V' PRAZE 15. cervence 1926

znik adusledky restrikcního zákona
,

ašismus ve studentstvu
apitola o rozvodech
se mužeme ucit od Ameriky
v

,

umenl

na život

ZA·Kc2"-

JIRí BENEŠ

I

Prítomnost"

Sebrané spis)'

K. M. CAPKA.C80a

nezávislý týdeník

Práve vfšeJ L svazek:

vychází

SltÁCI A StABOŠI

ve ctvrtek dopoledrte

I'I/ezslvl

fy Fr. Borový v Praze -II.,

v nakladatelství

(Druhé
Stran

Ptedplntné

na rok Kc 100·-, na pul roku Kc 50·-,
na ctvrt roku Kc 25·-

vydání.)

282.

Dosud vyšlo
Capka-Choda

*

Kc 324'50,

císla po Kc 2·-

Kc 544'50

*

Ferdinand Peroutka
U všech

,

Tiskne Edvard Leschinger Praha 11.,624

verejné
i
velké

•-

-

stran

~••
soukromé>j

patrí

soubory:

~

~~::.-t

~

K. M. CAPEK·CHOD
SPISY
10 svazku brož. Kc 324'50, v polokož. vazbe Kc M4·50.

VÍTEZSLAV DÁLEK
SPISY
10 svazkl1 brož. Kc 125'-, v plát. Kc 175'-,
v

kuži Kc 250'-.

ŽATVA
SBÍRKA PUV. BELLETRIE
21 knill brož. Kc 645'-, v celopl. vazbe Kc 921'-.

M. JÓKAI
ROMÁNY
16 svazku brož. l~c24850, v cel opIát. vazhe Kc 360'50.

Též na splátkyl
Nakladatelstvi

FR. BOROVÝ Praha
knihkupcu.

u všech

a

JI.

'

-

-'I DNU..•
.,'NAŠICH
HISTORII
Si
ANATOLE

...
~
~

Cyklus a V PARIZI.
PANNA
Ila
111
nvIlr
akladatelslvl
vPOD
celoplátené
vazbcv za
Kc
60.
906
svazky
všech
JIAMETYSTOVÝ
Ne
O111
bsahují
románu:
4.
povlDKY
ctyr
SPISY
ANATOLA
FRANCE
JILMEM
- APROUTeNÁ
I<ni.hI,upectvích
vycházejí
dokonalÝch
II.
-"..'...
~t..I'
úprave
výzdobou
Prloíre.
brožovanÝch
zaPRSTEN
KcV
50.-.
na
jemném
orekladech
a krásné
Jako
5:
svazek
- A.
"í. vy.šlo:
\Chlebecka
'A'
PAN
BERGERET
za
Kc
BALTAZAR
12.,0.
FR. s BOR
O
Ý.
P
R
A
t1
A
ve
Tyto

KNIHOVNY
...•..
111

knihkupcu

a v nakladatelství FR. BOROVÝ,Praha

,

DO KIZDE

Kc 24'-

celkem 10 svazku spisu K. M.
o 3514 stranách.
Stojí brož.
v polokožené
puvodní vazbe

Za l'edakci odpovídá

v

Úvode/k -

tabyrint sveta

Jindrišská ul. 13, tel. *295-41, 312-34.

Jednotlivá

dobyté -

FRANCE

PfítomnosL
V PRAZE lS. cervence 1926.

Politika
k a dusledky restrikcního

zákona.

dr. Kramár rád vysvetluje svj"m prátelum i vet že on to byl, který prv)' prišel s myšlenkou
zamestnancu, ale lépe placených. Bohužel toto
ování je jedním z omylu páne Kramárových. Je
ravda, že dr. Kramár v mnohých svých recích
šlenku zduraznoval. Je také pravda, že veril a
své otcovství této myšlenky. Rekli jsme již
Žerecnická schopnost tohoto politika záleží v prvé
v tom, že verí všemu, co mluví. Ale vlastním
cem hesla málo zamestnancu, ale lépe placených
erální tajemník Svazu prum-:,-slníkú, pan dr.
0-

Ii

pana tIodáce mela význam ovšem pouze prvá
hesla. Druhá cást byla jen jakousi recnickou príu z ohledu na národní demokracii. Pro Svaz prúfku nebyla prvá cást pouhou frásí. Prumyslníci
li na vysoká verejná bremena a snažili se o jejich
ení. A stejne jako ve svých vlastních závodech reospodiUskou krisi jen nebo aspon predevším na
zamestnancll a vysokou režii snižovali zcela lineárotným zmenšením mezd a platu nebo propouštepersonálu, stejne se snažili o snížení platú ve verejslužbách. Pod jejich tlakem vynutila národní deacie známé prosincové zákony, ale celkem bez valzmenšení daní a dávek. Proto prišel generální tak prumyslníldl.s druhou methodou, t. j. se snížením
zamestnancu. Jde o to, abychom si uvedomili, že
m restrikcního zákona nebyl požadavek, aby zaanci byli lépe placeni, nýbrž aby jich bylo méne,
aby méne stáli. Prídavek o zamestnancích lépe plach byl pouze politickÝm prostredkem k prosazení
davku hlavního.
rzy potom, kdy dr. tIodác ohlásil, že Svaz prumyslbude se domáhati zlevnení verejné správy snížepoctu úredníku a zrízencu, chopila se jeho hesla
·ka. V prvé rade z duvodu úsporných. Obyvatelpretížené danemi stále casteji volalo po úspornoprímo se hrozilo, když mu politikové vysvetlovali,
sobní náklad presahuje padesát procent státního rozu. O osobním nákladu pak kolovaly povesti prímo
hané. Páni poslanci a senátori prohlašovali za
ní platy státních zamestnancu vše, co v rozpoctu
ylo výslovne uvedeno jako vydání vecná. I lidé, kterí
meli býti informováni, protože se dostali do parlatu jako odborári ( na pr. Pánek), mluvili stejne. Tak
. státne zamestnanecké platy byly pocítány platy
'stru, diety zákonodárcu, platy vyslancu, osobní nád na vojsko, diety atd.
a príklad i osobní výlohy, které vznikaly ruznými
ami clenu vlády, byly uvádeny v nákladu na státní
estnance. Lidu se vysvetlovalo, že služné, drahotní
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prídavky a pod. pro úredníky a zrízence ciní rocne pres
osm miliard, a lid, který nedostal do rukou úcetní uzáverku, aby se presvedcil, že uvádená cifra je prehnána
o celou tretinu, se prirozene desil. Mimo to prumerný
obcan má jakýsi odpor k státnímu úredníku. Úredník je
pro neho jenom pramenem nepríjemností. Predpisuje mu
dane a posílá na neho exekutora, ukládá mu nekonecnou
radu Ipredpisu o tom, co všechno nesmí, a zavírá ho,
když neposlechne, pro vyrízení ruzných záležitostí obcanových používá jakési tajemné úrední cesty, která
všechno jen zdržuje, zkrátka úredník delá jen nesnáze
a stojí pri tom tolik penez. Proto je dobre, když také
úredníka jednou primáéknou, zvlášte když pak sníží se
dane. Propaganda úspornosti na úcct státních zamestnancu mela prímo skvelý úspech.
Pak byly dú.vody pohtické. Vypsali jsme již jednou, jak
bylo zneužito restrikcl1lho zákona k osobní a pohtJcké
mste k protekcionárství, k sesilování zásady politického
klíce' a k lovení duší. Možnost zastrašiti úredníka, který
má tolik drzosti, že prozradí všeliké ty politické obchudky a obchody ve státní službe, a koupiti si v každém
úrade nekolik zamestnancu, kterí ze strachu o existenci
budou sloužiti více strane, než státu a umožní ješte více
tech politických obchudku a obchodu, nadeje na tuto
možnost sama o sobe by stacila presvedciti o státní
nezbytnosti restrikce tolik stran, že vetšina by byla
zajištena.
I mezi státními úredníky našlo se mnoho zastáncu
myšlenky, že je treba méne zamestnancu, ale dobre placených. Ne snad jen z duvodu hospodárských, t. j. proto,
že byli by pro myšlenku získáni ti, kdož se domnívali, že restrikce stihne nekoho jiného a že oni
budou temi, kdo budou lépe placeni. To samo by
nebylo duvodem' dostatecn)'m. Avša:k po prevratu dostalo se do státních služeb mnoho nekvalifikovaných,
témer pologramotných lidí, kterí byli tímto zpusobem odmeneni za své duvernické a jiné práce pro stranu, jak
jsme o tom psali v clánku o politickém klíci, a rada dobrých státních úredníku verila dosti nekterým politikum,
aby ocekávala, že restrikce zbaví úrad i úrednický stav
techto parasitu.
Konecne uznávalo se všeobecne, že je nezbytno, aby
už jednou prišel porádek do státní správy, a mnoho lidí
bylo získáno, když slyšeli, že restrikce je jen nutnou
soucástí administrativní reformy.
Rozcarování prišlo teprve, když byl predložen príslušný návrh zákona. Ale pak všechny námitky byly již
jen marným mluvením, protože politikové byli spokojeni.
Návrh odpovídal zcela jejich potrebám. Je vecí vedlejší,
co a jak potrebuje stát. Stranám a jejich reditelum predložená osnova vyhovovala a proto stala se zákonem.
Prudkému odporu organisací zamestnaneckj"ch se podarilo pouze, že do zákona byl vložen paragraf narizující vláde, aby »v Souvislosti s provádením úsporných
opatrení predložila Národnímu shromáždení návrh úpravy hmotn~'ch pomeru úredníku a zrízencu«. Trvalo však
více než dvanáct mesícu od provedení zákona a témer
osmnáct mesícu od jeho vydání, než byla druhá cást
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hesla uskutecnena. Naznacili jsme již, jakého danajského
daru se tím gážistum dostalo.
Není pravdepodobne nikoho, s kým bychom se neshodli v názoru, že administrativa našeho státu má nebezpecné nedostatky a že jedním z techto nedostatku je,
že republika musí míti príliš mnoho zamestnancu a že
práve z tohoto duvodu není možno, aby byli dobre placeni. Každý logicky myslící obcan - pokud není zákonodárcem - by asi souhlasil s mínením zamestnaneckých organisací, že je tedy treba zjednodušiti administrativu a reorganisovati ji tak, aby zamestnancu m oh I o býti méne. Nepolitictí státní úredníci se domnívali,
že zdravý rozum vyžaduje, aby napred byla uskutecnena reforma správy a aby snížení poctu osob, které
obstarávají její úkoly, bylo provedeno, až se zjistí, které
to úkoly nezbytne jsou a kolik zamestnancu je pro ne
potreba. Ale zákonodárci nenávidí logiku. Ve smyslu
svého reversu jsou služebníky stran a stranám daleko
více prospívá restrikcní nesmysl než obtížná a pracná
reforma správy, za kterou nelze koupiti hlasy a která
málo zajímá ty, kdož doplnují volební fondy.
Politikové se rozhodli provésti restrikci. Nikdo z nich
nemel ani ponetí, kolik zamestnancll by mohl býti propušteno, zda vubec jsou nejací zamestnanci prebytecní.
Nekoho proste napadlo zaokrouhlené císlo deset procent,
a zákonodárci tedy stanovili, že je nutno a možno propustiti deset procent úredníku a zrízencu. Naléhání na
urychlenou reorganisaci správy nemohli prejíti sice mlcením, ale zjednodušili si svuj úkol velmi, proste uloživše
vláde, aby zrídila komisi, která by se tím zabývala.
Dnes, devatenáctý mesíc po vydání zákona, nebyla komise ješte jmenována. Pri Masarykove Akademii práce
byl ustaven odbor pro reformu verejné administrativy,
který by mohl býti považován za instituci témer polooficielní, a vypracoval memorandum o hlavních predpokladech reformy, ale komise byla prohlášena za soukromou spolecnost a její memorandum bylo uloženo do zásuvky, kde nebude rušiti klid adresátu. Deje se to pravdepodobne v presvedcení, že je-li státních zamestnancu
méne, zjednoduší a zreformují si již nejak svoji práci,
aby na ni stacili.
Bohužel skutecnost je ponekud odlišná od toho ocekávání. Dr. Engliš byl nucen vynutiti si bez ohledu na
restrikci prijetí nekolika set nových úredníku pro berní
službu, aby zastavil rozvrat v berní agende. Jednotlivé
úrady prímo bombardují své centrály žádostmi o pridelení nových úredníku, ale nelze jim vyhoveti, nejen pro
restrikcní zákon, ale proste z toho jednoduchého duvodu,
že do státních služeb se nikdo již nehlásí. Druhá cást
hesla, žádající, aby státní zamestnanci byli dobre placeni,
byla provedena s takovým porozumením, že v dobe,
kdy každorocne pribývá nekolik tisíc absolventu právnické fakulty, není možno získati do státního úradu ani
studenta a ani za slib, že bude moci dostudovati na státní
útraty. Do státní správy prichází pomalu sice, ješte jen krok
za krokem, ale s naprostou urcitostí zmatek a rozvrat.
Pomery jsou horší než kdykoliv jindy. A nejhorší na
všem je .to, že není zatím nejmenší nadeje na zmenu systému. Stát má takové zákony, jaké má zákonodárce,
a zákonodárci jsou vždy takoví, jakých si zasluhují volicové. Systém se zmení, až volicové si reknou, že toho
mají již dost. Zatím však nic takového nenaznacili.

M1iloslav Ko'hák:

Fašism ve studentstvu.
1.

o fašismu bylo v tomto liste psáno již mnoho.
chceme se zmíniti o složce, která ve fašismu
úlohu v míre prekvapující - O' studentech.
Proc

jsou

fašisty?

Jej ich duvody a definice.

