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k)'m representován, že náš stát je r,epresentován kO:l
lícní vládou a v dusledku toho ten, kdo škodí koalici
neb~ nekteré koalicní složce, škodí státu, je nepríteiem
koahce a tím samým již neprítelem republiky. Uve
domíme-li si, že tento náz.or není snad vtipeín nebo
planou sofitikou, nýbrž že je to h I u b o k é p r e
s ved c e n í všech vudcu koalovaných stran, pak teprve
poznáme, že petka cítila se dokonce býti v právu když
restr!kcní zákon vynucovala. Chránila sebe, pravda, ale
,ona Je prO' stát nezbytna a prot'0 chránila i republiku.

Chyba je v tom, že zamestnal1lci nechtejí si tohle
všechna predstaviti a že si to vykládají docela jinak.
Zamestnanci tvrdí, že stát a jeho ad;ninistrati va ne
jsou. sv)'m bytím vázány na dne š n í koalici, a ne
chteJí Svehlovu theorii o r'0vnítku mezi zájmem státu
a zájmem koalované strany uznati ani za cenu m:mo
rádného pov)'šení ani pod hrozbou preložení na Slo
vensko. Snaží se dokazovati, že taková forma 'abrany
je ve své podstate zneužitím politické :noci a že se
podobá poEtickému teroru jako vejce vejci. Zamest
nanci popírají dokonce, že by byla vtlbec za dnešníhO'
stavu, kdy nikdO' neclovede si udelati predstavu, co
stát a O'bcanstvo od státní správy potrebuj1e, možno
zjistiti, zda je úredníkLI a zrízenetl mnoho ci málo, a
praví, že zákon o úsporných opatreních je generálním
zmacnením k individuelní persekuci a prostredkem
k násilnému verbování príslušníku kO'al'0vaným stra
ná;n. Odvážné své tvrzení také dokazují a skutecne,
slyšíte-Iii jejich theoretickou i o praxi oprenou argu
mentaci, neveríte již tomu, co jste se snažili s takavým
úsilím pochopiti a prizn{lv~te jim, že nejde ani o úspo
ry ani o obranu státu, ale a neco, co je síce popíráno,
ale 00 je totožno s oaím pravým (a také popíraným!)
11celem zákona tiskového, zákona a stí hání úplatkár
ství, zákona a volebním soude, pripravované novely
volebního rádu a všech tech náhllbkovÝch zákantl,
zkr:ítka že jde pouze a jedine o znemožnení kritiky.

Zamestnanci vyvracejí v prvé rade oficielní zdtl
vodnení zákona: Pocet úredníl<tl a zrízenetl je vec re
lativní. Záleží na nárocivosti obca·nstva vuci verejné
ad:l1inistrative a na organisací tét·o administrativy. Je
treba nejdríve urciti, C'0 má správa vykonávati a jak
to má vykO'návati a pak teprve se mtlž,e zjistiti, kolik
zamestnanetl je k tomu treba. Delá-li se tO' obrácene,
je to komedie a neslušné balamucení lidí. Tvrdíte-li,
že nemáme pravdu, reknete nám, prac se má pro
pustiti ro% zamestnancu? Pr,ac ne 7%', proc ne I5%?

Svoji theorii, že zákon je donucovacím prostredkem
a sankcí k politickému teroru, dokazují zamestnanci
koalicní praxí. Koalované strany zrídily si vltastní
státne zamestnanecké organisaCe, které podle prání vý
konných výboru predložily úredníkum a zrízencum
obežníky, vrel,e doporucující každému z nich, aby ihned
stal se príslušníkem strany, a aby i méne chápaví po
znali, že odporL1cení je O'pravdu naléhavé, vysvetlily
jim soucasne, že ony budou rozhodovati a tom, kdO'
má býti propušten, a ujistily je, že žádný z jejich clenu
nemusí se obávati a ,existenci. V téže dobe Ces k é
s lov o a jí'né denní listy upozornovaly za;nestnance,
že clenství v politicky neodvislých organisacích je dnes
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Restrikce a politika.
Bylozjišteno, že náš stát má príliš mnoho zamest

ancu.Sedm let nikdo' nevedel, kolik tech zamestnanctl
ubecje. Není to obvyklé, ale je to pravda. Ministr
ašin odhadoval jejich pocet na 360.000, profesor d
tál)' rozpoctový referent posl'. Dr. Srdínko tvrdil, že
. jich více než by jich :nelo býti, odborové organisace
naopak popíraly i odhad Rašínuv, ale doopravdy to
evedel,z nich nikdo. Uložila tedy vláda Státnímu

úradu statistickému, aby zjistil pravdu, a ten - ne
.za taviv se nad okolností, že má státní správe spo

"tati její vlastní zamestnance - konstatoval, že stát,
jeho podniky a ústavy zamestnávají úhrnem 342.879

ob.
To se stalo na skl'onku lonského roku. Státní úrad

talistický je znám svojí svedomitostí. Nezjistil pouze
tento pocet, naopak spocítal státní zamestnance ze
všech možných hledisek, kolik je jich v jednotlivých
hodnostních trídách a za jak dlouhou službu se tam
;dostali,kolik je jich v rtlzn)Í!ch létech fysického stárí,
kolikje jich v Praze a kolik v ostatních mestech a p.
a vydalio to;n celou knihu o 95 stranách a více než
) 10 prílohách. Ale kniha ta nedostala se do verejnosti.
Usne ením ministerské r3-dy prohlášena byla z a tím
'Za tátní tajemství. Parlamentu sdelena byla pouze

Ikovásuma a parlarr;ent projevil souhlas s názorem,
že je to císlo 'opravdu veliké. Listy parlamentní vetšiny
lakzpracovávaly verejnost tak, že konecne bylo možno
predložiti návrh zákona o úsporných opatreních ve
verejné správe, jímž dala si vláda uložiti, aby pro
l1stilanebo predcasne pensionovala 10% státních za
estnancu, aby - používajíc své :l10ci vrchnostenské

- zbavila státní aparát všech živItI, jejichž nedostatek
espektu vtlci politick)'m autoritám ohrožoval soulad

zi vládou a správním aparátem, a po té aby pro
edlareformu admil1lstrativy.
Je treba vžíti se trochu do situace profesionelního
lilika, abychom pochopili úcel zákona . .Je tr,eba pred

taviti si, jaké nesnáze každému z nich zpusobuji
mnozí státní úredníc: svým vyvinutým smyslem pro
eodvislost administrativy, abychom prišli k poznání,

i politik z povolání mMe se brániti proti eventuel'
ímu poškozování žiVllosti !J:idmi, kterí autoritu zá
ona kladou výše než autoritu politické strany. A je
ké treba predstaviti si náladu cloveka, který má mož-
st rozhodovati o platech a právních pomerech úred

íka a kterému tento p I a cen Ý zamestnanec odvažuje
dívati se na prsty. A je k tO;llU konecne také nutno

náti názor koalice na stát. Názor ten sdelil zamest
ancllm již dríve pan ministerský predseda Svehla.
red nejakým bsem - v prosinci tomu budou tri
'ta - navštívila pana ministerského predsedu depu
ce Odborového ústredí, centrály odbor'0vých '0rga
isací úrednicko-zrízeneckých, aby se dozvedela, jaké

ysly má vláda se státními zamestnanci, a pri této
íležitosti poucil ji pan Svehla, že s.tát musí b),ti ne-
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velmi nebezpecno, protože s takovými nepol~itickými
parasity nastává doba energického úctování. A ()prav
du, t. zv. restrikcní komis'e byly zrízeny pouze ze
zástUPCLIkoalovan)'ch stran. Ceskosocialistické Jednote
zrízencLI drah i tyto hrozby byly slabé a pmto vyzvala
všechny své odbocky, aby jí predložily seznam všech
zamestnancLI, kterí jako nespolehliví nebo dokonce
státu nebezpecní by meli býti propušteni, a s16bila jim,
že seznamy uplatní v príslušných restrikctnkh ko
misích.

Zamestnanecké odborové casopisy predkládají dále
dLl1<azy, že restrikcního zákona má býti a je použí
váno ta:11, kde k pomste nestací zákon na ochranu re
publiky, t. j. tam, kde nezkroceného zamcstnance
osvobodí s'oud, protože s,e mu podaril dLlkaz pravdy.
Uvedu jeden takový príklad, který je skutecne vzorný:
V Nitre byl profesor Picek, také jeden z tech, kter}T
nechtel uznati autoritu. Obvinil clena v]:ády a petky ze
skutkLl opravdu velmi nehezkých. Byl stíhán, ale nalezl
soudce, kter)' kladl vetší váhu na právo než na poli
t;ckou moc. Byl osvobozen a také odvolání proti roz
sudku bylo zamítnuto. Nelze trpeti prašivé ovce ve
stáde, zvlášte, lze-li použíti zákona o úsporách. Pro
fésor Picek byl jedním z prvních, kdož byli restrin
gován'i ...

Priznávám se, že veškerá moje úcta k zákonodár
nému sboru nestacila proti podobn)'m dukazum, kte
r)'ch je tolik, že by se ji:11i vyplnila kniha slil1šn)'ch
rozmeru. a že skutecne verím, že jde o teror. .\ nej
více mne o tom presvedcila zpráva' poslední: Bylo ml
vrženo v koalicním v~'bonl parlamentním, aby restrikce
byla zastavena a pokracování odloženo až po volbách.
Prý by to prospelo koal,ici ve volebním zápasu.

Ale mám dojem, že již ani takové opatr,ení nepro
speje. Je pravda, pri volbách by se poznal,o, kdo to
s koalicí nesmýšlí dobre, a hrozba propuštení:n nebyl::t
by zbraní k zahození. 1\vša k takové zbrane nesmí b)·ti
zneužíváno. Obávám se, že koalici hrozí vetší nebez
pecí z náhubkov)'ch zákonu, než je ono, jež jimi mi
býti zažehnáváno. Na slušné lidi je toho príliš mnoho
a slušných l'idí je mezi státními zamestnanci neoby
cejne vysoké procento. Rozhodne více, než autori re
strikcního zákona ocekávali.

Ferd. Perolltka:

Proc nejdeme k socialistum?
III.

Strindberg jednou napsal: » Tríde, z které jsi se zro
dil, služ.« Jest na tom neco pravdy. Jsme-li životem
strženi nekam jinam, pripadáme si vždy trochu jako
StfoO:llve skleníku, jako kurÍ'osum. Není patrne nikoho,
na nejž by na pr. delnický odbor pri národne demo
kratické strane PL1S(~dojmem prirozenosti. prostoty
a živelnosti. Nebo vezmeme mestské redaktory agrár
toích novin, kterí jsou nuceni na 'ochranu selsk)'ch záj
mu bušiti se. do prsou jako rozkacená gorila: ponc
vadž nemají v majetku více plldy než se vejde do je
jich koren{tCLlza okny, ponevadž nepestují nic jinél1\),
než kaktusové kvety a ponevadž neznají jiných žní než
braní gáže, nemohou obycejne nalézti dosti priroze
ného tónu, mají-li na pr. obhájiti zvýšení cel na agrár
ní produkty, jh1ž konec koncu budou sami postiženi.
Nebo pohlédneme na príslušníky mestské inteligence.
kterí se stali politickými advokáty delnické trídy: jsou

,
zajisté belorucky, které splynuly s tímt'Ú svým zamest
náním a na'lezly v nem i zanícení a svuj prirozený cíl:
ale je mnoho belorucek, které vyznacuje urcitý falešný
tón, jdou-li do lidu, mezi delníky. Jsou vykorenení,
ztratili své prirozené prostredí. Ponevadž sami cítí, že
neco v nich skrípe, že nejs'Úu zcela na SVé:llmíste, sna
ží se t'Ú nahraditi vnejšími prostredky: v bojích mezi
pravicí a levicí v komunistické strane prišla rec také
na komunistu-advokáta, kter)' se oblékal do modré del
nické blusy, šel-Ii mezi delníky; bytlljeden socialistick5'
poslanec, který schválne nosil špinavý Hrnecek a roz
trepané kalhoty, obcoval-Ii se svými straníky, a oblékl
se slušne teprve vecer, když šel pít do baru. Mezi ko
munistickými spisovateli jsou takoví, kterí odhodla,!,i se
ve všem všudy ríditi se delnickou vLllí a kterí proto
už neverí vlastní:n ocím a vlastnímu úsudku: byli za
tc postiženi nejvetším duchovním neštestím, totiž ztrá
tou vlastní ,osobnosti.

Chci ríci. že nikdo nemá b),ti odiíat svému priroze
nému prostredí, sice se dostává do falešné situace.
Sloužiti své tríde neznamená ovšem vykopávati nlezi
ní a ostatními trídami príkop nedllvery a nenávisti.
Tak si to ovše:-n predstavuje komunistická strana, ale
v našem smyslu to znamená lehké politování nad tím,
že nikdo nemLlže žíti jalm cisté allJstraktum v po
myslné sfére, a konstatování, že každ)' má pusobit ve
svém prirozeném prostredí. e-li již z jin)'ch C1LlVOdLl,
tedy z toho, že tam muže pllsobit nejúcinneji. Chce-li
dnes nejak)' buržoa nejlépe posloužiti veci budoucnosti,
tedy to nezna:nená, že se musí dát mezi socialisty:
lllLlže zustati mezi buržoasií a upozornovati ji, aby ne
chtela prorazit celem zecl' a nestavela se pitome proti
nutnému vývoji, kter)' nelze nijak 'odvrátit. Te treba ve
svéín prostredí pusobiti pro vítezství všeobecn)'ch ideí.
Opustíme-li toto prostredí, pravdepodobne ztrácíme na
úcinnosti.

Socia'lismus nemLIže zvíteziti - leda obcanskou vál
kou - neodhodlá-li se prestati býti vecí jedné trídy a
státi se vecí celého lidstva. Socialismus jest iiž na této
ceste a pújde po ní dále: ale ješte jest na ní jaksi jen
jednou nohou. Náš socialis;llus zatím se ukazu j,e príliš
advokátem zájmu jedné trídy: to jest jeden z dLlvoclLl,
proc se v nem inteligence nemúže ješte cítit zcela do
ma. Vezmeme situaci inteligence, která nekde v ne
jaké kancelári pracuje za plat: prišly nekolikráte chví
le, kdy tato inteligence musila spatrovat své neústupné
neprátele v socialistických stranách, které trvaly na
tom, aby byly ukojeny v prvé rade c1tlnické zájmy, jež
byly svereny jejich zastoupení. Stalo se nekolikráte, že
tu byly jen jedny peníze k vydání: tu socia1listické stra
ny obycejne 'ukázaly, 'že .'jsou delnickýmil strana:ni.

V stour;í-li úrednická inteligence dO' techto stran, tu
cítí, i' když je s nimi spojována nekter)'mi ideami vše
obecnéhO' rázu, že je v postavení ponekud falešném,
že není ve svém vlastním dome. Není možno, aby celá
vrstva dlouho žila v dlIverném prátelství s neprítelem
své životní úrovne. Socialisté po prevratu, když všech
ny stavy se snaži,ly v :nladém státe o místo na slunci,
jednali prí,liš dlouho s úrednickou inteligencí jako se
skupinou, která nepatrí nikomu, <I kterou možno cel
kem beztrestne odstrciti. Z toho dLlvodu nebylo mož
no, aby se vyvinulo duverné spolužití, z toho c1Llvodu
inteligence neustává ohlížeti se po vlastním politickém
krovu nad hlavou. Tent')' rozpor není ani vecí. která by
se dot),ka:la prímo socialistick)'Ch ideálu. Je to spíše
z té kategorie zjevu, již možno zaraditi, abych tak

I
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rekl, mezi :P.cYYitisches, AHzupolitisches. Socia\i.sté
v theorii nejsou a nemohou býti tak slepí, aby podce
rlOvali funkci inteligence ve státe. Ale zatí ~ kladau, a
s nimi i nekterí sacialistictí navakrtenci, jakO' na pr. p.
prof. Rádii, inteligenci tuto otázku: co jste pro nás
udelali? agitovali jste prO' nás? mužeme ve vás spa
trovati hlavní kádr svého valicstva? ne-li, tedy ad·
pustte, jestliže se nejdríve pastaráme a ty, kdaž nám
proplljcují naši sílu; vy pock,ejte.

Náš parlament je casto ne sice dle jména, a.]e za to
ve veci skoro parlamentem odborový'ch organisací;
všechny stavy jsou tu rádne politický zastoupeny a in
ttlligence tu bez zastoupení bloudí od jednoho k dru
hému jakožto res nunius, nicí vec. Je pravda, že sedí
na židli nekolika politických stran: ale jak známo, ten,
kdo sedá na nekolika židlích, casto si sedne na ze:n.
Není divu, že inteligence, poznavši nekolikráte na své
kuži všemohoucnost politického zastoupení, pocíná se
ptáti, proc hy mela, sama mezi všemi, býti bez ta+co
v'ho zastoupení. To je jedna z prícin z volání pa nové
strane a jedna z prícin, proc tato vrstva nejde k socla
Hstum. Tato inteligence dochází už skoro k tomu, že
praví politické verejnosti: chcete parlament, ve kterém
rozhodují stavovské zájmy; tedy vám takový paría
ment udeláme, : pokud se nás týce!

