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BertyZenat;: ZEME PRDBD I DVEZU
Po léta již amer. clánky Berty Ženatého pripravují nescetným
ctenárum Lidových Novin rozkoš a potešenÍ. Berty Ženatý,
ceský inženýr v amer. Rochestru, vytvoril si velikou obec
ctitelu: všichni, kdo milují silný, kypivý život, radost z práce,
požitek z hry a spokojenost z úspechu, hltají crty Ženatého,
který lící daleký svet, ale pri tom stále má na ocích naše
pomery domácí a jejich zlepšení.
Skvelým

doplnkem strhujícího lícení budou velkolepé puvodní
snímky, kterými autor bohate své dílo vybavil.

americké

1. sešit vyjde v nejbližších dnech. - Cena Kc 4:"80.
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V PRAZE

11. listopadu

Politika
Ven s hlavou z písku.
nás je v politice skupinka horlivých vyznavacu
o í metody. Vystrcí kudrnaté perí morálky a chce,
chom všichni vstrcili hlavu do písku a tvárili se,
by vubec nikde nebyl a neexistoval už devet let
ar, kterému se ríká sovetské Rusko. Ten strašák
stojí dál, ale je to tak príjemné zavrtat hlavu na
áhú do zeme a myslit, že tím strašák zmizel. Ale
šák stojí už devet let a nevypadá nijak na to, že
zmizel, a nic nepomáhá, ríkají-li nám pštrosí poliovr, že máme držet hlavu pekne v písku, protože ten
vák byl postaven z.piisobem, který nebyl zrovna
. htšncjší. Jakobychol11 tím, že nan zpríma pohléc1e, schválili i zpusob, jakým se na nedalekém poli
I. Naše perí odtamtud strašáka neodstraní a budeasi vypadat velmi hloupe, až jednou prec jen hlavu
trcÍme a uvidíme, že ten strašák sice trochu ove1,ale stojí klidne dál.
Deváté výrocí sovetského svazu je fakt, kterého n io neodstraní ani ze soucasnosti, ani z dejin Ruska.
pro soudného cloveka vzbuzu je to samo sebou otáz, jaký záver z toho vyvodíme. Devet let existence
veti'tje zde a musíme se tázatt, zda vuci tomu vystae i v budoucnosti s tím stanoviskem, které až dosud
hováváme pod vlivem politické skupiny, jež vychází
názoru, že s existencí sovetského státu není možno
smíriti a že náš pomer k nemu nesmí b5'ti právne
Taven.Zdá se alespot1, že ty prekážky, které se staVly v cestu jednání o uznání sovetského Ruska de
e, nebyly by neprekrocitelné, kdyby nebylo poliého veta. Není tedy nevhodno v den výrocí sovetého svazu a na prahu jubilejního roku ruské revoce rozebrat argumenty, kterými tato skupina pod písvé tanovisko. Je to sice stanovisko velmi malé
enšíny obyvatelstva státu, ale morálne oduvodnenÝ
gllment si zaslouží vecného rozboru, i když je jednoTanný.
Nejprve ovšem bývá každý zastánce právní úpravy
meru k sovetskému Rusku odargumentován
podevenímze sympatií k bolševismu a k násilnickému re• 11. Odpurce nebývá vždy sice pro t sympatií
k náickým režimum jiného smeru, ale to nám nemuže
dít, abychom my nezaujali stanovisko, že každé nálnictví je špatné a abychom nerekli, že cím déle bude
vet ký svaz existovat, tím zrejmejší bude, jak martratná, lichá byla obet a dan krve, primísené do jeho
, "du. Ve vzniku sovetského státu nebudeme nikdy
trovati príklad, jak se má jíti za štestím li~stva,
I 'ž práve príklad, jak se za ním jíti nemá. Uplne
t, jako budeme vždy odpllrci osvíceného absoluI a samospasitelného fašismu, tak budeme vždy
.rci metody budovat nový sociální rád rozvratem
.. Tím, že uznáme existenci sovetského státu, nenáváme eo ipso jeho metod, tak jako republika, ma-
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jící právne upravený pomer k monarchii, neuznává
principu monarchistického.
To je jasné,' a podezrení
ze sympatií k bolševismu je falešné a konecne i neuprímné.
Ríká se nám dále, že je závazkem naší vdecnosti
k Rusku, abychom neuznali jeho katanu
za vládu
právní. Tak nejak se to formuluje. O vecech z této
oblasti bude snad vhodno promluvit, až bude skoncena
polemika, kterou zvedl dr. Kramár proti Benešove
»Slovanské politice«. Ríká' se nám, že ruský národ
nikdy nepromine, prohrešíme-li se proti této tak zvané
vdecnosti. Ríká nám to nejen národní demokracie, ale
také pan Struve z monarchistického
Voz r o ž d eni j e. Jenže se nám zdá, že toto mluvení jménem
ruského národa je tak trochu nekompetentní. Ruský
národ, který žije na prostorách sovetské ríše, nebude
nikdy moci vytknouti komukoli jinému, že uznal právne existenci sovetského státu, když sám zrejme se
této existenci prizpusobil a zacíná užívat i tech právních forem, které mu dává sovetský stát k novému a
dnes už dosti cilému verejnému i hospodárskému životu. Není nemravné tento fakt uznati, nýbrž jej zastírati, vuci ruskému lidu pak je neprátelské toužiti po
tom, aby tento vývoj byl násilne pretržen. Ruský lid
vytrpel už dost a nová násilná zmena pomeru mohla
by snad prijít vhod monarchistóm a jejich stoupencum, vymstila by se však na tom lidu, který musil na
svých bedrech nésti tíži obcanské války, válecného komunismu, hladu, experimentll a všelikých bed. Ruskému lidu možno práti jen jedno, aby vývoj pomeró
šel klidnou a nenásilnou cestou k vetší svobode a
k blahobytu, aby ruský lid si prizpusobil všechny dosud omezené možnosti k proniknutí daných forem
novým obsahem, aby hospodárskému životu Ruska darilo se tak, aby se postavil na pevné nohy a dal možnost dalšího rozvoje, a aby co nejdríve zmizela cínská
zed, která jej delí od ostatního sveta a omezuje možnost zdravého styku mezi národy. Morální je zvednout
hlavu z písku a priznat si, že ruský lid muže dospeti
k takové obrode, která se ovšem podstatne liší od
vozroždensví Struveova, jedine na podklade dnešního
útvaru a assimilací jeho forem, že sovetský stát je základem, na kterém muže se ruský lid nakonec dopracovati toho stavu, kterého bychom mu práli jako demokraté a jako Slované.
Snad se to móže zdát paradoxní, ale prece je tomu
tak. Nejen proto, že jen fantasta mltže dnes pocítati s násilnou zmenou v sovetském Rusku, ale i proto, že pozorující clovek vidí v Rusku usazovat se urcitý nový
zpusob života, že i v krátké pomerné dobe devíti let
nekteré nové formy verejného života se vžily a že nastaly nekteré presuny, které se již nikdy nedají obrátiti
do puvodního stavu. Zde se již zacal urcitý vývoj a nejen Rusku a ruskému lidu, ale i Evrope vznikly by
znovu nedozírné obtíže, kdyby tyto koreny byly násilne vytrženy a zanedbané ruské pole bylo znovu preoráváno. NásilnÝ prevrat není dnes v zájmu ruského
lidu, který se teprve zacíná uvedomovati a který postupne pri své mohutnosti pronikne a rozšírí ty for-
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my, které mu dnes v omezené mlre skytá sovetské
ústrojí.
Hospodárské potreby a hospodárský vývoj
zatlacuje sovetské Rusko od integrálních komunistických cílu a metod. Poslední události ukazují, že
v Rusku se zacíná hýbati' mol~kulární prq<;es duševního trídení a tlací do popredí otázku vdtnosti presvedcení. Jsou to, pravda, jen zacátky, ale správne
bylo receno, že jejich projevování se stává chronickým.
To jsou známky, které potvrzují správnost našeho stanoviska a dosvedc ují, že morální oduvodnování odporu k uznání sovetského Ruska staví svou morálku
na falešných základech. Je treba žádati, abychom se již
jednou podívali sovetskému Rusku zpríma do ocí a
priznali pravdu. O hospodárských duvodech bylo již
receno dosti. Treba by bylo stejne liché ocekávati od
uznání sovetského Ruska pronik~vé prohloubení obchodních styku pri tech úverových obtížích, o kterých
mluvil v nedávném interview u sovetský obchodní zástupce Lenskij, prece i zde by právní úprava pomeru
politického i hospodárského nezustala bez dobrého vlivu. Ven s hlavou z písku!
Petr Zíbr:

Filosof a válka.
Je prirozeno, že nejen státníci, ale i filosofové premýšlejí o budoucnosti našeho státu. Patrí to do jejich sféry myšlenkové; ale to patrí vlastne do myšlenek
všech lidí, kterí stát obývají a mají schopnost myšlení. Rozdíl je však v tom, že státníci o tom premýšlejí, ponevadž je to jejich životní zamestnání, obecní lidé, ponevadž jsou sami anebo jejich deti objekty
té ci oné budoucnosti, avšak filosofové a sociologové
pricházejí k tomu ze svých všeobecných názoru na
svet. Názor na národ a jeho budoucnost je u nich jen
cástí názoru na svet a jeho beh. Státník, jenž myslí
o budoucnosti svého národa a státu - normálne pro
neho ztotožnují se oba pojmy - vidí také celý svet
pred sebou, do nehož je jeho stát zasazen, avšak filosof chce vycházet z duše a z ducha tohoto sveta a
dostat se k realitám národa cestou zvencí. Když tedy
profesor Vorovka si položil thema »Ceská mravní hegemonie a príští ceská válka« a rozebírá je velmi podrobne ve svém clánku, tedy koná práci velmi užitecnou, nebot pomáhá nám ujasnovat si naši existenci.
Nejsme totiž názoru, že jenom positivistická skupina
našich filosofu má právo promlouvat o problémech
politicko-ethických,
a snad práve názory protivníka
tét<;>školy, profesora Vorovky, ma jí vetší duležitost
co zástupce školy novo-idealistické.
Jejsme presvedceni o tom, že profesor Vorovka
má pravdu, a že musí dojít jednou k válce s Madarskem. Myslíme, že evropská konstelace je všemu príznivejší než válce vlIbec. Zabýváme-li se prece clánkem, je to pro význam tohoto filosofa jako komentátora národních dejll a dále proto, že na odlišnosti názoru je možno si ujasnit vlastní chtení. Je treba vzíti
v pocet presvedcení lidí, že válka je nemožná, nebot
i toto presvedcení má svou preventivní moc.
Chceme strucne ríci, k cemu dospívá Vorovka: I.
predne jest naléhave, nutno zaríditi na prísne mravním podkladu dobrovolnou vojenskou organisaci ceskou (nikoliv ceskoslovenskou), a 2. jest ríditi vývoj
naší ceské politiky k tomu, aby vhodnou zmenou ústavy a branných zákonll ponecháno bylo každému ob-

canu ceskoslovenské republiky, schopnému vojenské
služby, k svobodnému rozhodnutí, chce-li nebo ne
bojovati proti nepríteli v poli. K temto zásadám dospívá autor na l?redpoklade, že není správný názor
Masarykfiv, žéJJ;nír je zabezpecen na dlouhou dobu,
naopak válka s Madarskem se mu zdá otázkou nepríliš
vzdálené budoucnosti. Sovety porazí Rumunsko, to
nebude schopno nám prispet, a Madarsko proto na
nás uhodí, aby si vzalo Slovensko. Pak bude náš stát
nucen .hnát ve válce Madary proti Madarum, Nemce
proti Nemcum, proti jejich VlIli a jejich svedomí, jako
naši vojáci byli hnáni Rakouskem. Z toho následují
dva shora citované postuláty naši politiky: 1. mít silnou armádu, 2. mít armádu svobodné vlIle, tedy mravní ideál armády. Tomu ríká Vorovka mravní hegemonie ceského národa v republice. A druhá pak eventualita je obchodní cesko-nemecká republika, která
propustí Slovensko ze svého svazku a dá si za to porádne zaplatit. Toto rozcestí nazývá Vorovka n y11 e j š í ceskou otázkou.
Vorovka jde dále se svou argumentací a ptá se, máme-li jíti za maximem blahobytu jednotlivce anebo starat se o národní rozkvet.
Cesta myšlenková ho vede dále a dále. Je zajímavé
ho sledovat, my však pro potrebu naší úvahy chceme
se zastavit u naznaceného výseku jeho názoru o válce, armáde a mravnosti.
Profesor Vorovka dává konkrétní návrhy a budiž
proto dovoleno obírat se jimi jako vecí politickou,
treba že predpoklad, z nehož vychází - nutnost války s Madarskem - považujeme za utopii. Pocítá
s válkou, chce mít úcinnou armádu na podklade svobodné volb" aby mohla vyhrát válku, t. j. uchovat
ceskoslovenský stát v jeho dnešní podobe. Myslíme, že
úcinost armády vylucuje svobodnou volbu jít k vojsku
ci nejít. Moderní válka není válkou hrdinných dobrovolníku, je válkou mas a technických prostredku. Nemravnost války není v tom, že clovek zabije cloveka,
nýbrž že je n u cen z vnejšího rozkazu anebo z vnitrního pudu: obycejne však v daném okamžiku z obou
- zabíjet, že je mu to rozkázáno. Zabít cloveka není
vždy nemravné, ale zabít cloveka, jehož neznám, jenž
mi nikdy nic neudelal, to je nemravnost války. Válka
není nemravností a zlem, ponevadž se v ní zabíjí,
nýbrž ponevadž se musí zabíjet, ponevadž zabíjení je
její podstata, její nejvniternejší existence. Armáda je
zlem, ponevadž stojí a padá tím, že nutí lidi k necemu;
tlak a násilí je její nejvniternejší podstata. Revoluce
a válka se shodují v zabíjení a v nicení. Avšak v revoluci, jejíž trvání je omezeno na okamžik, skutecne
svobodná vule a nadšení žene na barikády a zabíjí,
kdežto válka, díváme-li se reálne na to; co jsme zažili
pred desíti lety, je podmínena kázní, tlakem a nuce,
ním. Shodujeme se s Vorovkou, že je nemravné hnát
lidi proti jejich VLIli na smrt, a rozširujeme to na.
všechny národy u nás bydlící, tedy i na Cechy. Avšak
vetší zlo a vetší nemravnost je válka sama, to zabíjení a nicení z donucení. Je to zlo, o nemž jsme se
presvedcili, že bylo neodstranitelným. Zlo je v každé
válce, v útocné i obranné, avšak v útocné je doplneno
ješte nemravností úcele. Máme opodstatnenou obavu,
že by tak sestavená armáda nevyhrála válku, nebot by
stála proti armáde, složené na podklade starém. Byla
by ceská národní armáda mravne silná, ale asi slabá
a sotva by prežila první bitvy. Není svobodné armády, kázen musí pohltit každou svobodu, i svobodu
chtít ci nechtít do boje. To je hrích proti duchu a
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tento hrích je podstatou armády a války. Neveríme,
že by se podarilo vychovat mravne tak vysoko s~9jící
vel k o u armádu, a malá armáda nám není nic platna. Mužeme souhlasit s Vorovk9.u:. k,wrav~í
smysl
našich dejin je být zastáncem et&ickéhó ptip,cipu, že
národ slabší má stejné právo na samostatnost a svobodu jako silnejší. Od sympatie k principu, k smrti za
ideu, je však daleko. Sám Vorovka vyvolává stíny pochybnosti o takovém poslání, jehož vnejším znakem
by asi byla svobodná armáda. Ale víra jeho je pevná,
chce, aby ceský národ v príští válce se neposkvrnil,
kdyby ho cekal osud Belgie a Srbska, nebot náš príklad pozmení Evropu od základ{i Ne, toho si neprejeme. Nechceme války, zatracujeme a proklínáme ji,
chceme mír a pokoj, chceme i pro mír cinit ústupky,
kdyby se udála taková situace, ale nechceme jako národ zahynout, dáva jíce príklad Evrope. Vorovka chce'
vychovat národ k tomuto mravnímu hrdinství. Rekneme, že by se mu to podarilo, bylo by to vcas pred novou válkou, jíž on ocekává? Vorovka ukazuje, že nekolik ke všemu odhodlaných ceských lidí by bývalo
na zacátku války atentáty proti rakouským státníkllm
podrylo morálku celé monarchie, že by pak historie
byla šla jinými cestami. Videli jsme, že zastrelení
Stiirgkha bylo skutecne signálem, avšak to patrí do
kapitoly revoluce, stejne jako p{ivod legií, a není to
válka.
Avšak je prece jiná cesta, jak zabránit každému nátlaku na obcany, cesta, která dokonce i vylucuje onu
Vorovkou obávanou válku. Je-li nemravné nutit lidi
do zla války, není o nic mravnejší nutit je k dobru,
jen námi jako dobro uznanému, nutit je do svazku
státního, v nemž ne m o h o u podle mravního postulátu autora na sebe vzít všechny povinnosti.
»Dát
Nemcum a Madarllm na vuli, aby tam, kde sídlí huste,
pripojili se teritoriálne k materským státum, jinde pak
jim dopomoci k vystehování. A konecne ríci Slovákum, aby si zrídili SVllj vlastní stát. Pak by nemohla
vzniknout válka a náš stát by mel klid, nebylo by pak
treba vychovávat náš lid k obrannému smýšlení.« Vorovka totiž vidí druhou eventualitu jen v tom, že náš
stát se s'tane ceskonemeckou kšeftárskou republikou,
kde blaho jednotlivce jde nade vše. Tu podle našeho
zdání krivdí autor sobe i nám. Mezi jeho bohatýrsk)'m
obcanem a národem opatrovníku a kšeftáru leží celá
stupnice, jejíž stupne mají snad nevýhodu nejasných
obrysl\ avšak výhodu, že skutecne existují a tam
nekde mezi temi stupni nás autor najde. Jsme-li
uprímní, odmítneme vzít na sebe 'mesiášské poslání,
doznávajíce svou slabost a zbabelost, avšak neveríme,
že, neucinivše tak, byli bychom odsouzeni jen k existenci co ceskonemecká kšeftovní republika.
Nebot, uvedomuJíce si slabost svého postavení
v Evrope, hledáme jinou cestu ke svému zajištení,
nežli je osvícený militarismus, navrhovaný profesorem
Vorovkou. Chceme jít cestou opacnou, cestou, která
má aspon to pro sebe, že jí mohou jít všichni. Nebot
návrh profesora V orovky má v sobe velké nebezpecí:
což když Madarsko bude nás následovat a vytvorí
SI také takovou bohatýrskou
armádu? A ta bude ješte
rdnatejší, majíc splnit národní sen, návrat odtržených
. 'ajll? My mužeme jít jen cestou mírových realit.
i' Tyjadrujeme to temito slovy, abychom neupadli
podezrení planého pacifismu.) Náš pacifismus musí
lcít doma: naše minority mají žít v takovém blaho·I'ytu, že válka za jejicp osvobození se jim samým bude
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zdát donquijotiádou. Náš pacifism vnejší musí podporovat všechno, co znemožnuje válku vllbec. Vidíme-li pr,ed sebou válku s Madarskem, hledme ji predejít~5b\n, že pri ka~dé pmežitosti slovy i skutky ukážeme rMadarllm ochotu žít s nimi v prátelství. Nemusíme kašlat na prestiž, 3ll~ neudelejme z ní záminku
pro poštuchování sousedu. Hledme si zajistit prátelství tech, kterí nás mohou podporovat. Neprovinme se
nikdy tím, že jsme v~lku zacali, nebo k ní ponoukali,
anebo i mlcky takové ponoukání trpeli. Kdybychom
se sami dostali do nejaké zápletky, necht naši státníci
nejednají ukvapene, necht dají vládu rozumu nad citem, necht neuciní prestiž smernicí svých rozhodnutí.
Kdyby však presto všechno na nás prišlo velké neštestí války, pak ucinme vše, abychom ji vyhráli.