Fašisté se všeobecne vyznacují neprístupností
rozumovým argumentum. TatO' vlastnost je zvet
u fašistické mládeže. A pátráte-li po nejakých roz
vých dt'tvodech toho, proc jsou fašisty, vystavu'
nebezpecí útoku pestí, nebot fašisté praktikují své
»proti pesti pest« v zjednodušující transkripci »
myšlence pest«, a je težko, abyste své otázky f
lovali tak nestranne, aby otázaný neprohlédl v
úmysll'l. A podarí-Ii se vám vylouditi nejakou
ved, dovíte se, že jsO'u fašisty proto, že ve fašismu:
naše jediná spása, že jenom fašism nás zachrání
nemeckým nebezpecím (a to se formuluje ruzne, .
že fašism s Nemci konecne jak :se patrí zatocí;
cejne úlohu vykonavatele této trestající fašistickés
vedlnosti hraj,e dr. Kramár; jeden je dokonce faš'
proto, aby mohl v celé ceskoslovenské republiceml
cesky atd.). Dozvíte se ve forme ješte rozmelnen
obvyklé fráze fašistických recníku. A cítíte, jak,
nášena mladými lidmi, je to argumentace neživá,
stará, prejatá od vudcu, kterí se nezmohou na nic
šÍho pri své nepatrné inteligentní potenci. Kde
denti fašisté sami chtejí ríci neco více, snažíce se o
stižení presnejší, tam se nedozvíte o mnoho více.Ti
septimán reálného gymnasia pražského ríká: »FaYi
je neco ohromne nacionalistického, smerujícího p
komunismu.
Má se mu postavit v celo jeden vel
clovek. Je to ohromne energický clovek, chce lt
porádek.«
Jiný, sekstán reformnÍho gymnasia p
ského, ríká o fašismu, že je to »klidná strana nár
uvedomelá, že neštve, nehádá se s ostatními stranarm
A její úkol urcil zajímavou historickou paralelou: »
fašisté jsou jako za dob D 'o'b r o v s k é h o mla
ceši.« Dt'tvodt'tm však nepribývá moudrosti. zeptá
se starších. Jeden právník oduvodnuje svuj fašismti
že je individualista. l?ri tom on, organisovaný fašis
vytýká ostatním :stranám, a zejména jej~ch mláde
že je má],olchladnokrevná a že se dá ovládat všelijak
cháskou. Chce pri tom presné plnení ústavy a
Všechny ty odpovedi se vyznacují mlhavou abstr
ností a prázdnou heslovitostí (- prázdná a dem
gická heslovitost je typickým znakem fašistického m
šlení i mluvení -), cítíte však, jak za všemi je mn
mladického enthusiasmu, plamenného odhodlání, na
nášejícího se sebevedomí, silácké, hrdé pósy. A tady
ptejme, proc jsou fašisty.
Je t{~iž zajímavo, že fašism starého fašisty má jin
základ než u fašisty mladého.
Rozdíl

mezi

fašismem
d)' c h.
V Ceskoslovenském fašismu se provalila na de
svetlo špína (ne všechna), která byla v ceských st
nách. Pod pláštíkem vlasteneckých hesel neukojená .
šitnost, uražené sebevedomí, nehoráznost osobních
bicÍ, nenávist domýšlivé ubohosti proti prosté, vítezí
velikosti. U nás to však jde, nebot vlastenecké hes

Plítom
ješte vysoký kurs. Platí se za ne i hloupostí
nejnižšího rázu. Národní 'Osvobození u mnozmenilo lásku k vlastencení. Naopak zdá se,
národního sebevedomí ji jen zvýšil. U lidí,
. dlouho v Rakousku, utišteni nemectvím, je
nejaké odplate pochopitelná. Ale tato argunemuže platit u mladé generace. Ta vyrostla
blice, nezažila toho útisku, jako její otcové,
hodují duvody jiné. Které to jsou?
ším psychologický. Celkovadisposke
duševrátu mladého cloveka je jiná než u cloveka
. A mladý clovek, jejž my máme na mysli,
jinoch. K fašisttlm se totiž hlásí studenti a
pocínajíc asi kvintou, tedy lidé, kterí prodeho kterí práve dokoncili pubertální vývoj.
zbujivší se fantasie, stoupajícího sebevedomí,
prekážky, které jim život klade v ,cestu, jsou
eznají prekážek, neuvedomují si jich, nemajíce
tí. Nemají merítka, aby strízlive odmerili
a nemožné, jejich sebevedomí chce neco víc,
šední beh života, jejich celková disposice je návelikým koncepcím, které uspokojují jejich fanukájejí jejich expansivní sebevedomí.
Heslo
jim vyhovuje. Chce velikou zmenu - a to razpllsobem: diktaturou jednotlivce. Hlásá svodividua, chc-c volnost individuality - sebeveá dvere dokorán otevrené. Náš fašism, skujako myšlenkový produkt patrí pubertálnímu
myšlení. Je v nem táž touha po ncuskutecniteltéž prehlížení skutecných. prekážek, jež s sebou
složitost života, táž mlhavá abstraktnost, jež
édá jasne konkretního sveta, totéž silácké up latsebevedomí. Dnes je to fašism. Pred 4-6 lety
- a je namnoze i dnes vedle fašismu - komuejsou tak rídké prípady, že dnešní fašisté byli
Y

·sty.

šem rozdíl mezi mladým fašistou a komuniKomunism u mladých byl tehdy chápán silne
y. Být komunistou bylo neco' jako být trochu
m. Být básníkem znamenalo úž eo ipso být koou. Cerný široký klobouk byl vyrovnávajícím
solidární soudružnosti. Siroký klobouk se mlašistum zúžil na cernou lodku. Z ruské bluzy se
•. má košile. Cerná náprsenka mladého fašisty
Ylne predstavuje svého nositele co komunistu.
vé jsou i shody v organisacní terminologii:
ntská rad a fašistická, jež byla podepsána na
h - a delnické rad y.) Ve fašismu však není
estetického zabarvení, jež bylo pro mladé komutudenty význacné. Fašism mladých studentu si
áctví neukájí ve sfére vnitrního života. Libuje
Ue,ci lépe siláctví fysickém, telesném. Svou pruo pesti si stále a s oblibou zduraznuje.
pomoc tu jde mladým fašistum spore Nemyslím
pokud se pestuje jako ekvivalentní prostredek
práci duševní, pro rozvoj telesných schopností,
k harmonisujícím prostredkem lidské bytosti.
to ohledu sport naopak pripravuje cestu reálníírání, strízlivému pohledu na svet. Mám však
sli rozmáhající se jednostrannou
zálibu ve
která se stává nedobrou náruživostí. Mezi mladentskou generací je zjevem príliš castýtn. Záhto lidí je namíren jedním smerem. Jejich in'Iní rozvoj vázne a vede k jednoduchému myv hrubých rysech.
Jejich myšlenkový život je
, neschopný jemnejších vznettl, citove zhrublý.

nos t
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Mladí komunisté nikdy nezapírqli materiálnosti, »hmotarství« svých snah. O to však byli ve skutecnosti
ideálnejší. U fašistu naopak: cím více staví do popredí
ideálnost svých cílu, tím je ta jejich ideálnost hmotnejší a hrmotnejší.
Sport však skrývá v sobe mnoho príležitosti k burcování národní hrdosti pri všech tech mezinárodních
zápasech, závodech a turnajích, bez nichž se již ani nedele n~obejde. Ríká se, že :se jimi utužuje mezinárodní
solidarita.
Jiste se však jimi roznecuje vlastenecký
enthusiasmus a posiluje národní hrdost. Porážka i nejprátelštejšího státu privede diváky v extasi nad národním vítezstvím. A jde-li o zápas významnejší, jsou
tyto vlastenecké pocity ješte zvyšovány dojímajícím
ceremonidem.
To jsou predpoklady, na nichž - a snad ne jen
u nás - vzrustá fašism mezi mladými lidmi a zvlášte
mezi studenty.
Kdo

ze

studentu
jsou
fašist·y?
Kolik
j i c h je? N a s tre dní š k {}I e.
Po tom, co jsem predeslal, neprekvapí,
že valná
cást fašistického studentstva se r'e1<rutuje z vyšších tríd
stredních škol. A je jich fašisty hodne. Již pred více
než pred dvema mesíci »N árodní Republika« udává
pocet svých clenu F1.šistického Sdružení studentského
na polovinu tisíce a jmenuje zrizované práve odbory
v Praze 1., I!., IV., V., VII., v Karlíne, v Libni, na
Žižkove, Vinohradech, Smíchove a ve V ršovicích. AE
se zeptáte koho chcete ze str,edoškoláktl vyšších tríd,
každý spustí stejne, že je to u nich samý fašista. Pri
bedlivejším pohledu se ukáže,
že ta není tak zcela
presné, že vyložen)"ch fašistu je ve skutecnosti mnohem
méne. To však neodstraní fakt, že príznivá nálada pro
ne je. N jednom gymnasiu uvnitr Prahy je více méne
fašistická celá seksta. V sekste holešovického ústavu je
z 26 studentu 6 fašistu. V jednom reformním reálném
gymnasiu na okraji Prahy je v sekste z triceti žáldl
deset fašistu, v septime také asi tretina. Techto nekolik
císel stací na ukázku, jak je fašism mezi stredoškoláky
rozšíren. Práve tak snadno proniká i na školy dívcí.
U studentek, pokud mají zájem, je puda pro fašism
ješte príznivejší. V kvarte jednoho dívcího gymnasia
pražskéhO' stacilo prectení letáku, aby vyvolalo ohromné nadšení pro fašism.
Pri pruvodu stredoškoláki'l
v Praze v predsletové nedeli budil pozornost ztepilý
mladík, nesoucí standartu, jenž pozdravoval po fašisticku zdvižením pravé ruky. Cinil to s takovým klidem a hrdostí, že omyl je vyloucen.
Zajímavé je, jak se fašism šírí po stredních školách
jJres prísná a v jiných prípadech prísne provádená
l:stanovení školského rádu,
že b)',t cleny jakéhokoli
spolku n1:ohou b)',t jen žáci dvou nejvyšších tríd a to
jen se svolením profesorského sboru. Nechci být zdaleka tak naivní a domnívati se, že se tyto zákazy neobcházely, nebo že jimi dokonce je možno zabránit
vniknutí a šírení fašismu po stredních školách. Je však
jisto, že mu otvírají dvere ochotne sami n á rod n e
dem o k r a t i c t í p r {}f e s ori. Je známo ze zkušenosti vetšiny ctenárll, že zatahovati politiku do školy
bylo privilegiem techto profesoru, at se to dálo prostým ctením »N árodních Listu« pri psaní komposic ci
rozmanitými narážkami až výzvami pri výkladech,
jimž jsme se tehdy smáli, ale nad jichž nejméne netaktností dnes spíše trneme. Není to dnes jiste ojedinclý
CI,
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prípad, že reditel vytýká mladému suplentovi, jenž se
ješte nevzdal svých lev)'ch názoru, jimiž 'žil na filosofické fakulte, národní vlažnost.
V Praze ucí jeden profesor, také príležitostn)' básník silne vlastenecké noty, jenž ve sv)'ch výkladech
s oblibou srovnává vlastenectví zašl~"Ch dob s nynejším úpadkem vlastenectví. Svou nacionalistickou filosofii dejin pak zacíná u husitství, v nemž vidí hnutí
preclevší m nacionální a koncí práním obnovy tohoto
husitismu v boji proti socialismu, komunismu a vláde
ceskonemecké.pripojuje
k tomu obvyklé stesky na
trídní boje, ryze chlebarský újem komunistu a obhajobu c,eského fašismu jako hnutí ryze ceského, jež si
od italského vypujcilo jen jméno, Ve fašismu vidí návrat toho svého husitismu.
Trída souhlasí celkem
s profesorskými vývody, dva žáci se hrde prohlašují
za fašisty. Ostatní projevují názory velmi neujasnené,
ale s tendencí fašistickou.
a š\ k o ~ á: c h 'v Y s o k ý c h.
Na, strední škole nevystupují ješte tak do popredí
majetkové rozdíly - mimo snad dve nejvyšší trídy,
ac i tu jsou tlumeny spolecenskou tradicí trídy. Majetkové pomery však hrají svou úlohu velmi jasnou
recí na vysok)'ch školách a je potreba vzíti je v úvahu
a doplniti jimi predeslaný psychologický výklad faj
šismu.
N a fakulte f i los c f i c k é a prí rod o v e ci ,e ck é (na pražské universite), jichž fakultní spolek je
v rukou socialistll (komunistu, sociálních demokratu,
a národní strany práce), jsou fašisté bílou vránou.
Jsou to: fakulty umožnující pomerne nejvetší rozvoj
intelektu a studenti jejich jsou vetšinou z tríd více
méne nemajetných. Na filosofické fakulte je všeobecne
znám jen jediný fašista.
Fakulta p r á v nic k á vypadá jinak. Do nedávna bylo clenství na právnické
fakulte a v národní demokracii korelativní. (Výjimku
tvorili vždy právníci méne dobre situovaní.) Nejsou
tak korelativní od doby existence národní strany práce. Studentský odbor pražsk)' této strany má nejvetší
pocet svých clenu z fakulty právnické. Fakultní spolek »Všehrd« je tradicne národne demokratický. Presto proslýchá se, že fašistickým národne demokratickým
právníkum není dost pravý.
Chystal se prý pokus
o úplné ovládnutí fašisty - ale šlo to asi bez násilí.
Med i k o v é, jevící pomerne malý zájem o veci politické, stojí vetšinou na pravo: (studium medicinské je
nejdražší a z chud)"TchstudentL! jde na ne málokdo),
a dovedou to, když je vhodná doba, zduraznit (naposled v prípade profesora PardubskéhO', kdy se postavili proti Svazu po bol< právníkL!m ze »Všehrdl1«).
Posluchaci tec hni k y mají predpoklady pro fašism
ve vém sklonu k zjednodušující schematicnosti, jenž
je dán jejich reálním vzdeláním, brzdícím žádoucí mzvoj intelektu. Komunism i fašism má u nich živnou
pudu. Není to specifikon ceské. V prípadu profesora
Lessinga, kde stávkovalo nemecké nacionalistické studentstvo
na mnoha vysokých školách ríšskonemeckých, se ke stávce pripojili i nemecko-nacionální posluchaci brnenské nemecké techniky.
Jako vúbec všude, tak ani mezi studenty nelze dobre rozlišovati mezi fašisty a, národními demokraty.
Krystalisace dalšího vývo~e snad nám umožní uciniti
si obraz presnejší.
N
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Kapitola o rozvodech.
Prísný a sarkastický traktát Chestertonuv,*)
šíjne bránící nerozlucitelnost manželství, a nem'
chaplná kniha Hofmannsthalova,**)
jenž chce
kulturní výši národL! poctem druhých manželství.
Vrell)'ch po predcházející rozluce, jsou poslední
klady neustálé aktuálnosti uvedeného problému
tom svými kontrasty výmluvným svedectvím o
lém zmatku v názorech,
jak tento spolecen
vlastne máme hodnotiti.
Zdá se, že obcasná výmena zbraní by byla vý
Snad by se zjednalo jasno v predstavách lépe
císlicí, nežli vtipnou ironií.
Tak zL!stává na
veci nepovšimnut obsáhlý statistický materiál ze
kulturnejších státú, mezi' nimiž nekteré (Francie
gie, Švédsko) disponují daty až od let ctyricátý
nulého století. Zkusíme težiti z nich pro své zá
dávajíce jim lehce r)'sovati se v pozadí, nech'
neji vyniknouti obrazu pomeru našich, jak jsou
rakterisovány nedávno vydanými Zprávami St
úradu statistického o rozvodech a rozlukách za
letí 1919-1923.
Pocet manželství, která byla behem prv)'ch
trvání republiky rozvedena a, rozlouoena, je t
rovnání s dobou pred válkou velmi znacn~·.P
lecný' prumer dobrovoln)'ch rozvodu povolený
území naší republiky zvýšil se v prumeru let 19
více než šestkrát (4037 prípady),
rOZVOOl!
v
sporném témer ctyrikrát (83 I), rozluk 2Ikrát (
a také manželství prohlášena za neplatná ct{
více (3 I). Pri velikých rozdílech etnických i
dárských, jež nalézáme mezi jednotlivými ze
za platnosti dvojího rozdílného práva, jest
telno, že za 'temito abstraktními prumery z
státu kryjí se znamenité odchylky v hustote jejich
ložení podle zemí, Lépe informují relativní císi
pocítaná prOI petiletý poválecn)T prumer na 1
obyvatelú:
Y