Každá demagogie je zavrženíhodná"tedy i clemago
ický tanec pred úrednickou inteligencí. To by nebyla
luYná cesta k vytvorení nové strany. Ta strana by mu
'la míti objektivní zájmy a ideje, ne pouze stavavsk}'
I' pech. 2ádn)' adpovedn)' politik nemahl by se pra-
j iti k tomu, aby mno'žil zmatek tímtO' zpusobe:n.

lze ríci tolik, že by novou stranou, která by k úred
nické inteligenci mela sympatisujícÍ a programový

ztah, bylo by možno zajistiti aspon dllstojnejší pro
jednávání životních požadavkll této vrstvy, než jakého
j me byli nekolikráte svedky. Nevím, co vše lze hmat
ne vydob),ti touto cestou: dala by se však vydobýti pro
inteligenci pilná politická práva a spolupráce v rízení
vecí.

ChCe:lle loyální spcYI:upráci se s;ocialismem ve všech
objektivních cílech, t. j. tech, které se nedotýka jí pouze
delnictva, n)'brž celku. Kde však socialisti:cké strany
vystupují jako kvocny, jež pripouštejí pod krídla pou
ze delnické zájmy, tam vzniká i pro inteligenci právo,
poohlédnouti se po nejaké vlastní kvocne.

Proc nejsem v nekteré strane?
Vážený pane red<Lktore!

Vrútky dne 1. cervence 1925.

I. Proc nc' scm v nekteré z politických stran?
Protože d chodím v stáde. To mi neznací, že bych si

cinil nárOK ••~ nejaké extravag<Lnce. Naopak, za pet let vojny
naucil jsem se snad až príliš ceniti kázen, ovšem na rozdíl od
feldveblovské sekatury a vernosti až do bezvedomí, jak se kdysi
odborne ríkávalo . .'\ mám velice živý dojem, že v dnešních

politických stranách je tomu tak, jako v rakouských ersatz
bataillonech s tou kázní.

O dnešní politiku se všemi jejími pn:'Ivodními zjevy jako

JSou hesla, aféry, legitimace a mazání medu okolo hub straníku

nemám, upt'ímne doznáno, valného zájmu; snaj mi nejsou ani
dost protivné. Proc. Jen proto, že pod slovem »politika« roz
umím pro svoji osobu hledání cesty nejmenšího odporu, uhla
zování trecích ploch. Na to je ovšem ironií zpi:tsob dnešní
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prakse, že se 'totiž »mažou« cásti, které príliš vrzají a kricí.
Nejsem tedy proto v žádné z politických stran, že žádná ve
své 'praksi (slov nemožno dbáti) s touto mou predstavou ne
souhlasí.

To oznacuje i mé stanovisko k prípadné nové strane. Byla
by to sotva nejaká svatá mezi samými dábly - ale od každého
nového koštete se muže cekat, že dobre pomete; prál bych si
jí uprímne, kdyby si nevyhradila patent na rozum a nekricela
jako církve ve »Krtu sv. Vladimíra<!.

2. Která strana je mi nejblíže?

Podle rodinných tradic by to mela býti nár. demokracie,
a byla do nedávna. Nevstoupil-li jsem však do ní v dobách,
kdy jsem poznal jen její ušlechtilé stránky a nekolik idealistic
kých jejích clenll, ted již do ní nevstoupím. Jsem sice buržoa,
protože preji nivelisaci smerem nahoru, pozvednutí vše c h,
a ne doli:t, jak ji hlásají komunisté. Míním však, že velko
buržoové jsou lidské spolecnosti na neprospech.

Snad bych se priznal k stanovisku Vámi nekolikrát nazna
cenému, k stredu mezi nár. demokracií a nár. socialisty - kdy
bych u nár. socialistu nebyl poznal príliš nedbale zakrytou hru
s dvojí tvárí, již pokládám za necestnoú. Ta druhá tvár nár.
socialismu je Jednota železnicních zamestnancll (jsem též že
leznicár). Nehledíc k p0divnému pomeru Jednoty k jiným úred
nickým organisacím, který ve skutecnosti ironisuje vlastni její
úrednické odbory, opakuje se pri každé príležitosti následující:
Nár. socialistictí posbnci odhlasují s koalicí neco »pro« státní
z2.mestnance - a Jednota kricí, jaká se to stala nespravedli

vost, bije na poplach a dušuje se, že bude bojovat všemi pro
stredky, že nas~dí všechny páky, aby byla krivda odcinena.

J sem presvedcen, že jen vybudováním rádných nepolitických
odborových organisací by se zj ednodušil náš 'do nemožnosti
složitý život politický. Odborové organisace by jednotne rešily
veci hospodárské a i technické ,(k putkám by bylo málo zá
minek) a politické nrany ty si mohly pestovat treba jen ne
škcdnou abstraktní politiku, 1,ri které by asi brzy uschly nebo
aspon se seschly.

V dnešním politickém kOolOotocijsem snad nekde u sociální
demokracie s "ysloVf:nou již tendencí zburžoustovatet. celý tvet.

3. Jak si pocínám pri volbách?

Zde na Slovensku je težko vubec nejak si pocínat. Je plno
hledi~k. která treba míti na pameti. Meli jstne snad asi' devet
kandidátek, ale prece ješte malý výber. Ne ve stranách, ne
v programech, ale v lidech. Zná-Ii clovek ty, kterým by mel
dáti hlas, je mu nekdy úzko. Nu, volil jsem tedy s tak zv.
Národnou stranou, s kterou se jaksi domluvili našinci z oblasti
nár. demokracie.

V príštích volbách bych nejradeji volil neplatným lístkem.
Nemravnost, verejné násilí a kuplírství_ jsou mi výrazy ješte
príliš lichotivé pro vázané kandidátní listiny.

. Z. N.
•

Vážený pane redaktore,

I. po cláncích, uverej nených v Prí t 00 m n o s t i v poslední
dobe o našich politických pOomerech a stranách i vzt3Zích inte

ligence k nim, bylo by nošením dríví do lesa, kdybych se snažil
odpovídati na Vaši první otázku. Jen jednoho postrádám 2. preji
si: Aby co nejbližší bud o u c n o s t uvedla v pohyb to, 'cemu
Prí tom n o s t tak jasne posvítila na cestu.

2. Nelze voliti strany protistátní ci jinonárodní, což je cel

kem totéž; ani klerikální tajne ci zjevne; ani príliš vzdáléúé,
jako agrární a živnostenskou; jde o volbu mezi dvema socia
listickými stranami - a v tom punktu. mluvíte z duše mnohých
i mé svými posledními úvahami.' Nejde prcce' jen o okamžik
volby; voliti stranu, která je mi práve jen »nejbližší« a nic
víc e, je pro muj pomer k verejnému životu práve tak po-
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vážlivé a sterilní jako nevoliti vubec ci z trueu voliti komu

nisty neho sionisty. To je jen pomoc z nouze a další sebezapí

rání, od nehož prece práve má býti kritická inteligenc<; osvo
bozena. Obávám se, že Vaše a n k e t a neodstraní bezradnosti;
odvažuji se ríci, co by ji bylo odstranilo, ac ovšem nevlm,
je-I'i dovoleno uvésti na scénu Vaší ankety konkrétní osoby
s konkrétními jmény.

Myslím, že výsledky sjezdu národní demokracie prekvapily
a zklamaly ty, kdo cekali prímou rec a mužný cin. Místo toho
- Engliš se spokojil úspechem své odborné resoluce, ac pred
tím jasne se vyslovil o tom, jak, strana umí zacházeti se svým

programem; Borecký se nakonec pekne omluvil. A Stránský?

N~zpám osobne dra Stránského. Ale z toho, co jsem o nem sly
šel ~~~ strany velmi dobre informované, soudím, že dr. Stránský
je' muž, který je povolán státi v cele hnutí, po ncmž volá tak
ÚpÚ~ne na pr. pan J. M. v 25. císle Prítomnosti. Dr. Stránský
neŠel na sjezd, zustal nár. demokratem -- aby nato mohl p~až
ský' list psáti, že strana' nemá duvodu vylucovati toho, kdo
nemá dost slušnosti, aby šel sám. - Dnes, myslím, vzhledem
k termínu voleb, je už dosti pozde. Dnes nepOmltŽe už Vaše

otázka, co del a t i. U del a t i sem e I o c o s i v c a s - aby
práve melo kam se uchýliti tech jiste mnohem více než 120.000

volicu. Zdá se mi, že i zde na Morave se chodí náramne po špic

kách kolem možnosti zrodu nové strany; je to ovšem hodne
odiosní, delati novou politickou stranu. Ale domácí páni a jiní
nemeli tolik skrupulí - a ta t o strana se musí zroditi tak jako
tak. Cím pozdeji, tím hure pro stát a demokracii, pro lidi »bez
pHstreší<i' a zejména: pro ni samu.

P. T. redakce »Prítomnosti«.

Pan »cy« glosuje ve »Vecerníku Ceského slova« anketu »Prí

tomnosti« o pomeru inteligence k politickým stranám.

Znamená to v podstate, že orgán ceskoslov. socialistLI odbyl
opet zvláštním zpusobem záležitost, týkaj ící se nej en celého
našeho národa, ale i budoucnosti našeho státu jednoduchým od
souzením inteligence, aniž by se pokusil postaviti si otázku, od
kud vlastne vyšla ta nechut dnešní inteligence k politickému ži
votu. Zdá se, že si netroufá blíže pristoupiti k takové otázce
proto, prptože by její odpoved jasne osvetlila podstatu dnešního
ceského socialismu a nynejšího socialismu vllbec, a myslí, že

krátkým a hrubým odsouzením inteligence otázku tuto úplne
zprovodí se sveta. ,",;{I, ' '!

Je ku podivu, že naše inteligence, ze'jména naše úre'd'nická in
teligence, které pripisuje pan 'f.cý«' 'tol1k di§kvalifikujících vlast
(!Ostí a špatností, . dovedla udržeti v nejtežškh dobách našeho

státu éelý kolísající správní stroj v chodu a že ho záhy postavila
na úroven, uznanou mnohokráte i cizinou. A jaká jest tato

inteligence? Jsou to úredníci, kterí dríve jsouce zabezpeceni ve
svém skromném živote proti nejvetší nouzi, v konkurencním
boj i na: poli sv~ho povolání s nemeckou a ma darskou inteli

gencí meli jen ~ran své pilné a vynikající práce, aby mohli
obstáti v boji tom bez protekce. Této intensivní pracovitosti a
z této nabytým zkušenostem techto lidí dekujete za okolnost,
že podarilo se po prevratu záhy zachytiti celou správu v plném
rozsahu. Pracovníci tito nemeli pri své práci kdy venovati ješte
práci nejaké politické strane, jinak ale jsouce zvyklí pracovati
nestranne v zájmu celku, byli vždy oporou celého národa.

V dobách své nej intensivnejší práce pro zakotvení našeho
státu, kdy jednotlivé strany a »straníci« meli jen sobecký zájem
urvati v novém státním útvaru pro sebe nejtucnejší výhody,
tato trída intc1igentú, dle názoru »Vecerníku Ceského Slova«
s diskvalifikujícími vlastnostmi, ani nemela pro práci kdy po
zorovati, jak ubírá se jí sousto za soustem ze všech jejích jí
právoplatne zar<lcený,h nároku, a že darí se socialistickým stra-

Váš
*

J. K.

nám tichý bod programu »zd( plejte inteligenci«. Pracovala
neúnavne, lleMarajíc se o chvat za' ziskem kolem ní, doufajíc
ve spravMlno~t niLrotla a stdlu, že v j~jím vlastním státe zá
sluha její o konsolidaci státní bude uznána a nejak ocenena.
V nadeji té ttpcla bez reptání nedostatkem,"uznávajíc okamžité
l)otreby státní, ve víre, že po 'dohotovéf1í Ijejího díla dostane se
jí též spravedlivé odmeny. Ovšem byli i mezi ní lidé, kterí ni
kdy nestáli o nejakou intensivní práci, a kterí vystihnuvše roz
víjející s-;: situaci záhy zachytili se místo práce v úrade po
hodlné práce ve strane, aby takto na základc úskaných zásluh
o stranu nabyli pomocí svých stran vlivnýrh postavení v úra
dech.

Pozde vysvitlo poznání v ocích jen o státní správu se stara
j ící inteligence! Poznala pozde, že byla oklamána, opuštena a
zrazena. V dobe, kdy dílo své dokonala a uvedla' státní stroj na
zdravých základech do setrvacného chodu, s úžasem zpozorovala
jevící se prubojné úcinky jednotlivých vládnoucích stran, sme
rujících ne k prospcchu celku, nýbrž k prospe~hu té neb oné
strany. Poznala dosti brzy, že ve všech resortech ovládaných po
litickými ciniteli. musí casto ustoupiti práva stranickým chout
kám, videla, jak nejzasloužilejší a nejkvalifikovanejší lidé z rad
jejích, nejsouce v dotycné strane, museli ustoupiti straníkum,

byt i poprevratovým, trebas i lidem nezkušeným a nekvalifi
kovaným, aby tito, postaveni stranou a v zájmu strany na
veáoucí místo, teprv když státní stroj byl již v chodu, sklidili
úspechy a žen za její práci.

Nevím po vývodech »Vecerníku Ceského- Slova«, zdali je po

hodlností pracovati v zájmu státu bezúmorne, aneb státi se
straníkem a pomocí strany dosíci i bez kvalifikace v úradech
vedoucích postavení a býti chránen stranou pro své stranické
smýšlení i v težkých provineních.

Tak, jak dovedli zpolitisovati páni socialisté celý verejný ži
vot, tak rndarilo se jim zpolitisovati i úrady a všechny huma
nitní a verejné instituce. Príkladu toho chopily se i druhé
strany, a aby zajistily svuj vliv, vyvinul se pri vyrizování ruz
ných záležitostí a pri obsazování úrednických míst též politický
obchod pod heslem »ruka ruku myje« a to pred ocima zdeptané
ínteligence a proti její dobré vuli ve veci samé. Musela casto
ustoupiti, hájíc zájem celostátní a všenárodní proti moci vlád
noucí poJ.itické strany.

Páni príslušníci a predáci vládnoucích stran sotva chápou du
š(';vní stav techto zrazených a oklamaných lidí, kterí pro svou
dobrou vuli jsou jen prekážkou neomezené zvuli stran. To
jest ta tolik nenávidená zkostnatelá byrokracie, proti které
se štvou strany. Lidé tito, jsouce vetšinou -ideálne založeni a
zvyklí pracovati, poznali záhy, že nynejší život pJlitický zna
mená jen politický boj o moc strany bez ohledu na zájem celku.
Poznali záhy i v tomto boji užívané prostredky, casto i pod
kopávající dosavadní morální názory. A není divu, že jeví se
u nich odpor pred pomyšlením ke vstupu clo strany politické, ke
kterému bývají casto vyzváni i se slibem pro svoj i budoucnost.
Stydeli by se tak uciniti za úcelem zlepšení svého postavení a
jsouce zvyklí státi pri svém úredním výkonu nad stranami, obá

vají se nátlaku organisace na jich úrední rozhodování, neb
i jako neorganisovaní pocítili již casto ve svém pnsobení nátlak
politických stran. Jich nechut k politickému životu jest nevy
hnutelným výsledkem logického myšlení o stavu vecí a jest bo
hudík príznakem, že mezi touto inteligencí jsou ješte prímí
a nepodajní mužové, jichž chyba záleží pouze v tom, že v dobe,
kdy jiní usilovali o zmocnení se všech spolecenských výhod,
oni znali jen svou úzkou stavovskou povinnost pro upevnení
r.ašeho státu a kterí videli správne vlastníma ocima veci jak
jse,u.

A takovým mužum pripisuje pan })cy« ve »Vecerníku Ceského
Slova« tolik nerozhodnosti, pohodlnosti, diskvalifikujících vlast-
ností, chyb a špatností! »:lV«.
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V. P.

S úctou

Vážený pane redaktore!
Budu pop r v é voliti. Protože mi je dvaadvacet let a z."tkon

na mne žádá politické presvedcenI. Ano, dvaadvacetiletý kluk
m u s í míti nejaký zájem na obecnl správe, na politice, m u s í

volit ! Jelikož nejsem politicky organisován, ergo: jak a koho
budu volit, kterou politickou stranu? Snadno se mi rek\q: nej~

schopnejší lidi; at jsou v té ci oné strane. Ale cožpak ti »nej
schopnejší lidé« chodili se mnou do školy? Znám je, jejich
cinnost atd.? Vidlte, jsem pro zrušení vázaných kandidátních

Ing. S.
v úct~

Pane redaktore,
k Vaší ankete nekolik slov:

I. Pro c ne j sem v ž á d n é p o I i t. str a n e?
Poncvadž mám oci otevreny. Nechci býti spoluhrácem ve

falešné hre, ani nepoctivcem tyjlcím z duverivosti druhých.
A býti tím zapáleným (spr. napáleným) duverivcem, tichou

pracovnl vcelou, živící nabubrelé a prázdné trubce, již nemohu.
Neumlm a nechci též tlouci na turecký buben demagogie. Chci

míti také radej i dObrého a poctivéh9 cloveka' bez s.tranické
fanglicky, než mizeru-polit. strannlka." I ,H'

2. Která ze stran je nám.JJI1·e,jblizŠí?

Ješte nej bližší (ale ve velké vzdálenosti) jest mi pro g r a m

resp. "s)l1jl.~r.~ciált:J.í de1'\wlH'aci-e, pnešnl _~~raníl ž~dná.