Národní

hospodár

Jirí Hejda:

Národni sobestacnost ci volný obchod?
Zabývati se ješte jednou memorandem mezinárodní
finance o volném obchodu mohlo by býti pokládáno za
neslušné; nebot je neslušné opakovati zítra vtip, který
jsme vcera cetli ve vecerníku. A o manifestu bankéru
cetli jsme tolik vtipného, od rozpacitých poklon až po
shovívavé úsmevy, že nelze ríci již nic, ba pranic, co
by nebývalo lépe, výrazneji, z úst povolanejších, perem prímo praskajícím odborností receno a napsáno.
Lec tento horší než za Rakouska manifest, který
tak škarede se vyjádril o proletárské pakáži státeckú
nad Dunajem, jež rozbily krásný ekonomický celek
bývalého dvoustátí, zustává prece jen význacným dokumentem doby,a s dotazníkem mezipar1amentní unie
u mezinár. obchodní komory v Paríži tvorí folii k hospodárskému .programu Panevropy, o kterém se také
u nás již casteji diskutovalo. Význacným z nekolika,
nejen vnejších duvodu. Aniž by bylo nutno dáti se osI,
niti sbírkou prvotrídních
jmen, z nichž každé samo
o sobe by stacilo na smenku, nutno -této »smence mezinárodních financníkú« priznati
potud
význam, že
s prekvapující otevreností nadhazuje k rešení jednu
z nejchoulostivejších otázek poválecné Ev.ropy: otázku
volného obchodu ci národní autarkie - sobestacnosti.
Manifest problemu nereší; spokojil se lamentem Cassandry, spínající ruce nad hrozící zkázou Evropy.
Že. pri této príležitosti neopomenul kopnouti jeunesse
dorée Evropy, ku které se také hrde pocítáme, budiž
pripsáno na vrub anglo-nemecké mentalite, která je
v zásade konservativní.
Otázka tedy zní: volný obchod ci národní sobestacnost? Rozhlédneme-li se po okolí a uvedomíme-li si
s pomocí historikú politické ekonomie stav pred válkou, pochopíme velmi dobre, proc freetradeisté plácou
horké slzy nad konci, k nimž to Evropa dopracovala.
»Bašta freetradeismu« má volný obchod více méne na
papíre, nebot od lonské únorové bílé listiny byly i v Anglii dokorán otevreny dvere protekcionismu, byt i za·klínací formule znela »Key-industries«;
nebot který
prumysl není zák.ladní? A ostatní Evropa nemela po
válce pro nic tolik smyslu, jako pro uplatnení celní
svrchovanosti v nových hranicích. Doktriny merkantilismu jako by vstaly z mrtvých a slavily orgie; žádné
clo nebylo dosti vysoké, aby chránilo pred cizí souteží.
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Uvalována prohibicní cla pod nejruznejslmi
záminkami, ve státech lépe situovaných došlo k celým systémum antidumpingových
opatrení, vymyšleny složité predpisy dovolovací, dovozní a vÝvozní kontingenty, stanoveny differencní koefficienty, uzavírány
smlouvy, které ihned byly zvráceny novými sazebníky,
vyhledávány predpisy veterinární, které, obratne použity, znamenaly velkolepý klacek pod nohy souseda.
A tato podivuhodná sít prekážek, zásek, zákopu a barier, kterou poskakoval exportér jako sedlácek na šachovnici, byla doplnena uzavírací palbou tarifní politiky železnicní, která - jako na pr. v reformním tarifu rakouském ,-": je úplne ve službách ochranárské
politiky.
Každá hospodárská
úvaha obsahuje nevyhnutelne
alespon jednu velmi nudnou cást; ani zde nelze se jí
vyhnouti. Je to nekolik císel, ilustrujících poválecnou
Evropu ve svetle celní politiky. Hrubé vlnené prikrývky, dríve v Rakousku vyclívané sazbou 29'- kor. za
100 kg, vyclívají se dnes (vez
1 a t ý c h k o r un á c h) v Rakousku
50'-,
Ceskoslovensku
62'14,
v Madarsku 60'-,
J ugoslavii 250'-,
Polsku 448'-,
Nemecku 162'-.
Kožené tašky a kufry (predvál.
V Ceskoslovensku
sazba 95'-)
v Rakousku
110'-,
471'42, v Madarsku 400'-, Jugoslavii 400'-, Polsku
670'-,
Nemecku 234'-.
Dámské kabelky z jemných
látek (stará sazba 200'-)
v Rakousku 4°°'-,
v Ceskoslovensku 720'-, v Madarsku 3000'- (!), v Jugoslavii 800'-, v Polsku 7000'- (! !), v Nemecku 432'==0.
Pánské klobouky z vlasové plsti, vypravené (predválecná sazba za kus 0'50) v Rakousku 1'50, v Ceskoslovensku 1'44, v Madarsku 2'4°, v Jugoslavii
2'20,
v Polsku 15'- (!), v Nemecku 2'64. Bylo by možno
pokracovati; z nejmarkantnejších
vybírám ješte tyto
príklady: z dreveného nábytku, vykládaného,
který
dríve mel clo 40'-, žádá dnes Polsko 7°0'-,
Jugoslavie 360'-,
Madarsko 300'zlatých korun. Obycejná, nebarvená lepenka, dríve clená 1'80, vyclívá se
u nás, v Madarsku a Jugoslavii 10'28. Vidíme z techto
príkladu, že zvýšení cla o 35násobek není horecnou
fantasií, nýbrž skutecností.
Ale nemužeme také popríti skutecnost, že celní hranice Polska, Madarska,
Ceskoslovenska,
Rakouska,
Nemecka, Rumunska a Jugoslavie jsou znacne vyšší
celních hranic státu západoevropských,
z nichž jedine
Francie, Španelsko a Italie mají proti predválecným
pomerum dosti zvýšené sazby. To konstatuje manifest mezinárodní finance, ale neodpovídá na otázku,
pro c po válce bují ochranárství
s takovou inter:sitou, že se zdají zapomenuty všechny skvelé reci Peelovy, Cobdenovy a Brightovy. Odpoved na tuto otázku
zasahá prirozene velmi hluboko nejen do obchodní politiky evropských státu, nýbrž i do vlastní národohospodárské teorie a dotýká se základních pojmu »blahobytu národu« - abychom užili termmu klassického.
Je prirozeno, že na techto místech lze jen nastíniti
letmo vlastní problém obchodne politický a nutno konecné rešení teoretické vyhraditi specielní studii.
Poválecná strední Evropa predstavovala - a namnoze ješte predstavuje - chaos a kontradikce. Hospodársky jednolitý celek habsburské monarchie vybudovaný za tri století, se rozpadl v radu bud samostatných státu, nebo sloucil s jinými státy. Celý témer
prumysl, po staletí soustredovanÝ a podle hospodárské
nutnosti (t. zv. koncentracní zákon) soustredující
se
v sudetských zemích, pripadl Ceskoslovensku. Polsko
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dostalo naftovÝ prumysl, který zásoboval dríve pul
monarchie, kdežto papír na pr. zustal v Rakousku.
Predstavme si situaci Polska: sloucilo vyspelé zemedelství poznanské s rudimentární
agrikulturou
východních cástí, vyspelý prumysl západní kongresovky,
podporovaný ruskou vládou, se slabým prumyslem
halicským, potlacovaným Rakouskem ve prospech severních Cech, dostalo vyspelé nemecké železárství
v Katovicích. Naproti tomu Madarsko ztratilo témer
veškerý sv{íj prumysl, odstoupivši ho Rumunsku, nám
a Jugoslavii. Víme, jak težkým problémem je udržeti
rovnováhu mezi vyspelým prumyslem ceským a slabým prumyslem slovenským.
Všechny nové státy zápasily po válce s vnitrní
úpravou své vlastní hospodárské struktury, vyrovnávaly kontradikce, revidovaly svuj stav a predevším se
hledely zotaviti. TýŽ zjev ale pozorujeme ve státech
západoevropských, které vedly válku - byt i príciny
byly ponekud jiné. Zdá se, že prvním heslem, které
napadlo všem obchodním i financním ministrum Evropy nekdy mezi 28. ríjnem a 1. listopadem 1918 bylo:
uzavríti hranice proti nežádanému
dovozu zejména
luxusního zboží a podporovati vývoz, zdvihají obchodní bilanci a zdvihati menu. Je známo, že náš
první ministr financí nedovolil dovoz hedvábí a prohlásil, že mohou ženské behati trebas nahé. Tyto zdánlive pekné rady colbertismu mají ovšem jednu vadu:
vedou k retorsím a celním válkám. Zakážou-li všechny
státy dovoz, je oprávnena otázka, kam tedy se bude
vyvážeti? První léta poválecná také skoncila všeobecným krachem této politiky.
Prešlo se k protekc.ionismu a Listovou zásadou
ochrany prumyslu ohánel se kde kdo. Vedle toho stala
s~ ,,:šak také negociacní cla zbraní pri obchodních jednal11ch.
Jaké duvody vedou státy k protekcionismu? Prece
to není jen detská radost z toho, že také máme továrny, jimž se kourí z komínú? Srovnáme-li všechny dllvody, múžeme ríci:
že jsou to pre d e vší m ohl e d y voj e n s k é,
které nutí zejména nové státy k dosažení urcitého
stupne sobestacnosti alespon v nekterých oborech t. zv. válecném prúmyslu - pod kterýžto pojem dnes
ovšem spadá velmi mnoho vecí, také chemický, textilní, automobilní prúmysl. Z dllvodú vojenských mnohé státy, nemající vlastního prúmyslu, rychle ho budují a podporují danovými a tarifními výhodami a
prirozene chrání vysokými cly pred souteží vyspelého
prumyslu zahranicního.
Toho druhu je textilní prumysl madarský,
nejnovejší
automobilov}'
prllmysl
polský, nebo snahy o dusíkový prúmysl v Ceskoslovensku. Tyto prúmysly jsou chráneny z dllvodú vojenských - zmeniti ochranárství za liberální politiku
znamená pacifikovati nejprve Evropu.
Druhým duvodem je o p r a v d o v á n u t n o st
o c hra n y prllmyslu kvetoucího, dobre organisovaného, normálne vyrábejícího - ale ohroženého cizím
prumyslem, který z duvodu, vymykajících se výrobní
technice, souteží nebezpecne na domácím trhu. Sem
patrí predevším ochrana proti valutnímu dumpingu,
ale také ochrana proti levnému zboží špatné kvality,
jehož nákup znací pro konsumenta ztrátu. Politiku
protidumpingovou
delala Anglie, Spojené Státy, Australie, NovÝ Zeeland, Španely i Belgie - nekdy naprosto neoprávnene, bez pochopení opravdového valutního dumpingu. Práve v této dobe meli jsme prí-
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ležitost pozorovati, s jakou radostí se nejvetší hlasatelé
volného obchodu schovávali za sukne ochranárské politiky pod nejnhnejšími
záminkami.
Dalším duvodem je s o c i á I n í o t á z k a. Nebot
otevríti hranice cizí souteži znamená mnohdy vydati
na pospas desetitisíce delníku bíde. Otevrme hranice
ncmeckému a anglickému textilu - trebas není lepší
a levnejší našeho - vyženeme tím na dlažbu tisíce
delnických rodin. Ve státe tak prllmyslovém, jako je
feskoslovensko. hraje práve tato otázka nejvetší roli.
/\. konecne jsou to d u vod y f i n a n c n e p 0Ii t i c k é. Státy podporují svuj prtlmysl i na úkor
konsumentll. kterí mnohdy platí vývozní zisky ze
sv~'ch kapes (nemusíme choditi pro príklady do ciziny). ahy získal vývozní prebytky, aby pracující prumysl mohl hýti zdanen, aby byly zvýšeny príjmy
z pošt a žéleznic. Prumysl, který zde jednou existuje,
je tak vclenen do celého systému našeho života -=
nejen hospodárského - že vylouciti ho znamená krisi.
Snad mohou býti ješte jiné duvody pro zachování
8utarkie, ale zde uvedené ctyri jsou pravdepodobne
nejdllležitejší. Snah::t po hospodárské
sobestacnosti,
která po válce tak ovládla vše hospodirství,
zdá se
h~,ti atavismem národu. podvedomou touhou vrátiti
~e do stavil uzavreného kmene. A ta t o t o u haj e
k o n e c n e p l' á v e ves tre dní E v rop e. kde
~e ctyri
roky
hladovelo
a v posledním
l' o c e i umí r a 1ohl
a dem,
víc e než
p 0r h o pit e I n á. Konecne hraje zde ne malou roli
i D\'cha nouveaux riches. státt\ opilých samostatností.
Videl isem to ve Varšave. kde dosud sice nemaií ani
irdiné t<wárny na automobily. ale kde za 4 Kc jedete
taxou skoro pul hodiny. s iakou radostí mi sdelovali.
že od príštího roku bude již Polsko míti také vlastní
továrnu m automobily. A' jiste by se bvli velmi divili,
kdYhych iim byl nrojevil ochotu, dáti všech našich
drset továren na auta a motocykly za jejich levné ceny
cí7Ích aut a za levné jízdy.
/\. t a cIy j s m e u' r u h u cel é hon
rob I é111U.Zlistanme u automobill't. Máme v Ceskoslovensku radu továren na 311tomohily. Ale n::tše auta jsou
drahá. pod <S.ooo není žádné. n~še cI::],proti cizine
i~Ol1oroste úžasná. Francie dáv~. Citropnkv. Peugeotkv a Delage iiž za IR-ooa frcs. F(l [(I 1G1.stoií 0000 Kc.
Také nemecké vozv lze pri vší c1nec;nínrahote dostati
z~ 20.000 Kc. Rozumí se _.- ctyrsedadlové. velikosti
nac;Í Praga-Alfa. Nyní ;e otázka: co ie lepší. míti
"lastní výrobu automohilu a drahé vozv. kterých si
nikdo nemtlze kOIlPit. l1f'ho kupovati levné vozy cizí,
a dáti tak možnost bždému. ahv ie mel? Rekneme. ze
lw cizí soutež znamenala oroPllštenÍ nekolika tisícu
delníku. Ale na druhé strane rapidní VZn"lSt automohilismu hv znacil VZn"l"t všech živností. souvisících
s ním (správkárnv. umÝvárnv. .garáže. pneumatiky.
oleje). znamenal hy od"tr;l,není frpkvpnrní. kalamity
a ulevil hy hvtové nouzi (široké okolí Prahy. Brna
atd. není zalidneno. nrotnze frekvence na dr:'l.hách 'je
naprosto nedostatpcná. A sta.veti na pr. na Zbraslavi
" levncišÍ nf''l v T>razel. 'Pro stát hv nríiem z autor '1hill1byl vetší. než príjem z automobilek. A - nejlt
c;ín(l konec - našich de~et automohilek by si koI ,,:~e reklo neco o raci()nalisaci výroby, o standardis, "i. o rozdelení typu a nolens volens by šly s cenami
d,,111,Což jim dnes ani v duchu nenapadne.
Otázka n'árodní autarkie ci volný obchod zní tedy
jinými slovy: chceme za cenu vysokých cen kupovati
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vlastní zboží, majíce zaJem na vlastní výrobe, nebo
máme kupovati levne zboží, vyrábené za nejpríznivejších podmínek kdekoli ve svete? První znamená princip n á rod n í h o hospodárství, druhé je hospodárství s vet o v é. Princip svetové souteže, politika
otevrených dverí znamená ekonomické využití všech
prirozených i technických podmínek celého sveta, je
postránce
cisté hosDodárnosti
nejlepším využitím
všech zdroju bohatství a je nejúcelnejší, nejspravedlivejší distribucí. J sem pe vne pre s ved c e n, že
k n í j e dno u m u s í med
ojí t i, že vol n á
smena
ve svetovém
hospodárství
je
o b c hod n í p o 1i t i k o u bud o u c n o sti.
Lec prítomnost je jiná. Trebaže v rozhodování dilemnatu, zda máme chrániti vlastní prtlmysl na úkor
blahobytu spotrebiteh\
nebo otevríti dvere levnému
zboží i za cenu krise; melo by se venovati trochu více
pozornosti interesu konsumentu, nemužeme chtíti, aby
náš stát zacal rázem politiku otevrených dverí. Nehot
pak by vel k Ý p r u mys I velkých zemí, který má
možnost vetší specialisace (jež je v prímém pomeru
k velikosti výroby) a tím i levnejší v:)Troby, zabil náš
prumysl na ráz. Nemužeme ani otevríti dvere levnému
produktu zemedelskému, protože nemužeme míti zájmu na zproletarisování jedné poloviny našeho obyvatelstva. My chceme dojíti z vol n a k onomu stavu,
který znamená poctivou soutež všech se všemi, nebot
jsme si vedomi toho, že pak budou jak vÝrobní, tak
i prodejní podmínky daleko príznivejší. Nebot odpadnou exportní premie - zrejmé i zakryté - odpadnou príplatky domácích odberatelu na zahranicní odbyt, odpadnou renty za nepodnikavost,
senilnost a
predpotopní zpusob vÝroby. Nemužeme následovati
príkladu Anglie z let ctyricátých, protože tehdy byla
ona j e d i n o u prumyslovou zémí, která se nemusela
báti cizí souteže: ale chceme dojíti tam. aby ani náš
prumysl se nemusel báti cizí souteže, aby snesl pruvan otevrených dverí, aniž by dostal píchání. A jsme
presvedceni, že k tomuto stavu dojdeme jedine tehdy,
snížíme-li stupen po stupni svoji vysokou celní ochranu prllmyslu, nutíce ho tak k ekonomisaci, k racio ..
nelní výrobe, ku snižování ztrát a prizpusobení se zahranicnímu trhu. Prllmysl,
který - jako náš ~ je
odkázán vetšinou na export, kde nemuže prece pocítati
s maminciným klínem protekce. nepotreboval by jiste
mnoho. aby držel hok s ostatními. Vždyt jde o sou··
tež peti státu - Ameriky. Anglie, Belg-ie.Francie
::t
Nemecka. Ostatních se - až na nekolik vyjimek ve
specielních oborech - báti nemusíme. Rozhodne pokládáme za škodlivY zjev koefficienty až 30, jaké byly
zavedeny v prosinci 1921.
Nutno však ješte jednou zdur'azniti. že pre s k upení
vyroby
v tomto
smyslu
muže
být i Jen p o v lov n é, pro tož e k a ž d é p r es k u pen í pre d p o k I á ct á k a pit á lov é o b et i, k nim ž sen
á š p r u mys 1 dne s m II Ž e
jen vel m i t e z k o o d hod I a t i. Ukazatele nové
cesty spatrujeme však ve prítomnych snahách o mezinárodní koncentraci prumyslu, která se projevu'je práve v poslední dobe zvýšeným kartelováním evropské
industrie. Mezinárodní kartel, byt i v prvé rade znamenal jen rayonování trhu a limitování vYroby pokud 'tím nechce pusobiti nepríznive na vyvoj cen
- muže vykonati velmi mnoho ve prospech volného
trhu. Ovšem že nesmí by ti jeho tendence tak zrejme
nesympatická, Jako u nejnovejšího
kartelu železár-
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ského, jehož prvním cmem bylo zvýšení cen oceli.
Tedy pravý opak toho, co by právem byl ocekával
teoretik. Lec kapitola o kartelech - dnes tak vysoce
aktuelní - je príliš obšírná a vynoruje se v'r'R'puvislosti s ní tolik otázek a problému, že snad nebude nevhodno, vyhraditi jí zvláštní úvahu.