Rozvody

Rozluky

Cechy

54'7

46'4

Morava
Slezsko
Slovensko
Pod karpatská Rus
Csl. republika

34'8

31"2

27"3

31'2

1'3
0'9
35'9

15'0
5'2
33'9

N a jedné strane cechy s 9snásobn)'m zv)"šení
ctu rozluk (pred válkou byl rocní prumer 0'49)
druhé Podkarpatská Rus, kde v prv)'Ch létech ~
vratu byla císlice jejich menší nežli pred
(tehdy 13-4) a teprve nyní silneji stoupá. Jest to
zeme, v níž došlo k reorganisaci soudnictví nej
a kde' jest nejví,ce zakorenena neduvera ke státní
stitucím.
Je na snade, že tato císla budou kladena v s
lost Sle zákonem, jenž na samém pocátku obdob
radikálne zasáhl v zastaralé predpisy právní, a v
*) G. K. Chesterton: Povera rozvodu, vyd. V. Petr,
1926.
**) E. Hofmannsthal: Prírodopis rozvodu,
Eruo 1926,
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de hledána prícina znepokojujícího
množství rozn)'ch. Z cásti je tomu opra,vdu tak, ale srov~
í našich pomeru se stavem v rade enopsk)'ch
stájejichž zákonodárství
jsme se svým zákonem priilj, ukazuje, že tato základna,
ze které ~ rozvíjí
vka dnešní rozvodovostí
u nás, je stále ješte hodne
o. Soucasný sklon k fozvodum
pramení
z více
oju, kter)"ch rovnež nelze nedbatí;
príbývání
poctu
veden)'ch a rozloucených
.manželství
má prícíny
bVí nežlí je pouhá
norma, prízpusobená
pomerum,
é se vytvoríly dámo pred tím. Mímo jiné nasvedtomu okolnost, 'že se zv)'šil nejen pocet rozluk,
rž i rozvodu, na které se zmena manželského
prá,-a
c nevztahuje, a kde by se dalo mluviti nanejvýše
vlivu neprímém, a že se zv)'šil i pocet manželství
hlášen5'ch za neplatná, která svou právní povah)u
eia už se vymykají j;eho dosahu;
je patrno, že tu
selo pllsobiti cíniteltl více, treba v míre nestejné.
Dva z nich jsou zjistitelny
též císelne:
docasná
arní desorientace plynoucí z války a následujícího
ní rozvratu,
vedle ní p<'l.k méne nápadná,
avšak
'alejší V)'vojová tendence, která již od let vede linii
hoto sociálního jevu vzestupným
smerem.
ZV)'šení
vtu rozluk zpusobené
posledne
jmenovanou
príCi..:
u mllžeme odhadnouti
pro Moravu,
kde rozluk
rozvodu príb)'valo pred válkou nejrychleji,
na 70'o/d
"drálecného prumeru,
pro Cechy na 50%1. Vlivem
imorádn)'ch pomeru
poválecn)'ch
zV)Tšil se dále
techách pocet rozluk asi dvakráte,
na Morave triáte.
zbytek sám, pripadající
na vrub nového zána, jest císlo pozoruhodné.
Odsuzovatí
tento stav
Ycí znamená
v prvé rade odsouditi bývalý stát, který
rpel z ohledu na rímskou kuríí, aby na jeho území
atiio soucasne dvojí právo vedle sebe, jíné pro nekafíky a jiné pro katolíky, jejichž manželství
nebyio
zlucitelno vubec. Ani tehdy nikolív, byl-lí z manželu
tolíkem pouze jeden, ani když oba po snatku zmeili náboženské vyznání.
Dvojí právo není právem:
áš stát tu pouze napravil dosavadní
bezpráví. Rímští
atolíci také vydatne teží z v)'hodné pro ne úpravy:
o do pocetnosti rozluk stojí nyní na, druhém míste
na sto' tisíc rím. katolíkú pripadá
rocne 30 foOzluk).
sta rozloucen)'ch
manželství
pripadá
na katolíky
a dalších 16 na snatky smíšené, kde jeden z obou
st katolíkem (rím. katolíci tvoríli r. 1921 76 procent
byvatelstva) .
Znamená-li nov)' zákon též po jin)'ch stránkách
jité usnadnení rozluky, což zvlášte b)Tvá vyt)Tkáno, nedává více nežli možnost
likvidovati
svazky, k nimž
ošlo z omylu príliš po'zde poznaného
a které vu~ec
uzavírány b)Tti nemely anebo se ocitly v rozkladu pro
ekterou z onech rozmanitých
prícin, o níchž se dále
1 íníme. Usnadnuje-rozchod
man ŽíeltI, kterí jimi již
prestali býti, ale neohrožuje
svazktl, na jejichž trvání
á aspon jedna strana oprávnený
zájem.
MIuvívá se o lehkovážne
podnikan)Tch rozvodech
a
ne\'idí se koren zla lehkomyslne
uzavíraná
manYelst'í, která koncí rozcarováním.
kdyby byla inituc dnešního manželství
ohrožiena až v základech,
po ,hl by ani naprostý
zákaz rozlucování.
Utajil
by p0uze existující
zlo.
Jest zásluhou
liberálnejšího
zákona že dává právní sankci stavu, kterého nemtlže.
zmenit: a to je poctivejší. Chesterton
se posmívá argumentu stoupendl
rozluky, kterí ríkají, že veliký po.tet rozvodu je nejlepším dokladem nutností,
aby byly
volovány. A tak se chybuje docista cílem, na který
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obhajuje
vlastne
o lehkovážn)'ch

spolecenské
pokrytectví.
rozvodech
není v podstate

N á1lI-

cím jiným než zahalen)'ffi podezíráním
SOUdtl z ledabylého vedení procesu.
Kdo zná soudní praksi, potvrdí, že je tO' domnenka
lichá. Náš materiál
svedcí
podobne. V Uhrách byly rozvody vzácností;
jak vlivem zákona, jenž favorisuje
rozluky, tak pro po'vestnou liežernost tamneišího
soudnictví,
které se nesnažilo využíti ani prostredkú
v zákone ponechaných,
aby
se oddálilo radikální
rozrešení
sporu. Na Slovensku
po nekolik let pred válkou nevyskytl se ani jedin)' rozvod. Dnes jsou povolovány
rozvody mnohem
casteji,
prumerne
do roka 42. Nemýlíme
se, pricítáme-li
to
vlivu cesk)'ch soudcu, kterí jsou vychováni v tradicích
zdejšího práva a neoc1hodlávají
se tak snadno k rozluce na prvý ráz.
Srovnání
s pomery pred válkou, které jsme podnikli
nahore, má význam ten, ž,e znázornuje
velikost nastalé
zmeny, ale neposkytuje
niceho pro posouzení
mravního stavu obyvatelstva
státu, pokud bychom jej chteli
meriti pocetností rozluk a ro,zvodu. Zde je smerodatno
jen srovnání s cizinou. jmenovite se státy s podobn)'m
zákonodárstvím.
Lev)- sloupec
následující
tabulky
znací rocní prllmer z poctu ro,zluk pripadajících
na sto
tisíc obyvatelu
státu u"eoeného
vedte, sloupec pravý
jsou data z Ceskoslovenska
za tutéž dobu:
Francie (J919-1921)
Nemecko (1919-J922)
Svýcarsko (r920-1923)
Belgie (1919-1923)