3· Jak r,i p,or,ínit'Yl pri, volbácp(. 1

Dosud jsem volil (s kraj nim sebezaprenlm), voliti však více
nebudu, pokud nebude vykonávána ve r e j n á k o n t r o I a
v z r u s t u ma jet k u o s o b ve r e j ne (p o I i t i c k y)
cin n Ý c h a pokud politictí korupcnlci (at z jakýchkoliv stran)
nebudou vydáni a vydáváni soudu práve tak, jako ostatní
podvodnici.

Jen tak jest snad možno zlepšiti dnešnl hanebné pomery po
litické.

Vážený pane redaktore!
Brno 24./6. -25·

Otázal jste se zaj isté jménem mnoha volicu, když dal jste
v 23. císle »Prítomnosti« podnet k diskusi na otázku: proc
nejsem v nekteré strane? Nuže proto: Z celého toho bohatého
výberu po-lit. stran u nás není ani jedna taková, která by pro

. I\->
strízlivého volice - majlcího zájem na klidném vývoji naseho

,;.- .
trtátu - byla prístupná. Toto týká se všech stran poclnaje
stranou Kr~márovou neb lidovou a konce komunistickou.' rudc

bahno a špína, takže každý poctive myslící clovek s opovržením
se od politického života odvrátí, ale prece jen doufá v lepší
budoucnost, kdy naše politické strany vybrednou. -

Na otázku druhou: která ze stran je mi nejblíže, tu težk'J

se rozhodovat pro urcitou stranu, neb mne plne n'euspokojuje
žádná, a težko proto volit. Svým programem byla by mne nej
blíže t. zv. levice nár. dem. strany vedená v duchu Dr. Jar.
Stránského.

Uzákoní-li naše slavná koalice volební reformu v neprospech

volictt, nevolím žádnou stranu.
Píši Vám, p. redaktore, techto nckolik rádku nejen za svou

osobu, ale za mnoho stejnc smýšlejících lidí, jichž r~dy stále
rostou.

exekutivním výboru, spolecne s redakc:lím výborem prodeb~
tovati. Tím dosažen bude jakýsi typ (forma) obligatorního
teferenda. Tím uskutecní se veštba J. A. Komenského: "Verím,
že i Tobe, lide ceskoslovenský, vrátí se správa vecí Tvých

Tebou prímo.«,

Prítomnostcervence 1925.

P. T. redakci "Prítomnosti«!

Která ze stran je mi nejbližší? Žádná, dokud nebude nekterá

orRanisována dle pravidel, jež uvádím k prvnímu do.tJa~u: proc
nejsem v nekteré strane? flr _

Y »Naší dobe« píš~ dr. Jaroslav Kos/na> v,clánku "Vítezství
púlitické strany«: poslanecká $nemovna vy:?:vala vládu zvláštlú
re~()llIcív roce 1922, aby predlo,žila zvláštní osnovu o existenci
rolitických stran jakožto právniGkých osob a o jejich organi
saci. Dosud jsou strany pýlitické zákonem ucineny "ústavními ci
nitc1i«, nemajícími úpravy právní. Duvodová zpráva k § 14.
zákona na ochranu republiky nechce (nehodlá, nezamýšlí) potla
covati propagandu neb agitaci, smerující k.e zmeEe zákonu, ba

í ke zmenc úSt.avy.
.!scm státním obcanem republiky, vlastníkem aktivního i pa

sivního práva, hl::tsovacího.
Programy všech existujících politicky organisovaných stran

ncuspokojují mne. svou stylisací, jež neumožiíuje všemu clen
tvu prímou, bezprostrední úcast na hlasování o zákonech a

vládních narízcních. Pokud mi známo, neupravila si žádJ;1á

trana vázané kandidátní listiny tou povinností, zavazující cleny
stran)' (kterékoliv), již hodlají a oprávneni jsou státi se kan
didáty mandátu do Národního shromáždení, že musí podepsati

"red vcrohodnými svedky kontrakcní revers, jímž nabývá strana
jrjich zákonné pravomoci je suspendovati, nebudou-Ii uverej··
Dovati v tisku strany všechny osnovy zákonu, vládních narízení,
IJIluv obchodních, mezistátních, záležitostí branné povinnosti a

války, daiíové zákony a p. a nedaj í-li pl'edem clenstvu písemne
rozhodnouti hlasovacími lístky. Musí se ustaviti suspendacní roz
hodcí soud, jakožto obrana proti spoluclenttm strany, povere
ným ,Iužbou v redakcích v ústredních exekutivních výborech
proti clenum povereným službou, poslaneckou, senátorskou, mi

r.i,tcrskou, by nemohli duvcry spoluclenstva své strany zneuží
vati k citelné ~kode vetšiny a neznemožnovali známými výmlu
vami, by clenstvo stran si osvojilo prímou 'úcast spoluvlády a
poluodpovcdnosti na zákonodárství i na výkonné moci. Není

utopií tato devisa, clenstvo stran politicky organisovaných ne
srnl se dáti považovati za nezralé, nevyspelé, naivní, laické, za qe
ticky nesvéprávné v ignorantství chované, podvádené a zne

užlvané nekolika spolucleflY, zdánlive nepostrádatelnými, nen::t
hraditelnými, nesesaditelnými, lstive oktrojem z revolucní doby
hodlajícími dominovati ve strane doživotnc.

Prof. Boh. Baxa v clánku "Parlament a parlamentarism«
praví, že každý clen N. S. dekuje za svuj mandát v první rade
politické strane a teprve v druhé rade volicstvu neorganisova
nému v politických stranách, (dokud zustane státnímu obcan
stvu zákony umožnena ne p o v in n o s t býti ve stranách or
ganisovánu nadále). Poslanec, senátor, ministr dostává mandát
z rukou strany, volicstvo nevolí jej jako (osamelého) jedince,
nýbrž jako príslušníka urcité stra!1Y, de jure volí kandidátní li
tinu volební strany. Tento pomer mandátní vrcholí v ustano-

veni volebníh • / du, že volebnl strana mtlže použitím žaloby
dAti poslance ~LJaviti mandátu, který mu dala; (bližšl prof. Fr.

eyr: »5GlUstavacs. práva státního«). Tím ustupuje do pozadí
lIlyšlenka, že poslanecký mandát jest funkc~ verejnoprávní, po

anee. senátor i ministr jest pouhým disponentem (prokuristou
do odvolání) své politické strany. Nedostojí-Ii závazkum a po

innostem. jež mu strana uložila a jež pí sem n e pred svedky
I)lOlehlivými prohlásil i podepsal na reversu, a nemž jsem mlu
vil, dopouští se necestnosti a neposlušnosti vttci strane, to jest
proti veškerému clenstvu, jemuž sloužiti se nabízejí (ne mu
však panovati a hazardovati jeho danemi, které tímto cinem
je baRate!isováno a desauvováno ve své souverenitc). K tomu
úcelu musl si každá politicky organi90vaná strana svi'tj program
(jakožto pracovní smernice) a organisacní rád v tomto rozumu

konstruovati i dusledne zachovávati, aby se clenstvo delaiciso

valo, v každé místní skupine strany a tím více v ústredním
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listin a nedovedu pochopit, proc tak není, ale jsem mláde, které
se ucí dívat na svet hodne otevrenýma ocima a náramne se
o všechno zajímá, jenom ne o politiku.

Myslím, že kluk v mém veku má se predevším starat o to,
aby neco umel, aby neco vedel a mel pokud možno nejširší
rozhled. Neformovat se. Kluk patrí svetu a nikoliv nejakému
spolku a politické strane! - Priznávám se, mám sklon ke
stranám socialistickým, ale kolik tech stran delnictvo má!« _

Tak, a ted mi reknete, má··1i vllbec dvaadvacetiletý hoch
vážné vztahy k politice, mtHe-li v polit. strane pracovat po
ctivc a prospcšne bez kompromisu se svým srdcem a mozkem?

lVlúže svobodne volit? Vetšina tak zv. indiferentních inteligentu
volí resignovane. Já tak nemohu uciniti a verte, nebyl jsem
nikdy tak nerozhodným jako pred tímto diktovaným faktem.

Váš

Vlastimil Volwlell, Pardubice.

Život a instituce

Marta Russová:
Co S ženami?

Emancipace ženská stala se v poslední dobe pro
blémem velmi dLl'lležitým. A jakO' životní otázka vetší
paloviny lidstva, kterou predstavují ženy, stává se roz
hodujícím cinitelem všeabecným. Dle taha, bude-li po
zvolna likvidavána nebO' bude-li dále na postupu, musí
se jí prizpusobiti veškerý živat spalecenský i radinDÝ.

Nelze popríti fakt, že praspech a individuellní vývaj
ženy sráží se nekdy s prospeche:n spolecnasti. A žena
acitá se pred razhadnutím bud obetovati spalecnému
prospechu své já, neb() nalézti v sobe dosti síly a dasti
ducha, aby uhájila a uplatnila svaje práva.

TentO' problém je hlubší, než na prvý pahled se zdá.
Není zápasem rLlzných tríd, nýbrž zápasem jedné po
loviny lidstva s polovinou druhou, a žena má steré du
vady, aby všemi silami bránila se padlehnutí. Její du
ševní vývaj nemá tradice, byla po celá staletí udržo
vána v ústraní a v pravde danucen~ k abetování své
individuality. Proto dnes, když sama, v dobe dejinne
úžasne krátké, se zdarem pastavila most k svému du
ševnímu zhodnacení, težko by se vracela zpet do zá
visl'asti, jíž pro hrdou ženu manželství castO' byllo a
bude, plní-li pauze nedostatecne uznávané povinnasti
matky a manželky, bez jakéhakaliv svéhO' vedlejšíhO'
honarovanéha zamestnání.

Poznamenala jsem, že žena byla donucena k sebe
obetování. V skutku, nebyla pro ni jinéhO' uplatnení než
pravdání. Založení vlastní radiny byllo jediným jejím
cílem. Jen prO' radinu byly vychovávány naše prabáby,
babicky i matky, ale pro ty, které nedosáhly tohoto
dle, nebylo pak žádného uplatnení. Zbýval jim vetšinau
jen klášter nebo ubohá existence staré panny. Byron,
který mluvil tehdy jiste za vetšinu mužu. prohl'ásil, že
ženskau lektur~ je nutno omezit jen na bibli a kuchar
skau knihu - a ženy trpne prijímaly totO' prezírání,
nemely jiného výberu.

Ke cti techto pasivních žen budiž však recena, že,
nemajíce jiné možnasti k rozvinutí svých duševních
fondu, vytvarily jakýsi radinný kult, v nemž byly sku
tecnými knežkami lásky a obetavosti. At byly to ženy,
nosící v ranci na zádech na pale svá stále nave prib~'
vající nemluvnata (nebat: dej žene hodne práce a hod
ne detí - byla hesle:n minulých století), ci at byly ta
zámažné meštanky, vždy do krajnasti sloužily a žily

své rodine. Umely milavat a abetavat se - a z techtO'
neustálých, neuznávaných obetí vyrostla ušlechti'lá kul
tura citu, humanita v hlubakém, všelidském smyslu.
V tomtO" avzduší ucily se dorLlstající dívky prehlížení
sebe samých i krásné životní maudrasti žít jen prO'
prospech celku. Ale k vecné pasivi lze zatlacit jen by
tosti bez síly, a ženy panenáh'liu pricházely k sebepa
znánÍ. Ta ovzduší kultury citu nechala také pamalu
probauzet schopnosti jiné než bylo pasivní pad rízení se
jaké::l.1ukaliv osudu. Prata ženy - vidouce nemažnast
provdání, byly nuceny k svépamoci, probauzely indivi
duelní chtení - a zprvu jen jakO' jedinci, pozdeji cO'
-celek vynutily si prístup skaro ku všem povalánÍm
dosud mužum vyhraženým. Vyivedly výhady nezá
vis'lbsti a stáhly za sebou všechen ženský darast. Otáz
ka ženská stala se aktuálním problémem daby.

Dakud mel zápas a ženskou emancipaci charakter
revolucní, bylo mu zápasiti s nescetný:ni abtÍžemi a
postupoval jen pamalu ku predu. Ale pomery se pri
zpusobovaly menícím se okolnostem, emancipace po
zbývala své revalucní príchuti a dostáva'la se do stadia
výva-je. V té dabe prišla svetavá válka, která rázem
ucinila z žen aktivní cinitele všude, v soukramém pad
nikání i v úradech. Nemely konkurentu v mužích, ta
válecná inflace ž'en byla jen dobradiní:n i spolecnasti,
- nebot uplatnovaly se úspešne a svedomite - i ve
likému procentu avdavelých žen a osirelých dívek a ne
vest, Poválecná daba však vrhla do úradu spousty in
validu a válkou vysÍlených mužLl, kterí práve na místa,
ženám jakO' elementu fysicky slabšímu prirknutá, re
flektovali, a ženy zacaly prekážet. A prekáží stále více.
TotO' stadium jest pri-astrováno všeobecnou nezamest
naností a vzájemná kankurence stává se tím krutejší,
že dnes nejsau to jen dívky na provdání resignujícÍ,
které utíkají se k samostatné:nu zamestnánÍ. Je mizivé
procenta otcu, již sV~lm výdelkem jsou schapní vy
državati celou radinu, natož opatriti dcerám ~ýbavu
a umožniti tak jejich provdání. Výde-]ecná cinnost žen
a dívek stala se naprostou nutnastÍ rodinám financne
vycerpaným. Jest sociální nezbytností se 'strany jedné,
sociálním zlem se strany druhé.

Ponevadž mají ženy na rozhadujících místech ::nen
šinu, jeví se nyní snaha, aby ženská emancipace byla
donucena k likvidaci. I

Otázka ženská nebyla však nikdy atázkau pouze
hospadárskau a saci'álnÍ. Ve svém jádru by,la
vždy i otázkau psychalogickou a mravní, a její lik
vidaci nelze vynutit jen duvody hospodárskými. Ale
ocitá se v krisi. Ohrazí-Iy ji jednak pamery, jednak ženy
samy. Ženy zapo:nnely, že i když jsou a budou, až vy
tvorena bude tradice ženské duševní. práce, elemente:ll
cenným, zustávají, co do fysické zdatnasti, znacne za
muži ve vykonávání povinností stejných. A ž-eny 
mttky a manželky - berou na sebe povinnosti dvojná
sobné. Oslabovány pak starastmi O' domácnost a rade
ním a vychováváním detí, vyvolávají castO' svau vý
konností oprávnené stížnasti na ménecennost ženské
práce. Že i rodinný živat jejich znacne trpí, jest samo
zrejmo. Postupující kultura postavila otázku výchavy
detí do svízelného stadia, kdy nestací již pauhá f
vocišná láska a péce. Je treba, aby matka venovala se
výchove svých detí celá, neunavená, nemzptylovaná a
svým predmanželským životem rádne pripravená. TatO'
výchova vyžaduje neustá'té prítomnosti matciny i její
pohatovosti duševní. Rod:na je však bez výdelecné
soucinnosti ženiny dnes nemyslitelná. Jak srovnat tyto
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dve nutnosti, jak vyrešit problém, jenž stává ,se roz
hodnSm i ve vývoj: národa? Bežný systém jednoho
dítete a velmi casto úplná bezdetnost jsou zatím nej

vyklejší:n rešením, o jehož škodlivosti netreba de
atovat. Pokles populace a nepopíratelný úpadek mrav

nosti jsou smutnými následky emancipace a nejvíce ji
odsuzují. Kr:se ženské otázky, 'lyvolaná dríve zmíne
nými pomery, jest temito jejími výsledky velmi pri
strena. Ale odpravit ji se sveta proto, že se neosved
ila na prvý pokus, nelze. Jest nutno vyckati její obro

<ly, jež neclá se však vynutit, musí vyd'tsti ze žen sa
.)'ch. Žena nes:llí prece1'íovati své síly, ani své nadání,
usí h~t soudnejší a zoclpovednejší. Musí podmínit

rovnoprávnost rovnocenností.

Vmelé prerušení tehotenstvi.
(Z právnické a lékarské ankety v Olomouci.)

II.

cdivte se, že já jako bakteriolog se uJlmám též slova v této
·ci. Uvidíte, že i bakteriologie mllže osvetliti nekteré otázky

sem spadající. Za mé cinnosti prišlo pod muj pitevní nuž tolik
mladých žcn, které zemrely na otravu po nedovoleném potratu

dusledku platného dnes zákona, že se cítím povinen mluviti
ž pro jeho opravu. Konecne i jako biolog mám k tomu své
známky. Jsou to jen poznámky bez vetší souvislosti a budou

en všeobecné, bez zacházení do podrobností.
Malthusiasm se považuje velmi casto za odbytou vec. V prin

je však správný. Je ovšem pravda, že rV'ýšená civilisace
e ke zvýšené produkci životních potreb. Kraj, který vyživil
ou hordu lovcu, vyživí více pastevcu, mnohem více rolníku

stací vyživit pri správné delbe práce nad to ješte mnoho del
!ku, obchodníku a duševních pracovníkll, kterí zvyšují schop-
ost rolníka dobýti z pudy mnohem více živin. Nevíme, jak

a1eko podarí se nám to ješte stupnovat. Ve svých kvantitativ-
ch výpoctech se Malthus mýlil. V jádre ne. Je všeobecným
• rodním zákonem, že druh na urcitém území se množí jen
tud, pokud st<icí výživa; je to nutností a poznatek zcela banální.
V prírodc se omezuje množení tak, že vzroste rychle pocet
prátcl, objeví se nemoci, tedy omezení je pravidelne násilné,
;encí. Epidemie, hlad a války regulovaly obycejne pocet lid

tva, jako jej regulují dosud v Cíne a cástecne i u nás. Výji
mecne pozorujeme však i náboženské obeti lidí, detí, zabíjení

Jlrvorozených na Tahiti a kanibalství na ostrovech tichomorských.
Neprátelé omezení porodll konec koncll tvrdí: jedine onen ná

silný zákrok zvencí je správný, ponevadž jen ten je p r í
rod n í. Jiné omezení, na pr. porodu, by prý vedlo k degene
raci. Je ved biologie, aby zkoumala toto tvrzení, které se mne
nezdá být správné. Je založeno na ucení, .že hlavne boj o život
byl prícinou evoluce a práve tento pilír se dnes skácel. Podle
onoho ucení bylo by dobre míti prebytek detí, v tísni života
laMí uhynou, zustanou jen silnejší. Je otázkou, zda clovek,

který prece rozumem svým dovedl se vyhnouti tolika jiným
tálním dllsledkum prírodních zákon li bez jakékoliv škody své

matnosti, ba naopak, mnohdy na její prospech, nemá i zPe

zkusiti postavit svuj rozum do služeb humánnejšího hlediska,

dyby i bylo ono mínení správné. Vždyt možno rozumem regu
lovati omezcní ku prospechu rasy. U svých domácích zvírat ciní
to clovck s úspechem ode dávna.