Ješte cukr.
Když

ministr

financí

rekl, že zdražení cukru na
loko továrna bylo svévolností
a když ministerský predseda cukrovarníky ujistil, že
»vláde nic tak na srdci neleží, jako prospech prumyslu«, jen s temi cenami že to nejde tak unáhlene, cukrovarníci povolili a snížili ceny cukru na 488 Kc pro
zbytek údobí do konce listopadu. Umluvili tedy cukrovarníci tri halére na kilogramu cukru, nebot ministerstvo zásobování vypocetlo cenu 485 Kc za I q krystalu, v níž jest vše bohate zahrnuto, i zisk celé výroby.
Zatím uverejnili cukrovarníci obe svá memoranda
ze dne Ir. a 18. rljna, podaná ministerstvu pro zásobování. Spotrebitele nejvíce zajímá, jak si predstavují
stanovení cen pro domácí konsum. Otázku reší velmi
radikálne: »Bud volný obchod a pak se stanoví ceny
cukru pro domácí spotrebu i m por t n í par i t o u
svetového trhu, anebo vázané hospodárství, ale závazne aspon na pet let.«
Cukrovarníkum
prirozene nezáleží tak na otázce
volného obchodu nebo vázaného hospodárství, nýbrž
na otázce ceny. Pri vázaném hospodárství se vypocte
cena podle výrobních nákladu, prirazí se k ní zisk a je
bez starosti o celou tretinu celkové výroby.
Jednou však se již hospodárství s cukrem uvolnilo
a zustane patrne pri tom. A nyní pocíná tanec kolem
ceny cukru, starý archaistický tanec, jaký jsme videli
od let osmdesátých až do bruselské konvence a pak
až do pocátku války. Jest ješte v dobré pameti, jaké
škody zpusobila tehdejší cenová politika cukernÍmu
prumyslu, a dnes speje cuketní prumysl k téže krisi,
ale ješte mnohem ostreji. Domníváme se ovšem, že
všechny rozklady a poukazy na nemožnost cenové politiky cukernÍho kartelu, vycházející z vlastní zeme,
budou marné,
dokud neprijde rána palicí, rekneme
trebas z Anglie.
Cukrovarníci stojí na zásade i m por t n Í par i t y
cen, t. j., že cenu cukru pro domácí spotrebu jest urciti podle ceny cukru, který by se k nám dovezl z volného svetového trhu,
pravdepodobne z Hamburku.
Cena tato však jest nes p r a v e dli v á a ne p r ijat e 1n á, dokud se cukernÍ prumysl nevzdá celní
ochrany. Dokud je clo na dovoz cukru a zvlášte nyní
tak premrštene vysoké, dokud domácí trh je ovládán
cukernÍm kartelem, není volného obchodu, není cen
vytvorených volnou soutežÍ. Dovolávati se zásad v0lného obchodu za techto okolností jest více než odvahou. Jest sice správné, že pri volných hranicích by urcovala importní parita ceny domácího cukru, avšak nikdo neverí a nemuže dát ani záruky, že tomu tak bude
vždy pri velké celní ochrane. Nikdo neverí zejména,
že by cukrovarníci prodávali cukr podle importní parity, kdyby tato klesla pod výrobní náklady a když velké
ochranné clo by znemožnilo sraziti ceny volnou souteží. Odvolali by se proste na zákon O výrobních nákladech a pri stanovení cen by se drželi techto. Hájili
by se prHom velmi úcinne tím, že nikdo' nemuže pro502 Kc za I q krystalu
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dávati pod výrobní cenou a ukazovali by na sociální a
hospqdárské škody, jež by z toho vznikly. Tomu
by sotva kdo mo~Lodporovat.
Meli bychom tedy domácí cukr za imp<;>rtnÍparitu jen tenkráte, kdyby tato
neklesla pod výrobní náklady, k nimž se ovšem priráží
zisk výroby i obchodu.
.
A konecne dnes nejsou výr ob n Í n á k I a d y to,
co bývaly. Není to výsledek urputných boju mezi repari, surovárnami a rafineriemi o každý halér, nýbrž
dnes se náklady cukernÍ vyrovnaly - smlouvají se
v kartelu a po prípade mezi kartelem a repari. Je to
výsledek politické moci agrárníku, kterí ovládají repare, vetší cást surováren a nekteré rafinerie, cili mají
prevahu v cukernÍm prumyslu. Proto ten obrat dríve
všemocných rafineriÍ, jejich ochota pripláceti reparum
a zduraznování, že cena repy musí býti vyšší, ponevadž pri nynejší cene '15 Kc za I q zemedelci pestování
repy nic nevynáší, zmenšuje se osev a cukrovary jsou
jen cástecne zamestnány.
Argumentace velmi relativnÍ. ZáležÍ také na cene ostatních hospodárských plodin. Rozhoduje zvlášte cena pšenice. Musila by se priblížiti tesne ke 300 Kc za I q, aby vytlacila repu i pri
nynejší cene 15 Kc. - ProzatÍm je k tomu daleko.
Pokles repného osevu v letošní kampani nelze svádeti
jen na menší cenu repy, nebot v roce 1924/25 dosáhla
repní kultura rekordní výše a presáhla i nejvetší osev
predválecný.
Normální rozsah osevu jest mnohem
menší. S patrným rozšírením repné kultury v historických zemích nelze již pocítati, jedine na Slovensku
lze získati dobrou repnou' pudu. Tyto veci jsou cukrovarníkum více než dobre známy, ale prece tvrdí ve
svém memorandu, že jest treba zvýšiti ceny repy, aby
se udržel repný osev snad dokonce na lonské výši. Nikoli! Letošní cenou repy není její pestování ohroženo.
Horní hranice ceny pšenice je 250 Kc, na níž se nemuže udržeti ani pri vysokých clech a malé úrode. Vždyt
je to také více než desateronásobek ceny predválecné,
takže se již dosáhlo parity mezi cenami prumyslových
a zemedelských výrobku. Prumerný výnos pšenice po
I ha jest v Cechách 16 q, t. j. pri cene 250 Kc 4000 Kc,
kdežto prumerný výnos repy po I ha 300 q cili pri cene
15 Kc za I q 4500 Kc. Vyšší cena a vedlejší užitky
(chrást, rízky, melasa) nahrazují bohate vetší náklady
repné kultury. Rozhodné jest také, že cena repy bývá
smluvena již pri osevu, kdežto cena pšenice je až do
prodeje promenlivá.
Retez, komu pr.'ipadnou zisky
z vyšší ceny repy a cukru, jest velmi zretelný. Jsou to
velcí pestitelé repy, kterí jsou zároven spoluma jite1i
vetšiny surováren a mají vliv i v cásti rafineriÍ, tedy
jsou to titíž lidé, kterí shrábnou zisk nejen ve forme
vyšších cen, nýbrž i ve forme dividend a tantiem.
Malý pestitel z toho nemá nic, nebot príplatek musí
vracet ve vyšších cenách cukru. Jsou proto snahy po
zvýšení ~en repy a cukru zrejme výdelecné, h9spodársky neoduvodnené a sociálne škodlivé. Umožnuje a
podporuje je jen dnešní politická konstelace.
Pro príští liberacnÍ údobí snažÍ se cukrovarníci prosaditi ceny puvodne stanovené 502 Kc. Tím ovšem
není ješte vše skonceno. Podarí-li se ujednati dlouhodobý kartel, bude smluvena cena repy pro príští kampan více než pravdepodobne na 20 Kc ze I q a pak si
budou ustanovóvat ceny cukru pro domácí spotrebu
pri klesající tendenci podle výrobních nákladu a pri
stoupající tendenci podle importní parity volného svetového trhu. Operu je se s výrobními náklady, aby se
spotrebitelum sypal písek do ocÍ, vždyt autor, vydava-
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1 a nakladatel jest skoro jedno a totéž. Výrobní náady se zvyšují umele ve prospech nekolika málo lidí..
proc rekl cukerní kartel, že dá pestiteltup repy paátihalérovÝ príplatek? Verí, že S 1(0 to Ješte poeme rozšírí letošní ose v ? Ci tak chce zmenšovat
ou letos vetší generální režii? Pan ministr financí
nazval ješte velmi mírne s v é vol n o stí. A príští
k bude ješte hure.
r
Není také správné, že cukerní prtunysl nepoužívá
lní ochrany. Vždyt v Ioni klesla svetová cena bílého
oží i pod 200 Kc. Když k ní pripocteme zdanení
49 Kc, dopravné a zisk SI Kc, musili bychom míti
Jtte v letošních zimních mesících cukr v drobném
rodeji za 4 Kc. Tak laciný cukr, doufám, nekupoval
C. S. R. nikdo. Svetová parita cukru byla letos v ríjnu pri prvém stanovení cen cukru kartelem 220-225
korun cs1., k tomu zdanení 184 Kc, dopravné a zisk
.obchoduSI Kc, nejvÝše tedy 460 Kc v drobném a kartel ustanovil cenu 502 Kc loko. továrna! Tedy se nerídil ani jím zastávanou importní paritou a pri jednání
ministerstvem zásobování se odvolával na výrobní
náklady a podle nich smluvil cenu 488 Kc, tedy 28
haléru a v drobném I Kc nad importní paritou.
Ale cukerní kartel se rídí heslem »habemus socios .. «
a ukazuje na státy, kde to cukernÍ prtlmysl delá práve
tak. V této chvíli však padlo v Anglii slovo, jež múže
prinésti osvobození: d u m p ing.
Ano, kdo doma
prodává draho, aby mohl vyvážeti lacineji do ciziny,
provozuje dumping. Dnes by netrvalo luštení situace
tak dlouho, jako pred válkou, dnes jsou antidumping-ováopatrení bežná a ihned po ruce. Co by to pro náš
cukerní prLlmysl znamenalo, kdyby jej Anglie oznacila
jako dumpingovÝ, netreba vykládat. Pak by nezachránila repare ani cena 50 Kc a rafinerie ani cena 10 Kc
za I kg cukru.
V~'stražný hlas z Anglie potvrzuje naše stanovisko,
které jest krome cukrovarníkú všem samozrejmé, že,
utvorí-li se ceny volnou souteží, jest jedine prijatelná
a spravedlivá cena cukru jak s ohledem na domácího
spotrebitele, tak s ohledem na zahranicní obchod, urcená v Ývoz n Í 'p a r i t o u našeho cukru. To, co si
dovoluje Italie, Ceskoslovensko jako první vývozní
stát v Evrope, pokud jde o cukr, si dovoliti nemúže.