78'0
54'2
53'0
36'2

Ceskoslovensko
25'3
32'7
33'9
33'9

V Rakousku
platí ješte staré právo. Vídenský
magistrát v r. 1919 dovoloval sice uzavírati
nové snatky
také osobám rozvedeným
soudním
rozsudkem,
avšak
nejvyšší soudní dvur jim nepriznal platnosti. Relativní
císlo rozvodu za léta 1<)19-1924 jest tu 74'9. u nás
toliko 35'1. Mada,rsko
dosud nepublikovalo
svoji statistiku. Vidíme, že v pomeru k uvedeným
státtlm jest
u nás i po silném posledním vzestupu pocetnost rozluk
stále ješte menší.
NovÝ zákon se dotýká rozvodú
jen neprímo
ustanovením, že manželé soudne rozvedení
mohou žádati
o rozluku
pro neprekonatelný
odpor.
neuplatnujíce
jiných dúvodu. Není pochyby, že stoupnutí
poctu rozvodu a zejména rozvodu dobrovoln)'ch
bylo tím do jisté míry podníceno.
Jinak si nelze vysvetliti jejich jec1nou tak veliké zv}'šení než tomu bylo u rozvodú nedobrovoln)'ch.
»N~pr,ekonateln)'
odpor«
je milosrdn)'m
pláštíkem
prerozmanitých
vlastních
prícin
neshody
mezi manžely;
zmíníme se dále o toom ješte, jak casto
dává se tétO' forme rozluky
prednost
pred
žalobou
z nekteréhO' jiného' zákonitého
dtlvodu,
o nemž íiest
stranám trapno podrobne
pred soudem jec1nati.
Tím
tedy jest pocet rozvodu
ponekud
zvyšován.
Vetšinou
je to však ptlsobením
cinitele jiného, vá 1ky, jejíž vliv jsme stanovili u rozluk c1voj- až trojnásobkem císla predválecného.
Nesmí klamati okolnost,
že behem svetové války samotné ubylo jich velikou 'merou ve všech s,tátech válku vedoucích.
Ve Francii šel
lJokles až na, osminu bývalého poctu, v Nemecku na
polovinu, v Cechách pri rozvodech na tretinu, pri rozlukách na ctvrtinu. Jiste ne proto, že by válecné strasti
byly utužily a ·zvroucniJy vztahy mezi manžely - bývali jsme svedky pravéhO' I opaku. Byla-li válka zkušebním kamenem soudržnosti
všech lidských svazkú, ne-
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pres tála mnohá pouta rodinná této zkoušky.
Avšak
znesv~lrené manžely oddelila vojenská služba, zprvu
toEk rozšírená nálada odkládati všechna rízení s úrady na pozdejší dobu p~90bila dále na odklad soudního
jednání a pozdeji vzrLlstající strádání a únava z války
obracely pozornost zase jinam.
Nejméne rozvodU' a
rozluk byla projednáno v roce sedmnáctém a jen v,e
Francii již v kritickém roce 1915. Když situace od pocátku roku 1918 dávala tušiti blízký konec válecného
dramatu, depresse pomíjela.
Od té chvíle, zpocátku
zvolna, pak strmou krivkou rostl pocet ro'zlol1cených
manželství ustavicne po nckolik let. Maximum leži
v letech 1921 a 1922. Vedle starších, pro válku neprojednaných SPOrtl pocala likvidace rodinných tragedií
mladšího data. Vzpomenme denních zpráv z oné doby.
Návraty mUŽLlz fronty, kterí nalezli svoje místo doma
již nahraženo, objevení se lidí dlouho' nezvestných nebo
prohlášených za mrtvé,
vedLe ostatních pruvodních
zjevu mravního rozvrahl, o nichž težko rozhodovati,
cím spíše byly podporovány, zda vysokými výdelky a
zisky jednech
anebo fysickým strádáním
druhých.
Obojí nicí stejne cit pro vzájemnou snášelivost, úctu a
"ernost. Nevera, tu mela velikou roli. Porovnávajíce
príciny nedobrovoln)"'ch rozvodu pred válkou a po ní,
znamenáme patrný presun: ve 30'0/0 prípadu bylo nyní
pred soudem uvádeno za prícinu rozvratu cizoložství,
kdežto pred r. 1914 jen z jedné desetiny. Z manželství
prohlášených za n:eplatná pripadá pres polovinu na bigamii (snatky zajatcLl v Rusku !). Za, to však se nevyskytuje tak casto jako dríve obvinení manžela z hrubéhO' nakládání (17%1, kdysi 45%). Snad proto nikoliv,
že tyto prípady pramenící z nejrLlznejších pohnutek
a pred soudním forem redukované na, velmi relativní
pojem hrubéhO' nakládání jsou dnes predmetem rí'zení
rozlukového. Více jest s podiven, že ubylo také žalab
pro opuštení manželem (ro%, dríve 17%), a pro nezrízený. mravne závadný ZPLlsob života (6%, drí\'e
19'%). Uvádeti podobná data pro rozluky by nemelo
významu,
nebot rozluky pro neprekonatelný odpor,
které ciní 71'%1všech, zbavují pomerná císla, z malého
zbytku ostatních veškeré ceny.
Zbývá uvésti poslední z duležitejších složek rozvo~
clové vlny, která se projevuje sice stejne jako predešlá,
liší se však dobou vzniku. Poválecný chaos stupnovaný
sociálními zápasy totiž také nikterak neprispel ke konsolidaci rodinného života a není pochyby, že jím byla
náchylnost k rozvodLun jen podporována.
Do-cela stejné pomery shledáváme opet ve všech válcících státech evropsk)"'ch, Všude následoval po válce
abnormální vzrust rozvodú a rozluk a ta vždy vetší
než bylo treba pro pouhé vyrovnání predchozíhO' úbytku. V Rakousku a Belgii se pocet jejich ztrojnásobil,
v Nemecku, Francii, Anglii, Halii více než zdvojnásobiL Dnes ovšem, kdy nás delí ,od onech let 'již Jistá
vzdálenost, vi -Iíme, že znepokojive veliké množstvírozluk po válce bylo zjevem práve' tak abnormálním
jako válka sama a toliko docasn)'m. Výjimku ciní Rakousko, kde vzestup dosud trvá. Jinde' rozluk zatím
ubývá - na jak dlouho a kde bude stred nové rovnováhy, nelze ješte ríci.
Ponekud jinak vyvinuly se pomery ve státech neutrálních; tam nebyl vývoj tak násilne porušen a krivka vývojová stoupala, i po r. 1914, nanejvýš s mírným
zrychlením, kterého nyní ubylo; smer však se nezme'1iL A práve tento ustavicný vzestup za pomeru skÚ'ro
normálních musí upoutati naši pozornost. Jednak tím,
že nabádá k opatrnosti pri hodnocení soucasného po-
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klesu, jednak proto, že potvrzuje onu vzestupnou
denci u rozvodú i pro dobu nejnovejší. Jaká jest '
ní formulace rozvázání manželského svazku v je
tlivých státech, lze-Ii dosáhnouti rozluky snáze ci
tížneji, je tu vecí vedlejší. Rozhoduje ona skrytá
dence zvyšující ustavicne jejich pocet V' pomeru k
ku obyvatelstva anebo - a presneji - v pomeru k
ctu existujících manželstvf, a s touto tendencí se
tkáváme naporád.
Data z nekolika státLl, v nichž statistika soudní
resp. církevních (Skandinavie) rozluk jest vedena
mála pa sto let, skýtají abdivuhodne shodný ob
kterému pribývá na prúkaznosti, cím více státu post
pem doby se pripojuje s výsledky svých šetrení. p.
bližne do let' sedmdesátých minuléhO' veku je císel
rada rozluk velmi stabilní, vzestup nepatrný. Po
1870 nastává patrnejší pohyb vzhuru, jemuž pak us
vicne pribývá na intensite. Pred válkou v našich z
mích se pocet rozluk zvyšoval a polovinu v desetiI
tech. Tam, kde nebylo úchylky zpusobené válkou,
kracuje tento vývoj nepretržite a lze duvoc!neocek'
vati, že v ostatních zemích se dostaví opetný vzestu
jakmile se pomery ustálí. V)"'Vaj žádného spolecenk
ho zjevu nedeje se sice v prímce, ale prozatím nic
nasvedcuje tomu, že by pokles mohl b},ti trval)'.
jedinou výjimku by se dalo ukázati, na Japonsko.Ub'
vá totiž v této zemi rozluk od r. 1917; úkaz ten
však spíše prícinu v'e snahách vedoucích kruhu,
dosavadní libovúle panující pri zrušavání manželský
svazkú (mal1želství na zkoušku, dobrovolné rozlu
bez soudní intervence) byla pO' evropském vzoru na
hražena prísnejším rádem.
CO' jest vlastne prícinou
tohoto neustálého prib5ván
rozluk? Predevším pohnutky ryze osobního rázu, j
nás a nich informují soudní spisy a rozsudky, ab tra
hující ovšem od individuelních rozdílu a shrnující je
pod nekterý z nekO'lika zákanem prípustných du"odLl. Na kritice techto prícin se obycejne zu,.
stává. Prostredky, jak dopátrati se pravdy, nejsoutím
však vycerpány; podrobnejším studiem vlivu pusobí
cích na individuelní rozhodnutí, at fysických, psychických nebO' ciste vnejších, obdržíme obraz ucelencj'í.
Poznáme, do jak znacného stupne je rozvodovost p
mínena neosobními momenty.
)
VÝznacný rozdíl mezi obyvatelstvem me ta a venkova, i když je hranice rpezi obajím svetem jen zhruba
vedena, jeví se také v teritoriálním rozložení rozluk.
J ení ovšem ješte vysvetlením,
spíše jen východiskem.
Pro 'samostatného zemedelce je snatek hospodárskou nutností. Získává v ženine venu nutný provozovací kapitál a také proto, že sám by na správu celého
hospodárství nestaciL Vlastní žena je levnejší pra~
covní sílou než síla námezdná. A venkovskému devceti
je i za techtO' podmínek snatek nejvýhodnejším rešením existence. Tady, na venkove, jsou ješte muž a
žena, pevne váz~ni k sobe spolecným existencním zájmem, kterému se bezohledne padrizují Ú'sobnínákl01ll'
nosti nebo antipatie. Nevera tu není žádnou vzácností,
neschází ani jiných smutných zjevú, a prece k rozvodum dochází velice zrídka:
Na 100.0'00 obyvatelu obcí venkovských (do 2,000
obyv.) pripadá u nás 16 rozluk rocne, v obcích od
dvou dO' desíti tisíc již 32, V' mestech lod 10.000 do
roo.ooo obyv. 69 a ve velkomestech 153. Zcela podobne je tam u i jinde, kde industrialisace prumyslové výroby ve svýc~ dalších dusledcích tak podstatne zme-
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behem posledního pulstoletí charakter spolecenživotave mestech, ponechávajíc zemedelský venzajetí starých pracovních metod, starých názorll
sobu života. Rod'i'nný život mestských lidí má
ráz nežli míval. Vidíme, že pracovní pospolitost
y je tady rozbita; prumysl a obchod' (krome maodu a domácího prllmyslu) zamestnávají
jen
Iivce; každý clen rodiny je zamestnán jinak a
· To vše zpusobuje, že také opuštené, rozvedené
daleko spíše tu najdou zamestnání. Pokud jde
jetkovouúpravu rozluky, kapitál uložený v moh, je-li vubec jaký, nebo pravidelné príjmy ze
nÍch platu usnadi'iují narovnání mezi manželi a
u o alimentaci. Ve mestech se vytvorila mohutná
• nská vrstva bezzemku a lidí zijících jen ze
· A jejich si'iatky isou již daleko casteji uza,víz pouhé osobní náklonnos,ti, bez zretele na hospoé pomery. Je to pokrok; ale ovšem svazky takové
e osudná zmena sympatií snáz;e 'také rozbíti.
Odobnemluví data o povo,lání rozvedených. Na
ženat)'ch zemedelcll pripadá 4z rozloucených,
žu zamestnaných v prLlmyslu a živnostech však již
ješte více: 330 u príslušníku obchodu a peneží a 376 u osob volných po'volání a ve verejné
• Krome poslední trídy, kde leží maximum
ve
ine osob cinných samostatne' (advokáti, lékari. lii, umelci a pod,), jsou jinde všude rozluky caí mezi úrednictvem (407 na, stO' tisíc) a 'delnictvem
), nežli mezi samostatn)'mi podnikateli (r:)I).
aždé povolání jinak utvárí charakter svS'ch 'prííku; konecne podle zamestnání lze dosti presne
iti na jednotlivcovo vzdelání. Obojí samO' pusobí
vetší nebo menší rozvodovost a zpetným úcinkem
uje disposici k rozvO'dum li nekberých tríd obYt
stva. Vytýka,jíce rozdíl mezi mest't\m a venkOrpokud se týce pocetnosti rozluk, mtHeme tedy ríci
eji, že mesta vykazují tak vysoký pocet proto,
stredují stavy a trídy, u nichž jest sklon k rozz duvodu dále probíraných vyšší. Techto vlivu
ovšem více a silnejších nežli povrchne vytýkaná
í príležitost k nevere, kterou prý dává život ve velmestech.
1m nechceme zcela popírati jistou morální dispo~
k rozvodu, která skutecne jest mezi mestským obyI tvem. Mesta jsou asylem živiu mravne ménecen, které se v nich soustredují, nebot zde není''jejich
st na ocích verejnosti a jest za tO' výnosnejší.
O složka obyvatelstva
pak dis1u.edituje ostatní,
uk je mezi temito deklassovanými a lidmi bez urcizamestnání relativne velmi mnohO'.
edle hmotných zájmu jsou pevným 'poutem maného spolužití deti. Hofmannsthal ríká právem, že
lépe, když díte hje v klidu s jedním z rozvederodicu než je-li nuceným svedkem denních neu mezi rodici žijícími pospolu; ale mužeme se
, domnívati, že ohled na deti mnohému konfliktu
anuje, nebo jej zmíri'iuje. Z manželu rozloucených
pl;,ulém petiletí bylo 49 procent bezdetných, další
ii': S jedním dítetem, 13 procent se dvema. Jestdc' usta,vicne ubývá (u nás poslední dobou prue 3000 rocne), jestliže se po' válce velmi zvýšil
t b Ldetných manželství - pred válkou bylo bezých rozvedených jen 43 procent - jest i tím podovára tendence rozluková. Budiž nám prominuto,
stále e vracíme k charakteristikám, o kterých již
rec. Spojitost všech složek, které pusobí na vzrust
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poctu rozluk, jest tak úzká a tak jsou všechny spjaty
navzájem, že se nelze vyhnouti opakování. Zmínený
již rozdíl mesta a, venkova objevuje se tu zase po jiné
stránce: bezdetnost podporuje rozvodovost; v mestech
rodí se detí znacne méne nežli na venku. Naproti tomu
detmi požehnaný v,enkov rozvodum se vyhýbá.

*

Krestanství usilovalo zvecniti jeden z mnoha historick)'ch typu rodiny, rodinu patriarchální, spocívající
na nwnogamním manždství,
rízenou a ovládanou
muž'em. Jest to vlastne židovské zrízení rodinné, které
bylo jím prevzato a upraveno ve smyslu prísneji monogamickém. Církev velmi záhy osobovala si právo
intervenovati pri svatebním obradu. S rostoucí mocí
církve vzrustal i význam její assistence a konecne církevní požehnání sl1atku bylo prohlášeno za svátost.
Svátost vtiskuje nesmazatelné znamení - proto manželství katolíkovo není za živa rozlucitelno. Stano\visko, které sdí lel i rakouský obcanský zákoník. Tlak
skutecnO'sti, nutil však k ústupkllm; církevní právo
v urcitých prípadech uznávalo neplatnost manželství a
pro mocné tohoto sveta našly se vždycky již výjimky.
Církve mladší nejsou tak nesmiritd ..'1ými zastánci nerozlucitelnosti. Proto! úpadek náboženského cítení a
víry zvlášte mohl míti na vzestup' rozvodll také svuj
vliv. Církevní zákaz sice ješte dlouho pltsobil a. púsobí i po zániku živé víry s úcinkem seslaben}'m jako
tradice, jak0' verejné mínení, jakO' predsudek. Zcela
patrne, ackoli zvolna, mizí také tato obecná predpojatost vuci rozveden}'m;
konecne jejich vetší pocet
nutí každého, aby si zvykl hJ.edeti na rozvod jako' na
úkaz nikterak abnormální.
ProtO' ani u rímských katolíkú se neshledáváme se
zvlášte nízkým poctem rozluk. Na prvním míste stojí
sice starokatO'líci (74 na lO0'.OOOpríslušníkll tohoto
náb. vyznání), po nich hned následují rímští katolíci
(30); evangelíci helvetského vyznání hodne ze Slovenska pocházející vykazují mnoho rozloucených (27), ale
velmi málo rozvedených (5); ponekud méne rozluk
mají israelité (zS), evangelíci augsburskéhO' (zs) a
ceskobratrského vyznání (2Z, rozvodu 25). V další
skupine jsou 0'soby bez vyznání (19) a ceskoslovenští
(II); nejméne rozluk vykazují rectí katolíci (z) a pravoslavní (z). Celých 24 procent mezi rozloucenými
tvorí smíšená manželství; vetšinou jde o rím. katolíky
a osoby bez vyznání. Bohužel není podrobných dat
o sl1atcích mezi osobami ruzného náboženského vyznání, s nimiž bychom mohli tatO' císla porovnávati.
V Rakousku pred válkou bývalo uzavíráno smíšených
si'iatku 3.5 proc., mezi rozveden)'mi bylo jich o málo
více (4.6 proc.). Ale pri dnešních neurovnaných pomerech interkonfesijních
nelze po této stránce ciniti
žádných záveru.
Jako náboženské vyznání charakterisuje
rozvedené
též národnost; jeden znak podmii'iuje druhý. Nejvíce
rozloucených je 'národnosti nemecké - starokatolíc'i
jsou vetšinou Nemci. Snad že vetší disposice Nemell
k rozvodum zvyšuje pocet pripadající na starokatolíky,
muže tomu býti též naopak. Namísto
druhé radí se
Cechoslováci (35 rozluk a 37 rozvod li na lOO.OOO
obyv.); mezi Poláky jest rozluk více (37), avšak mnohem méne rozvO'dú (13), ruská národnost (pravoslavní!) stojí na míste posledním (z.S). Na manželství
národnostne smíšená pripadá 8 procent.
Podle dat Q povolání osob rozloucených, jejich náboženském vyznání a národnosti mužeme posuzovati,
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jak ptlsobí vzdelání jednotlivcu na sklon k rozlukám.
Srovnání mezi Podkarpatskou
Rusí s obyvatelstvem
zemedelským, zaostalým hospodársky i kulturne, a mezi
nemelCk)rmi starokatolíky a evangelíky huste usídl.en~'mi v prumyslov)'ch krajích na severozápade státu,
jest velmi poucné. Práve tak i vysoké relativní císlo
rozluk mezi intelektuály. Vzrustající vzdelanost šiwk~rch vrstev, prinášející s sebou zjemnení citu a vyšší
nároky na harmonické srolužití manželu, nemohou tu
b~,ti bez vlivu. Byla již r.ec o relativnosti pojmtl nekterýTh dtlvodu rozluky. V pomerech primitivních po~
hlavní poklesek mnoho neznamená, a to co v prípade
jednom je normálním projevem špatné nálady manželovy, v druhém je surovým nakládáním; podle okolností. :TI{Hebýti roz111ka odtlVodncna. i jen jedním takov-)'m hrubým cinem a jiste že vším právem. Jest
otázka, pokud na Vzrtlst rozvodu a rozluk má úbytek
ostychu pred úradem, vyvolaný' stoupající úrovní spo~
lecenskou. Není vylouceno, že lidé dríve casteji než
dnes rušili manželské spolecenství jen via facti a nedovolávali se k tomu rozhodnutí soudního.