Alc ucení o prevládajícím významu boje o život není správné.
I nejzdatnejší semeno ostrice zajde na písku a zárodek borovice
zhnijc ve vode, i kdyby to byl práve ten nejzdatnejší potomek
stromu. Zdatnost a prírodní výber uplatnují se dosti omezene,
na pr. jen pri zápolení príliš cetných jedincu téhož druhu na
stejné pasece rostoucích. Obratme to na náš problém: Narodí-li
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se díte, telesný i duševní genius, v rodine zamorené špínou, tu

berkulosou a alkoholem, bez morálky, zhyne, nebo, což horší
ješte, vyroste, prave snad dík svému nadobycejnému nadání, ale
vyroste v mrzáka telesného i duševního, snad v geniálního zlo
cince. Slabé díte, dobre živené a vychované, prospívá, dobre se
ve spolecnosti uplatní a srovnáme-li obe deti po 30 letech, je
onen první slabým, druhý silným jedincem v lidské spolecnosti.
Vnejší vlivy mají pravidelne daleko vetší význam, než potence,
které prináší si díte na svet, ac ani ty nemllžeme nijak podce
iíovat. Ale ani nejvetší zdatnost nezachrání díte pred záhubou,

jsou-li sociální pomcry chudiny príliš kruté. Neomezené plození
by vedlo jiste ke zhoršení pomeru; jen ventil revoluce, války
nebo epidemie by zjednal rovnováhu a je známo, že ten není
nijak príznivým cinitelem vývojovým. Práve ti nejzdatnejší byli
válkou nebo revolucí smeteni a zllsiali slaboši a ulejváci. Ani

epidemie nevybírá eugenicteji. Vzpomente jen chripkové pan
demie v r. 1918-1919.

Naproti tomu omezení porod li v tom smyslu, jak navrhováno,
vede ke zlepšení rasy. Statecná žena a muž, který nebojí se
újmy, aby mohl vychovat deti, bude je mít. Slabší, nemorální,
zbabelí a zchoulostivelí nebo nemocní at se jim vyhýbají na
dále, jako cinili posud. Necht vyhynou, aby ucinili místo zdat
ncjším. Je-li vnitrní síla národa porušena, nezachráníme žádným
zúkonným zákazem pocet porodu a naopak nepodlomí natalitu
ani úplné uvolnení potratu, jak je nám dokladem ženevský kan
ion a Nový Zéland, kde je prakticky potrat dovolen. Zákono

dárce musí míti na zreteli vždy celý kompl~x zjevu. Celková
mravnost. životní úroven, telesná zdatnost, potírání alkoholismu,

nakažlivých nemocí a j. a hlavne zmenšení úmrtnosti detské je
daleko duležitejší, než jednoduché na pohle(1 a proto tak ob
líbené zákony protipotratové. O naše vystehovalectví, kterým

ztrácíme rocne tolik d o s p e I ý c h produktivních lidí, kolik dnes
nedovolenými potraty, není daleko takový zájem. Pripadají mne
ty zákazy potratu, jako symptomatická lécba antipyretická,
kdysi tolik oblíbená. Snížit horecku bylo tak snadné a delalo
dojem. S vlastním lécením to však nemelo nic spolecného, casto
n<:opak škodilo.

Považuj i prímo za nemravné, starat se o vysoké císlo naro
zených, umírají-li pak deti v tak vysokém procentu, jako umí

rají dnes deti nemanželské. Co nám prospeje v populacním pro
biému porod dítete, nezabezpecíme-li jeho další život a nepo
staráme-Ii se o radikální snížení mortality detské vubec. A do
speje-li díte, casto se nenluže dnes ani uplatnit. Máme restrikci,
chronický velký pocet nezamestnaných. Dnes oqJezení detí za

sahuje i kruhy zemedelské, dríve vždy detmi bohaté, nebot tam
deti nebyly takovou financní obetí, ježto brzo stávaly se plat
n}mi a cennými pomocníky.

Ríká se - a byla i zde dvakráte receno - že je to problé
mem vlastne sociálním a mluvilo se dokonce o Ružickove návrhu

odstranit velká mesta. Snad dnes by to bylo možno ješte rešit
sociálními reformami, ale prijde doba, kdy to ani tak nebude
možno. Ale dnes, žena, která za nekolik mesícu bude mít díte,
nebude cekat na naše sociální reformy, když ani jednoduché
útulky a nalezince nelze hladce zrídit. Ta jde a pomuže si nej
kratší cestou. Není lidské, nutí-li ji teoretik od zeleného stolu
k donošení dítete, nemllže-li ta žena uživit ani sebe, nadtož
díte. Aspon tak dlouho ne, dokud se jí o to zaopatrení nepo
stará.

Nemanželské díte je stále hanbou a znemoži1uje casto

život i dnes. Nelze ríkat, že by se t o melo zmenit, ale ne pre
rušit nemanželské pocetí za techto okolností. Zatím musíme po

r.ítat s tímto faktem tak dlouho, pokud se nepostaráme o jeho
odstranení.

Než vracím se ješte k biologickým námitkám a chci uvésti
doklad úplne odborného rázu. V bakteriologii a dríve již v zoo

logii na pr. na perloockách, poznán byl zvláštní sociologický
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zjev. Poslední dobou studován hlavne Bailem: Pocet bakterií

v dané kulture tekuté žij í c í c h je pro každý druh a kmen
bakterií témer konstantnÍ. Naockujeme-Ii do živé tekutiny mi
kroba, pocne po krátké dobe latence rusti, až dosáhne jisté
maximální koncentrace, již Bail nazývá M-koncentrací. Doba.,

kdy ji dosáhne, se mení podle vhodnosti podmínek, ale pocet
bakterií živých je konecne stejný i když :neníme podmínky ve
velmi širokých mezích. Kultura se pak sice kalí ješte dále, po
cet bakterií stoupá stále, tím více, cím výživnejší puda a lepší
podmínky, ale vetšina masy bakteriové ie mrtvá, pocet živých
jedincu je již stálý. Od~tredíme-li na pr. zákal bakterií a do
odpipetované ciré tekutiny dáme neco, málo týchž mikrobu, ro
stou znovu, ac trochu pomaleji, na dukaz, že živné látky daleko
ješte nej sou vycerpány, ani že není puda presycena produkty
rozkladnými. Konecná M-koncentrace je nakonec táž, jako po
prvé. ,Preneseme-Ii ssedlinu z bakterií do zcela cerstvé živiny,
ale jen do polovice puvodního množství, v krátké dobe polovina
živých jedincu zajde. M-koncentrace je tedy specifickou vlast
ností daného kmene a, což nejpodivnejší, závisí na prostoru, ne
na živinách. Prícinu závislosti neznáme a celý problém s mno
hými ješte zjevy již známými sem patrí jen tímto faktem:
V urcitém stadiu, asi od 8. až 20. hodiny je taková kultura ve
stavu biologické rovnováhy, t. j'. pribude vždy práve tolik je
dincu, kolik odumre. V tomto stadiu muže zustat velmi dlouho

bez e s top d e gen e r a c e. Ta nastává teprve tehdy, když
vycerpají se výživné látky nebo nahromadí produkty rozkladné,
nestaráme-Ii se tu o nápravu. K takovému stavu rovnováhy blíží
se lidstvo a nemusíme proto z neho mít obav, jako z pocátku
degenerace. Je to zjev prirozený. Ostatne v nem lidstvo bylo,
aspon v nekterých krajích, již casto. Nasycenost byla ovšem
ruzná podle stupne schopnosti cloveka, dobývat si svuj chléb.

Dnes není více isolovaných státil a otázka populacní má být
proto rešena všeobecne. Život si ostatne rešení již vynutil, tre
baže dosud ne všude zákonnou cestou. Dostáváme se tak k ná

mitce, jež zvlášte v kruzích a národech militaristicko-imperiali
stických byla velmi cenena. Uvolnení potratu by seslabilo národ
v konkurenci o život, snížilo by populaci. Již nahore jsem uká
zal, že je to sotva pravda, spíše se mne zdá, že by zachránilo
mnoho matek a tak mohlo dokonce populaci zvýšit. Ani
úplné uvolnení potratu by mnoho neznamenalo. Vidíme, že
za stejných zákonu je natalita u ruzných národu zcela ruzná

a u téhož národa v ruzných dobách též. Sociálne-hospodárské
pomery mají nejvetší vliv. Ba dokonce i ve stejném údobí, ve
stejném státe mají dve rasy stejne celkem žijící ruznou na

talitu. Prícina je tedy hloubeji, než kam milže zasáhnol.1;t pouhý

zákaz nebo. uvolnení potratu. Dejme tomu však, že je na této
námitce neco. Pak však nesmí být prece otázka pochována. Je

povinností starat se, aby byla rešena mezinárodne, stala by se
cástí problému odzbrojenÍ. Podle mezinárodní dnešní literatury
našla by porozumení všude. J sou zde závažné mezinárodní
instituce, jimž by se mela predložit. Každá pacifistická spo
lecnost by se tím mela zabývat, nebot odstranení války bez ome
zení porodu není možno. Dríve spocívala bezpecnost státu na
pouhém poctu ochranujících pažÍ. Tehdy záleželo národu na
mnoha porodech a to bylo, vedle náboženských motivu, hlavní
prícinou dnes se prežívajícího názoru na potraty. Již velmi
dlouho však záleží, ani v brutální válce, na pouhé mase. Kva

lita nahrazuje množství a zvlášte my, jako malý národ, musíme
se snažit vést život do výše a ne na ú k o r jej í podporovat
mechanicky šíri. Dnes šírí se - bohudík - stále více vedomí
jednoty lidstva. a nemusíme snad proto držeti se tak konserva,
tivne materialisticko-militaristických názoru platných pro válku
mravencu.

Skutecné nebezpecí pro jednu rasu by bylo jen pri pokojném
soužití dvou ras v: intimní smesi bez místního oddelenÍ. Ukáži to
zase na onom bakteriologickém príklade. B. coli mají vetší

M-koncentraci, než b. tyfu. Je-Ii techto v I ccm I miliarda ži

vých, mnohé kmeny b. coli dovedou stoupnout na 2 miliardy. Pak
ovšem ve smíšené kulture prerostou b. tyfu velmi brzy. Podle
všeh.o se však zd.á, že Slované mají vetší natalitu, než jiné
národy evropské a nehrozilo by nám tedy ani zde nebezpecí.
Spíše by snad mohla být belochu nebezpecna žlutá rasa, ale to
možno paralysovat práve jakostí, již na pr. vetší hybností du
ševnÍ. Nelze proste pomery ze smesí bakteriových prenášet na
spolecnost lidskou, tak složitými pomery ovládanou, rídící se
st~le vÍCe motivy psychickými. Jakost vítezí nad mnohostí, idea
nad hmotou.

A konecne náš návrh neznamená, než imalé uvolncni zákonné,
ani zdaleka ne takové, jako návrh Landové-Štychové, který
v praxi by vedl k úplnému uvolnení, kdežto náš jen k regu
laci, bal docela ke ztížení, vzhledem k navrhovanému nucenému
hlášenÍ. Muže být vodítkem, abychom ;poznali tímto nejmír
nejším zásahem, zda maj í zákonná ustanovení vliv na populaci,
nebo aspon na natalitu. Pro sebe ocekáv,ám. že vliv bude tu
roven nule.

Za to v ohledu humanity a morálky bude jeho vliv velký a
príznivý.

Byl, boj proti prostredkum proti oplodnenÍ. Bohudík, prežívá
se již. Byl velmi nemorální, nebot ti, kdož jej vedli, jiste sami

deti neomezene neplodili. Tak i dnes poukazuje selv cizine, že
nacházíme na strane nejvetších neprátel umelého potratu ty,
o nichž známo, že za drahé peníze potrat provádejí, kryjíce se

jakýms takýms nálezem plicním a pod. Tuto zrudnou nemorál
nost zákon odstranÍ.

Jinou námitkou, uvedenou i p. doc. Stránským na právnickém
sjezdu brnenském, je tato: Zákon ,má chránit právní statky
a jimi je i klícící život. Je to sice idealistické hledisko, ale ne
pocítá, myslím, s danou historickou skutecností. ] iste úcelem
zákona bylo vždy ochránit soužití a existenci urcité skupiny lidí.
S pokrokem spravedlnosti a humanity rozšírila se dnes tato

ochrana na národ a snažíme se ji uplatnit u celého lidstva. Spo
lecnost chrání sebe, ne abstraktní statky právní, ba mnohdy
obetuje klidne právní statky jednotlivcovy. Máme vojenskou
povinnost, isolujeme malomocné a nakažlive nemocné, omezu
jeme svobodu a žádáme i život obcanu, abychom zabránili
vetšímu zlu, ve prospech VY3šího celku. Proto zcela dusledne

a správne formuluje zákon ženevský dovolení potratu: »má-li
býti. zabráneno vetšímu zlu«.

Co chrání dnešní zákon a proti komu? Chrání možný život
urcité skupiny bunek, která nemá ve tretím mcsíci tehotenství
celkem více autonomie životní, než nejaký karcinom. A chrání
ji na úkor sociálních a mnohdy existencních statku matky. Pa
matuji se, že byla pred nekolika mesíci ve zdejší porodnici
služka s dvojcaty. A s mužem, se kterým deti ty mela, bylo
soucasne 5 jiných žen tehotno.

Predstavte si, prosím, osud této ženy, je-li ponekud morální,
a mnohem strašnejší osud tech detí, není-li matka telesne a
morálne dost silná. Vždyt jsou to mucedníci, mucedníci ztýraní
dnešním »mravním« názorem spolecnosti a zákona. A pri tom
onen muž, pro nehož by nebyl žádný trest telesný dost krutý,
který tu bídu zavinil, vyvázne podle dnešní litery zákona úplne
neporušen, snad s trestem, kterému se. vysmeje.

Matka cetné rodiny ve sklepním byte umírá v dusledku nedo
volené pomoci. Jej í smrt znací úplný rozvrat celé rodiny. Dovo

lený rádný potrat by byl zachránil její život, pravdepodobne
život, zdraví, morálku a duševní schopnosti starších 5 detí,
štestí rodiny a snad pozdeji umožnil zrození nových detí, bu
dou-Ii pomery príznivejší. Ve jménu zvýšení populace a ochrany
klícícího života zabranuje se rádnému potratu. Ve skutecnosti
však se nikdy nezabrání a místo smrti jedné máme jich hned
nekolik, lidsky strašnejších a hospodársky nekonecne tíživejšÍCh.
To jsou veci zcela bežné, žádné za vlasy pritažené príklady.
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.\Ie vec je ješte horší. Zábranou potratu velmi, velmi casto
zpi'lsobímedaleko horší zlo díteti samotnému. Žena málo vypo
cí!avá tu a tam uvázne v zákonu, zabije-li své zrozené díte. Ta

je aspoií milosrdná. Vypocítavejší umorí je proste, díte zemre
na prirozenou nemoc. Vždyt stací již nejaké zanedbání, ne6b
vyklá strava a dítc hyne. Pohledte jen na strašnou úmrtnost
nemanželských r1etí. A matka není již vražednicí pred zákonem,
ac díte nezabila, ale umucila.

Na sjezdu právníku starí praktikové se primlouvali vrele za
zmenu z<iko11a.Proti mluvil mladý teoretik a uvádel hlavne' tu
nehní námitku. I'e prospech abstraktních zásad, jež obsahem
j,ou vlastnc jen frásí, byt na pohled sebe ušlechtilejší, obetuje
.e III clovek-matka. Víme, kolik tisíc lidí bylo posláno pod guil
lolinu teoretikem, idealistou Robespierem ve jménu práve hu
manity a bratrstvÍ.

Mká se. že prerušením tchotenství nicíme klícící život, že
jHlle vrahy. Star;1 morálka krestanská dovolovala, asi pod vli
I'em rímské zvyklosti prerušiti tehotenství do 40-60 dnll, do

té doby. byl foctus inanimatus. Staré rímské právo dovolova1c
prerušení vllbec, nebot plod byl cástí tcla a majetník s 'ním
mohl disponovat. jako si mohl dát amputovat ruku. Po 40. dnu
byl potrat horší ncž vražda, nebot nekrtená duše nemohla býti
srasena a tak vrah nicil jen telo, kdežto odehnání plodu bylo
vTaidou tcla i duše, a proto tím prísneji trestáno. Byla v tom
aspon dlislednost, ac krutost pricítaná církví tVllrci vuci nekrte
nálkllm je nám dnes nepochopitelnou a zrudnou.