-cheth-
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Cttrsor:

Neviditelné Ghetto.
K tomuto clánku jest nutno pripomenouti, že je psán židem. To proto,
aby mu na nekterých
místech
snad
nebyl vytýkán
antisemitismus.
Na dvou frontách pohybuje se príslušník židovského
\'Yznání,jenž si jednak zachoval kritický odstup ke svým
SOl'- ercum, jednak se nedal strhnouti
k zaujatosti proti
nirr. Tyto poznámky k židovské otázce nebudou po
chuti žádné z obou zúcastnených stran. Obe žádají radikálrÍ prohlášení pro nebo proti židum. Kdo neprohlašuje s Chamberlainem, že židé jsou zosobnením principu
zla, "st antisemity sám za neco takového prohlašován,
a kdo netvrdí se starozákonnými proroky, že židé jsou
národem vyvoleným, bývá židy prohlašován za antise-
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mitu. Této Scylle a Charybde je vystaven každý, kdo
židovskou otázkou hýbe. Dbát toho a dát se tím urcovat
ve svých názorech muže jen ten, kdo jest ochoten po
tisícáté Premlít jednu z obou' fží, jichž radikalismus jde
více do šírky než do hloubky.
Nejvetší potíž pri praktickém rešení židovské otázky
pusobí okolnost, že hledisko, se kterého jest provádeno,
nemívá s hledáním objektivní pravdy nic spolecného.
limotný prospech jest vudcí hvezdou vetšiny lidí a podle
neho také židé upravují své theorie o sobe samých. Na
druhém míste za ním stojí pak šovinism, vedome zduraznující a zesilující plemenné a rodové zvláštnosti. Mezi
židy a kresfany je kladena nepreklenutelná propast a
s obou stran jest tvrzeno, že delítkem není jen ruznost
puvodu a založení, nýbrž prímo stupen mravnosti a
ušlechtilosti v tom smyslu, že na jedné strane je mravnost všechna, na druhé žádná. Pojem cloveka, nadrazený pojmu žida i kresfana, neexistuje pro politické harcovníky obou táboru. Antropologie, sociologie a psychologie je suspendována tam, kde jde o obhajobu imaginárního prvenství rasy, nenávist a ješitnost mají hlavní
slovo a nalézají nejvetší ohlas v obou táborech, ponevadž obema nejde o zjištení objektivní pravdy, nýbrž
o cíle politické. Nenalezl se dosud, myslím u nás clovek,
jenž by jasne prohlásil, že obe strany poskytují stejne
trapný obraz, že na obou je stejne mnoho krivdy a stejne
málo práva; že lidská spolecnost, rozestoupivší se ve
dva tábory navzájem se tupících a navzájem tupených,
jest jako celek, bez dalšího rozlišování jednotlivých skupin, stejne trapná jako smecka psu rvoucích se o pohozenou kost. Opovržení, jímž obe strany se castují, jest
ruzné pouze co do projevu. Krestané mohou si dík své
pocetné prevaze dovolit prepych opovržení zjevného,
židé opovrhují kresfany tajne.
Nejde však kone'c koncu o dojem, jímž tato spolecnost
pusobí. Zminuji se o veci jen proto, že neustálÝm velebením vlastní a tupením cizí rasy rozpor obou priostrován. že se obe vzájemným potíráním zažírají stále hloubeH do nenávisti, jež zprvu snad nebyla ani tak veliká.
Podcenování cizích národu nebo ras je nezbytným rubem precenování národa nebo rasy vlastní. Patriotismus
a národní nevraživost jsou, jakmile patriotismus prekrocí urcitou míru, pojmy souvztažnými. Jako kult vlastní
osobnosti vede k sobectví a nenávisti, tak kult národní,
rasový a konfesijní vede k šovinismu. A tento kult bude
tím in ten s i vne j š í a zarytejší, cím vetší prekážky
se mu budou zvencí stavet v cestu. Sebezbožnování
židu, vypínání se a vynášení nad ostatní rasy je prirozeným dusledkem tisíciletého útisku. Tak dlouho bylo
židum vtiskováno v celo znamení hanby, až je pocalo
pálit na duši. v níž zustalo i tehdy, když postupující
osvetou bylo smyto 's jejich !cel. Aby prehlušili svou
trýzen, prohlašují nekdy židé, že jsou lepší než krestané.
Dnešní židé nejsou prirozeným útvarem. Jsou exotickou rostlinou, vypestovanou ve skleníku hanby a opovržení, jemuž se ríkalo Ghetto. Kresfanský svet. jenž
tak dlouho svým podpatkem tepal své o nic horší bratry, má, co míti chtel, a pri pohledu na jejich dnešní
podobu mu nezbývá než bíti se kajícne v prsa nad svým
dílem. Ale nikdy ješte se nestalo, aby aktuální problémy
verejného života širokÝmi vrstvami byly rešeny s hlediska historického. Vzdelanec, jenž prostudoval dejiny
židu, zmení snad - a i to jen zrídka - pod vlivem nabytých poznatku své stanovisko k nim. Lid sám, jenž
žije nehistorickÝm životem, certa se ptá po podmínkách,
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za nichž se židovství vyvíjelo. Vidí a posuzuje je s hlediska ryze positivistického, pocítá s nimi jako necím daným, nemenným a konkrétním. To je prirozené. Komu
se nelíbí podlízavost prumerného žida smerem nahoru a
jeho arogance smerem dolú, neptá se, odkud tyto vlastnosti prýští.
Naprosto nesmyslné proto je, dovolávají-li se židé
svých »zásluh«. Predne je to chybou proto, že kdo se
omlouvá, sám na sebe žaluje. Za druhé proto, že ve skutecném živote nikoho neomlouvá zjištení, že jeho dedecek byl rádný clovek. Nebot »po skutcích poznáte je«.
Dejin mohou se židé dovolávati jen jako dokladu svých
utrpení a své isolovanosti, z nichž vyrostla jejich dnešní povaha. Ne co vykonali, nýbrž co jim bylo vytrpet má
prukaznou hodnotu. Hloupý a nesmyslný je židovský
zvyk pocítat s neumdlévající horlivostí »veliké židy«
t. j. proslulé osobnosti židovského puvodu. Že židé jsou
dnes dík svému vývoji v celku živlem kramárským, je
skutecnost, již nevyvrátí Spinoza ani Einstein. Osud našich sedláku, kterí vinou žida sjeli s gruntu, nebude odcinen a židova vina nebude zmírnena tím, že Bergson
je geniální filosof a púvodem žid. Zmírnit ji muže jen to,
ceho židé se nedovolávají, ponevadž to nechtejí uznat:
že se behem témer dvou tisíciletí stali, byt z prinucení,
živlem kramárskÝm.
Jsou také židé, kterí se se zálibou dovolávají starého
zákona, jde-li o obranu židovské mravnosti, jež podle
nich je ovšem vyšší než mravnost kteréhokoliv jiného
národa. (Sám jsem nescetnekrát slyšel, jak židé i pomerne dosti vzdelaní se vší vážností tvrdili, že špatný žid je
stále ještc mravncjší než dobrý krestan. To proto asi,
že podoben italským banditum provozuje své nekalé
remeslo v bázni boží, jež je ortodoxním židum merítkem
mravnosti.) Zhusta bývá citován osmnáctý verš devatenácté kapitoly tretí knihy Mojžíšovy, jenž prikazuje židum, aby milovali svého bližního jako sebe sama. Antisemité vykonstruovali z tohoto verše šovinistickou reguli, pokoušejíce se dokázat, že »bližní« v této souvislosti znamená zase jen žida. S neví daným zápalem hájí
proti tomu židé thesi, že bližní znamená i cizince, príchozího, a ani jedna ani druhá strana není si vedoma své
smešnosti. Celý spor je neužitecný, ponevadž jde o literu, z níž duch dávno vyprchal. Mimo to stací pripomenouti sedmnáctý verš páté kapitoly evangelia sv. Matouše, kde Ježíš prohlašuje, že neprišel, aby zákon (starý) zrušil, nýbrž aby jej naplnil, a tricátýdruhý verš dvacátédruhé kapitoly téhož evangelia, kde Ježíš na otázku
r'arizeju odpovídá, že druhým základním príkazem jest
práve ona veta o lásce k bližnímu. Tím je starý zákon
v podstate prijat krestanstvím a etická nadradenost, jíž
se židé tak chlubí, mení se v pouhou casovou prioritu,
jejíž zduraznování samo je dukazem ješitnosti, tedy nemravnosti. Mnohý se jiste podiví, že jsem tak široce rozvedl veci tak banální. Udelal jsem to proto, že ze zkušenosti vím, jaké nekonecné spory židé o tuto otázku vedou. To je práve pro dnešní židy príznacné: nechtejí
mluvit o pravých prícinách své dnešní podoby a vyhýbají se proto v každém smeru skutecnosti. Ponevadž
nenalézají dukazu své vetší mravní hodnoty ve všedním živote, pouštejí se do nedokrevné ideolo~ie.
Ve skutecnosti nebude žádný krestan oduvodnovati
svuj antisemitismus mravní nedostatecností starého zákona, nýbrž mravní nedostatecností tech, kterí skutkem
ho nedosvedcují, ústy však se ho pri každé príležitosti
dovolávají.
Etická nedostatecnost židu! Cteme o ní, byt pod jiným
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jmenem, témer každodenne v antisemitském tisku. Mluve o ní, vydávám se nebezpecí, že budu k nemu prirazen. Jsem si vedom toho, jak laciný prostredek stací ke
stigmatisování cloveka, jenž se pri zjištování objektivního stavu nezalekne pred konstatováním skutecnosti, jíž
bylo nesvedomite využito ke štvácským úcelum. Nemohu však proto, že pravdy bylo zneužito, popríti, že by
byla pravdou. Jde o to, za jakým úcelem je zjištována,
a o tom nebude ctenár, jenž sledoval dosud napsané,
míti pochybnosti.
Nikdo, bude-li pred nej postaveno deset namátkou scbraných lidí, neodváží se o nich pronést paušální tISUdek. Bude probírat jednoho po druhém a ocení každého
individuálne. A prece se ve skutecnosti vyskytují úsudky paušální, ne o deseti, nýbrž o milionech lidí. To proto,
že tu nejde o ocenení kvalit osobních, individuálních,
nýbrž rodových. Jde tu o hodnocení sociologické, nikoliv etické, byt i šlo o etické otázky, ponevadž etika
davu jest výrazem nadosobního proudení, za než neodpovídá jednotlivec, nýbrž zase jen onen dav jako celek.
To jest smysl Bonovy duše davu.
Pražští židé, jimiž v dalším se budu zabÝvat, jsou prímo klasickÝm príkladem takového jednotne usmerneného davu, v nemž každý jednotlivec je takrka jen miniaturou celku. Je sice pravda, že i ve vetších venkovských mestech žijí svérázné a do okruhu své mentality
zakleté židovské kolonie, k nejvetšímu rozkvetu dospela
však tato menta1ita, pokud našeho státu se tÝce, v Praze. Samozrejme pri tom mám na mysli jen západoevropské židy a vubec nehledím k židum východním. Stejne
pomíjím. venkovské židy, známé z R.akousových povídek, kde je dostatecne vylíceno, jak židovský svéráz se
mísí s rázem okolí a jak židé mimodek se oprostují k prímosti a bezprostrednosti
citu i myšlení, jíž jsou tak
vzdáleni židé pražští.
Pražští židé se rozpadají ve dve nestejné skupiny. Vetší z nich cítí nemecky, menší cesky. Delidlem tu je po
vetšine puvod. Venkovští židé, pokud nepricházejí z ponemceného území, zustávají i v Praze Cechy. Starousedlí pražští židé naproti tomu jsou zpravidla Nemci.
Pomer obou skupin k sobe navzájem je komickfr• Vládne mezi nimi nevraživost, jakou pocituje aristokrat k ariv·stovi. Do nedávna byli nemectí židé v Praze elitou;
dnes mají vrch ceští židé. Dríve lámali židé od Pardubic
pracne drkotavou nemcinu. dnes nemectí židé se ucí vyslovovat r. Sic transit gloria mundi! Prišla doba veliké
preorientace. Lidé, kterí celý život ztrávi1i v ceském
ovzduší, aniž považovali za nutno naucit se ceskému jazyku více než bylo treba pro styk s kucharkou, setkávali se s tímto jazykem pojednou ve všech ttradéch a
byli na ulici odsouzeni k mlcení.
Je známo, co se s nemeckÝmi židy po prevratu stalo
na venek. Nebylo státotvornejšího živlu nad ne. Alc nás
zajímá, co se delo v židovském nitru. Reknu ihned, že
to byla trag-edie, jakou zažilo málo lidí. Nechme paušálního politického myšlenÍ. Predstavme si hrstku lidí, dedicne zatížených strachem, že jednoho dne ztratí vše,
jmení, domov, rodinu a snad i život. Ve své knize »Do
tretího a ctvrtého pokolení« píše Jan Herben:
"Lid musil bývat po nekolik století pripraven, že dftm
jeho bude vyloupen a vybit; žid nevedel dne a hodiny,
kd'( bude utíkat z mesta a zbude mu jen hul a to, co má
na sobe, pri sobe nebo jinde uloženo. Jinde - mimo dum
- nebot domové jejich nebyly bczpecnl
Mužeme myslit
na to až s lítostí, oc srdce židovské bylo ochuzeno, když
v ncm byl vyhuben cit lásky a prítulnosti k místu, v nemž
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se zrodiliotcové jeho a on sám; nebot i ptácata milují svá se posmívá vší logice a již nelze pojmove obsáhnout a
hnízdaa lišky svá <doupata.«
zaklít do tesného a ucleneného myšlenkového svazku,
Jak mohl v techto lidech vzniknout pocit príslušnosti
ponevadž jen jako nehmatatelná pára teká nad príliš težk národu,jenž je obklopoval? Jak v nich mela vzniknout
kým a urcitým slovem.
;áska k pude, když nevedeli, kdo bude sklízet, co oni
Vtipnost, jeden z nejvetších talentu židu, je zároven
zaseli? Národnost znamená splynutí s okolím. Necht
jejich kletbou. Vzpomenme si casto vyslovené výtky
nikdose nedomnívá, že ti židé, kterí v ceských krajích
proti básním tleineho, v nichž hluboce lyrická pasáž,
dávali na jevo nemecké smýšlení, skutecne byli Nemci.
dojímající ctenáre svou lidskou prostotou a bezvýhradNe proto, že byli prosyceni nemeckým duchem, nýbrž
ným odevzdáním, nenadálým obratem se zvrtne v hrdoproto, že byli odmítáni okolím, nesplynuli s ním a pripyšný posmešek. Nedotrpet bolest, nedomyslit vlastní
pojovalise k táboru, jenž mel moc a význam svetového
hlubokomyslnost, nedobrat se dusledne nejblubšího ninároda.
tra, zafuriantit si ve chvíli, kdy okolí je jako hlubokou
Výjimku tvorí kompaktní kolonie pražských židu, jež
úcastí, vysmát se mu v soucitnou tvár, dát mu pocítit
vytvorila skutecne atmosféru, prosycenou nemeckým
svou suverennost vterinu pred ocekávaným shroucením,
prvkem, nemeckým smýšlením. Ale i ona vznikla a udrtot onen židovský prvek, jejž meli na mysli Schopenžcla se ve svém svérázu jen odporem okolí, násilnou
hauer a Weininger, když mluvili o tom, že židum se naisolací, z níž vule k moci ji vehnala v náruc nemecké
prosto nedostává toho, co antika zvala »verecundia«,
kultury a mocenské prevahy. Tohoto vzniku mentality
opravdovost.
pražského žida musí být dvojnásob pametliva kritika, jež
Není lepší zábavy než ve veselé židovské spolecnosti.
ji zavrhuje.
Souhra myslí, promlouvajících spolecnou a tradicne vyZavrhovat ji však musí každý, kdo si zachoval jen pospelou, byt žargonem zpotvorenou recí, v níž mnohá sl 0nekud smyslu pro cistotnost myšlení, chování a života
žitá myšlenka je vyjádrena ustálenou a cizinci nesrozuvubec. Židovská mentalita, jejíž nejvyšším zákonem je mitelnou zkratkou, polemická a kiialektická zrucnost,
ú cel n o s t, vyžívá se v pražské kolonii zpusobem až
s níž jsou preskakovány strední cleny dialogu a s níž
groteskním. Stopujme žida krok za krokem, v úrade,
mluvící predjímá odpovedi svého partnera a odpovídá na
kde je stejne nadutÝm predstaveným jako pokorným
poslední z nekolika nepronesených a jím pouze dohadpodrízenÝm,v hostinci, v kavárne, ve spolecnosti, v di- nutých otázek a námitek, vše to je požitkem pro cloveka,
vadle, v zábavních místnostech všeho druhu. Všude shlejenž má pochopení pro plody vysoké kultury.
dáme inteligentní tvár s chytrýma a pozornýma ocima,
Ale každá vec má svuj hácek. Židovská kultura je povšude vycítíme onen charakter indelobilis, vycepovaný
výšena nad pochybnosti remeslných antisemitu. Její chystaletími v pevný tvar. Židé jsou snad nejdokonalejším
bou není nezralost, nýbrž prezrálost. Nevyvíjí se již ze
kolektivem, pokud tímto slovem rozumíme množství lidí skutecnosti, nýbrž z ustálených predstav, jež kdysi
jednotného charakteru.
snad byly skutecností. Na to se však nikdo neMluvím-Ii o tomto kolektivu, mám na mysli ony židy,
pamatuje. Židovská kultura není lidská, není prirokterí v našem hlavním meste tvorí neviditelné ghetto,
zená. Nevyrostla
v pomalém zrání v žáru božíjehož državami jsou ruzné kavárny a spolkové místnoho slunce, jež svítí na všechny, nýbrž' v elektricky
sti, v nichž se nerušene oddávají svému své rázu, kde jej
vytápeném skleníku neviditelného ghetta, daleko od polí
nevedome pestují a stupnují podle libovule. Myslím onu
a lesu, od malých bolestí a radostí prostého cloveka, od
rituálne zapareno u atmosféru, jíž se rozléhá srdcervoucí
podmanující krásy prírody. Nikoliv meditace nad skužargon potvorne skrížených jazyku, doplnovaný divokou
tecnými vecmi, nýbrž pojmová spekulace je nejvlastnejší
posuncinou celého tela. Myslím ony kavárny, v nichž
duševní cinností žida. Židé se ocitli na vrcholu poznání,
jednosvorne se baví otcové o obchodu a synové o liteani nevedeli jak. Šlo to tak rychle, jakoby podruhé byli
rature, kde vládne Eros a Merkur a kde se sociální posnedli jablko se stromu poznání. Prodelali vývoj, v jel~ož
stup projevuje tím, že si mládenec presedne od stolu
puli stojí mnozí ostatní národové, jako ve snu. Židovská
umelcu ke stolu bursiánu. Myslím onen svet normalisoduše je udelaná z jedné vody a na jednom ohni, je nadz
vaného myšlení a nescetných, pro okamžitou potrebu
upecená a ulitá z jednoho kusu, zkrátka "Pertigware«.
ražených frásí a úsloví, v nemž není nových problému,
Nemá vývoje, nemá etap, vyskocila na svetlo denní jako
nových myšlenek, nových cest, kde vše je jasno a vyreskrítek ze škatulky. StálÝm soužitím se stejnorodými lidšeno s jednoho hlediska: lze-li na tom vydelat ci ne.
mi nashromaždují se v židu rodové duševní prvky, vzniOnen svet, kde milostný pomer vede prímocare do renoká normalisované myšlení a vzdelání, uzavrený soubor
movaného obchodu železem, kde básne jsou obchodním
úsudku a predsudku, mentalita, jež v sebe zahrnuje neartiklem a obchod vášní, kde lidé k sobe promlouvají
mecké klasiky a podvojné úcetnictví, renesanci a zásaáy
s onou nestoudnou famiIiérností, v jejímž rámci se otáz':: bankovního obchodu, dejiny filosofie a taylorismus, j:l:::'
ka dobré stolice stává verejne diskutovanou záležitostí,
kási všehochut specená a stmelená ideou úceinosti. .Je
onen svet, v nemž se blažene rozvaluje domorodec a
v ní ohromná životní zkušenost a spousta kulturních
z nehož zdešene. prchá clovek, nezvyklý tak blízkému
prvku, do níž potrebuješ jen hrábnout, abys vytáhl, co
por edu na lidské nitro.
se hodí k dané situaci. Všechno je na sklade a pripr~veno
Ai' v tomto svete nepopíratelne bují vtip. V celé rek okamžitému upotrebení.
Niceho netreba vymýšlet,
publ 'e není snad tolik vtipu jako v jediné pražské žl- stací prostá kombinace hotových úsudku, jejichž kurs je
dOYf
é kavárne. »Wie gehts? Wie in Tennisschuhen.
pevný a nemenný, ponevadž byl vykalkulován generaOhne Absatz.« To je jedna z nescetných, stále se menícemi.
: I
'I ''i''fl1'''~
cích I stále nebo témer vždy s otázkou hmotného bla- ,I Žid prijde málokdy do rozpaku. Je predem ochoten pohobytu souvisících ríkanek, jimiž se pozdravují clenové ~užít všech prostredku, jež by ho zbavily nevítané situace.
této po celém svete roztroušené prízne. Kdo by neznal'., Dovede svinout svou páter jako povlak s deštníku a strcit
židovské anekdoty, jež jsou jedinecné a neprekonatelné,o~' ji do kapsy. Opovrhuje celým svetem tak, že snáší každé
ponevadž v nich jest prvek hybné a prchavé komiky, jež ftponížení. Pred volbou mezi heroickou smrtí a poníženým
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živorením se rozhoduje pro poslednÍ. Je si vedom, že
jedná v obrane. Je clovekem a chce žít. Tu a tam jednotlivec toho nesnese, Vystoupí z rady a padne. Stádo Za'
žádných dob nebylo heroi~kým.' S'tádo chce ~~~a žije
tak, jak diktát vetšiny mu to prikazuje.
Príkladem toho, jak beze všeho ostychu židé reší ožehavé situace, jsou jejich verejná oznámení od prevratu,
at to je oznacení firmy nad krámem nebo pozvání k plesu. Pan Abeles, jenž do prevratu v obou zemských jazycích hlásal, že je vlastníkem komisionárství, upevnil
po prevratu na dome tabulku s nápisem »Agency", jehož
diskretní mluva neodhalí jeho národní ledvÍ. Jemu sprízneným duchem je Dr. X. Y., gynaekoI., ord. 3-5, jenž
vydatne použil dobrodiní mezi národnosti odborných slov.
Králem všech chytráku je však kavárník, jenž nad svoji
šatnu povesil neutrální nápis »0 a r der o b«, jejíž zrádnou' koncovku s klidným svedomím usekl, prenechflvaje
svým hostum, aby si lámali hlavu nad tím, má-li to být
ceská garderoba nebo nemecká Oarderobe. Je-li clovek
chytrý, muže s úspechem sloužit dvema pánum.
Toto jest v prítomné chvíli heslo vetšiny pražských
židu. Nerozciluj se, pravoverný krestane, nad j\~jich bídáctvím. Zamysli se nad jejich minulostí, uvaL, kolik heroismu se vyskytuje ve tvém ·stáde, a pak teprve sud.
Ceho je židum treba, není poceštení, nýbrž ponárodnenÍ. Bud si to národ ceský nebo nemecký. Ihostejno.
ale musí to být národ se všemi atributy skutecného národa, tedy ne národ židovský, jenž je fikcÍ. Ponároclnit
se znamená pro pražského žida vystoupit ze zášerí neviditelného ghetta, postavit se na širou plán svobodného
lidství, odvrhnout potvornou tradici, jež se nevyvinula
z jeho nitra, nýbrž mu byla z vnejška naockována, vzdát
se podvojného úcetnictví i myšlení, jež je jiné pred lidmi
a jiné, je-li mezi' svÝmi, emancipovat se od rodového
charakteru k charakteru individuálnímu, jenž se nemuže
svobodne vyvinout u cloveka, jenž na každém kroku je
posuzován jako representant urcitého kolektiv a, nikoliv
jako osoba ci osobnost. Vzdávajíce se svého židovství,
ztrácejí židé jen to, co dávno 'ztratili. Necht se smírí
s myšlenkou, že jejich národ byl znicen. Skutecnost stojI
nad historií, život individua nelze spoutat osudem otcu.
Prítomné židovské generace rozhodnou o tom, budou-li
jejich potomci svobodnými individuy nebo nesvobodnými obcany neviditelného ghetta, kterí se z lásky k tradici nechtejí vzdát okovu, jež nesli staletími.
Jaromír Novák:

Prostitutky a jejich svet.
Pro

1.
s tre

dí.

Veškeré práce o prostituci, at již vyšly kdekoliv,
zacínají úplne stejne, a jejich obsah je možno ríci predem s touž urcitostí, jako že po nedeli následuje pondelí. Tyto práce býv:ljí dvojího druhu: pro laiky a pro
vedce. Knížky pro laiky zacínají' výklady o pohlavních orgánech, prejdou nenápadne na kapavku a syfilis
a jako puvod všeho zla oznací prostituci. Vyloží, že je
možno pri silné VlIli zdržeti se vubec pohlavního styku a tam, kde není silné vule, že je možno použíti preservat.ivu. Dozvíte se, že témer' každá prostitutka je
nakažená, že se vede dlouho boj proti prostituci, ale
že ji nelze zdolati pro nedostatek výkonných orgám\
provozu jících v praksi teoretická narízení zákonná.
Vedecké publikace o prostituci liší se od publikací pro
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laiky tím, že obsahují mnoho cifer a že se v nich vede
disputace mezi systémem reglementacním a abolicním.
Tyto publikace pusobí dojmem, že by vyrešení diskuse
abolice-reglemtlhtace
melo zásadní vliv na vec prostituce samotné a že sociální problém tak težký, který se
táhne dejinami lidstva od prapocátku, by bylo lze vyrešiti zákonodárnou teorií. Každá nová práce, jež by
na vec šla s tohoto hlediska, znamená jen nošení sov
do Athén. Jestliže však prece pricházím znovu s problémem tak starým a konec koncu otrepaným, nebeží
mi o to, abych zvedl nejakou novo teorii o prostituci,
ale abych vystihl to, co dosud napsáno nebylo a bez cehož není možno uciniti si správné soudy a závery:
1J i o log
i i pro s t i t u't k y.
Optimismus i pesimismus nikde nevadí tolik jako pri
posuzování prostituce, jež si vyžaduje metod krajne
reálních. Vyrešiti problém prostitucní optimistickou
teorií, že prostituce vezme jednou za své, je totéž, jako
se domnívati, že se nekomu podarí rozluštiti kvadratmu kruhu. Prostituce patrne bude, a nejde o to, kresliti utopie z doby, kdy by nebyla, ale o to, zmenšiti co
možná nejvíce její následky prímé (sociální postavení
prostitutky) i neprímé (omezení pohlavních onemocnení). K jakémukoliv rešení prostitucní otázky je jeden
nutný predpoklad: znalost života prostitutek. Znalost
prostredí, z nehož se prostituce rodí a v nemž žije,
znalost tužeb a prání prostitutek, znalost jejich psychologie, jejich zvláštního nazírání na svet a na vlastní
postavení, jejich pomeru k manželství a vubec ke všemu, co v lidské spolecnosti je prvkem sociologicky
tvurcím. Teprve na tomto základe lze si uciniti správnou predstavu o veci a z ní vyvoditi správné závery.
Nebudeme proto zabíhati
do filosofických úvah
o tom, co to vlastne prostituce je. Mezi prostitucí a pohlavním stykem neprostit.ucním je tolik odstíntl, že je
zbytecno lámati si hlavu definicí dokonale presnou.
Pravidelne rozumí se pod pojmem prostituce vykonávání pohlavního aktu za penežitou odmenu. Akt sám
o sobe je cin mravne indiferentní. Teprve okolnostmi
stává se více méne mravne závažným. Prostituce pak
neznamená pouze jednotlivý akt, vykonaný za penežitou odmenu, ale r e m e s I n é provozování pohlavního
styku za peníze: ž i v n o s t založenou na pohlavním
styku.
.
Každá živnost má své pro s tre d I, v nemž se provozuje, a toto prostredí má vliv na celé její utvárenÍ.
Studujíce prostredí, v nemž žije prostituce, neodehéreme se ani do ulic gejš v Yokohame, ani do hudape. tské Kecskemétutca, ani do prístavních ulicek Marseille a Altony, ale zlIstaneme v Praze, vycházejíce
z pražských pomerlI a aplikujíce na Prahu veškeré své
závery. Snad nehudou tak sensacní, jako je ten materiál, jejž možno nashromážditi v cizine, ale budou
pro nás poucnejší a v dusledku toho i pro rešení
problému samotného spolehlivejší a závažnejší.
Prostredí, v nemž se pohybuje pražská prostitutka,
je vl.astne dvojí: m r tvé a ž i v é. Mrtvou kulisou
prostituce je v Praze ulice, kavárna, bar a hotel. Ve
státech s reglementacním
systémem jsou ješte nevestince, jejichž prostredí je záležitostí speciální a které
bylo již vylíceno mnoha spisovateli i básníky. Myslím,
že mezi nimi nebyl ani jediný sociolog.
P r a ž s k á u:I i c e nesoustredí
prostituci všude
stejne, a dokonce i doba, kdy se na ní prostitutky vyskytují, je velmi rlIzná. Bylo by omylem domnívati se,
že prostitutky vyrukují na ulice až vecer nebo za noci.

Plltomnost
avé poledne setkáte se s profesionálními
prosti~
cejní hodina je ve 3 hodiny ráno,
mi-na Príkopech,
u Prašné
brány, v pruchodul,."bary
rozdeliti do ctyr skupin:
uny~(} ».Rokok~« a práv~ v dob~, kdy I!dé chod~
yncelan, JS?U, uhc~ 12rostltut~aml Gtrbsaz~?-y .,d~st~
e...Po dvanacte ,ho dme (': dobe, kdy p;och~z~p
hde
OJltoufrekvencI pracovl11) a po druhe hodme (kdy
házejí lidé s jednoduchou
frekvencí)
smlouvají
se
éna na uvedených místech vecerní schuzky. Veí strediska poulicních
prostitutek
jsou
nejvíce
lízkosti hotelu, sloužících témer výlucne k hodinou použití pokoju.
'y ,.
. .,
o
ou!tcn,1prostl~utka. z~haJuJe
z?-amost
~pL~s?be::n
Jez pu' dartnlill.
, vv . »DeJte . mlv clgaretu«,
M' v vJe oslove111, k'
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tu míHeme

pražské

L bary, kde není baro.vých dJtn,
2. bary r?dové,
'"
3. bary prechodní a
•
4. bary prepychové.
".,.
_
'
.B~ry,. kde: I~~~: ba}~am, JSOU mls.tnostl, ka;n Iz: uvestl I neJs~usneJsI devce, kde. prost}t~lce nel11 trpena ~
~de prostlt~tk~,
pokud taT Je, sedl Jako .host, p<?dobne
Jako, v kava~ne. Pok,ud v~bec s~, s ~rostltut~~r.11l v takovem podl11ku setkate, nasleduJl vas a navaZl rozhovor až na schodech nebo na ulici.
O s t a t nt'b ary JSOU
.
.. v t aJn
. eVn ebo
mIs't a I<:d e se a t JIZ

I ttemer Imperbatlvne.
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tl~~C~JICl I., S I ;~'cl/~lk
ll~etSsa.m.l,
CntvPros I u
<:lC, zed~al1 ~ e o a mv'a, ~ ery Je
hO'lze.zapomn~
u),uJe, vraceJI- ~,se pOdz eb, :e TJsOtUptrYlne bY' r.~ze a
nocI se nevyznaJI a po o ne.
y o l1<:y yva]1 vyYt
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't
'kt
v, b v . v
I h
v
en\na \ 0t ce CI,~~e,
e~~ ~ yceJne vys ec nuvse
OUClv
e~ y O. POVI .y, p~ .:v,no~;
v v
P~u!tc,nt, prost~tutl:a )~ ?eJ111zs1 t~lda devcat toh?to
estnant~.~ neJub?ZeJsl J,sou pros!ltutky
UvPalac~eh~
stu a, v zlzkovskych peclch, ktere za 5 Kc pod~I~;=tJI
hlav~1 akt pod mostem ne~o u stromu,
oznac;IJlc~
0. mlsta »hot;1 mo;t«
a »hotelv ~tl·9m«. yy~lovlte~l~
..nt~h o?ayu 'pre~ n~!<:az01;1'odye~l, ze s n,lml chodl~1
nCl«pan.l a ze S.IdaJI »vmoc« zalezet ~av~vem re~?~e.
yt? proshttl~kyv JSou svet pro sebe. Vetsma pouhcl1l~h
vcat vede ~I vsak hosta (~Obytu nebo vdo hotelu. Mady vede SI >:host« pro~!ltutk,u ,k, s~be d? bytu. Jeds~ ~ystavuJe nebezP:cI ,vydl!,a111, )akmlle
P!OStltutzna Jeho adresu, v kaz dem pnpade pak povest v doe je .vvnebezp~cí:~rostitutky
mají, bu~ byty své, nebo
~y, t~z se P~JCUJl :1e~0. »zaveden;<~ hotely. Hostu dorou~l podl11k, s.111mz JSou V~\s~~le~ styku, <: ~e.radl
ou Jll1am. ': hot,ell~ vyst~puJI
JI~ CI nit, e I e z I.V ~o. p}ostvr ..edl
J~k9 Je portyr,
bytna, pokoJska,
nlchz pozdeJI bude rec.
K a v á r n a je shromaždište
prostitutek
odpoledne.
ekteré kavárny na V áclavském
námestí
jsou odponí strediska pro titutek.
Holky sedí vetšinou
pri
mé káve a jsou ochotny bud se kdykoliv vmísiti do
ovoru nebo zahájiti hovor samy. Nerady ríkají, jaké,
ou národno ti, odkud jsou, jak se jmenují a co de-

otevrene
provozuje
prostituce. v, Za tím v· úcelem
jsou
v b arech b ar d'amy a b oxy. Z rusel1lm
nevestmcu o a t rpe-v
ním badl (jež nemají nic spolecného
s tím, co se pod
pojmem »bar« rozumí na západe) se zvÝšilo jen konsumentovo
nebezpecí. Jednak nevestinec,
ackoliv byly
d
'
hl'dk
k'
'I kd
h v v
z ravotl1l pro I y onany ma o y a povrc ne, prece jen zabezpecoval
urcité procento nenakažených
prostitutek, jednak nevestinec nebyl místností
tak drahou
jako je har, jenž je ovšem zdražován
nesmírným
zdanením. Ceníky vín v barech mají príkladne tri rubriky.
První' je vyplnena silným písmem
a znací cenu vína!
Druhá je vyplnena
drobounce
a oznacuje
dan. Tretí
ješte drobneji a znamená cenu vína i s daní, cehož si
host obycejne nepovšimne
a což vede k nejvetším
divergencím
pri placení. Na hosta jsou v baru pripraveny mimo konsum ješte jiné nástrahy,.
Jetu
predevším hudba, která zvlášt vybírá poplatek a jejíž primarius nezván prichází
louditi peníze hraním do ouška.
Nejoblíbenejší
skladby pro tento úcel jsou Toseli'ho
Serenata
Fibichllv Poeme
Carossiova
Ritorna
a pro
hosty zv'lášte sentimentáln'í
Benatzkého
»Jednou
pri~
jde den ... «. Hostum s rytmickou
náladou se prehráva
'Padillova Valencia,
Blanka a »Já videl Helenu ... «.
Venkované
mi.lují písnicky Hašlerovy
a dojatí vlastenci si dávají hráti národní písne (»Dobrú noc, má r~1ilá ... «). Hudba láká z hosta peníze zpllsobem paslvním. Baroví hudebníci mívají oddaný úsmev na rtech,
stále se klanejí, pristupují
k hostum nežne pri placení
úctu, dbají pokynll bardám, jež si dávají prehrávati
do
ouška, a jsou vúbec živlem v baru pasivním.
Vrchní
v baru je tu proto, aby na hosta púsobil
aktivne. Dolévá nedopité víno, ptá se s vytrvalostí
jen