15.

C

Ohromný rozdíl
v pocetnosti rozvodt\
u obyvatelstva, zabývajícího se zemedelství
ostatními vrstvami spolecenskými jest
ukazatelem. Venkovský lid, nehybn)' jako pu
vzdelává, je konservativní celou svou po
ješte nábožensky, pri stejném školním vzde
prece za prumerem obyvatelstva mestského,
všestranného rozhledu a hybnosti dušemí t
lid, at sedláci, at námezdní delníci. zachová
princip nerozlucitelnosti manželství s výji
skupiny, která stojí mimo nej vzdeláním, zp
vota i snad puvodem - jsou to zemedertí
úredníci, kterí mají pocet rozvoclll skorem t
trída prumyslová (212, samostatní rolníci 40
delníci 48). Intelektuálové, prumyslové deln'
slušníci obchodních povolání, vVichni mají .
spolecn)', kter)' je jednotí pres všechny roz
vovské; žijí ve velk)'ch spolecensk)rch skupin
stupnejších nové myšlence, poskytujících int
úcast na v~'hodách civilisace. Skrytá reyoluV
šlení, neklid bystrejšího ducha, náklonnost ku
význacne charakterisuje.
Není divu, že tak
Má-li vzrustající kulturnost obyvatelstva ja1):)rsivliv,
manželství
nemá
té
stálosti.
tím spíše musíme zdurazniti význam, který má od
Na tento základní rozdíl redukují se "šechn
posledního pLllstoletí
rychle
stoupající uvedomení,
ní determinanty. At jde o náboženství, národ
vzdelání, a s tím souvisící sobestacnost žen. Muž
o stárí manželu a dobu trvání rozlucovaného
.sv)rm postavením spolecenským nebyl a není nikdy
doplnují pouze obraz, nepridávajíce niceho
existencne vázán k své rodine tak jako žena. Zrittel
ného.
'
na deti neb)'vá mu nikdy takovou prekážkou. Tak na
Tak zcela mimodek a nechtíc stala se vlas
príklad cizoložství ženino jest všude castejším duvodem rozluky nežli nevera mUžOva. Jiste ne proto, že by kritika rozvodu kritikou soucasného manželstvl
ženy byly k nevere silneji disponovány, avšak z toho
Dalo by se nashromážditi
pro tento úcel
dL1\'OQU,že podobné' poklesky sv)"Ch mužu volky neješte více, ale jedno je i tak zrejmé. Po staletí
volky casteji promíjejí. Mužova hrdost neodpouští tak
typ stredoa západoevropské rodiny se int
snadno ženino provinení a tak je tomu i v prípadech
mení behem posledniho pulstoletí. Tytéž príciny
ostatních. Žena produktivne cinná mimo domov, žena
pusobí pribývání rozluk, modifikují její t\"árn
schopná samostatné existence a tedy neodvislá, má
jisté, nechybí ani dnes starosvetsk)'ch manželu,
zcela jiné sebevedomí nežli dcvce, které ·od rodicu rav·,
zpusobem svého života nicím se neliší od svý
nou prišlo do rodiny manželovy. Je-li manželství takoc1ecku, ale vedle nich pozorujete stále casteji
vého devcete neštastné, a nepomuže-li mu vrozená injiného rázu. a tech kdysi nebylo. Pravda, je n
teligence a zastání se strany rodicu, bývá passivní
v menlivém množství soucasníkLl zachytiti nit
obetí a nejv)'še dobrým tématem plO' román.
cího vývoje tohoto zrízení. Proto zatím sledova'
zde jen j,edinou jeho složku, soudržnost, stabilitu
Každ)r líc má svuj rub. Jestliže ženina nezávislost
duševní i hmotná ji lépe vyzbrojuje proti muži, l<:ter~' želství, pro niž máme v rozvodov)'Ch statistiká
jednostranný, ale velmi obsáhlý materiál, um v
zaviií.uje rodinný rozvrat, povrchní polovzdelání a rychdaleké výhledy za úsek, jevu, který vyšetrujeme.
le získaná svoboda vytvorují jinde situaci, která je
Dnešní manželství nemá bývalé stabilnosti, nem
mnohdy opakem drívejší: žena vyvolává konflikt sama. Dokladem toho co bylo receno jsou data ze SPOL.. zrušitelno. Rodina není již hospodárskou jedno
manželství se stala ve zvýšené míre výrazem výh
jených Státu, kde emancipace žen postoupila nejdále.
osobní náklonnosti jednotlivcovy a není vázáno
Tam rozluk z iniciativy ženiny stále pribývá. U nás
n)TI1Í zájmy, není již tolik poutáno pécí O deti.
casteji žádají ženy za pouh)r rozvod (.16 proc.), muži
z manželu je pracovní jednotkou sobestacnou.
o rozluku (55 proc.). V)'rok soudní o vine je jakýmsi
náboženských predsudku, bránících rozluce; zvýší
protikladem žádosti o rozluku a doplií.uje obraz. Na
nároky na mravní
obsah manželství, hospod
rozvodech nese vinu muž skoro ve stejném poctu priemancipace ženy zabezpecuje jí vetší neodvislos
padt'L v kolika byl žalován (5 I proc.), pri rozlukách
muže. Tím vším mení se názor na manželství, na
jest žena prohlášena vinnou jen ve 40 proc. Ale jsou
trvání, na j.ehc; úcel. T. zv. neštastn[l manželství
tu casté prípady, kde jsou vinni oba (14 proc.), nebo
vab i jindy. Rozdíl je v tom, že dne lidé nevidí
žádný z nich, zvlášt, jde-li o neprekonateln)' odpor
ného duvodu, pro který by meli dále setrvávati
(20 proc.).
svazku, který je pochybený nebo nesnesitelný.
Vyjmenovali jsme radu cinitelLI pLlsobících na jedJe pak vecí mravního názoru, vidíme-li v tom
notlivcovu náchylnost k rozvodu. Všechny se podmiku predu ci zpet. Bylo by však ponekud nedllsledn
i1ují navzájem, sesilují svoji úcinnost spolecn)'m zaodsuzovati šmahem zjev, který jest do takového
s,'žením v jednom smeru a seslabují ji vyrovnáváním
ne spoluurcován celým vývojem spolecenským, v'
, tendencí protichudn)rch, ciníce velmi nesnadným úkol
jem, jehož jsme více méne trpn)'mi svedky a '
- - jako pri každé analyse hromadn)'ch jevu netypiCK)'ch - rozplésti retezy prícinn)"Ch závislostí, isolo- predpokladLl nedovedeme zmeniti. vati je a zhodnotiti jejich úcinek.
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a konce vínem. Jednou se stalo, že kdosi pro náhlou
nemoc odrekl klub ve svém dome a v poslední chvíli
bylo sdeleno profesorovi P., u nehož jsem pracoval,
že rada je na nem a že se tedy klub sejde v jeho dome.
P. nemel nic pripraveno, hlavne pivO' nebylo zralé.
mužeme ucit od Ameriky.
Bylo tedy potreba rychle zaopatrit nejaké nápoje. Pivo
II.
se sehnalo u známých, horší tO' byl,ol s lihovinami pro
o h i b i c e. Americané jsou obycejne hrdi na to, coctail a s vínem. Vyzval mne, abych mu pomohl se
shánením. Sebral svuj automobil a pocal jezdit po meu nich zachovávají zákony, které si v kongresu
ste. Navštívili jsme podivné lidi. Ptal jsem se, kam to
Pri prohibici je muže hrdost na chvíli opustit.
jedeme. Pravil, že k prohibicnímu agentovi. To jest
mi jednou jeden Anglican: U nás se smí všemuž, který má dozír3.t na to, aby se zákon o prohibici
(O není zakázáno, v Nemecku se nesmí nic co
neprekracoval. Prijeli jsme k milému Ircanovi a P.
dovoleno a v Rakousku se smí všecko, co je zamu prednesl svoji žádost, že by totiž potreboval nejaké
eno. V Menckenove revui »The American MervínO' a nejaký gin a francouzský vermouth. Blahobytne
vyšel jednou clánek nadepsaný »Pupecní šnuvyhlížející agent nás požádal, abychom chvíli pockali,
ejaký právník tam ukazoval, jak ješte po sto
že nemá potrebné doma. Ptal jsem se P., kam ten
ti létech odloucení Ameriky od Velké Britanie
agent jel. P. mi vysvetlil, že agent ví o pašerácích liudy Spojených Státu rídí judikaturou nejvyššího
hovin a co který pašuje. Zajede proste k takovému pabritsk~ho. .ve skutecnosti SpoJené Státy nikdy
šerákovi, o kterém ví, že má po,trebné lihoviny na sklataly byt bntskou kolonií i když ma jí samostatde,
tomu je zabaví. priveze domu a za rádný honorár,
iq když mají svrchu na každého Ano-licana
a po~
který
daleko presahuje skutecnou cenu lihovin, preneJI se mu kde mohou. Platilo tedy ·0' Americe tochá potrebn)'m. Tak se také stalo. Za necelou hodinku
o mi ríkal onen Anglican o tom, co se v Anglii
již jsme ujíždeli k domovu. P. s plným autem pO'trebDoplnek ústavy, kterým se zavádí prohibice, jest
n}'Ch nápoji't.
hutnejší prulom do tohoto pravidla. Pije se víc
Byl jsem jednou v New Yorku a se známými jsme
nežli se pívalo pred zavedením prohibice.
šli
na obed do francouzské restaur;vce na 24. uli'ci.
U íme vedet jak v Americe k prohibici došlo. Již
K obedu se poctívalo lehké kalifornské víno, cepované
federálním zav,edením prohibice byla prohibice
ze sudu. Byli jsme v nejlepším obede, když pribehl
a. l\Jesla a státy si zavádely prohibici samy. Zásklepník a žádal nás, abychom rychle dopili, že jdou
se pak obcházel tak, že se jezdilO! pít do sousedprohibicní agenti. Skutecne vstoupili do restaurace tri
státu nebo mesta. Tak je tomu i nyní v Kanade.
pochybne vyhlížející mužové
a rovnou do' kuchyne.
i~~n nemá rád lehkého piva nebO' vína. Když už
Za
chvíli
odcházeli,
nesli
oestovní
kufrík a odvádeli
pIJe, musí to být jak náleží rízné. Bylo ve zvyku
restauratéra,
krátce mezi námi zvaného Petr. Ihned
} do krvcemvypít v rychlosti neC()lve stoje. Obypo odchQdu agentú bylo opet servírováno víno, jako
e ~ sesla u pultu spolecnost a ,tu když oeden
by
se nic nest<!-IO'.Sklepník nám sdelil, že zabavlili
1« Jak se v Americe ríká, »šlápl« i druhý a tak
. se všichni vystrídali, protože pili jenom silné ko- v kuchyni pet lahví whisky. Pri veceri byl již Petr
opet zpet a ríkal, že jest pozván k soudci na zítrejší
, byli v nálade ješte víc než povznešené a zacali-li
dopoledne. Druhého dne jsme se ptali Petra, jak mu
t znova, byla z toho notná opice.
to dopadlo. Agenti soudci oznámili, že u neho zabavili
vlo tedy horlení prohibicní hojne podkladu. CerpLIl
lahve whisky, o které Petr prohlásil, že to bylo
pd se zpíjeli tak, že s nimi nebylo vydržení. Propouze
pro nehO', že mu byla whiska predepsána lékaé jižní státy, které nejvíce trpí cernošskou otázrem. Vyšel tedy hez pokuly. Agenti ovšem meli, co
jsou státy prohibicní i nyní, v dobe všeobecné
chteli, ctyry a pLIl lahve whisky.
kojenosti s prohibicí. Naproti tomu státy severLékari mají právo predpisolVat lihoviny a dostávají
a státy, produkující víno, jsou proti prohibici.
od
státních úradú bloky receptu na alkohol. Tohol,)
ce-li vás dnes, American uctít, jest to vždycky alzarízení
se hojnou merou zneužívá a lékari pocítají
I, který vám predloží jakO' zvláštní poctu. Dokus
prídelem
receptu jako' s dobrým zdrojem príjmú.
tuje tím 'také svúj blahobyt,
protože alkohol je
Proto
také
u
lékarú bývá vždycky dostatek whisky a
ý. Vypravuje se o jednom ceském universitní projiných
nápojú.
rovi, kter)T je veliký zastánce temperence,
že byl
Prohibioe stala se zdrojem ohromných v)'delkLI celé
návšteve u nejakých Cechu v Chicagu. Pri obede
rady lidí, ponejvíce bývalých hostinských.
Stali se
servíroval hostitel pivo, aby mu jednak dokumenz nicn jednak pašeri lihovin, jednak prohibicní agenti.
svoji úctu, jednak, aby mu ukázal, že na to má.
Jest to podle našich pojmu docela nemravné remesl,o,
pan profesor v domnení, že by se v Americe skujak z uveden)Tch prípadu jest patrno. Dnes i mnozí
é pivo nedostalo a že je tO' tedy ona známá hrozná
ažka »nearbeer«, poznamenal: »Vidíte, stále hu- bývalí zastanci prohibioe by rádi zmenili Volsteaduv
akt, ale situace jest velmi beznadejná. Jsou tO' hlavne
e na prohibici a že nemáte co pít a tahle ta náhraž"
prohibicní agenti, kterí pracují pro zachování nynejje docela príjemná a dobrá«. Milý hO'stitel se však
iI: »Co pak si myslíte, že bych vás, uctíval neja,- šího stavu jako zdroje neobycejne lehkého a príjemného a hlavne v)'nosného zamestnání. I sociální pomery
nearbeer? Tohle je poctivé pivo.«
svého posledního pobytu v Americe byl js'em se prohibicí namnoze zmenily. Drívejší stávky v uhelán známými do jejich sobotního klubu. Sezení se ných dolech pennsylváns,kých koncily obycejnc porážkou delnictva a uhlokopové byli nuceni pri jmout práci
ala v domácnostech jednotlivých cl.enLI, pokaž'dé
za každých podmínek, nechteli-li zernríti hlady. Dnes
Vkteréhojiného. Od osmé dO' desáté se provo:zovala
však obycejne horníci, kterí nenaleznou práci nebO' jsou
a a po desáté býval zákusek a pak se pilo. Byla
z práce propušteni, si zarídí tajnou palírnu jalovcové
y hojnost nejrLIznejších nápoju, pocínaj'e coctailem
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a stávají se z nich zámožní lidé. V horách Pennsylvanie jest ovšem velmi težko brániti pálení lihovin.
Tajní výrobci lihovin>!a pašeráci 'CÍzích nápoju bývají obycejne již velmi bohatí lidé a jest jim snadno
i prípadný kriminál si udelat co nejpohodlri~jší, jak
jest známo u nás z affairy trestnice v Atlarttic City.
Jest jisto, že dnes ohromná vetšina poctivých Americanu jest proti t. zv. osmnáctému amendementu (osmnáctému dodatku k ústave), že však boj proti tomuto:,
ve skutecnosti nemravnému zákonu jest velmi težký.
Zákon prohibicní snad vykonal nejaké dobro, zejména
v krajích, kde jest mnoho cernochu, ale soucasne natropil daleko více zla.
Casto se mne lidé ptají, bylo-li by, možno, podle
zkušeností v Americe zavésti prohibici u nás. Úplná
prohibice rozhodne se asi nikde neosvedcí, jak ukazují
také prípady švédský a finský. Jakýsi smysl snad by
mela prohibice težkých alkoholických nápoj{L Ale potom
myslím, že by nejvhodnejší zpusob byl, ucinit výrobu
a prodej težkých alkoholických nápoju státním monopolem a prodávat koralky za' ceny co možno nejvyšší,
aby nebyly snadno prístupny. N ásilnf provádení zákona, jak se to deje v Americe, jest velmi drahé a naprostol se neosvedcuje.
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stále mu opakují, jaké výhcdy mu prináší hvez
vlajka, jak ho všude bude ('hránit, vykládá se
zastupitelstvích v cizine, kde se vždycky bude
jako doma. K tomu pristupuje Ivysoký standard
votní, který vidí kolem sebe a jehož se muže
úcasten. To jsou všechno výchovné momenty, na
se, myslím, u nás zapomíná a které jsou vypra
s nejvetší presností a peclivostí práve tam za· v
vodou.
Casto jsem o tom premýšlel, proc naši lidé dov
v Americe tak drít. Kdyby pracovali u nás doma
kovou energií jako tam, museli by se doprac<Nat
ne vysoké úrovne životní. Mohli by si poprát v
toho,' ceho si tak váží v nové vlasti, tedy vlastního
mova, treba dreveného, koupelny,
hojnosti pot
která se jim zdá být ve staré vlasti nedosažitelnou
Velmi ovšem napomáhá standardisace všech
jež je ciní prístupnými témer každému. Vidíte,
všechno obyvatelstvo jest odeno v nekolik typu šat
v nekolik typu prádla, klobouky se vám zdají vš
stejné a boty jakoby vyšly všechny z jedné tov'
Standardisace techto potreb ovšem také stírá roz
spolecenské.
Ve skutecnosti jsou rozdíly kastovní daleko vyv
*
tejší než u nás. Rozdíl mezi bohatcem a jeho ok
A m e r i k a n i s a c e. Zdá se, že milý »Uncle Sam«
jest daleko ostrejší nežli u nás rozdíl mezi tová
byl v dobré škole, asi v nejakých nemeckých prelejkem a j,eho delníky. Ale z jakýchsi duvodú se te
várnách za starého Rakouska. V posledních létech se
rozdíl necítí. Vznikají pochybnosti '0 vÝznamu poli
velmi pestuje »Americká vlast« a to nejen ve školách
kých názoru pro rozdíly spolecenské. Snad proto,
obecných, ale hlavne ve školách pro vystehovalce. Ve
všichni, kdož pracují, mají dostatek potravy, že' .
státních ucelištích se vychovávají ucitelé škol vystehopostaráno '0 jejich blaho ŽÍvocišné, snad proto se s
valeckých, nepokryte zvaných )}školy amerikanisacní«.
Úcelem techto škol není pouze nauciti reci, jejich vÝI- kojují s pO'litickým poddanstvím. Z veliké vetšiny
vubec nesúcastnují života politického a casto slyší
slovným úkolem jest vychovávati verné obcany Unie.
že politice se venují pouze ti, kdož za nic nestojí
Byl jsem jednou pozván k prednášce o Ceskoslovensku
nedoVJedou se jinak živit. Jak se u nás dívají na
absolventy ucelište ucitelu pro školy amerikanisacní
litické agitátory, castO' prázdné, 'boucharonské hla
v Albany, N. Y. Tam jsem mel príležitost nahlédnouti
provozující demagogii jako životní poslání, jak
do ()rganisace instituce pro amerikanisaci. Za ucitde
u nás na ne dívají jako na spasitele nebo aspon nosit
jsou vybráni príslušní'ci nebo bývalí prís1ušníci nánových žádoucích ideí, tak titíž lidé za v{)dou se
rodu, které jest treba amerikaniso,vat. Zásadou americase dívají na každého politika jako na nutné zlo, j
kanis.ace jest, »kdo zde ,chce být, musí být Amerikán«.
na prítež. Slyšíte je, jak hubují, že ten a ten maj
Novým pristehovalcum se na prvém míste prednáší
mesta si nahrabal tolik a tolik, ale neuvidíte je vyk
anglicina, a oni naucí se pomerne velmi dobre anglicky.
lIávat svo1e obcanská práva. Zaplatí sice volicskou d .•
Pri tom se nehledí tak na to, aby anglicina mluvená
ale k osudí nejdou.
byla cistá, jako na to, aby se pristehovalec co nejdríve
Snad je to také vli;y· amerikanisace, snad nejaký
doml~tvq, at již jakkoliv. Znám na pr. jednoho ceského
obratným zpusobem se novým obcanum zošklivuje
ucence amerického, i u nás velmi dobre známého, který
litický život, aby volby nebyly pod vlivem precetnýc
stále mluví hrozným dialektem východní cásti New
nových obcanu. Je-li tomu tak vskutku, nemohl js
Yorku.
se dopátrat. Nebo je to snad blaho z ukojení živociš·
V amerikanisacních školách se prednáší vedle reci
ných potreb, jež je nechává lhostejny k otázkám vehlavne tendencne zabarvené dejiny unie. Takový churejným?
dácek ceský pristehovalec, který ve staré vlasti ani neJak amerikanisace jde hlub oko, mohli jsme videt
mel príležitosti navštevovat školu, jest precpáván amepráve tyto dny. A podivno, jako by i naše obecenstv
rickou historií, anekdotami z americké historie, z boju
o americkou svobodu, a tak není divu, že toho ví o bylo zachváceno amerikanisací. Necítilo se snad, že ti,
Washingtonovi víc než o Husovi. Musí se mu potom 'kdož na· s.)etišti prísahali vernost americké vlajce, symbolicky za všechny ceské Americany, necítilo se snad,
zdát stará vlast tak ohromne nicotná a malá. Slyší
že jsou to stejne odrodilci jak-a ti, kdož by byli prístúle o tom, jak Amerika je sobestacná, jaká je to výsahali, jsouce usazeni po lidský vek v Berlíne, na státní
borná zeme svobody, jaké má kolonie, kO'lik má obyvatel, jaké má bohatství, jaké možnosti, jaký obchod,
vlajku nemecké republiky. Ceští Americané stejne zajak Franklin, Edison, Rockefeller a jiní se stali výpomínají rec jako Ceši ve Vídni usazení, stejne míznamll)'mi nebo pohádkove bohatými muži z cidiclt bot
chají do své materštiny slova anglická, jako vídenští
neb< z roznášecLt novin. Musí se mu to zdát neco
(eši slova nemecká a anglicina je pro nás stejne cizí
'ohromného. Kult státní vlajky se pestuje s nejvyšší
r,ec, jako nemcina. Najdeme mezi americkými Cechy
energií a takový cizinec, který málo nebo skoro nic
stejné procento tech, kterí opovrhují vším ceským,
slyšel o symbolu státu ve svém domove, stává se nadjako mezi vídenskými Cechy. Ale stále je to pro nás
šeným vyznavacem pruhovaného praporu.
Stále a vetev »zaoceánská«,
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e snad, že také ríkáme, že máme vetev na
Ano, máme, jenomže tato! vetev na Dunaji nehrdostí priznat k vernosti k republice na Dula by se ihned zrádcovskou, nesmí s hrdor
at státní hymnu rakouské
republiky
ani
tátní vlajku Deutsch-Oesterreichu
a pría ni, kdežto vetev zaoceánská
nám smí
strkat, že a oc jel lepší hvezdnatý pravii vlajka s modrým klínem. Nechci z ame,.
Cech tvorit americké odrodilce, když se
americkými vlastenci, jenom chci poukázat,
šla amerikanisace, že i u nás doma má vliv.
nejsou práve z tech, kdož by lehce ztráceli
1. V amerických statistikách o scítání lidu
, na jednom míste také, kolik procent pristeješte v druhé generaci, tedy mezi temi, kdož
narodili v Americe, se hlásí k pCtvodní národpuvodní materské reci. A jsme asi na ctvrtém
mezi nejhouževnatejšími. Pres, šedesát procent
pristehovalcCt ješte v druhé g,eneraci se hlásí
vi. Na ty mužeme být hrdi. Jsou mezi národy
Vilejšími, za Francouzy, Anglicany a prerl
A to mluvím o statistice z r. 1910, kdy jsme
meli svého státu. Amerikanisace má za úcel
toto procento co nejvíce. Nepochybuji o tom.
'í to ve znacné míre podarí, nebot ne škola, ale
celého života za oceánem jsou tak silná, že
li se propagacne pouze techto, jest výsledek
ni ace zarucen.
ýšlel jsem casto o tom, bylo-li by možno para. odsávací schopnosti novéh()l sveta u nás. Ameá výhodu proti nám, že totiž není prelidnena
a tato okolnost sama' pCtsobí velkou odsavací
a naše lidi, žijící ve stísnenýd1 pomerech zeme
e prelidnené. Pres to verím, že by bylo možno
. našim lidem u nás doma stejne vys,aký stan'votní, jaký mají v Americe. Beží pouze o cíleu politiku populacní, kterou by se pak rídila
a hospodárská. Jest to z nejvetší cásti pouze
organisace. Lec to vypadá z rámce tohoto
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ilacní schopnosti Ameriky jsou dány hlavne
hospodárskými. Jsou to()ltyto pomery, jež tvorí
lidu, ze kterého má jednou vyrust národ amecharakterisovaný samobytnou kulturou. Zatím
ze civilisace, technika, organisace a hy~iena,
arakterisují Americany, jako odlišný celek.
a americká se tvorí a' formuje velmi zvolna, ale
Z jádra novoanglického, které svCtj puritánský
er dovedlo vtisknouti celé Unii, vyroste jednou
americký.