Dívejme se na celý problém s dnešního stanoviska biologie.
Sperma i vajícko jsou živé a miliony niceny, než !dva z nich
Sl' sclkají a oplodni. Tyto miliony budou niceny vždy, at dojde
k souloži, ci ne, umírají nevyspcvše i za nejprísnejší telesné ci
stoty, jsou niceny prostredky ochrannými a i u oplodnující sou
lože jen jedno z mi1ionll spermat se uplatní. Je tedy nej akým
velkým zákrokem proti životu, je-li znicena bunka jedna, nebo
táž o neco pozdeji, když už se rozdelila na celou skupinu bunek?
Pri amputaci údu, prísne vzato, též smrtím celou skupinu bu

ntk. Zllstane otázkou, kdy tedy máme považovati zastavení ži
vota za vraždu. Rekl bych, že teprve tehdy, když nicíme u v e
do mcI), ž i v o t, d u šev ní, tedy až po diferenciaci drah moz
kových, jež zacíná až dlouho po narození, kdy se probouzí du
ševní život. Hájím toto stanovisko, ponevadž se zákonem tímto
by mcl být spojen hned druhý, dovolující usmrcení zrudy, detí
bez rukou a nohou, slepých a j. Vždyt dnešní zákon nedovolí
ani usmrcení dítete bez lebky, které muže být i !X' nekolik týdnu
krutou trýzní matky a musí tak jako tak po rade dní zhynout.
Je to humání VllCimatce i tomu plodu? Yeríme-li v odmenu po
sn.rtnou, bylo ovšem stanovisko církevne právní správné, zaka
zujíc to. Dnes však stavíme SVllj život, necekajíce na odmenu
na onom svete a nemáme proto práva nutit matku i díte k utr
pení, který mu další život jiste prinese. Jen hodnotný život
chceme chránit, ne proste život za každou cenu i když je kru
tou trýzní svému nositeli. Chránit život za každou cenu je bio
lo!(ickounemožností a chránit krutý a zrudný život je nemož
ností morální. Otázka euthanasie souvisí s tím, ale nelze o ní

mluviti v rámci tohoto tématu. Je ostatne tech právnicko-Iékar
skýeh ohizek mnoho, kde by byla nutna reforma a bylo by dobre
na jiném míste o nich se rozhovorit.

Bylo namítáno též toto: Lékar je tu pro zachování, ne na
nicení života. Není to uprímné a cestné stanovisko. Kdyby bylo
plnc dllsledné, muselo by lékarstvo podle Tolstoje odmítnout
i ,!užbu u vojska, u útvaru cviceného k zabíjenÍ. Za takových

cxtrémll je však život nemožný. Vždy, kdy se uplatnuje nekom
promisní zásada do d!'lsledki'1, je život nicen. Lékar je tu hlaV11e
k \I J e h c e n í ú t r a p tel es n Ý c h a, m o ž n 0-1 i, i d uš e v
ní c h, pri cemž ovšem musí odstranovat poruchu etiologicky,
t. j. dá krátké bolesti prednost pred jejím utišením, vede-li to
ke zdraví. Je však ješte velmi mnoho nemocí, kdy lécící lékar
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nell1uze více, než ulehcovat nemocnému a je to úkol jiste zá
služný. V praxi je pak této cinnosti jiste více, nev první a lé
kar by si musel zoufat, kdyby jen vylécení bylo jeho úspechem.
- Lékar provádí rllzné i velmi težké operace kosmetické a ni
kdo se dosud proti nim nepostavil. Gynaekologové sami tvorí na
pr. umele pochvu, ac je to operace velmi težká, jež mívala
i 50% úmrtnosti a provádcna na zdravé jinak žene, vubec ne
ohrožené. Její život je však jí takovou útrapou, že každá žena
se k tomuto težkému zákroku odhodlá. Zde by musel onen ne
kompromisní lékar operaci zamítnout. Ohrožuje život a není
k operaci jiných duvodll než právc sociálnkh.

Dnes lékari domáhají se, a pln)'m právem, též širšího PlISO
bení. Lékar-hygienik vyšetruje a chce lécit celek-spolecnost a tu
musí i jednotlivce obetovat ve prospcch zdraví celku. Bez ná

mitek to ostatne již dávno delá. Nevylécitelne choromyslnf je
pcslán clo blázince. tedy odsouzen ke spolecenské smrti. Le
prosní a j. infekcní nemocní jsou isolováni zákonem, dnes dává
zákon možnost nucene lécit pohlavne choré ,a mel by být roz
šíren i na jiné ješte nemoci, hlavne na alkoholism. V nckte
rých státech amerických je zákonná sterilisace velmi šetrná,
na pr. r6ntgenovými paprsky bez poškození pohlavních funkcí
jiných, než práve schopnosti plození. Provádena u zlocincll a
lidí eugenicky težce škodlivých. Kdyby lékar stál jen na sta
novisku lécení jednotlivce za každou cenu, musel by tu svoji
spolupráci odeprít. Ale správne lékar odstraní churavou cást,
ahy zachránil celé telo, tak i hygienik musí postupovat vuci
zdravotne nebezpecnému jedinci a spolecnosti. Vésti tento ar

gument do boje proti sociálním indikacím není možno. Ne
bylo by to ani dllsledné, ani uprímné. A ostatne dnes již i ti
nejrigorosncjší odpllrci prerušení tehotenství pripouštejí jtt
aspon po znásilnenÍ.

Dalším dllvodem proti je tvrzení, že poškozuje se zákonem
nejvetší statek spolecnosti, cit materství. Zase to není pravdou.
Obycejne do prvních pohybll plodu necítí matka nic ke svému
díteti. Úzkost, ruzné fysiologické poruchy a obycejne i prání,
aby již bylo po tom všem, to ovládá mysl matcinu. Velmi casto
dostaví se cit materský až i po nekolika dnech po porodu. Pra
videlne kojením vyvrcholuje se pouto mezi matkou a dítetem,

první polovinu tehotenství nelze o nem vube~ mluvit.

P. doc. Trapl uvedl již mnoho konkrétních dUVOdtl pro SVllj
návrh a príkladu ilustrujících zvrácenost nynejšího stavu. Mohu
odkázati i na duvody provázející návrh pí. Landové Stychové a
hlavne na ty, jež snesl p. dr. Wassermann. Nezdá se mne, že
by bylo zamítnutí onech návrh 11 skutecne vecne a humánne odu
vodneno. Mám dojem, že jak na lékarských schuzích tehdejších,
tak i na sjezdu lékarském v Brne (jehož jednání znám bohu
žel jen ze strucného referátu), byly to spíše recnické vlastnosti
odpurcu reformy, než vecné vývody, které strhovaly. Problém
je však príliš bolestný, než aby byl rešen teoretickým kraso
recnením, byt idealistického náteru. Pres to neshoduj i se do
jisté míry s onemi již odmítnutými návrhy. Landová-Stychová
dovoluje totiž potrat lékari samému na žádost ženy, uzná-li

její sociální a eugenické duvody. V praxi znamená to úplné
uvolnení nebezpecí pro populaci samu, ale dotud, dokud nepo
darí se nám výše zvednouti vnitrní mravnost, je nebezpecí
s otehotnením spojené prece jen jakýmsi, treba malým, mo
tivem brzdící sexuální uvolnení. A uvolnení to je v ž d y dríve
ci pozdeji spojeno s degenerací národa. Lékari ponechati treba
jiste duvody zdravotní a eugenické. O duvodech sociálních snad
by lépe rozhodovati bylo jiným korporacím, netreba pro ne snad
ani je tvorit. V Rusku rozhodují zvláštní poroty ženské. Zde
mluveno bylo o soudech porucenských, máme i jiné sociální
instituce, jimž to možno sverit. Treba jen doLre se postarat,
aby bud prílišný náklad s tím spojený, nebo strach pred ne
diskretností nenahánel ženy znovu do rukou pokoutních fušerll.

Návrh Wassermannuv kladl do popredí duvody eugenické a
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kol tech se spor neJvlce tocil:: co je a co není eugenickým
duvodem. Myslím, že to by melo být vylouceno z dnešní de
baty, nebot to patrí k jiné otázce, k problému sterilisace. Lépe
než s jistým risikem prerušovat nežádoucí porod. je postarati
se, aby vubec nedošlo k pocetí; potrat pripustit jen jako pomoc
z nouze až v rade druhé.

Velice vítám proto usnesení právnického sjezdu brnen"kého

v této otázce. Snaží se odstranit kriklavé dnešní výstrelky, pre
ž.itky stredovekého názoru svetového. Prál bych si však, aby
soucasne s tímto zákonem a stanovením sociálních indikací po
tratu byl vypracován zákon, hlavne u detí nemanželských, který
by je více chránil a byl-Ii potrat nutný, aby co nejtížej i za
sahoval i otce na pocetí vinné. At i oni nesou spoluzodpovednost
a následky, jež dnes má s 95% jen matka. Predstavuji si, že
by meli pak prispívat velmi vydatne na sirotcince, nalezince a j.
a tak nahradit na jiné strane, co zavinili.

Zmena zákona neurazí právního cítení verejnosti, naopak, bude
uvítána jako ulehcení a odstraní vnitrní konflikty, k nimž dnes
nucen každý lékar. Jeho lidský cit a cit pro spravedlnost nutká
ho k tomu, co zákon zakazuje. Ohromné množství venkovských

lékaru - a to tech nejsvedomitejších - posílá ženy s prímluvou
sociálních indikací do ústavu, kde dnes ovšem musí být potrat
odmítnut. Ani velmi cestné ženy nestydí se nijak, obrátit se
k lékari s prosbou o prerušení tehotenství. Necítí to jako zlocin
a bylo vyloženo nahore, že je to nutný dusledek dnešního vývoje
spolecnosti, a není žádoucno se proti tomu stavet.

:Reka života tece, zákonodárce jejího smeru neobrálí, jen muže

tok regulovat. Vidíme-li, že svah verejného mínení se mení
z hlubokých prícin, které život sám si vynucuje, neprinutíme
reku, aby tekla do kopce žádnou hrází. Zde je nám jen dbáti,
aby se vytvorila nová regulace pokud možno s nejmenším
zmatkem a zmarem, bez bourlivé katastrofy.

Shrneme hlavní myšlenky zde uvedené:
Zákon o sociálních a eugenických duvodech spojen s hlá

šením potratu neznamená nebezpecí eugenické, ale zlepšení.
Mravne znamená pokrok a povede ke zvýšení morálky lékarské,
nebot humáne cítící lékar bude moci pomoci tam, kde mu velí
lidský cit a kde dostane zmocnení právní. Je lidštejší pro matku
a díte, odstraní aspoll cástecne dnešní zlO' fušerských potratu,
zachrání život mnoha ženám, štestí mnoha rodinám.

Je nutným postulátem doby, jako kdysi bylo nutno pres odpor
stredoveku pripustit indikace zdravotní, tak musíme dnes pri
pustit i índikace sociální a eugenické.

Nezavírejme ocí pred skutecností. Potrat II je nyní stále velká

spousta. Dovolme jich urcitou cást, aby pak ty mravne špatné
mohly být lépe stihány a zamezovány. Dnešní stav je velmi
podoben pomerum americkým k alkoholismu. Po antialkoholo

vých zákonech pocet opilcll a alkoholem otrávených je vetší
než pred nimi. Zavedeno pokrytectví obcanu a podlomena mo
rálka stráže, jež konfiskuje lihoviny, aby je mohla tím ,dráže
v lokálech jimi taj ne ochranovaných a vydržovaných prodávat.
N a císlo natality budou zákony tyto urcite bez vlivu neprízni
vého; svedcí tomu príklady odj inud.

Povolání a záliby.
C t'ibor Blattný:

Neco o povolání.
V)rklad slova povolání je slovesný - j-e to za:11est

nání, k nemuž clovek je povolán. Celou svou podstatou,
neodolatelne a neodvolatelne, je to vec, pro niž je ne
kdo rostlý. OhaVI1)Tfatalismus, reknete. ekdo je od
narození lékarem, jiný soustružníkem, druhý banké
rem, nekdo švadlenou. To neznamená, že každý z nás

musí delat lo, k cemu je povolán. To neznamená, že
nemttžeme mí t povolání desel, deset rtlzn)rch svetov)rch
slran mozku, které s,e uplatnují v rtlZl1)'ch oborech a
casto úplne protilehl)·ch. A to posléze neznamená, že
nemužeme ze svého povolání vylézti: není to žádná
volská a sešitá ktlže. Zahodíme je jako nepotrebnou
vetd: bylo-li to pravé, vzpomeneme nebo i nevzpome
neme si na ne nekdy s prítuln)rm zachvením. Nebylo-li
nám milé, otreseme se treba i radostí, máme-li pa
vahu reflexivní.

Js'ou také lidé bez povolání? Tnu, ovšem že jsou.
Jsou to jednak štastní lenoši, kterí nesejí ani nežnou
a prípadne také nesklízejí. Nemají chute b)rt k necemu
povolánu. Žijí celkem vegetativne a pomerne štastne.
nemajíce nad sebou dohl'ed, ne nejaké vnejší povin
nosti ale vnitrního, težkého tlaku k cinu povolání,
Druhá sorta techto lidí bez povolání je ta, jíž chybí
mohoucnost; vtlli by chteli mít, ale nemají. Žijí cel
kem bolestne a uvedo;llí-li si SVtlj stav, i neštastne.
Jejich skupina je semeništem tech, kterí vtlbec ze ži
vota prchají, zabíjejí se.

Ale povolání v pravém slova smyslu, to, cím ži
jeme a padáme, je hrozn)' a slastn)' okov. Je to posed
lost svého druhu. Absorbován je v nem clovek, kter)'
se dostane do jeho víru. Vš.e je u ,neho polovicaté:
vždyt má:11e také jiné radosti než jen lásku k své práci.
Máme Hdi známé a milé, ženy, milenky, deti, spousty
rtlzných zájmu. Chceme též o jiném mluvit, než jen
o dreve, jsme-li obchodníky drevem, o ;nzdách a tva
rech obuvi, jsme-li továrníky obuvi, o težkých .nemo
cech ao prípadech, jsme-li lékari. Chc~me též Jednou
odložit své metiér a vyprostit se z objetí toho nena
sytného vyssávace. Nemáme ani za mák c~uti
pripoutat SVtlj život jenom k ne:11l1, umet. jako
nikdo jiný na svete dojit krávu nebo latmskol1
gramatiku, trpet pod jeho tlakem. Chceme i pred
svetem po práci b)ti o neco jin)'mi než pred
tím, nevinnými a niceho neznalými lidmi, kterí
se teší ze sveta a nevedí, že ta:ll za rohem, v tom
dome tam na poli cíhá jejich posedlost a utkvelá
;l1yšl~nka. Chceme, aby se také na nás tak nazíralo,
jako na lidi normální, nezdrevenelé v poutech po
volání.

Chceme chceme ale naše vtile bývá slabá. Mluvíme
o umení a' jsme ceiou duší pri nem, Ó nemylte se, není
to pravda: myslíme na svoje zlato, na svoje nemocné
- t'ed jsme u té staré paní, co :11á arteriosklerosu 
na soustruh atd., vše to co už s námi srostlo a s cím
jsme více než sami se sebou. Jsme-Iii politiky ,z P?v~
lání a k politi'ce povolaní, klamete se, mysltte-h Sl,
že pri rozhovoru o sportu myslíme na First Viennu
nebo na atletický team Sparty, ne, vzadu nám sedí
:l1yšlenka na nové volby a na skandál v oposici. Jsme-li
fytopathology, to jest odborníky v chorobách rost1~n,
procházíme prírodou jako nemocnicním sálem, není Je
diné zdravé r'ostliny. Hudebníkum geysíry tónu, ulice
zpívá a topoly zpívají sonaty, vozy haraší v D-dur,
hankértlm hromady penez, krachy a obohacení, vina
rtlm lis a kvasící víno, rolníkum pole a louka ve vší
své kráse i obave, historiktll11 ne rok 1925 a dnešní
život, all'e badáš-li ve 12. století, život v jeho hlubi
nách. Jak hrozné porucníkování. A nejhorší tam, kde
kalí zrak. Ubozí technikové, údel váš je zvládnout prí
rodu. Což je to možno bez láskyplné nenávisti? Bo
hové antiky a f'o:11antismu vymreli pro inženýry, a
zbývá surová, úskocná - a prece tak líbezná! - hmo-
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treb~ ucinit služebnou. Což se nikdy nedo
neme z tohoto pod rucí ?

Povolání vznikají a zanikají. V znika jí tak, že se
lezne clovek, v nemž objeví se vloha k novému po
tání. Je to vzácný clruh, svetlonoš. Nestane-li se sám
volan}'m, buclou jimi jeho následovníci, kterí roz
o traní lidského ducha do prostor dosud neobydle
·ch.

Essay O cestování.
možno zaradit do dvou kategorií: do první ty,

rí milují pohyb, a do druhé ty, kterí touží ncco poznat.
mení cestovati záleží v tom: spojit tyto dvc, nejcasteji si

rující a spolu se nesnášející snahy.