~~.To jsou v~ci,o k~eré prozradi jen .tomu, kdo si získá
Jich naproste duvery. Pak ovsem JSOU ochotny otev'ti dokorán své srdce a to jsou okamžiky, kdy se zbaují jedné ze svých typických vlastností:
lhaní. V príade, že vás pokládají
za svého prítele, je témer vyuceno, aby si daly od vás svou kávu zaplatit. V kažém jiném prípade objednávají
s vaším svolením
cumví a likéry. Parížské
prostitutky
to ciní bez vašeho
volení a' nesouhlasíte-li,
urazí se a odvetí tvrde: »Monienr, vous n'etes pas gentil!«
Parížské
prostitutky
ou vždy ve spojení s cíšníkem, pražské jen potud, že
. ou vrchním jen blahovolne
trpeny a byly by na pon hostuv jiste vykázány.
Málokterá
prostitutka
naáže již odpoledne známost, jež by pretrvala
noc. Sení v kavárne se omezí na zaplacení útraty eventuelne
estu do hotelu n~ hodinu~ !o. se. p!ihází ?o.;sti zrídk,,:,
ebot odpoledne Je sk.utecne Jed1l1Y volny cas prostlutkya jen nerada se o nej pripravuje.
Bar jest místo prostituce
komfortní.
Shrnujeme-Ii
c\ pojmem
baru veškeré ony místnosti,
jejichž poli-

jemu vrozenou
treb;=t desetkroát :a sebou,. má-li prJ~~~st
»ješte jednll«, vpada do boxu vzdy v neJnevhodneJslm
okamžiku a sebe vetší zpropitné
mu nezabrání
v jeho
výletech do boxu. Okamžiky techto vpádll jsou tak vypocteny, že chtejíce se zbaviti vrchního,
rychle neco
objednáte.
Bude vám doruceno
jídlo jiné, vyznacující
se pouze vyšší cenou. Vrchní v baru je clovek ke všemu ochotný, pozoruje-li,
že jeho financní odhad vaší
malickosti souhlasí se skutecností.
Mení se však v lítou
san, prokáže-li
host malou dávku financních
prostredku, a stane se zosobnenvm
besem, nemllže-li host zaplatit. Dobrému
hostu je vrchní
ochoten
doporuciti
bardámu
a vubec ruzne mu vyjíti vstríc v jeho potrebách. Pri tom zachovává
vždy uctiv)- odstup od hosta
a nemiluje prázdných
hovoru a je zaprísáhlým
neprítelem jakýchkoliv
V)TStUpu a s~én. V llbec ,zam~;tntnc~
baru, pres to, že jsou to podl1lky povolene, pocmaJl SI
plaše a nejiste a nic nenávidí více než kravaly. Jednou
ze zvláštních
tax vybíranýc?
vrch.ními te taxa }a znecištení boxu, jež se pohybUje mezI 20 az 50 Kc.
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Maj}telé baru jsou bud osoby anonymní, skrývající
se za uslovím »náš pán«, nebo jsou to lidé vlídní na pohled, jejichž jedinou povinností je projíti dvakrát za
vecer za milých úsmevu místností. K jejich specielní
cinnosti patrí zastavování predmetu v barech, což je
opet soucástí výdelku lidí na baru súcastnených. Nemohouce zaplatiti úcet, lidé zastavují hodinky; prsteny
a podobne. Jelikož zastavování predmetu je cinností
zastaváren a nikoliv barových majitelu a vrchních, kterí se tím dopouštejí cinnosti nedovolené, cleje se toto
zastavování s rafinovaností
lidem barovým vlastní.
Predevším: vrchní i majitel zastavuje zdánlive nerad.
Konecne prece pristoupí na váš návrh a odhadne predmct. Vyloží, že nemuže vec zastaviti, ale že ji koupí,
ponecháva je hostu právo zpetné koupe v ten a v ten
den. Potvrzenku vystaví vždy na obnos vyšší než jaký
pujcuje, takže host, který použije práva zpetné koupe,
zaplatí více než si vypujcil. Tato diference. cinívá
20 procent. Jestliže host si predmet v urcený den nevyzvedne, predmet propadá.a za týden (ne dríve, protože host by mohl ješte prijíti) jej barová zastavárna
prodá. Tu ovšem vydelává nejvíce. PrípadLI, že predmety propadnou, bývá v barové sezone 20 procent.
Postavení prostitutky v baru je jeden z nejkuriosnejších služebních pomerLI vubec. Bardáma má obycejne fixní plat (ne v)rše než 500 Kc mesícne) a procenta
z útraty svých hostLl. Je angažována jako »parketová
tanecnice« a její povinností je tanciti na vyzvání hostovo s ním (jinak tancívají bardámy v párech pro
udržení nálady), prisednouti k hostovi, preje-li si, a
jíti s ním do boxu, preje-Ii si. Dále není bardáma nucena k nicemu, ale nevyhovení hostu je duvodem k okamžité výpovedi. Bardámy se prijímají na inseráty
v novinách nebo na vlastní žádost. Inseráty v novinách
se dají casto zlákati mladá devcata pricházející do
Prahy, a jen málokterá má dosti vule, aby se oprela
prostredí dríve. než je pozde. Pri jedné z policejních
prohlídek, které byly konány o Všesokolském sletu,
byla zadržena bardáma, jež se vzpouzela jíti s hostem
do boxu a jejíž celé chování bylo nápadné úredníkum
konajícím prohlídku. Byla odvedena na vyšetrení na
fysikát, kdež se ukázalo, že je virgo intacta. Byla
v baru teprve druhý den a prijela z venkova.
To jsou prípady celkem vzácné. Každá bardáma
však, jsouc tázána, rekne. že je v podniku teprve tretí
den. Bardáma, pijíc s hostem, neobjednává víno, ale
strik. Tento strik, který stojí 10, 12 až 20 Kc ie nápoj, jehož chemický rozbor se nedoporucuje vzhledem
k majitel LImbaru. Bývá to sodová voda s primíšenino11
nejobycejnejšího
vína, pri tom figuruje na vinném
lístku jako »šampanský strik«. Z jednoho strihl dostává bardáma až 2.50 Kc provise a zkušená bardáma
zkonsumuje 30-40 striku za noc. Mimo to má bardáma procenta z útraty hostovy od dob" kdy si k nemu
prisedla, což presne kontroluie vrchní. Host zahajuje
s hardámou rozhovor ohvce;ne nejapne a hardáma svede rec ihned na rLlzné místní klepv, což je jediná vec,
o které dovede hovorit. Je zajímavo, že bardáma nerada pripouští lascivní reci. a vede-Ii je host. tvárí se
hardáma vždy naivne. Málokterá si vyjedná taxu predem. Ceny se pohyhll;í kolem so Kc, nepresahují sto
korun a nejdou pod LlO Kc. Každá hardáma. jsouc tázána, rekne. že c;esDokojí s tím, co jí dáte. avšak nikdy
ce netvárí po pri ietÍ cástky uspokojena, není-li to cástka zvlášte vysoká. Je vázána pobýti v baru do tretí ho··
c1iny do rána. Chce-li odejíti s hostem, musí se dovoliti
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vrchního nebo majitele, kterí dávají svolení jen velmi
neradi. Proto bardámy zarizují vec tak, že hosté cekají
na ne do trí hodin, nacež teprve odcházejí clo bytll a
hotelu.
Barová konjunktura
je každého posleclního
v mesíci, kdy jsou vypláceni státní zamestnanci necle·
finiti vní, každého prvního, kdy vetšina lidí je vyp][tcena, každou sobotu, kdy jsou vypláceni liclé s týclenní
mzdou, ~ je vždy vetší pred nedelí a svátkem než v nedeli a ve svátek, kdy lidé vyspávají.
Lidové bary v Praze jsou ty, v nichž bardámy vetšinou vysedají pri pive. To je treba Balounova restaurace »D ŠpirkLI«, »V starém dome« na Malé Strane,
»D staré paní« etc.
Bary prechodní ho typu jsou roztroušeny po celé
Praze a prejímají zpusohy baru prvotrídních, ackoli"
se na první pohled pozná jejich stupdí. Jsou to typické
místnosti, inserující v novinách, s osvetleným nápisem, bijícím chodce do ocí, s premovaným port~Tem a
se spoustou koure uvnitr.
Bary prvotrídní pocítají s návštevou cizincLIa soustreelují jednak spolecnost lidí vyložene bohatých, ;ednak se v nich scházejí nekterí literáti se svými neliterárními prf!teli. Tyto hary odpovídají pojmu dancingu
na západe a nekteré z nich mají i pokoje pro hoc;tv.
které jsou dobre zarízené a úctují se od 100 Kc clo
200 Kc za noc.
Ho tel
muže sloužiti prostituci vlastne každ~r.
V prvotrídních hotelích se nevyžaduje legitimace, prijdete-li se zavazadly, a rucní kufrík úplne dostací k tomu, abyste získali plnou dLlVeru poko;ového cíšníka
i nejlepšího hotelu. Ovšem nejlepších hotelu se k prostituci v Praze užívá zrídka a celá vec je zncsnadnena
i tím, že v dobrých pražských hotelích dámské návštevy se nepouštejí do POkOjLIa jsou nuceny cekati
dole v salone. (V Paríži je v tomto smyslu liherálno~t
daleko vetší.) Prvotrídní hotely, pokud se v nich hosté
zapisují falešn)rmi jmény a pokud v nich spí pohromade lidé rLlzného pohlaví, kterí nejsou oddán\. skr~''lají skutecne jen milostná dohrodružství nevernych žen
a aventury dcer z dobrých rodin.
Prostituci slouží však celá rada h6tellt, kde je možno
se ubytovati bez zavazadel a to h11e1'celou noc neho
na hodinu. Za uhytování na celou noc se platí od 2S korun do 60 korun, za hodinu h\rvcí. taxa 20 korun. Pokojská budívá ohycejne v 7 hodin ráno, nehot po 7. hodine ranní se konávají tu a tam policejní prohlídky a
pro hotel hfrvá lépe. když hosté jsou už »na procházce«.
Hotely. které mají toto ohecenstvo. vyznacují se tím.
že hýva jí hez restaurace a že se v nich nedostane alli
šálek caje. Lidé dt"tmyslní a nechtející h)rti rušeni volívají blízké okolí Prahy k erotickÝm zájezcJLltTI.T<lk
jsou oblíbeny ]irny, Kralupy. Všenory a celá rada jinÝch míst a hotelu.
. V hotelu osoba. se kterou se setkáváte. je port~T,
jenž je povinnen shovívave vyslechnouti hlášení falešného jména a zanésti iméno hostovo i jeho PrLlvodkvne
na lístek k tomu mcen'r.
Cac;to se hosté hlásívají
»s chotí«. což v prípade prohlídky a v nríp<lde. že
»chot« je na policii známa, koncívá npnríjemnc. P()rt~'r
b,rvá muž silnÝ. ohvce;ne hýval,r cíšník neho šofér a
ži ie ze znronitného a z 'nro(le;e ochr<!1111\rch
nrostredklt.
jež prodává o 100 procent dráže než lékárt~a neho ohchod gumov\rm zhožím. Své fvsické cíh· využívf! v prípade neshod hOStLIs prLlvodkyncmi, což koncívá vyhozením hosta i prostitutky.
nehot hotelovÍ vrátní
neradi se dovolávaj1 policie. S pokojskou má host má-
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y co ciniti; v prípade,
že použije pokoje jen na
inu, je to pokojsld, jež zaklepavši,
diskretne
hlásí:
rosím, už je hodina.« Dostane
se jí zpropitného
a
je vyrízena.
olicejní prohlídky v h6telích od doby nového zákojsou vzácné, nebot policie necítí se povinna vykonáti svou funkci tak jako dríve. Konají se vetšinou jen
prímé udání a to po 7. hodine ranní, jelikož do té
by dostávají policejní orgány za prohlídku
príplatek
liko 6 Kc, kterýžto
obnos jim nevynahradí
zameané spaní. Nyní bylo vydáno zemskou správou poliou nové narízení, jež bude na zkoušku provádeno
ríjnal927, kdy v)'sledky mají býti shrnuty a sloužiti
podklad novému provádecímu
narízení,
event. nole zákona. Policejní prohlídky,
prohlídky
prostituk a sociální péce o prostitutky
jsou obsáhlou kapitou pro sebe. Postupne
pokusíme
se i tuto vec objas'ti.
Byt y, kam si prostitutky
vodí hosty, jsou dnes souredeny kolem ulice Na Bojišti.
Tato ulice, kde je
imo jiné pozoruhodnosti
i del,anát lékarské fakulty,
pomíná na ulice staré A1tony. Zde jsou typické byty
rostitutek a typické bytné zde jsou celé romány
otovy. Ovšem, že prostitutky
hydlí po celé Prazt', ale
líce Na Bojišti je v tomto ohledu typ.
Pokoje prostitutek
upomínají
mešCanské
príbytky
osmdesát)'ch let. Není v nich nic povzhudivého,
nic
ascivního, spíše deprimující
atmosféra
je tu rozlita.
asivní hned)' n[lbytek, laciné harvotisky
na stenách;
japonské sláme zahodnuté
fotografie
a parfum
voící spíše jako trouchnivina
než jako konvalinky.
Do
ytu vede si prostitutka
hosta, predem npozornnjíc,
že
e musí chovati tiše, aby neprobudil
bytnou.
Bytná
šak vetšinou neb)'vá doma. Tyto hyty jsou jednopoojové s kuchyní, v kuchyni hydlí hytná a pokoj je
renechán prostitutce.
Bytná úctuje prostitutce
predevším
znacné nájemné,
ripocítává snídane, teží na úctech za prádlo, za žehlení, za plyn, za elektriku, které nikdy prostitutce
neredkládá a s nimiž prostitutka
musí býti spokojena,
'inak jí hrozí okamžitá výpovect z bytu, což znamená
tížení provozování
prostituce
a tudíž financní ztráty.
Bytná skutecne vyssivá
prostitutku
a ideálem vetšiny
rostitlltek je státi se bytn)'mi nebo majitelkami
nocních podnikL!. Vetšina bytných
jsou skutecne
bývalé
rostitutky a mnohé z nich mají pokoje jen hodinové,
do nichž chodí urcitá klientela. Toto zamestnání
je nebezpecné, nebot policie je trestá vezením a eventuelne
predkládá prípad soudu, což koncívá potom hure pro
prechovavatelku. S bytnou se host obycejne nesetkává
a když, tu se bytná chová uctive ocekávajíc
zpropitné.
Prostituci zprostredkuji
v Praze i revuální divadla,
kde jsou angažovány
»girls« za 10-15 Kc denne a
kde sice reditelství podniku na venek co nejvíce chrání
dobrou povest, avšak je ochotno dáti výpovect »gir1«,
když nepri jme po predstavení
pozvání denního hosta
podniku. Zde je ovšem veliký rozdíl mezi music-hally
a západe a revuálními
scénami u nás. Vetšina »gir1s«
se takp prostituuje
a zdravotní
prohlídky,
jež by se
ovšem 11esmely obcházeti, by tu byly rozhodne
na míte. Stálí hosté techto divadel, pokud disponují
autoobily, 'ozí »gir1s« pravidelne
po predstavení
na
Zbraslav. Gáže »girls« odpovídá
celkem asi gáži bardám a jejich celkové sociální postavení
je asi totožné.
V prostredí takto vytvoreném
se formuje duše pražké prostitutky.
K tomuto zamestnání
pricházejí
dev-
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cata pomerne mladá a prechod z období snll a tužeb do
reality života prostitutky
bývá pro ne velmi krutou
psychologickou
metamorfosou.
Prostitutky
velmi casto
hrají, ale nesmejte se jim, když plácou. Pierre Louys
krásne to rekl v »Aventure
du roi Pansole«:
»Ženy
jsou patrne proto na svete, aby byly velmi neštastny.
Když prostitutka
zacne plakat zdánlive bez jakékoliv príciny - pravím ti, že ví, proc pláce ...
Je to
Vroto, že si zahrává s láskou, která jí neprestává
unikat. Je to proto, že mezi dvaceti muži, kterí se jí hnusí, je jeden, kterého miluje a který má jediné prání:
opustiti ji co nejdríve.
Je to proto, že není smutnejší
a namáhavejší
komedie nad lhaní nejjemnejších
citu.«
Ani lesk ani bída neuspokojuje
kurtizán.
Jejich mozek
reaguje myšlenkami
na vše to, co absorbovaly
smysly.
V jejich mozku se rozkládají
vjemy a budují fantasie.
Praví se, že ,prostitutka
nikdy nemiluje.
Uvidíme,
co
o tom ríkají prostitutky
samy.