*

o t v m e s tec h. Mám dojem, že v Americe
est, že jsou to všecko pouze predmestí. I velkojako New York, mají málo z velk,omestského
eru velkých mest evropských. Ve vlastním meU pouze úradovny a pak chudé ctvrte pristehoKdosi vydal knihu nazvanou »Svet v New
c, kde lící New York jako radu samostatných
zných národCt, v ichž se žije práve životem
národu. Jsou tam ctvrte, kde se témer nedojinak nežli italsky, ctvrte Španelu, Reku, Ciruských ŽidCt, Sýra'l1u, jest tam souvis,lé mesto
hu atd. Zkrátka náwdy se drží pohromade,
oje krcmy, kavárny, jídelny a restaurace. Net dobre být informován, co v které národní ku-
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chyni jest dobrého. Tak na pr. v Bostonu jsme chodívali jednou, d,vakrát týdne do recké restaurace, kde
jsme dostali výbornou rýži a ,jogurt. V Baltimoru to
byla restaurace italská,' která mne držela nad vodou
výbornÝmi makarony a restaurace nemecká, která vyvolávala dojem kuchyne stredoevropské.
Ctvrte nejsou nijak pevnými koloniemi. Mení oby,vatelstvo, tak jak jejich obyvatelstvo mení životní úroven. Tak na pr. v New Y,orku ješte v r. 1921 byla krajina kol,em 74. ulice ve východní cásti mesta ceskou
ctvrtí. V r. 1925 již byla vetšina Cechu odstehována
na Long Island do Astorie, kde se tvorilo hezké, zahrádk,ové mesto, na nemž jest proti bývalé ctvrti
'uvnitr New Yorku již patrný blahobyt.
Podobne v Ba1timoru se tlací Cernoši ze své ctvrti
v západní cásti mesta do lepší cásti kolem Eutaw Place, odkud se ovšem bílí baltimorané rychle stehují,
jako z kraje zamoreného morem. Jsou to již synové
jihu Spojených Státu, pW' než je sous'edství Cernocha
nesnesitelné.
Stred osady tvorí obycejne kostel. Tak v New
'Yorku jest to modlitebna Mistra Jana Husi s v)1borným a' uvedomelým farárem Pískem a pak katolický
kostel na 72. ulici, tuším Jana Nepomuckého. V Baltimom jest asi deset tisíc CechCt, obývají kompaktní
ctvrt ve východní cásti mesta, jejímž stredem jest také
kostel a sokolská telocvicna. Jest prirozeno, že ctvrte
nesou charakter národa, který v nich bydlí. Snad nejcharakteristictejší
jsou ctvrte italské, kde se slaví vecne nejaký svátek, kde je ustavicný krik tržište a vecne
špinavé ulice, plné odpadku zeleniny a ovoce a špina'vých detí. Zde selhávají veškerá opatrení hygienická.
Ceská ctvrt ve východní cásti New Yorku nám ovšem
mnoho cti nenaplodila. Bylo tam již podezrele mnoho
cernochu .
Kulturní požitky u nás obvyklé, jalw je divadlo,
koncerty, jsou v amerických mestech težko dostupné.
Divadel, jež by strídala' program každý den, tam vlastne není. Obycejne se najde nejaký šlágr a ten se hraje
celou sezonu. Jenom nekterá divadla mení program
jednou za týden nebo za ctrnáct dní. J,est hojne kocovných spolecností,
které se dvema, tremi operam1
nebo dramaty putují Unií. A 11ebývají to spolecnosti
prvotrídní. Pamatuji se, jak jednou byl v Ba1timoru
svátek, když tam prijela velmi pr.ostrední spolecnost
italská asi se tremi italskými operami. Zlatým hrebem
bylo predstavení
»Madame Butterfly«
s Ja'ponkou,
predstavitelkou
titulní role. Orchestr byl v,elmi slabounký. solisté rovnež a sbor byl již docela nemožný.
Velesvátkem bylo vystoupení ]ericové a veliký sál byl
precpán k prasknutí. Pri tom nejlacinejší lístky byly
tuším po dvou dolarech.
Nejoblíbenejší divadla jsou se smíšeným programem.
Pouští se nejaký film, pak je nekolik císel varietních,
nejaké tancování a zase znova od repetice. Jest vCtbec
zvykem, že predstavení jsou nepretržitá. Pamatuji s,e,
jak jsme cast,QIv únavném letním horku sedávali pres
poledne v biografu, kde byl chládek a casto jsme si
i zdrimli a tak jsme tam byli pres dvojí vytocení fiLmu. Bylo to v Albany a vstupného bylo tuším 10 centu.
To stálo za polední odpocinek v chládku.
Biografy jsou nejruznejší. Jsou takové, kde jest jednotná cena 5 centu a kde se hrají pouze nejdivocejší
seriály, které se pro naše kra'jiny vubec nehodí, a jsou
opet biografy, velmi nárocné, obycejne skvelé místnosti, s orchestrem ~ jinak obycejne se hraje na auto-