Je nesporné, že dopravní prostredky dnešní doby nepodporují
iš jLjich kombinování. Lidé snadno zamenují rychlost a
yb, touhu co možná nejvíce videt a být pokud možno všude

oprávnenou a plodnou zvedavostí. Chtít videt príliš rychle
príliš mnoho je velmi zlé, ponevadž clovek pak neprocítí ni

z toho, co videl. 0, vy cestovatelé, kterí jste se provinili
to, zavrete oci, oživte své vzpomínky, co vidíte? Reknu vám
ze zkušenosti, ponevadž sám jsem casto pochybil: nicotné,
bné, bezcenné príhodecky. Nehoda auta; kupé ve vlaku; ve
ni pršelo; v Ríme byl hotelový balkon vyzdoben kvetinami.
avdu, clovek se stydí: ale vpravde takové obrázky vám
ely v mysli. Zaznamenávám toto faktum, sám dobre ne
, cemu je pricíst na vrub: clovek si vzpomíná jmenovite

chvíle, kdy sedel: ve voze nebo v restauraci; anebo na ty,
neco kupoval. Všechny dopravní prostredky mají své vý
a stinné stránky. Jako hoch jsem prochodil celé okolí Pa

I Flandry, Bourgogne; v Prvních hodinách pochodu jsem si
al i nejmenších podrobností a pamatoval si je; ke konci

už videl pouze kilometrové patníky. Presný a podrobný
led cesty na prvních ctyrech mílích, pak cerná prázdnota,
hospoda a láhev, tot má celá vzpomínka. Projel jsem konmo

ce kilometru v Asii a Africe. S politováním musím doznat,
nejostrejší dojmy, bYt bezdeké a casto i odmítané a zapu
né, jsou vzpomínky na mého kone, na mé pruvodce a také

nocleh, kde jsem si protahoval znavené údy. Projel jsem na
vetší cást Francie; nevzpomínám si už hrube než na s t o u-

ní, která jakoby pro vetší fysické úsilí se vtiskla do pa
·ti, a pri jízdách s kopce pouze na starost vzít dobre zákruty

na fysi,kou rozkoš z rychlosti, pohlcuj ící veškeru zvedavost.
cjl jsem prodelal vše znovu automobilem: dlouhé chvíle
ání, prerušené okamžiky vzrušení a povídáním; ješte spíše

clovek pamatuje na st.witelské výtvory, než na prírodu, po
dž pred tcmi je aspon nntno se zastavit, chceme-li je videt.

eznice Pl:, možno srovna.ti s velmi špatným biografem, pred
ejfcím neúiJlí1é a nesouvislé obrázky. Její úkol je jedine
avit vás z jednoho místa na druhé. Cesta se pocíná opravdu
e tím obmžikem, když vystoupíme z vagonu.

Tentr, úvod, který je jaksi osobní zpovedí, ukazuje, že na
ch je nutno »být pozorn)'~ a že to dokonce není nic sn:J.d

o. Dojmy, vzpot!1ínky se r.oel1kládají v pamet samocinnc.
tomu je potrebí cviku. bezmála jakési racionelní metodic
ti.

První 7;1s"dou této metodiky je, jmenovite v zacátku, cesto
ti pomalu, práve tak jak je tomu s cetbou. Uvidíte-li méne,

ite zo. te lépe, to je elementární pravda. Ale toto je ménc
snade 16íd rada: Zi'1stai1te déle v prvním I meste, kme
áte pobýt, než v dalších. Shledáte, že tím získáte casu a to

tohoto duvodu:

V neznámé až dosud zemi, pred tak rozmanitou novou po

vaJOU, potrebují oci i vnímavost casu, aby se prizpusobily.
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l\Ic:níte li ustavicne pobyt, vyžádá si toto prizpusobení delší
doby a nebude tak dokonalé. Vzhled každé krajiny na svete

skytá niz zcel~. svérázný a té krajine vlastní, a shledáme se
s ním stejne v architekture, jako v prírode, mravech i politice.
7,ó :ííte-li se tu dosti dlouho, vniknete lépe v porozumení tomuto
spole(nému rázu. Až pujdete dále, nebudete už muset po nem
pátrat, nejvyše prohloubíte svou znalost tohoto svérázu a tím
více vám vyniknou lokální rozdíly, na cemž práve záleží.

Cestování, smysl a úcel cestování je poznat neco nového.
tor omlazení. TOt »panensky cistý, živoucí a krásný dnešek«,
pro který zapomenete na vcerejší den. Nezatcžujte ho, ne
ovcšujte ho vcerejšími hadry. Ucte se jak vniknout do stavu
milosti, nebo detinnosti, což v tomto prípadc je totéž. Jdete-Ii
na cesty, vynasnažte se, co nejlépe dovedete, abyste se v mysli
pretvoril v obcana jiné vlasti - a hledte také trochu nechat
doma sebe sama!

Tedy, máte-Ii cestovati dobre, cestovati co možná s nej
vetším užitkem, ozbrojte se hlavní cností: sebezaprením; a dru
hou, ne méne závažnou: dobrou náladou.

Cestovat, tot ovšem znací odejít - a romance tvrdí, že to
je jako trochu umrít. Nejspíš to není pravda: já aspon bych
rekl, že to je znovu se narodit. Nicménc mužeme z této me
lancholické a sentimentální myšlenky vy težit jinou, tu, že nám

možná nebude tam, kam se chystáme, tak dobre, jako na míste,
z nehož odcházíme, a,le jiste že to bude mnohem lepší a zá
bavnejší. Jen se rozhodnout být jiným clovekem, brát s sebou
CQ nejméne zavazadel, dovolit si nejvýše jednu nebo dve li
bustky ze všech nerestí civilisovaného cloveka: mycí houbu a
cestovní tub, doutníky, cokoládu, dvc, tri knížky, nejakého
»pruvodce«, dle vašeho vkusu bud hovorícího nebo nehovorí
cího o zemi, do níž jedete.

Všechny tyto prípravy vám však nepomohou ani zbla, ne
máte-Ii závažnou a tichou, velikou vlastnost, která se jmenuje
trpelivost. Nemyslím trpelivost pri cekání na vlak, na obed
uebo na svého sp0lecníka: myslím t r p e I i vos t vy c k á vat,
a ž sed o s t a v í s i I n Ý d o j e m.

Nebot neusilujte o nej mermomocí, nenufte se do ncj
schválne, nemyslete, žel musí se dostavit za každou cenu - vše
marno, necítíte-li' dojetí opravdu. INechtejte, aby prišlo ihned
a pri cemkoli, pri všem a ješte pri necem. Heine vypráví ve
svých R e i s e b i I der o Anglicance, sedící romanticky vy
soko na vrcholi veže a šeptající cituplne: »Ach! ty zelené
stromy!« a které její dcera, opravdu rozkošne rozumná, od ..
povedela: »Ale, matinko, co ti udelaly ty zelené stromy?« Pred
stírat neco, ceho necítíme, je snad doma spolecenskou a zdvo
rilostní povinností, ale \l1a cestách bychom se práve meli ra

dostne zbavovat takových trapných nutností. Lidé, kterí se ne

llbdivují nicemu; zprotiví vám nadšení. Nezapomente na jednu
vec zásadní duležitosti: doma, ve svém dome, z nehož nerad
odcházíte, je plno vecí, s kterým~ jste nucen se vyrovnávat po
prátelsku, i když ji nemáte práve rád. Bylo by vám príliš sl1lutno,
kdybyste si mel doznat pravdu. Ale cesta je proto, abyste se
ucil vybírat si a objevovat v sobe osobní zrídla cistých vzruch lI,

která už hrozila vysýcháním - ty carovné, bleskem pricházej ící
»intensivní okamžiky« vniterního dojetí, bez jakých by snad
život ani nestál za to, aby byl žit.

Více než k pochopení prírodních krás je zapotrebí príprav a
kultury k porozumení umeleckým památkám cizí zeme. Je

ovšem na míste domnenka, že nemel-Ii jste nikdy presprí1iš
zájmu 0 obrazy iIJ sochy v museích své vlasti, že zustanete

chladným pred nimi v museích v Ita1ii, ve $panelsku, "II Nc
mecku, v Anglii a v Athénách. Jinak však je jisto, že cizinec
mllže se dohádnouti ducha cizího mu národa mnohem lépe
z jeho umení, než z literatury. V zemi, z níž nepocházíme, je
literatura té zeme to, co mužeme pochopit a procítit až na
posledním míste. Vidíme to nejlépe na cizincích, usadivších se
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u, nás; a prata práve, je-Ii jich príliš mnaha, jeví se jejich ptl
sabení na literaturu tak, že mení jejíhO' ducha, a vnášejí dO' ní

casi syrovéhO', drsného, a mezinárodního, casi jako je, hudb;
Meyerbeerových aper, ne-li ještc horšího. Jinak zustává prav
dou, že literatura, která ukazuje, co duch národa absahuje
nejsvéráznejšíhO', je abarem, který zi'lstává cizinci nejdéle ne

známau pevninau. Srozumitelnau r~cí hovarí k ne~u nejprve
urnelci. Ti to teprve uvedau v pravé pochapení. Ducha Italie
neadhalí vetšine Francauzll Dante, nýbrž Michelangela, Ra
fael, Tizián, Veranese, Danate11a. Duši Spanelska jim neukáže
Calderan ba ani ne Cervantes, nýbrž Velasquez, Zurbaran a

Gaya. Jakmile nesedíme dama, ucíme se nevyhnutelne, práve

Jak? deti, ncjr:lríve z abrazú. Tážeme se sebe sama a jiných, cO'
na'Tl obrazy mahou sdelit.

K nejprostším pava!Jám,k myslím lidí nejméne vycvlce
njch, nejméne pripravených nehovorí ovšem ani sochy ani
obrazy, a1:>yv nich vzbudily první silné dajmy a pavedely jim
neco o ,navém, llcznamém svete, do nehaž vstoupili: na nc
pi'lsobí budavy. architektura. Patrne pi'lsQbením své massivnosti
která zachycuje pahled a také úcinkem taho, CQ v ní je nutn~
geametdckého, následovne universálního,. všem pachapitelného.

*

Nejsau však na cestách jen musea, výtvary stavitelské, kra-
jinárské pltvaby. Dokonce to vše dohramady je pauhým po
cátkem: jsau tam lidé. A prece ad dob romantismu - ci ne
krivdím? byl tu Stendhal! - slažka, o niž se cestovatelé neJ
méne starali!

Ve zdrcující vetšine »cestapisu a dajmi'l z cest", co, jich
v dobe témer jednoho staletí vyšlo, uvrhne vás prevaha pa·
pisné výplne, a nedostatek pazorování lidí na kanec do nej

l~U.st~í, sklicujíc~ p~íma nud;Y. Je~.ine literární zvyklast' udrž~je
Jeste tento paplsny druh. Za nejakou dabu se ukáže, jak je

Ilesnesitehe protivný. V 17. století byly v made literární por
tréty mužu a žen. Zprativily se na konec: na jeden dabrý jich
byla sta bezvýznamných. Dnes prišly do mody portréty cizí~h
kráji'l: na jeden dobrý pripadá sto bezvýznamných. Lidé jich
ncínají být syti. Myslím, že se zase vrátíme k studiím mužtt

a žen; budeme je ovšem pozorovat jinak než v 17. staletí;
pi'Jjde-li o cizince, zasadíme je do jejich vlastního prastredí a

hledet, aby tq byli skutecní predstavitelé naho prastredí a své
zeme; všimneme si, cím se 'ad ,nás liší a cím j sou nám blízcí.
Válka a její. výsle,dky to nepachybne uspíší: neboi potrebujeme

vedet, jak smýšlí naši sOl)se<;1é,ai už kteríkoli v, jak žij í ,a j ed

n~jí ... Prectet~ si v té vec,i,I).a pr.dt. Nemecku <;>dJacquesa
Rlvlere. Nem to pou~e, dobrá a. \11u~0li:á kniha: je tol možná
kniha, která, ohlašuje novou :li,terat,uru, ne. už jen deskriptivní
a mnohem lidštejší.

Cestovatel _. abycejný amatér, jako vy nebo já - je vždy
cosi jakO' vyhoštený král, anebo aspon král, jedQucí in c o g
nit o. Padle taho, cím opravdu svým vnitrním založením je,
bude to aspon s výhodou nebo s nevýhodou. Pred nekolika lety
ješte skýtalo auta a mnažství zavazadel na nem velmi cenné

indicie hatelierum a staražitníki'lm o obchodní cene a do jisté
míry i ci)vychování a spolecenské tríde cestovatelove. Naštestí
máme dnes zbahatlíka, jehaž výchava je pa chybná a spolecen
ské príslušenství ošidné: nicméne jeho auta je nejkrásnejší a
pacet i prepych jeho zavazadel nápadný: domácí lidé nemahou
už USUZQvat dle zevnejšku, s kým jest jim co cinit. Budou vás

tedy posuzovat podle vašeho vystupavání, padle vašich spole
cenských zpusabu. Doufám, že pri tom pachodíte jen dobre.

Ve Francii - a myslím že padabne i jinde, mnohem dále 
bude nejlepším zpllsobem cestQvání prO' toho., kdo chce apravdu
seznati stykem lin, nebude-li vllbec cestavati, nýbrž usadí se
nekde a najme si ,domek, s' výhradou ovšem, že to nebude
v žádném turistickém nebO' lázenském míste: neboi pak, z lik
n?vosti. ;1: dáýné zvyklasti, budete se stýkat pQuze s turisty a lá-

zen~kými hosty. Najdete si však nejaké apravdu venkovské zá
kautí a navažte styky se svými sousedy: zpravidla budou' tito

tomu jen pavdecni, pQnevadž se nudí:-Daporucuji vám seznámit
se s místním lékarem - s tím astatne zacnete zcela snadno,

lékare patrebuje clav' vžc!y, i kdyby m"'" abycejnou rýmu -• ..•• 'I'
- s farárem aj ls notárem. Ti vcdí a všem, a razmluvíte-li je,

napovídají vám veci, kter~ vás jiste budah zajímat.
A pak chadte na hony', chytejte i ryby a posedte v hostinci

s lovci a rybári. Rybár je zpravidla delník nebO' sedlák, lovec
casto sedlák nebo malý mešian ze sousedníhO' mestyse. Pri tom
mllžete dabre' mluvit i s vclkostatkári, pokud tu ještc zustali.
Pak paznáte z první ruky, jaké jsau styky mezi nimi a jinými
saciálními vrstvami. Tyto styky jsou o.bycejné špatné a tento
antagonismus. mezi malými a velkými držiteli ':{l~udy patrí na
venkave k význacným rysi'ull franr:ouzské palitiky!

Je-li však vašehO' pobytu pouze na krátko, pil'( vám radím:
zajdete všude do kavárny. V kavárne se setká.te s obchodním
cestujícím, s notárovým aktuárem, s úredníkem ad berní správy.
Umíte-li hrát ctvrtéhO' v manille, máte vyhrána! Tím rozumím,
že se vám od vašich spa[uhráci't' dastane castO' velmi pro vás
nových názoru na události a na lidi, O' nichž jste dasud nevedel,
že existují. Nedelejte si nic z taho, nejsau-li vaši noví spo

lecníci práve geniální lide: nezajímá vás prece jejich vtipnost,
nýbrž necO' jiného. Flaubert·na svých patulkách pa venkave
havaríval s každým a dakonce radeji s omezenými lidmi. Ne
prišel pri tom nijak zkrátka.

V cizine avšem bude vec a ta obtížncjší, že v devíti deseti
nách prípadu neavládáte rec. Pak si zjednejte dopQrucující
listy k radákllm, kterí tam žij íl a hlavne, pokud mažná, k do
mácím lidem. Zpravidla jimi budete výbarne prijat. Sudte
JCadle sebe. Navštíví-li vás Ital, Anglican nebO' Spanel, tu již
z pacitu jisté radosti, ba i náradní cti, dáte si záležet na tom,
abyste vystaupil jako representant své vlasti, vyšel vstric všem
cizincovým práním a dal mu všecky žádané zprávy.

Vec tedy, jak vidíte, není práve z nejsnadnejších. Ta však
není duvodem, ·abyste se vzdal. Jeto radastná práce. Usnadní
vám, pri vší nedokanalosti výsledku, parazumení dakonce i kra
jinným krásám, ba i umeleckým dílum. A sravnáním s výsledky
jinéhO' cestovatele vašeho stylu nabude váš vlastní získaný ma·
teriál teprve na cene.

Vytýká se zpravidla Flancauzi'lm, cestujícím v cizine sklon
k ustavicnému zlehcování lidí a' vubec všehO', cO' tam shledají.
Ta je dílem palitaváníhodný a neblahý zlozvyk, pocházející

z vrozené nechuti ke všemu navému, a musím jej bahužel pro
hlásit za vlastnast amezených a málo vzdelaných lidí. Tací lidé

- a i lidavé vrstvy - se nejméne dovedau prizpuSQbit 'ruz"
nostem stravy, zpusobu bydlení a vubec života, razdílum pod
nebí a náradních zvyklostí. Vše, cehO' neznají, jim pripadá hlou
pým a prativným. Dílem pak padá tatO' chyba na vrub fran
cC'·uzskému zvyku trakto.vat všechna žertem; teprve pa skutku
se dastaví rQzpaky, bylo-li ta tak správné. Jsme zvyklí ironi
savat doma sebe navzájem a je nám protO' s padivem, když ci
zinci nesnášejí dabre tutO' povrchní ironii. jakmile platí jim.

Jsou však v právu, neznají-Ii vás více než vy je a zlabí se prato.