Veda

,

a prace

T. B. Rice:

Pokorné hrdinství bakteriologu,
Bylo asi velkolepé být rytírem v dobe
krále Artllše, ale moderní rytír má více
odvahy, méne pozlátka a vyšší cíl, ..
V dávných dobách bylo stud~llm ,chorob a urcení príci:'h
epidemických nemocí romantickým dobrodružstvím. Lidé verili, že epidemie jsou následky zemetresení, priblížení se komet
k zemi, slunecních skvrn, lijáku, povodní a jiných neobvyklých prírodních úkazu.
Nocní vzduch, otravné výpary z bažin, zápach stok, stojaté
vody, morové rány, premíra vegetace, blízkost hrbitovu, a jiné
podobné nemožné veci byly diskutovány s úplnou vážností
jako príciny chorob. Ve Vuli boží a v Ruce Prozretelnosti
skládány obzvláštní nadeje.
Ale romantice, jíž bylo obetkáno studium nemocí, nastaly
špatné casy. Nejprosaictejší z ved, bakteriologie, nahradila
astrologii diagnostikou a prognostikou potravy. Nedíváme sc
už k hvezdám ani se neptáme orákula; místo toho zkoušíme
kultury krve, výkaly, pitnou vodu, mléko, cokoli jiného, co
muže být duležité; a dostává se nám výsledku, které už neco
znamenají.
Estéti jiste by odvraceli své jemné nosy od mnohých vecí,
které dnešní lékari delají, ac mnohem radeji by treba debatovali a Keatsovi nebo blouznili o posledním predstavení v opere. Ale krásné, bílými kachlíky obložené koupelny vyJ~ikly
jen pod podmínkou, že, kdosi jiný byl ochoten se zajímati o tu
odpornou vec, jež se nazývá stoka.
Vezmeme za príklad škrkavky, Po léta jsme prihlíželi k ubohosti bílé racy v Jižní Americe, jak se úplne nicila a stávala
bezcennou, Ale zatím doktor Ch. Wardell Stiles studoval po
dlouhá léta výkaly, pomyslete, výkaly techto ubohých národi'l,
až konecne našel prícinu jejich trápení. Byli nemocni, ve svých
útrobách meli bezpocetnc jemných cervícku, kterí jim ssáli
krev a otravovali je.
Dr. Stiles sledoval vajícka, tak jak se nalézají ve výkalu, až
do chvíle, kdy se z nich horkem vylíhl cerv a našel si cestu
do jiné obeti. Obdivuhodný kus práce! Práce nedocenitelné
h6dnoty k prospechu lidstva! Nemoc škrkavkami zpusobená je
nyní prekonávána, protože vychovaní a vzdelaní lidé jsou
ochotní zkoumati exkrementy onech neštastníku,
aby mohli
zjistiti jsou-li zamoreni parasitem. Príjemná práce? Oh nikoli,
ale opravdu nezbytná·
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Tyf byl zván tuláckou nemocí, žalární nebo hladovou horeckou, protože se nejvíce vyskytoval
v nejnižších vrstvách
spolecl~osti. Jemným lidem by se jiste hnusilo, kdyby meli co
ciniti s podobnými
vecmi,; ale R.icketts a Prowasek
odkryli
zárodek. Na neštestí
oba tito.Jidé. zaplatili žtvotry výsledek
svých badání, jako praví mucedníci vedy. Vyzkoumali,
že zárodek prenáší s nemocného
na zdravého
cloveka obycejná
šatní veš.

prícinu choroby, meli jsme nekonecne více zdaru pri zachránení žívota nemluvnat.
q" Ne k dQ musí vykonat tu špinavou práci, ne k d o se ne·
smí bát d;;p.inavýtuJ rukou, odporných vuní a hnusné podívané;
n e k d 0 se múSí' zblízka a pozorne nakláneti nad tuberkulosním chrchlem a tyfovým výkalem nebo smrdutým hnisem; n ek d o musí tráviti svuj život studiem stok, aby vyzkoumal, jak
by je nejlépe zarídil, nekdo musí studovat život much,' když
jsou vajícka a larvy nalezeny v mase a rozkládajících se hniKdyž tyf nicil Srbsko
za poslední války, byla nákladem
lobných látkách. Propu]cením
se~ k temto špinavým úkolum
mnoha millionu dolaru organisována
expedice a vyslána
do
prokázali tito muži svým bližním nekonecne lepší služby než
této zeme. K cemu? Na záhubu vší. Znicila vši, a tyf brzy
ustal. Krížácké výpravy
kdysi byly vysílány
na potrení neleckterý nositel pyšného jména v historii.
verících k znovudobytí
Svaté Zeme; tato moderní križácká výZvykli jsme dívati se dolu pri hledání prícin nemocí; nyní
prava šla, aby znicila vši a dobyla svatého zdraví.
díváme se všude: do, pod a s k r z. Všechno vysoké a obzvlášte nízké je podrobeno nejbedlivejšímu
zkoumání.
Cerná smrt rádila nad Evropou a skosila miliony obyvatel.
Pryc s temi casy, kdy bylo náboženskou
povinností jísti špiNekonecné
modlitby a nárky byly vysílány
k nebi, ale epinavé veci a umírati v sladké resignaci. Symbol dobroty a odedemie pokracovala;
všechny možné nadprirozené
výklady byly
vycerpány,
nikdo však nebyl tak moúdrý,
nad onou nepatrnou,
nejnižší vecí.

aby

se pozastavil

V poslední dobe však vedátori
shledali, že je to choroba
prenešená z nemocných
kry s na lidské bytosti štípnutím blechy, a je proto nyní snadnejší kontrolovati
nákazu v krajích,
kde muži i ženy mají dostatek rozumu a pokory sebe ponížiti,
aby mohli chorobu zmoci. Nyní se nesou modlitby za vysvo-·
b.ození od zla epidemie slovy bakteriologu
a vyjadrují pevné
a uctivé presvedcení,
že Buh svými zákony pomuže tem, kterí
si dovedou pomoci.
Žlutá zimnice, postrach jihu, byla pricítána jakémusi záhadnému miasmu,
nalézajícímu
se v nocním
vzduchu,
Reed,
Carrel1, Agramonte
a Lazear
usoudili; že spocívá v daleko
méne romantické
prícine,
totiž, v bodnutí
komára.
Tito
lidé a nekolik. vojáku - dobrovolníku
snažilo
se nakaziti
jakýmkoli druhem necistoty,
pocházející
z mrtvých neb umírajících lidí na žlutou zimnici. Spali v pyjama nemocných,
pred krátkou dobou zemrelÝch, leželi na polštárích
a prosteradlech znecistených
krví a výkaly umírajících
lidí. Bylo to
jiste odporné, ale oni to ucinili z lásky k lidstvu. Neonemocneli
však.
Uložili si tedy dobrovolne
nechati se po štípati 04 komárú,
o kterých vedeli, že se pásli na telech lidí nemocných
žlutou
zimnicí. Nekterí z nich se nakazili a trpeli príšerne. Dva zemreli jako mucedníci. Zemreli, aby druzí mohli žíti.
Nedávno spolkl dobrovolne
lékarský
misionár tricet odporných cervÍkovitých
parasitu, vynatých z lidského exkrementu,
jen proto, aby se nakazil nem.ocí, pro niž není ješte opravdu
úcinných léku a aby v laboratoriích
Spojených státu mohli na
nem lékari studovati. A slavný John liunter, cast.o zlomyslne
podezrívaný
jako špatný clovek, který se dobrovolne
nakazil
pohlavní chorobou, aby mohl poznati, zda syfilis a gon.orhoe
jsou dve zvláštní nemoci nebo spíše dva ruzné typy téže choroby.
Ross šel do nejnebezpecnejší
cásti Indie, aby tam studoval
vztahy
mezi malarií a komáry. Nakazil se malarií a težce
onemocnel, .ale odolal velikému utrpení a prekonal nebezpecí.
Konecne nalezl komára, po nemž se pídil. Dokazuje to duležitý
fakt, že komár nosí v sobe zárodek malarie.
Na techto
solidních
základech,
položených
techto a jiných hrdinu, kterí sebe ponížili, aby
zlo, byla vystavena
velká lékarská
veda.

na životech
bylo zdoláno

Pred dvaceti
lety umírala nemluvnata
»jelikož neúprosná
ruka Smrti vyrvala
nHnÝ kvítek z matciny náruce« - nyní
ale víme, že deti umírají na dysenterii,
jelikož jsou nakaženy
zárodky nemocí prenešených
necistotou, mouchami, špinavýma
rukama a potravou. Od té doby, co jsme se naucili dívati se na
stolici a na hnuj místo do nebeských
vÝšin, abychom nalezli

vzdanosti
do rukou božích není už ve zkrížených
rukou na
prsou, passivne ležících, velmi casto špinavých, ale v sevrené
pesti, s mýdlem, kartácem
a klackem po ruce. Klobouky dolu
pred minulostí, ale kabáty dolu pro naši budoucnost!
V dobe, když kvetlo rytírství,
táhl galantní hrdina v celé své
nácdhere, aby bránil slabé a pomoc potrebující. V skvouCÍm
brnení, v šate se znakem, ve své svítící helmici, vypnutý a
pyšný skýtal skvelý pohled na vzpínajícím
se ori, když oštepem a mecem šel zabít divokého kance nebo chrániti bezbranné princezny - ty krásné, ovšem - proti zákon neuznávajícím raubírum, kterí zaplavili zem.
Nosil na srdci kader, darovanou
mu na :památku svetlovlasou kráskou. Dával svuj život v sázku pro její úsmev nebo
rukavicku. Šel hledati svatý Oraal, pomoci chrabrému Richardovi nebo potríti nicemné neverící.
Nebesa, jak musilo býi
velkolepé býti hrdinou v onech dobách!
Moderní rytír je prosaická bytost, trávící své dny nad kulturami bacilu a zkumavkami,
stále jen hloub a hloubeii pronikající do zákonu prírody tak, jak je nalézá v necistote a nemocí zamorených
látkách a denne kladoucí nové nadeje pod
svuj mikroskop,
snižuje sebe k pozorování
tech odporných a
nepojmenovatelných
vecí mimo vší, štenic, much, blech a cervu. Avšak dociluje výsledku!
Nehledá Svatý Oraal" ale svetejší vec: pravdu. Neleká se nalézti ji kdykoliv a kdekoli. Nechrání jen nekolik lidí od imaginérního nebezpecí,
ale miliony od skutecného
nebezpecí, a je
to casto jen malý, šedý clovek s brýlemi a sehnutými zády.
Vysoko nad necistotu v jeho zkumavkách
zdvihá se predstava zárivé krásy. Ani špína nebo hnus, ani posmech, ani nemoc, ani sami nebezpecí smrti neodstrašilo
jeho heroickou duši
.od nejvyšší predstavy,
totiž: premožení nemoci.
Svet jest již daleko cistší, krásnejší
a bezpecnejší a jiste
i lepší, nebot se našli lidé, kterí sebe ponížili, aby zvítezili nad
zlem.

Povolání

a záliby.

Dorost:

O jedn0!D sportu, který se ješte neujal.
Ríkává se o lidech s omezeným duševním obzorem,
že nevidí dál než do Chuchle. Ale at už se to ríká
nebo ne, rozhodne to není pravda, nebot je málo tech,
kterí do Chuchle vubec vidí. A když vidí, pak jest
to pouze na akáty porostlé kopecky a uprášenou silnici, plnou aut, která vede k hostinci, ale o tom, že
nekolik kroku od nádraží je jedno z nejhezcích zá-
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odišt, kde lze ztráviti príjemné odpoledne, má málodo potuchy. Dokonce jsem presvedcen, že když by
ejaký sportovec takového nedelního výletníka z Pray na to upozornil, setkal by se bU!cl''{snaprostým nehopením nebo s hrubostí, odt'ivotinovano'LlJ tím, že
»švindle« podporovat nebude. První plyne z naosté neinformovanosti, druhé z informací špatných.
eklam Jockey-Klubu všimne si asi jen ten, kdo byl
o dostihy už získán, v novinách pak - ackoli se
možno docísti, že zápas S. K. Cicenice versus
rebenice dopadl 5: I, ponevadž brankár Bláha byl
labý a ha1fbeck Cicenic hrál ostre == sotva kdy se
najde nepatrná zmínka o nejvetších událostech v dotihovém sportu. V Ces k é m S lov e bylo pri' jedné príležitosti hraní na dostizích vypocítáváno mezi
nejvetšími nerestmi, nadáváním pocínaje a výrobou
whisky konce. Ve filmu chodí na dostihy obycejne
intrikán a v románech jsou líceny dostihy jako záležitost podvodníklt, pri níi jsou týrána ubohá zvírata
(na pr. Sinclair). Cituji na ukázku z A. J. Kuprina:
»Finish je posledních sto sáhu pred cílovým sloupem.
Kun je musí probchnouti nejvctší rychlosti - za 810upem
mllže treba pojít. Finish je nejúplnejší,
maximální napjetí
sil, a aby vymackali z kone finish, trýzní jej bicem do
krve ... A když je finish vymackán
a herka padla se
zlomeným vazem a prc1ámanýma nohClma - vezmi ji cert,
není už k ·nicemu.«

Kuprin je realistický spisovatel, ale tohle realistické
rozhodne není. Velmi zrídka se stává, že jockey s sebou vubec na kone bic bere a že by tímto bicíkem dovedl koni dokonce preraziti vaz a zlámati nohy - to
je už naprosto nevídané. Také rádi bychom videli,
co by tomu asi rekl majitel kone, kdyby pro jeden
dostih mu znicili »herku«, jejíž cena jde do desítek
až set tisícu. O tom však prLtmerný ctenár asi neuvažuje a tak odnáší si myšlenku o hruzách dostihL1.
Tam, kde jsou již dostihy necím vžitým a samozrejmým - a to je tam, kde dostihy mají svoji tradici,
které naše ješte nemají - takové povídacky již neplatí, a lepší novinárskou službu vynutí si již desetitisíce návštevníku, kterí putují na turf. Ale u nás
nalézá predsudek stále ješte dost úrodné pudy. Jiný,
práve tak planý predsudek, je proti sázce na dostihách. Sázka a dostihy nejsou ješte totéž, dostihy se
bez sázek také obejdou, a sázet se dá také jinde než
na dostizích. Francouzský humorista Fouchardiere
vypráví na pr. o tom, jak žáci jednoho gymnasia sázeli na to, který profesor vyjde nejdríve z budovy, a
vypravování o tom, že ve Spojených Státech se sází
na volbu presidenta, je až príliš otrepané.
Jinému se zase zdají dostihy sportem aristokratickým, a zapomíná na to, že po válce se mnoho zmenilo. Ve Francii tvorí zdrcující vetšinu návštevníku
dostihu povestní pelousardi, složení z vrstev drobných
živnostníku a úredníku, v menších mestech i z prot)'ch venkovanu.
Ale proc tedy vlastne tak hájím dostihy? Protože
i zasluhují trochu méne pomluv a více návštevníku.
Tebuduse zde šírit o jejich hospodárském významu
- ten pro obcana, který se chce bavit, sotva padá na
jhu - ale poukáži prece na dve veci. Je to predne
ánek Ing. Tichoty v Ceskoslovenském Zemedelci a
.1 druhé vyzývám
všechny ty, kdo tvrdí, že dostihy
,sou »vymackáváním sil z herek«, aby si povšimli,
Jak vypadá kun v kraji dostihu a tam, kde dostihy
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nejsou. Ale dostihy nezušlechtují jenom kone - pusobí i na své návštevníky.
Naucí trošce optimismu
i lehkomyslnosti, ale i vytrvalosti a výsmechu pro neúspech. Naucí milovat sílu a boj a uznati cestnou
prohntt.n V tom jsOu.,dbstihy život v malém. Ale práve
proto asi nenašly j e š t e pochopení u našich .lidí, pro
které znamená prihlížení sportu hádky a pranice; tech
ovšem na závodišti nenajdou.
Pravím »ješte«, nebot verím, že Chuchle naplní se
jednou práve tak, jako navštíveny jsou nyn.í Longchamp nebo Epsom a vítezství takového Valcika bude
aklamováno stejne jako úspechy proslulého Epinarda.
V tom práve se jeví mtlj optimismus dostihového
sportovce.

Poznámky
Kdo je vineu? Agrární
vaném 28. ríjna, jízlive

»Venkov« si v clánku, venozarozumoval. A sice takto:

})Vlastne tedy nic více než kamenná deska v klubu republíkánské ~trany hlásá v prítomnosti,
že v den vrcholného dne
(ten styl: v den dne!) národních dejjn, v prvý den svobody 28. ríjna 1918 veden byl národ peti muži. Jména
jejich nezdobí žádný })památník odboje«, jejich obrazu neuzríme ve verejných
místnostech,
ani na školních zdech,
prácí jejich [Jecení prozatím žádná oficielní publikace. A
prece jméno Svehlovo, Rašín<No, Stríbrného,
Soukupovo a
Srobárovo je nerozlucne spiato s historií dne národní svobody.« })Verni svému s.libu, nemluviti o vlastních zásluhách,
zustanou mimo Sltped oIficielnÍch i neoficielních
oslav dne;
národní svobody.«

A již dríve upozornoval »Venkov«,
že z mužLl
28. ríjna odstaveni Rašín a Stríbrný, že i Soukup je
;:atlacován muži jinými (pikantní je, že neuvedl sobe
nejbližšího Šrobára) ...
Vzpomenme, jak také Dyk,
Kramár a jiní si stežují, že málo je psáno O domácím
odboji, že ten je málo znám,. zatím co zahranicní odboj
má již svoji obsáhlou literaturu? - Veru, to je nám.
všem divno. Ale kdo je vinen? Což nemají domácí
hojci hlavu a ruce, aby sami napsali, co ve válce delali
oni a jejich spolubojovníci? Jak~7m právem cekají, že
jim to napíší jiní, dokonce snad zahranicní pracovníci,
kterí prece sami chteli by se pouciti o tom, jak vypadal odboj a revoluce doma? Což nedovede dr. Kramár
napsati dílo »Moje úcast ve svetové revoluci«? Nac
tedy ty nárU:y? A dokonce, proc tak naríkají »mužové
28. ríjna«? Kdo je nutil dávati si slib, že nebudou
o událostech psáti, a kdo jim brání, aby své zásluhy
nezjevili? Jaký, prosíme, smysl to má, že ze své viny
delají zbran proti jiným? Snad trochu tuto záhadu
osvetluje ona kamenná deska, na kterou národne demokratický historik poznamenal lapidárne:
»Touto místností krácely dejiny. Zde, ocekávaje zhroucení Rakouska a pripravuje
ceské osvobození, zasedal Národní výbor. Zde v den triumfu, 28. ríjna 1918, ujal se
vlády ceské zeme. Zde naplnilo se s,lQIVo Komenského:
»Vláda vecí tvých se k tobe vrátí, lide ceský!«

== Zde zasedal Národní výbor, o c e k á v aj e zhroucení Rakouska ... Clovek neríká, že to nebylo moudré
cekati, ale chápe, že o tom nelze psáti epos. Vetšina
mužu, pro než »Venkov« láme kopí, je živa a u moci.
Nuže, at vydají publikaci o své cinnosti a o tom, »jak
to bylo«. Nemyslíte?
B. H.
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Feuilleton

Pryc se zrádci proletariátu!
Pryc IS vykoprovolání:
»Všem
risfovateli! Pryc s lichvári! Af žije mezinárodní jednotná fronta
proletariátu I Pro uznání Ruska de j ure! V boj až do úplného
vítezství !«
Vorel Rudolf, žák II. ;fr. školy mešt.