Prítomnost

428

matické varhany - a s nekolika druhy sedadel, z nichž
nejlacinejší stávají 50-60 centu. U nás za' nejlepší
platí místa co nejdále od projekcního plátna, v Americe se naopak cení nejvíce místa vpredu. Ovšem, když
se tocí bez prestání, že se casto mení místo. ZaCÍná se
vzadu a podle toho, jak se uprazdnují místa se postupuje dopredu.
Jde-li American do divadla' nebo i do biografu, na
obrázky, jak ríkají americtí Ceši, zd~ se mu. že jde
na flám. Obycejne se sedí doma. Nejaká spolecnost se
vždycky najde a tu se sedí kolem krbu, nebo aspon
kolem napodobeného krbu z a'Sbestu ve tvaru polen a
plynových plamenu.
Vypráví se. ovšem se klepe a
zábava jest na cizí úcel. V lepších kruzích se zoufale
hledá téma, které by nebylo osobní, a tu se vyvíne casto groteskní zábava. V letech 1920-IC)21 byl v mode
Freud. A tu obycejne zahajovala domácí paní zábavu
otázkou, co ríkáte Freudovi.
Byl jsem již zoufalý
z toho ustavicného
Freuda.
Tehdy v obchodech.
v nichž se všechno dostane za deset centll, byly celé
hromady Freudových spisu. Z tech a z populárních
pojednání cerpaly moje hostitelky svoje vedomosti.
Nekdy si v bohatších rodinách pripraví zábavu docela raofinovaným zpu;;ohem. Bylo to obzvlášte ve zvyku v Bostonu.
Tam si rodiny zvaly cizí studenty
k obedu, po nemž se obycejne rozproudila zábava. ve
které meli slovo hlavne cízinci. Museli jsme vykládat
o té nevyslovitelné Czechoslovakii, kterou tehdy ješte
velmi casto kladli do Malé Asie. Pletli si nás s Armény a' litovali nás, jaké jsme meli trápení s Turky. Jin. cly syedli dohromady rll7.llorodé studenty, jako jednou
na pr. mne s jedním Indem a bavili se tím, že nás veštvali dOl výmeny názoru' o kastách, které Ind Brahmin - velmi houž,evnate zastával.
Takové návštevy v rodinách Americanu
nejsou
ovšem pro- cizince bez vS-hod. Taková rodina vás ihned
pokládá za prítele a máte skutecne právo na veškeré
služby. V tom se liší americký prítel od ceského
prítele. U nás prítel jest pouze až potud, dokud od
neho neco nechoete, naproti tomu americký prítel jest
ochoten radostne pro vás ucinit všecko, co je v jeho
moci. A velmi rád ukazuje, co jest v jeho moci. Prátelství také nevyhasíná odloucením. I dnes, když neco
potrebuji, mohu se obrátit na americké prátele s jistotou, že nejen odpovedí na dopis, ale i vykonají, co mohou.
Krome obcasného' divadla, koncertu nebo biografu
jsou vyjíždky autem a obcasný piknik nekde za humny jedinou zábavou Americanú. Ovšem i v Americe
jsou tancímy. kde se tancuje denne. Pripada'lo mi to
vždycky jako tancení 'od kusu. Není však kaváren krome jediné, francouzské, v hotelu Brevort v NelY
Yorku -, není restaur;:J.cí. N ewyorkští snobové si zrizují ve. staré cásti mesta krcmy evropského rázu. jichž
zajímavost casto zvyšují groteskním zpltsobem. Na pr.
nepokrytými stoly, osvctlením svíckami, lampiony a
pod. Podobné krcmy má snad ješte Chicago.
Život
v Kalifornii, pokud mohu soudit z vypravování, blíži
se snad více životu evropskému.
Nelze upríti, že rodinný živ,ot Americanu má mnohé
pltVaby, nelze však také za'príti, že jest to casto velká
mše nudy.

*

Na far me. Nemel jsem mnoho príležitosti žíti
venkove americkém. Zval mne sice na farmu svého

né!

otce kolega Uridil - jeden z té druhé gener
se ješte hlásí k ceštine jako jazyku matersk'
bylo to pro mne tuze daleko na západe. Za
však podarílo objeviti docela náhodou strýce
ky, kter}' se kdysi pred lety ztratil v Amen
nyní spokojen}'m farmárem ne príliš dalek
st(mu.
Prožil jsem nejak}' cas na jeho slepicí far
zorování tam a ze styku s ministerstyem z
ve Washingtone jsem si ucinil obrázek, jak a
americký venkov.
Je podstatný rozdíl mezi naším a americ
delcem. Amerika stále ješte jest zemí pri t
nových osadníku, kterí hlavne prišli y}'s át
zllstávají tam jenom jaksi omylem osudu, z
nepodarilo vrátit se v cas dOnlll. do staré ~la
vubec takový dojem, jakoby všichni vysteho
v úmyslu pouze zajet si do Ameriky nadelat
vrátit se zpet do staré vlasti. To se puda
pouze nepatrnému zlomku vystehovalct"!a to
pouze tenkrát. když nemají detí v Americe
ných. Ty je obycejne udrží na míste.. Druhá
je udržuje v Americe, jest obycejne návštev
Zjistí, že nemají již žádn}'ch pout ke starému
že se mnoho vecí zmenilo - a že vlastne za
koreny t'lm za vodou. Hur je s temi. kdož vy
reny ze starého domova a v novém jich n
Náš zemedel:ec má lásku k pude. kterou z
otcích a obycejne se mu zdá smrteln~'1ll hríc
hodnotit p1"ldu.vyssát ji a nevrátit clo ní. co jí
živinách odejmuto. Jest pýchou každého ze
mllže-li rozmnožit rodinný majetek a mttže-l
potomkum odevzdat statek zvetšený a zlepšený
rický farmár není obycejne vázán tradicí
Snaclno se jí odcizuje a jest ochoten znicit role
když to neco vynese. Velký farmár stredního
není vltbec zemedelec. Jest podnikatelem. bu
spekulantem, obchodníkem, jenom ne sedlákem
Americké ministerstvo. zemedelství puhliku~
br,ožur, knih a casopislt pro farmáre. A cítíte z
publikací, jak americký farmár je neco docela
než evropský sedlák. Cítíte, jak lehce hy se z t
farmáre stal továrník, obchodník, úredník nebo
jiného. Cítíte, jak jest americkému farmári je
cizí, jak s ní necítí, jak je k ní vázán pome z
obchodním.
111

Americká vesnice není souvislá, jak b~'V1jí na
nice. Farmy js,ou rozházené, umístené obycej
prostred polností, k farme patrících. Každá veso
sice jak)'si stred, kde je kostel. obchod. biograf
spolecenský dllm, kde se porádají rídké zábavy.
can je ješte více odkázán na sebe a na snIj dum,
je tomu ve mestech. Ackoli i ve meste máte
dojem, že jste jako na vesnici. Cizinec jest ví
predmetem, který nechá na sebe se dí vat a snad
baví. O kousek jídla není, jcle o záhavu, které
zoufale málo.
Za veceru se sedí pri svetle krbu a vypráví
zábava jest velmi poclobná klepav)'m sezením
tet, jest samozrejmo. Jest s podivem, jak i naši
rychle zvykají na otevren}- ohdt krbu f\ nglicam\
nesporné kouzlo v zári ohne, obliwjícího
v krbu, a pekne se sedí i vypráví v jd10 zári.
Hospodárství se ;vice podobá nejakému naše
delecnému podniku, nežli našemu hospodárství. ~
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3strýce byla zarízena na v~rrabu vajec a mléka.
" luk a lesa k ní patrí asi 20'0 meric. Les si
nesmíme predstava vat jakO' náš les. N avaanes jest nízká hauština vetšinau listnatých, me'ch stromu. Nevidel jsem brízy silnejší, než
paže. Když dorastau dO' tétO' tlauštky, abycej'Vítrzlomí. O dreva není, nauze a prata jest tas úplne nepnlchadný. Vždycky jS1em se divil,
hl Emerson žít v bezprastrední blízkasti Bastat v úplné pustine. Tam jsem ta pochapil. Když
kal jenom pLtI kilametru lesem ad silnice, byl
plné pustine, kde ho živý tvar neabtežaval.
osti prastrýcovy byly obdelávány
pauze na
. Ve stáji mel dvanáct malých, cernabílých kradva b~rCky.l{,ohy mely vesmes upáleny dusicnaríbrnahrm, jakO' zbytecnau a nebezpecnau azdaly to pouze straje na výrabu mléka. Mnaha
1m nebylo venaváno. Ve zvláštních, velmi úceltájích byla nekalik- set bílých slepic, wyandatek.
tonu nevadila vlejdm, byla-li bílá nebO' mela-li
skorápku. Za to v New Yarku se žádala vejce
í1á,od legharnek, a byla prato také dražší. Nejtála tucet' 60' centu. Divil jsem se, že strýc Imtémer veškera slepicí krmiva. Ukázal mi však, že
'jde lemeji kaupit zadní zrna, nežli pestovat dajaké obilí. Vejce i mléko se advážela dO' družtam bylo mléka aznacena, jakO' mléka ad krav
'ch tuberkulosy a pradávána dále dO' mesta, jakO'
pro deti. Na apatreních hygienických farmári
vydelávají. Ceny za mléka ze stájí zvláštní kauznaných za hygienicky bezvadné jest ihned
50 procent dražší. Padobne reklamau se zvyšuje
vajec. Nepoznám rozdílu mezi jedním a druhým
I jsou-li abe cerstvá.
Zdá se však, že reklama
ohromné razdíly a že jich davede jak náleží vyI

Iikacemi ministerstva zemedelství jsou farmári
vne vychaváváni k organisaci pradeje a práce.
terstvo také upazornuje n'a navé zdraje príjm{l
oroval jsem, že tyto publikace byly hajne cteny.
nom avšem jsau snad si padabni vši,chni sea farmári na svete - nespokojenastí. I americký
r ustavicne hubuje, že mu hospodárství nic nea že tím radeji sekne. Ale nesekne.

