších del Belgicanových. Neznám mnoho knih
ze svetOVé literatury, v nichž by bylo poeticteji slaveno díte a
jeho pocetí. A považte, pane redaktore, román Adam a Eva
vy šel pre d v á I k o u u fy Vilímkovy, též v preklade prof.
Marka, jenž knihu preložil i pro mne, bez j e di n é h o š k l' t u.
Tenkráte v Rakousku me.l tedy censor více
umeleckého citu a vedomí, než cenSOT cesko
s love n s k ý.

Navštíyil jsem pana státního zástupce, jenž censuruje u náE
knihy. Na mé námitky mne ujistil, že je úplne lhostejné, jedná-li
se o dílo umelecké nebo kýc, a že zabaví i další knihy Lemon
nierovy, budou-li obdobné A dam u a Eve. O rekursech mne
predem ujistil, že patrne nebudou míti výsledku, a co se tisku
týká, že je mu úplne lhostejné, co se o nem píše. Zkrátka vše,
z ceho by mohl býti rozrušen student (!), jenž by si eventuelne
knihu koupil, nutno konfiskovat atd.

A proto modrá tužka zasáhla všude tam, kde Lemonnier básní
o ženských prsech, pocetí; a dokonce i kojení je proti mravo
pocestnosti ...

U nás jenom jako, husa
muže míti žena prsa.
jinak podle censury
vyžaduje dresury:
Nebot nadra - ta se bílí
af se mládež nerozcílí,
kojit deti - také hrích,
pro to má pan censor cich:
Ideálem budiž husa 
nekojí, a její prsa
venkoncem jsou prece kusá - - -

Pro pána boha, pane redaktore, to se u nás musí umení ohlížet
na to, aby eventuelne nerozhicova1o nejakého mládenecka? To
u nás v republice neprichází v úvahu - jedná-li se o umelecké
dílo nebo o kýc a svinstvo? To u nás je možno, aby kniha, která
vyšla v Rakousku bez jediného škrtu, byla u nás kastrována
proto, že v ní clovck je clovekem? Tedy u nás již i kojení je
nemravné?

Pane redaktore, není Pfece udržitelné, aby censuru knih pro
vádel jeden úredník, jenž Vám napred predpoví, že rekursy
s nejvetší pravdepodobností budou bezvýsledné. Onen pán je
jiste výborný právník, ale literature a umení rozhodne nerozumí.
A prece o nich ro'Zhoduje. Což by tu nebyl též na míste po
radní sbor, v nemž by byli i lidé, kterí umení rozumejí, jako je
tomu u censury filmové? Samozrejme by nemusil býti tak roz
sáhlý. Vždyt, pane redaktore, to je zoufalé, když jsou u nát

zabavovány knihy jako Brantomovy G a I a nt n í dám y nebo
P í s n e P l' i a IY s k é a nyní též Lemonnier!

Prominte, pane redaktore, že jsem se tak obšírne rozepsal. Ale
není to snad záležitost jen tak ryze soukromá. Byl bych Vám
velmi povdecen, kdybyste o té nemožné a nekulturní censurní
praxi v Prítomnosti promluvil. Zvykl jsem si, jako celá rada
kulturních lidí, považovati Prítomnost za list, v nemž rozhodují
vždy veci a ne zájmy.

Jsem Vám, vážený pane redaktore uctive
oddaný Dr. Oto Što/'ch-Mariell.

Odpoved úcastníka ankety.
Vážený Pane redaktore!

Praha, 27·jVI. 1925.
V dnešním Ceském Slove venuje pan »cy« svoji jiste vzácnou

pozornost ankete >:·Procnejsem v nekteré strane?«. Já, jenž dle
neho »mám jistý názor, kterým jšem veden k socialistické koa
licní strane«, chtel bych mu ríci nekolik slov.

Mluví o naší nerozhodnosti, v cemž má pravdu, ale nemuže
ji vytýkat jako chybu, jako diskvalifikující vlastnost, ponevadž
nikdo nemuže za to, že není prímo rozeným ceským socialistou.

Výtku pohodlnosti odmítám však rozhodne, ponevadž se dá
snadno zjistit, kdo je pohodlnejší, jestli ten, kdo hledá úsilovne
nejvhodnejší program, kdo sebe pozorne zkoumá, kdo hledá
takové prostredí, které by od p o v í d a 10 jeho vlastním po
znatkum, anebo ten, komu stací sedet v milém stínu neomylné
politické strany a jemuž názory Ceského Slova jsou dogmatem.

Dále chtel pan »cy« ríci, že zapomínáme, že život je všelijaký.
dobrý i špatný a politická strana jako jeho prítomný odraz
nemuže se prý též vyvarovati neprístojností lidí nesvedomitých a
pod. To uznávám rád, jenomže je rozdíl v tOI1l, že nekdo má
tech chyb více, jiný méne, a že já mám asi slabší nervy, po
nevadž mám nejradcji špatností co nejméne.

A co se týce tech ohledu na zájmy národního celku, je výtka
opravdu nemístná, ponevadž ceská inteligence nikdy ve svém
celku nepodporovala živly destruktivní a její národovství má
práve proto vetší cenu, že vyplývá více z vnitrní nutnosti, než
z poucení vlldcu stran. Jiste uzná každý, že státotvornost není
podmínena jen politickými stranami a tak mi napadá, že je to
práve také ohled na ty tisíce nejistých volicll, který nutí poli
tické strany, aby kladly mnohdy zájem státu nad zájem svuj.

S. M.

Spisy Wolkerovy.
Vážený pane redaktore!

V predposledním císle Vašeho ct. listu stežuje si Váš dopi
sovatel z rad delnických na nedostupnou cenu spisu Jirího
Wolkera a mylne udává, že byly vydány pouze bibliofilsky
v kuži vázané za 100 Kc.

K správné informaci Vašich ctenáru sdeluji: Dílo Jirího
\Volkera bylo vydáno lonského roku ve 2 svazCÍch v subskripci
za 60 Kc, po subskripci za 70 Kc. Vydání toto je úplne roze
bráno. Letos na jare vydán byl výbor o 160 str. záz. za 18 Kc.
Vydání toto je urceno v první rade delnictvu a svojí cenou
je jiste každému prístupno.

Prosím Vás, pane redaktore, o laskavou opravu ve Vašem
váženém Jiste.

S úctou se Vám poroucím V. Petr, nakladatel.

Knihy redakci zaslané.
Claude Anet: Arjana, ruská dívka. (Román milostný.) Z fran

couzského preložil B. P. Vojsík. 4. svazek Modrých knih, jež
vydává Bohumír Treybal. Stran 190 za Kc 18'-.

Dr. Ferdinand Karafiát: Z tajemství lékarových. (Meditaee.)
Verše a prosa. Nákladem J. F. Bucka v Prostejove. Stran 104.