Karel Polácek:

Dopisy komunistické školní mládeže.

I

»Deti Pište
ve škole 1«

nám o. svých príhodách a príkorích
Detská besídka Rudého Prava.

, I.
Sbudružská
redakce! N 3. Vaše vyzvání chápu se péra, abych
Vám oznámil, že stal jsem se predmetem trídní zaujatostí
našeho ucitele pana Soltyse, který se vybarvil jako pochop mezinárodní vykoristovatelské
buržoasie, nebot jsem byl tímto. náhoncím kapitalismu
ponechán po škole, že jsem napovídal, ackoliv to pravda nebylo. To je obrázek rádení trídní justice v naší
tríde.
Štepánek Václav, žák III. tr, školy obecné, chlapecké.

Dopisy

,

2.
Buržoasní hoši v naší tríde se onehdy vychloubali, aby ukázali,
"že jsou neco lepšího, než delný lid. Nejaký Fraenkel, israelita,
se chlubil, že mají v kráme tisíc lahvicek a v každé je likér
jiné barvy. )}To nic není,« pravil Samec František,
který sedí
v lavici za mnou, »ale náš tatínek má vysoké boty a v nich má
zašitou vrzavou kužicku, a pan Pudil chtel, aby mu ty boty
prodal, ale on je neprodal.« Já jsem to slyšel a un:ínil jsem si,
že je zabanbím. - »To je toho,« rekl jsem, »ale našemu tatínkovi ssaje kapitál mozoule.« »Kde?« tázali se zástupci
je tam
buržoasní
trídy. »No,« povídám, ),V to.várne. Tatínek
soustružníkem
kovu.« Hoši me prQSili, abych je tam zavedl,
nebo( by to rádi videli. Ale já jsem jim rekl, že nezamestnaným
je tam vstup zakázám
Kodet Josef, žák V. trídy.
3·
Zasílám Vám obrázek podareného sluhy Kristova. Jeto
náš
káta, jenž je tlustý a nábožný. Má takový hlubo.ký hlas a ríká:
»Vy holomci hríšní, jestli budete házet na.<;linené kulicky z pijavého papíru na strop, tak nevejdete do království
nebeského,
kdybyste se rozkrájeli.«
Jednou jsme si umínili, že jej pozlobíme. Pootevreli jsme kohoutek nad umývadlem a jak voda
kapala a narážela na plech: »kap-kap-kap«,
tu se káfa rozzlobil a zvolal hlasem velkým: »Který ulicník toto. ucinil, jest
vnh, zlodcj a lupic z rodu Amalekitských.«
My jsme se smáli
a Pokorn~ p0'vídal, že klerikálnímu
kohoUltu narostl hrebínek.
Musil Alois, žák I. meštanky.
4·
Mantínek Vojtech žaloval 'panu uciteli, že jej nekterí žáci
straší. A plakal. Pan ucitel pohladil jej na hlave a tázal se, cím
jej straší. »Qni ríkají,« povídal Martínek, »že když nebudu jíst
po.lévku, že na me prijde DedrasboL«
- A kdo je to Dedrasb0'r? táže se pan ucitel. - »To. prý je zlý carodejník, který strká
neposlušné deti do pytle a odnáší je d0' svého príbytku, aby je
tam pozrel. A když nebudu chtct spát, že si me vezme vývýkomstr, který má tak0'vé velké vouvy a strašné oci; a že je
ješte h0'rší, než Ženodel, který je ukrutný kouzelník, jenž nosí
m.oidré rukavicky a má žluté uši.« - Ale pan ucitel ,se usmál
a pravíl: »Nikoliv, Voj"tíšku, nedbej na tyt0' reci. To nejsou
žádní carodejníci,
ale instituce,
které bojují pro príští lepší
rád a: osvo.bození delné trídy.
Pavlica - Ferd., žák. 1. tr. ob.
5·
Musím Vám aznámiti, že muj otec je sprezenec kapirt:álu,
neb o.n odepnul pásek a velmi me ztýral a to na denunciaci
ucitele Letovského,
jenž mu poslal cedulku, že ve škole jsem
nepozorný a skotacím. Nazval jsem za ta svého 0'tce probuzeným
svedomím, jež ochotne staví se do ;služeb diktatury buržoasie
usnesli jsme se, že utvoríme radu školské,
a delá jim žoldnére.
nekompromisní
a revolucní
mladeže,' abychom odrazili
tento
zavilý útok mezinárodní trídy vykoHst0'vatelu a jejich ochotných
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Vážený pane redaktore!
K clánklllTI p. Casia »Galerie advokátu« bych chtel neco dodati.
Právo a právnictví
jest obor pusobnosti advokátu. Nejprve
proto ncco o právu. Právo jest takové recište pro život urcité
.spolecnosti. Brehy jeho, tof záko.ny. Zákony jsou soudy negativní vymezují lidskou svobodu. Zákony, tOf forma a obsah této
formy jest život.
Aby život mohl býti formován, musí býti vymezena ona skutecnost, onen výsek života. Toto vymezení deje se pruvodním
rízením. Skutecnost se reprodukuje
pred soudem dllkazy a zanáší do SpiStl. Tento záznam jest pak podkladem pro právní
cinnost soudu. Stará zásada »co není ve spisech, není ani na
svcte« jest do dtlsledktl platna. Ne skutecný život, nýbrž jenom
jeho reprodukce, dukazným materiálem provedená, jest podklad
pro konání lidské spravedlnosti. Pr.'tvní úsudek o této reprodukci
prenáší se na skutecný život a tento se podle tohoto formuluje.
Druhým
takovým
pravidlem
našeho rízení jest, že soudce
tvorí právo. Advokát
stává se potom jenom režisérem své
strany. Snáší prukazný materiál, padává obraz oné skutecnosti.
Jest znalý zákonu. Proto prokazuje
soudu jenom to, co jest
pro jeho stranu prospešné. Jest v soudním rízení tím, který
prináší život do neho. Trestním
rízenim, aby byla objektivnost
co nejvíce zarucena, jest odejmuta advokátu možnost dovedeti
lSe o prukazním
materiálu
dríve, dokud žalovaný není dán
v obžalobu. Tato zásada jest provedena tak dtlSledne, že nesmí
o samote s obžalovaným
mluviti. Obhájce potom muže obraz
jeno.m doplniti a prirozene
dopliíuje ho co nejprízniveji pro
svého klienta. Toto jest rtak zvané hájení.
Soudí potom clovek, to znamená, že nesoudí jenom rozumem.
Kdyby tomu tak bylo, znely by rozsudky všechny témer stejne.
Cinnost soudce není tak jednoduchá,
jak mnohé pravovedecké
názory by chtely dokázati. Není to jenom prostá subsumace pod
zákonná ustanqvenÍ. Život a lidé jsou mnohotvární.
A vzdor
všemu zjednodušování
a prostredecnosti
rízením soudním, pronikne mnoho z neho až do soudní síne. A pak všechny teorie
právní musí prizn::uti existenci tak zvaných právních mezer. Tyto
mnohdy jsou vetší, než zákonná us,tano.vení.
A soudce soudí hlavou i srdcem. Promlouvají v nem pri tom
osobní sympatie, zvyky, názory filosofické. náboženské a trídní.
(Jinak bude souditi krádež soudce vyrostlý z chudého prostredí,
jinak soudce ze zámožného. Jinak ve sporech O rozluku bude
usuzovat so.udce vyrostlý v meštácké spolecnosti, jinak soudce
pocházející z rolnických vrstev.)
V soudní síni se vyrtvárí o.braz. A tento obraz soudí soudce.
Podle ncho pro.nese úsudek, jaký má býti život. Advokát je
režisérem.
Vidí pravidelne hloub, vidí tam, kam soudce málo
kdy vidí a kam videti nemusí, a kam, kdyby videl, neodvážil
by se ani vyné,sti soud. To vše vytvárí duši advokátu. Duši
n::Lprosto odlišnou od soudcovské. Jest to znalost skutecného života. Advokát jest v neustálém boji proti zákonum. Jest neustálým hledacem spravedlnosti.
Predstava
spravedlnosti není
nic konstantního.
Každý clovek rriá svou naprosto mnohdy odlišnou predstavu od predstavy jiných lidí. Touto predstavou pak
se má mnohdy advokát
ríditi. J es.t tím, kterému jest vždy
ukrivdeno, který vždy brání proti spolecnol'ti. To vede u vetšiny k horkosti
yuci spolecnosti
a zrízení. Vede to rovnež
k vytvárení dvou dušÍ. Jednal z nieh jest pro stranu, a druhá
pro neho samotného.
V dokonalé úcte oddaný
Napajedla, dne 4. listopadu 1926.
Dr. Horák Alois.
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píše o našich knihách
Lyrikovo dozránÍ.

oš Vlcek: »Jenom srdce«. Básne. Vydal s doslovem Mil.
]irko ve »Zlatokvetu«. N akl. Fr. Bor o v Ý v Praze, 1926.
Stran 84, za Kc 30'-.

I.
Posmrtne vydaná knížka Vlckovy lyriky, »Jenom srdce«, budí
, jólk rychle dozrál tento básník, k nemuž byl osud velmi
pý, k hutné lyrické melodii, k bohaté osudové zkratce, k cisté
se zpevní formy. Tesne pred smrtí stala se s Vlckem velká
ena. Všechno to, co v nem kvasilo rozkladného
a protineho, slilo se v cistý tvar citové lyriky; všechno to, co se
alo melodickému zvládnutí, promenilo se v pramen opojné
'cké melodie; krecovitá posa odbojníka samoty, v níž Vlcek
vystupoval, zmizela a promenila se v hluboce lidskou, prO'• plne prožitou osudovou realitu težkého marnení, z nehO'ž
vá písne velikého lidského utrpení; a zmizela také falešné preání revolucních motivll a forem, nádoby sociální obecné
ení pro davy: v poesii sbírky »Jenom srdce« mluví jen trpící
vek a utrpením dozrálý básrnk.
U nás pravidelne lidé dlouho zra,jí. Je u nás už severní slunkc
pod ním ·sládnou št5.vy až na podzim. Míváme horké a kousavé,
ricné a revoltující jaro a míváme vlastne málokdy tichý,
Ý podzim. U nás lidé rychleji
zrají teprve predtuchou smrti.
e to smutná, tuze smutná kapitola. A velmi pravdivá.

II.
Bartoš Vlcek byl básníkem touhy. OsudOlVé to vlny. Nikdy ne·
onejšené, vecne zjitrené, neustále palcivé. Vlcek byl, protože
žil. Bylo mu toho tolik odeprena v živote, že touha byla mu
anickým životním projevem. Byl ·to hlad po svete, po meste,
živote, po možnosti uplatnení. Vzpomínám na Vlckovy zlé
isy, které nám psával do Brna a do Prahy. Byly to epištoly
oveka v zapadlém meste živorícího k lidem, k nimž byl 06ud
'\ostivejší a dal jim možnost plnejšího
života. Jaká touha
této možnosti a jaká zurivá bolest nad marností této tO'llhy.
yslím, že Vlcek byl tak trochu flagelant. Miloval touhu. Ne·
i10val jejího na.plnení. Odpíral si je casto. Úmyslne sí ochu·
val život. To aby neztratil nikdy ostruhy touhy, vedoucí hc
d rovinu života, jejž žil. Bez ní byl kusem trpného masa,
chopného už odporu, vášne odboje. Vlcek musil ostríhatí
touhu jako plamen svého žívota, své víry, své tvorby.
Na starší Vlckove Iyrice se ukázalo názorne, že touha je da
jský dar pro básníka. To proto, že mu zabranuje v nejkontnejším prožívání životní reálnosti, že ho rve od faktu, od
ibezných okamžiku životních, od vecí a lidí, s nimiž žije, a štve
o do vzduchoprázdna. Realita a touha se dost dobre nesnášejí.
ouha, je-Ii tak universální jako u Vlcka, nesnáší reality, poá ji, anebo z cásti ji neguje. Tento
svár mezi realitou a
ou nicí také lyrické formování, nebot rozbíjí jednotnou caso.
torovou vis i ve dva konkrétní
živly, jež jen v rídkých
vecených chvílích upoutá mocným zažitkem v jednotný ly'cký organism.
»Jenom srdce« je vykoupení, nebot jc to lyrika samé, naledy rozdychtené lidské bunky, jev si sebe sama uvedomuje.
ealita lidského toužícího a trpícího srdce jetu
proste výchoiskem lyrického formování.
Jeta
lyrika mussetovsky
subektivní. Trochu sebemrskacská. Ale pri tom lyrika cloveka, jenž
naposledy rozvíjí do jakési divné a smutné krásy a jenž žije
bou samým víc než svetem, ponevadž se chce co nejplneji vyoviti: »Ztracený syn, hledám v té poušti, jež se nazývá svet,
, mládí a své srdce anebo svuj hrob«. Svet je tedy pomalu
'minován z Vlckovy lyrické samomluvy:
na poušti žiješ jen
uší; všechno. co prichází k tobe z vnejšího sveta, transformuješ
palcivou visi, jež se rozžhavuje vnitrní neustávající
hO<reckou.
yslovit scbe tl(){ celá Vlckova touha v poesiích »Jenom
ce<<.Je to poslední touha po sebezachování lidské bunky, jež
ti blížící se zmar.

veren ti byl. A umíraje, ješte zvolat: Krásne jsem snil.« Ale
toto snení ukáže 6e marným - reálným životem: »Mandlové
oci, smutné oci, nechci vás, nechci vás mít. Nemohu pro vás,
smut1~é oci, v daleku mrít.«
Pak to roste výš. Vlcek tu má krásnou »Písen vecné touhy«,
v níž si uvedomuje,
jak jeho touha má hluboký, krestanský
základ: >~J dem, smutní rytíri, ze ctyrech sveta stran (ta, písen
navždy bude boleti) pochopit nepochopitelné, podržet nepodržíte1né: vecnost.« Tehdy se clovek mení v tuláka: »... a srdce
teká smutno, nejisto pO' svete širém s místa na místo a stále
hladovo.« Touha se stává hladem duše, jež chce nekonecno:
»a dálky volají a dálky lákají ... « nebot krása není v touhy
splnení, krása je jenom v loucení.« Duše, poznamenaná chimérou
vecné touhy, nese v sobe prokletí. Je vecne samotná: »A uprostred toho života je me?;to nejvetší
samota, kde za barev a
zvuku orgií ticho te na kríž pribíjí.«
krása je mu braJllou,
»již do srdce ti osamelost vchází.« Nekdy si Vlcek uvedomuje,
že je s temito touhami a disposicemi »podivné nedorozumení
dneška<<. To co potom prichází, je už tichý zpev zjitrenéhc
srdce, jež sedráno bolestí zpívá cire privátní a prece tak lidské
melodie konecného utrpení. Jsou vždy mužné. Jsou vždy srdecné.
A pravdivé.

I

IV.
Toto dozrání objevílo se i formou. Vlcek dorostl jistoty
í plachosti cisté písne. Vše nejlepší, co tu vyslovil, je zme1odi~ováno v písen, jež má casto tichou krásu a prostotu vy trysklého pramene. »Písen o domove«, »Svatební«, »Písen«, »Písen
vecné touhy«, »Písen u more<<. Zpívá to prameny uvolnené lidské
r.ehy, touhy, bolesti. Srdce zryté až ke dnu, rozdává se melodií.
Je v ní poslední vroucnost, poslední síla, poslední svetlo. Nekolik
rozlehlejších
skladeb, zvlášt z posledního oddílu knížky, treba
"Borovice na Krasu«, nejsou ješte zmelodisovány. Jsou to improkdyž j sou lidsky pravdivé,
visace, jímž se nedostalo dozrání.
odhalujíce
Vlckovu neschopnost
žíti ve svete, jenž se mu
stává vezením, v davech, jež rozbíjejí trídním bojem jeho srdce
na vrak; odha1ujíce ho jako štvance vecného neklidu, jemuž se
všechny veci mení v otazníky, jlSou to prece jen nehotové tvary,
jimž se nedostalo milosti opravdového
lyrického dozrání. Ve
svazku je však nekolik písní, jež patrí k nejkrásnejším
lyrickým
kreacím poolední doby: zde je opravdu jen srdce, melodie lidské
bolestné touhy, jež upomene na Tomana, Verlaina, Musseta.
Pod studeným
sluncem smrti dozrál Vlcek v opravdového
lyrika.
Fr. Co/z, Národní Osvobození, 4. X. 1926.
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III.
Vlcek dorostl k velké lidské uprímnosti a vzácné srdecn06ti,
je vzdálcno všechno koketování
a všechno mYtStifikování.
rení této knížky bylo mu velkým aktem lidské pravdivosti.
až naivní v této pravdivcsti:
odhaluje s prostotou, jež až prepuje, nejlidštejší hnutí duše. Jetu
touha po žene, již po·
ává a nikdy neosloví: »Nechci se zranit skutecnosti hrotem«.
e tu naivní chlapecké snení o marné touze po ženc s mandlo, a ocima v bílé tvári, pro niž by rád bloudil jako stredoý rytír ve svcte a v nem zemrel: »J en v náruc sevrit kone
Vll a pak mu v hrud vnorit zbran, pak ješte sevrít jeho hlavu,
fbit v skrán. A na zem kleknout, v dálku zvolat: Lásko, já
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