Prata hledte už ve vlastním zájmu i'v zá.jmu své vlasti se vy
stríci vychvalavání svých vlastních zvyki't a dotazování se s vý
razem pahrdavasti cizincu, prac »to delají tak a ne jinak{(. Uve

damt(j si, že privykli vetšine nedostatki't, které vidíte, práve jako
jste vy zvykli svým vlastním a nepazarujete jich už: práve tak
ani nevidí zase svých. V každém prípade vyckejte, až ani sami
se a tam zmíní a amluví se vám. Pak adpavezte, že na tom
nezáleží a seckej te teprve do té chvíle s otázkou: »Proc že to
tak delají?« Pak místo nevole se vám dostane vysvetlení. Ai uI
je takavé nebO' anaké, spokojíte se jím nebo se jím nespakojíte,
ale neceho jste se dazvedeli!
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Psychologie
Beppo Rašín:

o neprícetnosti.
(Vol n á psy c hol a g i,c k á ú vah a pro

dne š n í dob u.)
Precetné zlocinné ciny, jimiž se denne za..llestnávají

soudy a psychiatri, vyznacují se casta tak'ovými sple
tih'mi uzly myšlenek a sopecnými výbuchy citu, že
znemožií.ujímn'Úhdy jakaukoliv predstavu a logické po
jímání stavu duše v dobe k6tické exaltace, t. j. v dobe
záchvatu neprícetnosti. Je casto naprosto nemožné na
jíti klíc k tomuto tajemství a v takov}rch prípadech
vede se psychiatru asi tak jako ko;nisi, která má zj,i
stiti z pouhých trosek shorelého domu prícinú a PLl
vodce požáru.

Najíti správný kJl,ícku objasnení príciny neprícet
nosti vyžaduje v první rade talentu, který se dovede
do tohoto duševního stavu vžíti, aniž by tím sám dal
v nebezpecí svoji duševní zralast, v druhé rade pak je
zapotrebí prostudovati všechny, s o obou neprícetnou
souvisící okolnosti, kterými· teprve je schopen psychiatr
SVlljposudek pred soudem rádne odLlvodnih. Jakési
nebezpecí je tu proto, ponevadž každý záhadný pro
blémduše vyžaduje úžasné kancentrace myšlenek a po
nevadž muže vyvolati duševní stav, ve kterém nejsme
schopni neceho se domysliti aneb vykonati. Nebezpecí
plyne však také z nenadálé radosti, vypl}'vající z roz
uzlení úkolu, který dlouhou dobu badatele duševne
vycerpával. Znal jSe...."11sám jednoho vojenského audi
tora, který z radosti, že se mu podarilo usvedciti de
likventa, uzavrel se do jednací síne a tam pred kruci
fixem a horícími svíckami tancil okolo zeleného stolu.
Pripadal mi jako chudas, který po celý svuj život sni'!,
o jmení a docíliv jej neocekávane štastnou náhodou 
sešíle!. Je tudíž samoúej:né, že nemLlže se obírati slo
žit:í'miduševní;l1i Ú'tázkami clovek bez náležitého pod
kladu vedeckého.

At je prípad neprícetnosti vÍice anebo méne složitý,
soudce.a psychiatr musí vždy k nejakému dojíti" jinak
by vznIkla domnenka, že svému 'Úboru dostatecne ne
rozumí, a proto se v dnešním soudnictví sbírají do
ji té míry paušálne data z výpovedí svedku' z minu
lo ti života celého príbuzenskiého pokdlení, z' 'Objektiv
ních pohnutek cinu a z prítomného duševníha stavu
provinilcova. z kteréhožto ;nateriálu se pak utvorí
dobré zdání. Je na snade, že tento výsledek kombinace
ruzn)'ch okolností není vždy po tacujícím pro odsou
zení.a že e jej již mnohdy podarilo zvrátiti obhájci,

ery ve vecech psychiatrických byl méne škÚ'leným.
Každ:í' záchvat neprícetnosti, at již zjevu prechod
ho aneb s následky trvalými, radí se z duševníhO'
VU, ve kterém není clovek schopen ani rozumem,
. vulí. ani mravností zabrániti urcitému výkonu tela,
b vykonati urcitou vec, aneb prekonati prekážkyr duševní; ci'l·i,zretelneji vyjádreno: není u cloveka
bolestnejšíh0 než naprostá ne:nohoucnost duše

f'la k prekonání odporu a prekážek, které se mu staví
estu. Takový duševní stav nutí cloveka ke skoku

fes veškeré nebezpecí s nejintensivnejší rychlostí
y'lenek a bezuzdností fantasie. Jest to pÚ'slední etapa

Jávodní dráhy, na které napne záv'Údník šílené t,empo
ychlosti s alternativÚ'u: vítezství neb smrt! .

Možno pozorovati takové stavy na vlastním tele a
vlastní duši ve všech fázích našeho života. V zpo-
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meií.te si jen, co jste vytrpeli, již jaka decka, když vám
bylo zakázáno ta aneb Ú'no uciniti, kdhk slz jste pro
lili a kolikráte vás musili trestati rodice a vychovatelé
pro odporavání. Tehdá nebyli jste ješte duševne vy
\'inutí a prece již byla vaše duševní bolest, vyplývající
ze zákazu, mnohem vetší než bolest z trestu telesného.
Kolik žáku spáchalo sebevraždu nikdlli, ze strachu pred
telesným treste;n za špatné vysvedcení, ale z psycholo
gického stavu, ve kterém nebyli schopni predstoupiti
pred své pestouny s tímto vysvedcením. Vzpomente si,
kolikráte vás, již jako dospelé, zabolela hlava z prí
padu denního živÚ'ta a seznáte, že prícina byla v ne
možnosti domyšlení se dosahu té které události. Po
zorujte dMe sami na sobe stav neklidný, nervosní a
starostlivý, který vám nedá casto ani spáti - ve všech
prípadech vyplývá z psychologického stavu, ve kterém
jste nemohli pri veškeré;}1 usi,lování a nejlepší vuli'
vyríditi nekterou duležitou vec ješte téhož dne. V zpo
meií.te dále tech nes cetných bytostí, které sešílely pri
myšlence, že nemohou na pr, svým platebním a jiným
povinnostem dostáti, aneb žíti bez zemreléha manžell'a
nebo dítete, a konecne všech sebevražd; pri· všech byl
motiv té:ner stejný, t. j. nemohu neco splniti aneb pre
klenouti prekážky života.

Na téta duševní nemohoucnosti neztroskotali pouze
jedinci, ale i celé národy. Vzpomeneme-Ii všech hruzy
pln}'ch válek, shledáme, že ti-síce a statisíce mužll mu
selo obetovati sVLljži'vot a svoji krev, než byly všechny
duševní protivy vyrovnány. Je v tom jiste neco velmi
tragicky neprirozeného a ší1leného, že stamilionové
národy jsou pripraveny k vzájemné;nu vraždení na
povel témer jedincu a že se tytéž stamiliony dovedou
shodnouti teprve po pf'Úhrané bitve a utrpených ztrá
tách.

Z predcházejícího vychází na jevo, že clovek myslí
a koná všechno se zdravým a strízlivým rozumem jen
potud, pÚ'kud nepocítí prekážky a odpor. Sebe menší
prekážka a odpor zvyšuje napjetí nervstva, 'Obeh krve
a tím i citlivost, žádostivost a vášei'í. Tím také dove
de.:ne si vysvetliti, proc vzrustá naše tÚ'uha a prání po
tom ,co nemáme a nesmíme, v tom vezí celý plIVab
vecí zapovezených. Co nemáme, co nesmíme a co ne
umí;ne - to nám imponuje více než veci· sice doko
na~é, ale jaksi sam'Úzrejmé. Veci, které se zdají býti
jednotlivci nedostiž:oteln~"mi, privádejí cloveka do du
ševního stavu, kter}' v·' nejskromnejším prípade nazý
váme nespokojeností. Jsme však již ži,votem v mno
hých prípadech více anebo méne 'Ostríleni, ovše;I1 ne
všichni stejne. Podl'e toho není také možno urciti, kde
a kdy v urcitých prípadech zdravý rozum koncí a za
cíná vášen a neprícetnost.

Nemožnost prokázání pocátku abnormálního dušev
ního stavu stala se prato již· mnohému osudnou.
Vzpomenme si na nekterý soudní prípad vraždy a po
ložme si 'Otázku, zda-li je vubec možné, aby clovek se
zdravý;n rozumem byl schÚ'pen vraždy, a musíme si
uprímne ríci, že nikoli. Clavek vraždí budto v sebe
Ú'brane a ve válce pouze se snahou, chrániti SVLljvlast
ní živat a uciniti neprítele neškodným pouze pro další
ohrožavání. V 'Ostatních prípadech jedná se však o stav
abnormální, trebaže byla taková vražda dlouhou dobu
pripravována a trebaže se tudíž nejedná o 'chvilkové
vzrušení a pomatení smyslLl. Vražde poEtické aneh
z pomstychtivÚ'sti musela predcházeti bezmezná nená
vist, která se stupi'íÚ'vala, až' propukla ve zlocin.

Shledáváme dále prípady, že i ten l1'ejk1idnejší a nej-
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mírumi'llovnejší clovek pr.ichází z rovnováhy. Proto
z psychdllOgického stanoviska vzato, ne:-nohly by býti
takové prípady trestnými. Máme však spolecenský rád,
chránený zákonem, a ten nás zavazuje k vzájemnému
chránení života a majetku a proto trestáme i takové
prípady vzrušenosh, aby byl vzbuzen nový psycholo
gický stav: uspokojení tomu, komu bylo ublíženo, a na
druhé strane pak stra,ch, který odnímá odvahu k ne
rozvážnému cinu a který je tak :l10cný, že pusobí
zdravým vlivem na neprícetného již v prvním stadiu
rozruš·eností. Loupežné vraždy tvorí kapitolu samu
o sobe. Ale i pri této hraje velikou roli utkvelá my
šlenka a bezuzdný pud egoi-stický. Neprícetný stav
vzniká dále z nemocí všeho druhu, z alkoho'llU a uží
vání jiných narkotických prostredkL1. Tak jako z nepa
trného semene klící mohutný strom, tak i myšlenka 
žel, že i nezdravá - nabývá síly až' do plného roz
kvetu.

Všechny kulturní pokusy '0 ozdravení v)'strednosti
zLlstaly do dnešního dne pO:llerne bezv~'slednými, a ne
vidím nápravu ani v daleké budoucnosti. Náš mozek
je si,ce dokonalou prijímací stanicí myšlenkových vln,
ale pri tom je príliš málo ohebný, než aby dovedl
spracovati materiál, kterého se mu od minuty k mi
nute dostává. Chodíme do školy a vzdelává:-lle se,
abychom se v této ohebnosti mozkové cvicili. Naše ži
votní podmínky vnucují nám však ve vetšine jedno
strann)' postup v nazírání na veci, které by zasluhovaly
hlubší a všestranné úvahy. Chybí nám dále všeobecne
klid; jednotlivci rozcilují se již, zpozdí-li se na pr. vlak
o 5-10 minut, neobdrží-li behem trí dnll odpoved na
S VLIj,dopis aneb úrední podání, atd., zkrátka chceme
všechno zrycMiti v horecném napjetí nervu. Tento
všeobecný neklid, kted prevádí pak jeden na druhého,
spocívá na lidstvu jako težká kletba prírody cili boha
za prekonávání klidného a prirozeného v)'voje. Náš
život a naše existence závisí dnes více na duchaprí
tomnosti a na rychlé:l1 postrehu situace, než kdykoliv
ve staletích minulých. Je mezi nám;, mnoho bytostí,
které se pro svoji neohebnost mozku pro naši, dobu ne
hodí, ale je mezi námi i tolik bytostí, u kter)'ch oceká
váme, že se dnes aneb zítra z prílišného duševního
vzruchu znicí.

Co výstredního prináší naše doba, co nástrah klade
život a co osud prináší za nesnáze - z toho vyléciti s:,
není tak snadné. Je možné vyléciti neprícetnost a pri
vésti duševní stav do bývalých normálních kolejí snad
jen tehdy, jestliže se dodatecne dá prekonati to nepre
konatelné, které zavinilo duševní poruchu. Tedy na
pr. vrácení:l1 ztraceného jmení a pod. t. j. probuze
ním z onoho strašlivého sna, který privedl cloveka
k zoufalství. Naše moderní ústavy pro choromyslné
jsou však prece jenom z vetší cásti více asylem než
J.écebným ústavem.

Máme-Ii proto dostatek príciny k zamyši\ení nad
dnešním stavem našeho rOZU:llU a chceme-Ii prispeti
ku zlepšení tohoto stavu, musíme se touto otáz-kou více
zabÝvati. Dokud melo lidstvo nezkalenou víru v boha,
nevzdávalo se i· pri nejtežších zkouškách života nadeje
Y ·obrat svého osudu. Nehájím zde žádného nábožen
ství, ale tolik musí si uvedomiti každý, že clovek po
trebuje nejakou oporu, nenajde-li ji sám v sobe, a že
clovek bez víry hledá nejakou oporu novou. Co svet
stojí, rodí se lidé si'ln)'ch, i slab)'ch povah, a nebude
jinak ani, v budoucnosti. V církevním zrízení je opo
rou slab)'ch knez. Takov)'m kneze;ll mel by b),ti dnes

každý. Existencní boj jde však nemilosrdne ku predu.
Již na školách obdrží žák proste špatnou známku bez
jakékoliv rady a sdelení prícin neúspechu. I v poli
tickém živote je mnoho nezdravého. Vystupujíce
z církví, hledají mnozí v politické strane prátelství,
lásku a oporu. Pochybuji, že by našel nekdo útechu
a klid v prostredí vecného stranického boje a tam,
kde je nespokojenost sama domovem. Polj.jtické strany
mají svuj význa:l1 v urcování smernic pro vládu a ne
mely by býti institucí zájmovou aneb humanitní. To
prísluší i'llStitucím ciste odborovým. V politick)'ch
právech jsme si všichni naprosto rovnocenní, žádná
strana a žádná trída nemuže požadovati pro sebe ne
jaké výhody a zvláštní prilva a proto nemltže nikdo
své presvedcení zaprodati strane za jakoukoliv osobní
oporu.

K stavu neprícetnosti jsme náchylni všichni.
Snažme se proto všichni, vždy a všude, kde se jen
vyskytne k tO:llU príležitost, zmírniti rozpory a pu
sobiti klidn)'m a zdrav~-m rozumem na všechny horké
hlavy. S klidem a rozvahou vyhrávali slavní vojevudci
bitvy, s klidem a rozvahou mllžeme i my naše pomery
ozdraviti.

Poznámky

o negativním založení inteligence. Na anketu
»Prítomnosti« »Proc nejsem v nekteré politické stra
ce?« odpovedelo »Ceské slovo« jakousi vzdoro-anke
tou pod názvem: »Proc jsem ceskoslovensk)'m socia
listou?« Dobre, páni se ucí diskutovat, nemá:lle nic
proti tomu, budou-li konecne trochu pnktikovat he
slo, že demokracie je diskusse. Ankete predeslalo »te
ské slovo« úvod, který je cele vyplnen JXllemikou
s »Prítomností« a který cel')' se nese oním komickým
tónem blahobytného politického télJtíka, v nemž si
»Ceské slovo« libuj,e vždy, kdykoliv hovorí k inteli
genci. »Ceské slovo« pro;1110uvá ovšem zase jednou
o »tvrdošíjné negaci, které v posledních letech urcité
kruhy inteligence propadají s patrnou zálibou, nem1
jíce budto odvahy anebo touhy po vytvorení positiv
lIího vztahu k verejnému životu a jeho na'léhavým po
tfebám«. Milé »Ceské slovo«, bud veríš, že je inteli
gence jaksi perversne za].ožena, nebO' musíš pripustiti,
že má, jako každá normální bytost, radeji onen »P.)
sitivní vztah k verejnému životu« než onu »tvrclo
šijnou negaci«. Pripustíme-Ii, že inteligence je nor
málního založení, pak musí:l1e pátrati pa vnejších prí
cinách, které ji asi do t. zv. negativnosti zatlacily.
V sovetském Rusku, když pozavírali a pobili deseti
tisíce inteligentu, také si potom stežovali na negativ
nosí a neplodnost inteligence. Pravda je taková, že
u nás inteligence byla do svého nynejšího postavení
vehnána pomery v politick)'ch s,tranách, kde se žije pod
diktátem politick;'-ch feldveblll a kde každ)' agitátor
nebo kolportér vecer,líku má více vlivu než celá sku
pina inteligence. Kažc!)' má právo, aby si dal nebo
nedali, líbiti nejaké pomery. Nikdo nemlIže porouceti
inteligenci, aby žila ve stranách práve za techto po
merll. O tvrdošijné negaci inteligence mohlo by se
však zacíti mluviti teprve, kdyby odmítla positivní
spolupráci i v tom prípade, kdyby pomery v politic
k)'ch stranách byly zmeneny. O to se však nikdo ne
pokouší. Víme dobre, jak <;i »Ceské slovo« predstavuje
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itivní vztah k vereJnemu živohl«: predstavuje SI

jakožto anonymní clenství v nekteré koalicní stra
. \' pravde není stanovisko inteligence tak nega

í. jak se nám IlíCí. I eS:Tlíme prece vylucovati moz
t. že spolupráce vezme na sebe formu kritiky, by:Ja-li
vzata možnos,t spolupráce jiné. (Ta »positivní spo-
áce« totiž b)'vá obycejne dobre honorována, a

to je v koalicních stranách pro ni tak velk)' odbyt,
se na všechny nedostane.) Musíme ríci, že pova-

• me za zcela úctyhodnou formu spolupráce, jestliže
Iigence Upozof11uje politické strany, ze mají vy
ti ze sv)'ch rad korupci. Ci považujete tohle za ne
i? Za uprímnou spo:l'upráci považujeme rovnež, pe

je-Ii inteligence o to, jako v prípade Habr:l1anove,
politické strany neporušovaly ústavu. A jestliže

eligtnce ž;lc1á, aby politické strany svou bezohled
stranickostí nepoškozovaly zájmy celku, což to

namená ruku nabídnutou k spolecné práci? N en í
spoluprací kritiln, k,terá smeruje k tomu, aby zá

y neh)1ly ve snemovne ledabyle projednávány rych
v~'m tempem? To vše je prece spoluprací. Tušíme
em, jaké specielní for:llY positivního vztahu k ve-
ému životu má »Ceské s].ovo« na mysli: chce, aby

poclwalne k)'valo ke všemu, co na politický stlll
íruje sdružení peti stran. To ovšem. musíme pri

titi. je velmi positivní vztah k verejnému životu,
v'ak vždy vztah nejprospešnejší. Ale at se »Ceské
0« ne:n~'lí: celé to pocínání inteligence, nad nímz
tí hlavou, má práve ten cíl, vydob),ti pro inteli

ci možnost spolupráce. Nejde-li to v techto poli
ých . tranách, plljde to nejak)'Q zpllsobem mimo
Treba jen pomocí organisovaného verejného mí
í.

Dopisy

o censure.
Vážený pane redaktore!

an Dr. ~torch-Marien Vás požádal, abyste promluvilo dnešní
roi praxi. Dovolíte, abych rekl svoji zkušenost? Za dneš
režimu (myslím, že stací toto zcela všeobecné, ale sroz

telné oznacení) považuji každou zmenu censurní praxe za
cenu. »Veje vetrícek reakciónský ... « Ne, že by naši

cové vllbec nemeli odvahy, aby prezkoumávali duvody stát

zástupcll: j s o u takové prípady, a presvedcil jsem se 
jen jednou ~ že je to m o ž n é a že soud zkoumá vážne

y konfiskace a prizná váhu i dúvodum umelecké morálky
etického hodnocení pred argumenty mravr.ího pokrytectví.

jakmile se o literature rozhoduje bez kontroly verejnosti,
éro kabinete, je vec nenávratne ztracena. Tedy v druhé
. zpravidla vždycky. Pres to však musím i státního zá
vzít aspon trochu v ochranu: ve svém nitru není tak

jako na venek m u s i. Když jsem se jednou tázal, proc se
fi kují vyložená svinstva místo hodnotné literatury a kul·
hi torických spislt, jež vyšly jinde nebo pred tím bez

• dostalo se mne odpovedi: »Copak mužeme všecko císt?
zabavíme jen to, co m u s í m e císt, nac nás lidé upozorní."

tedy Ješte horší šklldci umení a literatury než státní zá
e: Ctnostné duše, které v záj mu ctnostných mládencll a

upozúriíují ocholne pana státního zástupce, že na pr.
tomc nebo Lemonnier a jiní jsou zpltsobilí pohoršiti ve

IIOU mravopocestnost. A myslím, že není treba hledati tyto
odiocc jenom mezi t. zv. klerikály. Nekterí nakladatelé
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ostatne sami vyzývavými obálkami pozornost techto dobrých
duší provokují.

Pan Dr. Štorch-Marien hledá nápravu v censurních sborech .
I kdybychom - cemuž neverím - takovou instituci dnes pro
sadili, byla by bez rozhodujícího vlivu. Viz prípad »Nového
1I[esiáše«. Ostatne instituce a zákony nejsou nikdy tak špatné,
aby nemohl~' býti dobre praktikovány. Dokud nebude censura
zcela odstranena (té doby nelze dohlédnout; a nevím, zdali práve
my si to mužeme troufat), záleží jenom na lidech a na smer
nicích, které dostáv:ljí shora, výslovne i mlcky. Sebevedomý,
vzdebn}' 6tátní zástupce pochopí pri dobré vuli duvody lite
rámí a umeiecké bez obtíží; tím spíše samostatný a neodvislý
soudce. Ovšem; nesamostatný, slepý stoupenec režimu 'llsmeje
se s úrední sebejistotou nad jejich idealistickou naivností. Jaké
pak rekursy, když vítr veje od pltlnoci. A nový vítr muže
prinést jen dt"tkladná, zdravá politická bourka. Ale ovšem ne
laková, která vzejde z nové »volební reformy", nýbrž taková,
která rozvírí mozky a z politického stáda udelá politické lidi,
která odstraní »pouhé politiky« a nahradí je lidmi, kterí delají

politiku ne jako vec o sobe nebo jako vec partaje, nýbrž vecnou
politiku vlastního oboru, kterému rozumejí a do nehož jim
nesmí mluvit žádný výkonný výbor a žádný sekretár. Ejhle,
jJroc nejsme v nekteré politické strane? Hodil jste kocku na.
hlavu a padla na nohy. Tak si myslím, že konec konclt i dnešní
censurnÍ praxe má svúj pltvod v prepolitisování všeho našeho
života. v nemž vecným úvahám a kulturním potrebám se ne

darí, ponevadž nejsou v koalici.

Váš oddaný Dr. Jan Lówenbach.

o porotách.
VáŽ!ený pane redaktore,

máte, jak se zdá, co jste chtel: rádne rozvinutou diskusi o po
rotách. Doufe,jme, že nebude bez užitku. Ale již se zase ooitá,
jak se ~dá, trochu v pís~u. Hrozí nám nebezpe.cí, že se zacnem
h:ídat o kvality soudcu z povolání.

Proti Vašemu hlasu o povo"anosU odborníkll také v justici

najednou dolé'há mínení (podeprené pns,ledne p. Dr. Bou'ckem),
které ríká približne, že si clov,ek vlastne alBí nevyibere; nebot
prý nad temí odbornickými mzsudky se dá ta,ké mnohdy kroutit
hlalvou. Bez,e všeho - zejména strana, která podlehne, dokonce
zpravídla hlavou kroutí. Ale li když postavíme stranou tyto prí
pady, zustane i v O'dbornický.ch ,mzsudcíoh dost 'prípadll roz
umove težko pochopiJtelný,ch. Nuže, budeme proto mluvit o ne
jakém "odbornickém zatížení?« Nesmíme zapomenout, že zákon
sám, který p,rece nevyšel z rukou soudce, se obcas objevuje
nepostacitelným a nestací nekdy obsáhnout všechny eventua

lity; ale konkrétní prí'pad žádá rozhodnutí a tedy a'l}likaci
tohoto nepostacitelného nástroje. Z toho pak vzniká nekdy ten
nesouhlas mezí jalkýmsi prirozeným právním cítením a rozsud

kem, podivínství odbornkkého 'rozsudku. A druhá r<l!da prípadu
jest pri tom, že lidem není poskytnuta vševedoucnost, neméne
pochopitelná: ruzný názor na sama fakta, tedy na skutkovou

stránku veci, na to, co se pov.ažuje za dokázáno <lico nikoli:
to vede ovšem v záveru k 'rozJi,cnému právnímu stanovisku.

To jsou hlavní skupiny prípadu, kdy nedostatku nejsou uchrá
ncny ani rozsudky odbornické. Ale oduvo,dnuje to snad rec
nickou otázku: "Co tedy vycítáte porotám?« Nikoli. Nebot to,
co se vytýká porotám, ,jsou práve poklesky pmti ]}fávu, které
jdou ZélJ uvedené hranice.

Ani 'prípady, kdy není jasno, zda se dá užíti urcitého znení
zákona Ipm urcitý ,p'rípa,d, ani ony, kdy jest podle oeléhO' stavu

du'kazú pochybno, jak to vlastne by,In, co se sta,lol v tom ci
onom pr.ípa.cte, netvorf onu radu, ze k,teré vznikla urcitá ani
ITtosiJta proO porotám. Tato líds'ky omluvitelná pochybení, ktelrá·
mají skutecne poroty více nebo méne spolecne s ja'kýmkoli
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]1l1ym trtbunálem, se spíše j,enam svezla s neduverau" která tu
jlrž byla.

Ustrnutí pusabí, rekneme, takavý prríipa,d!Ni'kalavUv, kde si
preoe nebudeme namlauvat, že by skutkavÝ 'padklad i právlllí
subsumpce nebyly nad slunce jasnejší, nebO' v2Pol111ínka na, prí
pad Tamanuv (pred válkou), kde by snad bylo staci,lo, aby
sedela Do 2 agrárníky v pawte v.íce a bestiální vrah s ahram

ným cynismem, který se nakanec pnd tíží dukazu priznal, by
byl vyšel bez trestu. A deÍ'ektú tahata druhu adbarrnircké raz
sudky prraste nevykazují. Jest veldee interesantní a, úvahy had

né, 'CO'p'raví Dr. BOIuoek a ~púsabu kladení atázek pawtcúm.
Ale v pfíp'aJde Nikolavave si drovO'luji tvrdit, by by.! celý tento
experiment proste pachybný. Nej~me prece deti a nebudeme si
vykládat pnh<1diky o tam, že snad paratci pa cynic,kém dO'znání
NikaJavalve meli pachyby a faktu samém, anebO' že nevedeli
zda jest tentO' oin vraždau anebO' ne a pad. Paratci si proste
rekli, že ho asvO'ba1dí, p'wtaže - chtejí, a zde, u tétO' suver'e
nd!y, kancí jakékoli experimenty be:z výs,ledku. Jest ta' snad
nejaká výhada, když k rade výraku pachyb,ných 'Pro neposta
citelnost zákana anebO' pro nejasnost dúkaJZu. 'pristaup'í ra'da

prí:paldú, k,de rozhadne nálada, palitická príslušnast, justament
atp.? Není to vlastne kami,cklé, když otázka trestnosti: na pr.
v,raždy jest, prakticky v.za10, vlastne atá'zkou volnéllOr uvážení,
nikamu nezadpavedného? My se mužeme ješte dockat, že cla
vek, který nekaho težce zraní, ha ješte prO' jistatu dalaJzí;
prijde p,ak na. místo pred senát pred 'P'O'latu,· kde má j·eha ob
hajoba lepší vyhlídky.

Ovšem soudce z povalání není nebO' aspan nemá být ad

vislým atp., stejne jako porota, lec ad zákana a svedamí. Jenže
u neha' jest psy'chalagická prúprava pro tutO' patrebnau ad
vis,last od zákana vs'kutku zfarmavána práve pad vJ.ivem stálé

práce se zákO'nem a padle zákana. Ne tak u paraty; prata' onen
mamen.t libavule nevystupuje u adbarni,ckých razsudku nQ-kdy
tak jakO' u Iidavých saudu. (O farmální veci -a,duvadnení 
~de dále nemluvím, ac má avšem také svuj reflex.)

Jeden duvod p. Dra. Baucka musím prímO' admítnO'ut, totíž
pa'ukaz na zprafanav·ání justicnfch adbarníku jejich úsluhami, ra
kauské válecné palitice. Tyto úsluhy zde byly, beze s·paru, by.lo
kraucení práva, vše'chen ten trapný kal v právní sfér,e; ale
ten bY'1 praste odmzem pavšec'hné válecné z1krivenastil duší,
která se jevila zravna tak v jliných kmzÍrCh abyvatelstva. Abyoh
mlUlvil jasne: Mel jsem osabne co delat s rakauskou válecnau

justicí a poznal jsem v jejIch službách vedle mizerných c.11a'ra!k~
teru také r.:udné lidi. I když se celkem její rá;z pahyibava,l s,píše
za hra'l1icemr s'praIVerdlnasti, 'nemohu se zbavit dia'jmu, že se
mi y'; j·e,ji·ch:laiktech darilO' ,celkem lépe než pred nejakou poratau,
která by se bY'la s'k,ládala na rP'r. z nektelrý,ch tehdejších bme,n
ských snc. dem. redaktmú, nekterýoh stredaškalských prafe
sarú a z maJdames z Panenské ulice. Zdá se mi vubec, že pauží
vání v,álecné justi,ce jakO' argumentu prati adbarni·ckým saudum
irest neco podabnéhal jakO' kdybyoh s paukazem na cinnast vaj.
lékare Dra. Iialrbhubra posílalI Hrdi'k fušerúm.

PuvažuH c'elau atázku parot za s·cho'pnau diskuse a ne,pach'l

buji n tam, že se dají uvésti také dúvo,dry PTO'.Ale jest pot:rebí,
aby,charm se pri tam zbavrjJí taha zv,láštního stavu mysli, který
obaluje paroty j'akýmsi predikátem demokracie a pm saJmé
atár~ky, co vypadá hadne lidave, se nechce ptát, car je vskutku
'Spní'V'll'é. Dr. Boucek jest, jak se zldá, z taha druhu pactivých,
v,ecných zas tancu pora.t, daufejme tedy, že diskuse jím zahájená
daspeje urclité posiUvní výše. Dit.

Predvolebni debata.
Vážený pane redaktore,

dovolte, abych mohl ríci, že se mi nelibí slova pana Krotila
v 23. císle »Prítomnosti«, snažící se zažehnat bludy, v nichž

prý toneme, Vy, p. Urs., p. K. C., p. A-ško, já a mnaha
jiných lidí. Snad v nás vidí bezohledné rebely s ceskou furiant
skou pavahou, závistivé a debatující proto, aby se debatovalo.

S nepochopitelným pathosem ríká: »nevoliti znamená posilavati

neprátelský nám žive!« atd. O tom byla ~ mém dotaze, také rec
a to mi také leželo na mysli. Dnes naby~ jsem presvedcení, že
podobné ohledy jsou nemístné, ponevadž nevoliti za nynejších
okolností znamená predevším bojovati proti zjeyným nepráte
lí\m v llme vlastního národa.

Pan K. nemá, domnívám se, mých zkušeností. Chtel jsem

svého casu provésti ozdravení jen jedné velké organisace jisté
pol. strany, a nebýt morálne mne padporujících jedincu, byl
bych s kalbište zahnán s posmechem. Vida marnost svého. po
cínání, složil jsem všechny funkce, aby mne nevláceli pa no
vinách, aniž Ly tím vzešel vcci nejaký zisk. Pan K. staví se

proti úsilí, aby otázka »volit ci nevolit« byla rozšírena pa
celém státe (pÍ'icítám to okolnosti, že jí kaši z hrnce nekteré
kaalicní partaje) pres to, že i on chce s námi acistu pali

tického živata a prál by si též mít v parlamente ne jen ne
které, nýbrž všechny poslance poctiyé a cestné. V tom vidím

neuprímnost. U nás se cištení parlamentu nedosáhne kampro
misem a cekat, až uchvatítelé maci sami se zhrozí své cin

nasti, byla by totéž, jako verit, že excísare Viléma prešly
vladarské choutky.

Pan K. mluví i o nové stranc a divím se, proc. Víme; že navá

strana by casem byla starým nešvarem .. My potrebujeme prece
v parlamente lidi silné, inteligentní, kterí by se mahli apírat
o prozíravé staupence, moudre chápající, kritické, nevázané
úsluhami ani cestnými slavy, ale odddané jenom státu. Nám
by bylo vubec nejlépe beze stran a jejich organisacních úred
níku, odbocek, rtajemníkll a výkonných výborll, a pak by pamer
obcana k vláde byl užší a ideálnejší. A to je jiste ideál všech
lidí dobré vule. Bohužel jen ideál.

Jde-li l1yní více než kdy jindy o' naši volicskou cest, máme
co dekovati jen své, pro nic a za nic padrážditelné, opicí lásce
k vlasti. Jednemi v náš neprospeceh dopdnuvšími volbamI nt
zahyne národ, zvlášte jsou-Ii zrušitelny, a námitka o' financní
ztráte je v tamta prípade nemístná. Jde v prvé rade a nárad a
stát a proto nesmíme si dát nikým vzít právo a pavinnast pred
volbou rigorosne zkoumat hodnoty cloveka, jej ž hadláme ucinit
svým poslancem.

A ješte necO', pane redaktore. Proc, prosím Vás, adbarníci a
zejména politictí pracovníci zchytrale mlcí k naší rozprave?
Nepromluvila v nich pštrosí prirozenost? Ci je pravdou, že se
snaží delat uraženými nad opovážlivostí neznámých lidí, adho
dlaných razhodovati o nich bez predchozí aprobace výkanných

výboru stran?! A nebo je to úmyslná ignorance? V tamta prí
pade mi dovolte. abych jim rekl, že už naši bodrí tatíci nám
ríkávali: p Ý c h a pre d c h á z í pád!

Budte, pane redaktore, zdráv!·

V dakonalé úcte Váš oddaný

J. r S,

Knihy redakci zaslané.

Dr, J. Ffostovsllý: Tragika v živote a dile ruských spisova

telu a jiné clánky o ruské literature. 2. svazek edice "Paprsek«
v Pardubicích, redigované Janem V ácl. Rosulkem. V úpravc
Josefa Salavce. Vydal a vytiskl Vlastimil Vakalek. Stran 220.

za Kc I6·-.
Emil Faguet, clen francouzské akademie: Uvedení do svetové

literat2wy. Preložil a daplnil praf. Jaroslav Dvorácek. 3. svazek
sbírky literárních a umeleckých pojednání »Lidé a díla«, jíž
vydává Bohumír Treybal, Praha 11., Václavské nám. Stran I76
za Kc IS·-.