*
ím, ukázal-Ii jsem v techtO' nekalika obrázcích
iky, jak já ji vidím, také jak ji cítím. Vím, že nena nekolika stránkách vystihnauti mnohotvára šíre amerického živata. Chtel bych shrnauti
, že mám' Ameriku rád, ale žít bych tam ne-
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Slet a umení.
ekolika tech prvých dnech cervencavých stala se
jevištem velikéhO' a daopravdy strhujídha
diI které prímO' živelne zmenilo vzhled a ráz jejích
ch a nevelkomestsk~rch ulic, precpaných v tu dobu
lidí, kterí se na sletavau padívanau sjeli ne jetéto zeme. šedivé fasády damu mizely pad barprap0rll a ve všech hodinách dne tísnily se na
Y.
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ulicní dlažbe zástupy pritékající ze všech nádraží, dO'
nichž témer každé minuty vjíždel natrískaný vlaJe Bylo
zrejmo, že není jedinéhO' místa v nepublice, kam by slet
nezasáhl, kde by nemel nejakau ozvenu. Privedl do
Prahy tisíce a tisíce tech, kterí by se byli dO'ní jakživi
nedastali, a takaví nebyli tu jen z J ug-aslavie! Nebyla treba býti na stadiane. Už z tvárnasti a ducha
ulic byla mažno zjistiti, že to nebyla nejaká malá vec,
která jim dala navé tempa, a ostatne ví se, že nelze ani
Prahu pretváret tak z gruntu prastredkem ledajakým.
I ten, kda žije vzdálen živata 3l--Sokolských-jednatách.
llemuže nevidet, že šla EYsKUtecné clíla.
Sakalstvo pred válka u žilo a rastla jiste negací manarchie. Vubec všechny velké kulturní kalektivní cin
tahata nárada zrozeny byly z adparu-k
a auskaUhersku. Vznikly a živily se vydatne palitickau nespakajenastí. Není treba zapírati fakt,
že by si nárad
dnes steží pasta vil a za tak krátko »N áradní divadlo«.
Zájem a kulturu, tak obecný, byl diktaván zájmem palitickým. Sokolstva, jak všichni víme, nenabyla své velikasti a významu, že melo ty a ty telavýchovné cíle
aneba dabré arganisátary. Vytvarilo se v tamta farmáte adbajem. Jiste byli takaví, kterí se damnívali, žle
další rust (ne ten arganisacní!)
bude v novém státe
zastaven, že síly sakalské organisace ochabnou, panevadž v nové dobe, nave orientavané, ztratí SV{ljra1san
detre. Ale od casu prevratu mela Sakalstva dva slety
a dakázalo na nich, že se cinný vývaj nikterak nezastavuje. A k tamu všemu nelze zapamenaut, že VIII. slet
sakalský kanán byl v dabe zvlášt politicky llIeutešené.
Jestli mahl ha nekda v tento cas v širších vrstvách lidu
paškodit, byla to strana, které vždy, jak se dušavala,
velmi na nem záležela. Slet se fašistickou agitací mohl
stát snadna více než nepapulárním. Ale vedení sakalských jednot pramluvilo vcas. A tak razvíjela se pred
zraky vždy stactyriceti tisícu diváku pa nekalik dnu
velikalepá a vskutku nezapamenutelná
padívaná, nerušená nicím. Tyto hadiny byly hodinami rozhadnéha
vítezství.
A jestliže Sakolstvo ukázalo tak spantanne prajev
živata, jestliže davede dnes na sebe saustredit a
upnout talik statisícu a jestliže u nás davede sletem
abrátit všechna takrka na ruby, pavažujeme práve pro
tú všechno za svau povinna st rki a sakalském díLe nekalik slav, a bude jen v zájmu Sokalstva, nezapamene-li jich a tech podabných, které jiste i z jiných stran
uslyší - pra príští slet.
Mluvili jsme a razhadném vítezství sletu. A byla to
sokolská prastná, která toto vítezství vyvrchalila. Ctrnáct tisíc mužu a ctrnáct tisíc žen, zvládnutá a ukáznená telesa, která se arganisavane rozlila pa velikánské prastore stadianu, telesa naplnená v techto minutách jedinou myšlenkou, jedinau v{l1í a jediným duchem, pripravila užaslým zra1<llm jedinecnau, skvelau,
kouzelnau a tak dramatickau padívanau, tak intensivne pusobící, sensa'CÍ snad z nejvetškh, jakau jsme kdy
žili, sensaci, jakau nám v té velikasti nepaskytla snad
nikdy žádné umelecké dílo. Byla by marným a zbytecným pokusem snažit se papsat ta ta strhující divadla.
Fotagrafie mohau na ne asvežit vzpomínku, mahou
.jen znázornit jehO' razsah. Vzdálene aživnau znovu
tyto dojmy na projekcním plátne kina. Ale prastná nejsau pravau kinematagrafickau
podívanou,
ac jsau
snad fatogenická. Nejen že vadí barevná chudaba filmu a fatografie, abyste pri pahlledu na ne cítili ta pravé - fatografii scházejí k pravému požitku diváka néi
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tribunách vjemy sluchové, predstava sklltecného trorjrozmerného prostoru, nepromítnutého na plochu. Aniž
bychom podcenovali treba Hillara, mužeme prohlásit,
že prostná byla nejelementárnejším
divadlem jaké se
kd]. v ,Cechách hrálo. Tvur'ci a 'cvicitJelé prostných nemeh zamyslu umelecký,ch. Nemys1i1i na umení a prece
udelali s temi ctrnácti tisíci neco, co útocilo prudce na
divákovu sensitivnost neco, co bylo živou a cirou dramaticností, dali statisícLlm velkou a ryzí sensaci umeleckou.
Akcenlovali

jsme nutnost

videti tato cvicení tisícu

tak?
v skut:cném1Jrostoru,
byla jasno,
ze Jdeskutecno.st
tu o divadlo,
a ze tlJelze podhranouabyna-barevnou
živou a rytmicky se hýbající hmotu nahradit projekci
foto&rafickou v kinu, a zduraznili jsme, že tu jde také
o dOjmy sluchové. Prostná pusobila na sensitivnost divák~ prímo fysi?logicky a proto tak mocne. A dojmy,
ldere zaznamenaval sluch, nebyly z tech méne podstatných a méne bezprostredních. Lec nebyly to zvuky
hudby, doprovázející prostná, o kterých je tu rec. Zasvištení a skrípot písku, drceného otácivým pohybem
podpatku ctrnácti tisícu nohou, úder osmadvaceti tisícu
pripažených paží, výkrik pozdravný, jímž koncí scéna
nástupu. Ale hudba tu nebyla nicím.
Tam, kde pri sokolském slete zacmame
mluviti
o umeních, která byla mobilisována k úcinkování tam
také zacínají naše výtky.
Nebot kde jsme se' meli
potkat s opravdovým umením, ci lépe s cinností, která
se co umení uznává, potkali jsme se nejvýš s dobre
mínenými snahami, kberé selhaly, nebo dokonce s paumením, ci s ochotnickým diletantismem
byt nadšeným. Doufejme, že uslyšíme nekterého ~ našich hudebních kritiku ríci nekolik rozumných a vážných slov
o sletO'vé hudbe. Domníváme se, že hudba, doprovázle."
~.
má ponekud jiný úkol než orchestr biografu, který vyhrává, aby zamestnal sluch, nudící se
nemým divadlem. Máme za to, že není na této hudbe
k prostným, jen aby dávala takt cvikum. Ostatne cvi~ící, I~terí mt;sili si nahlas pocítat, sami by potvrdili,
ze am tento ukO'I nezmohla skladba sokolskéhO' autora.
Tak jak jsou prubojná, živá, monumentální a dramatická prostná, tak je diletantská, nezajímavá a obycejná
hudba k nim, nevzrušující ani rytmem, ani neocekávaností, ani smelostí a novostí. Brala z velkých dojmu,
na míste, aby je množila. Tady nestací dobrá vLIle sokolského ochotníka. (Sukuv pochO'd vyjímáme.)
Organisátori sletu cítili zrejme povinnost dáti di váktlm tak zvane umeleckou stravu. Asi, jak se zdá, si
ani neuvedomovali plne mocnost pusobení prostných
ur:ichž si nikdo nemyslil, že by jimi vytvárel neco:
Je umení de fakto. Protože' pak by nebylO' predstavltelno, aby aranžovali své sletové scény. Ríkáme výslovne aranžovali a ne h r á 1i. Jest zcela možno, že
SO'kolstvo z nektedch stran uslyší prísnou
kritiku
svý~h sletov)'ch scen, kritiku, doprovozenou mínením,
znejícím asi takto: »Dkázalo se, že nacionalismus stal
se prázdným zvukem a jalovou frází a nedovedl naplnit scenu svými mlhavými ideami dramatickým životem.« Takto v ruzných variacích
slýcháme
totiž
v Cechách hovoriti moudré kritiky, kberí se vždycky a
nejprve starají o ideologii veci, jíž je jim souditi. Budou možná poukazovat (a cástecne právem) na diletantský scenár provozovaných sletových scen. Ale nebudou mít pravdu, budou-li ríkat toto. Je zcela lhostejno tady, je-li ideologická nápln scén nacionalistická
nebo socialistická nebo agrárnická. Divadlo se nedelá
C<,J
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z idejí, divadlo delá se z divadelních prvku.
jako truhlár udelá stul jenom ze dreva. Jde jen
o to, jak se to udelá. Podmínkou zdaru je cistá
Film presvedcil velmi durazne a názorne o téhle
Filmoví režiséri, kterí si uvedomili, že film
v podstate nic než' hrou cerné a bílé na projekcní
plátna, že je krásnou podívanou, pohybem a
stranným pohledem, vytvorili úchvatná díla z
ných banálních libret obsahu, který tisíckrát byl
a opotrebován neprLlmernejšími povídkami nejš
ších spisovatelu,
povídkami
kalendárové úr
Tvrdíme, že vubec nelze snad dostat libreto tak š
aby z neho nedalo se necO' udelat, jen deje-li se v
alespon neco. A libreto sletové sceny »Kde d
muj« prece jen
cástecne jisté možnosti d i va
n í k u mohlo dát.
SamO'zrejlT).o, že d i vad e.
žádné libreto doslova neprijme. PrO' nej je jenom
tJeriálem.
Nelze nám na tomto míste rozebírati podrobne
vou ce1'é scény a její uskutecnení kritisovati kr
krokem. Mužeme se zastavitJi jen u nejnápad
vecí a pomineme pri tO'm i ponekud naivní t
doprovO'd scény i její výklad v programu. Podot
jen, že musil být cten, aby se pochopilo, co se
tVllrce scény prekvap'
hrává na Stadione. Snad
smírnost Tovné pláne cvicište, na níž byla scéna
vádena.
Vdikost Stadionu byla jiste ne dost
pr,edstavitelná. Jist-e by se byly mnohé z podro
,jinak priprav1ivy, jinak zarídily. Treba kostumování
jících: c1etai,ly nesmyslné vzhledem k velik)'m v
nostern. Neúcelné. Bylo je možno spatrit jen d
tr.iedrem. (Rásne na oblecích dívek predstavu'
trávu. Naturalistická krídla motýlu, drobné azd
Spousta vecí se ztráoela dálkou i v samotné hre:
na koni hrající na housle, orající praotec Cech a
dobne. I akce gest, styEsovaných a alegorisujících
cely se množstvím a zpusobovaly, že divák dlouhé
nuty nevidel nic než nehybné skupiny. Rada vý
nern.ela tak vúbec podíl na divad'elním deji, ležela
mo vlastní dramatickou konstrukci scény, konst
ostatne velmi primitivil1í. Ideologická osnova hry
žovala velmi její divadelní výstavbu. Autorúm i
žerum zá.leželo predevším na tom, jak zná z o r
ci pre d v é s t i ten kberý cit nebo nekterou"Vhrs
idylickým starým Cechúm pripisovanou a pri tom
pomenuli na vlastní sVllj úkol, na hru, na
A prece bylo tu tolik možností. K disposici hyl
libovolný pocet ukáznených, poslušných a tvárli
lidí, k disposici byl, jedinecný prostor, vec mela v
kou dokonaliá a velká organisace. Jen jecliný cI
scházel: režisér s divade1ni'ckou krví. A tak mela
scéna témer jen jediný dramatický, ac nepropraco
a ponekud jednoduše udelaný moment: útek nepri
Di1etantství pojetí jest zjevno ,i z celého rozes
vání barevných .skupin po cvicišti.
Aranžéri by
clobre v,edomi, pres, to, že na to ne!~dy zapomínali
tu Jze pracovat s úspechem jen se zástupy. Posta
jednotlivých skupin hercú na plochu jevište, hercu
notne oblecen)'ch a tvorících tak jistá barevná
melo být samo dramatickou komposicí, v níž dalo
se použít jiste nových 'Prvkú. Mel:o být samozr'
kO'mposid abstraktní, což chápali také režiséri.
Jevištní O'br.az z barevných ploch hercu mel
komposicí, v jejímž prvním stadiu už melo b),t na
dramatické akce, už v první chvíli nástupu mela
oj

Prítom
nost vybíjení se další hrou. Prvá sletová sc~
tavovala hru v šachy. Tenkrát byli Sokolové
mo cíle než dnes. Lyrická scéna »Kdedomov
emela napjatých chvit - byla za to zdlouhavá,
, autori vlideli, jak jí pos,louží zkrácením. A1>e
t nebyla její hlavní vadou,. Divadllem se nestala
že byla chápána jako dekorace, jako živý, por ornament.
na míste dramaticnosti - snaha aJegorisovat,
te hry -. ornamentální
sestavy, bezvýznamné
delnÍ akce. A jiste to vytvárení osmicky, baobdélnÍklt z elipsy, konvencnkh symetrických
tu bylo to, na cem si aranžéri velmi zakládali-.
že je to obtížné privést massy lidí na predem
a vymezené místo - ale to ješte není scéna,
ne scéna, která by se tak snadno mohla stát jeým a novým divadlem.
tnÍ provoz.ované scény byl:y podobne chápámy
y a ta, kterou usporádali na VJtave, utrpela
u diváku. Videl'i jsme jen její konec, není nám
O ní psáti.
, kde vzal Sokolský slet na pomoc umení, ukájisté ochotnictví. Vztah Sokolstva k soudobému
vleckému není ž.ivý a bezprostrední, ac byl zam tohoto hnutí Tyrš, clov,ek, který práve z V)"o zájmu dal vzniknouti sokolské myšl,ence. Vekolstva odvolává se rádo a casto na tradice.
• s oblibou tak zvané národní ci slovanské umeá se, že pre,dstavitel,i j-eho jsou pan Mucha, ci pan
. A prece ta skutecná tradice je Z!oela jiná! a
Tyrš byl, celou svou bytostí novotár, duch bQa prubojný, s odporem ke konvenci, k všemu, co
I ke všemu, co se zastavuje, s touhou stále a stále
ku predu. Ale u nás se chápe bohužel tradice
eustálé omí,láltlÍ j/edné veci, opakování až do
í, neustálé rozmenování a rozmelnovánÍ. A zainou tradicí je mít stále a stále možnosti rearoti necemu. V~škerá tvorba nových hodnot dála
odporem k starým. Sokolstvo ukázalo, že jeho
vede pojit statisí'Oe. Necht tedy nezapomene na
nrcÍ povinnosti.
Je treba revidovat pomer
hým vecem a nejvíc k umení. Protože Sokolstvo
ví, že má kulturní poslání. Je treba delat c ,i~
prác i.

i

Dopisy
Právo na život.
Pane redaktore I
clánku »Právo na život« (Pritomnost c. 24) dotkl se
Procházka tématu, jež v: poslednJí dobe bylo nekolikráte
no v naší verejnosti, totiž zajištení cloveka vedecky
, minimem životních potreb, jak je reší ve svých dí'ména ve »Všeobecné povinnosti vyživovací« PopperDr. Procházka dochází tu zcela samostatne k týmž zájako Lynkcus, a ponevadž jde o lékare v plném slova
dstvlIsloužícího, je to jen potvrzením správnosti zásad
'ch, který rešil jako inženýr otázku sociální se stanovnfho a technického.
'stejn);mi slovy charakterisují jak dr. Procházka tak
ynkclIsve svých spisech: »Právo na život a povinnost
a »Jndividuum a hodnocení lidských existencí« obvyklé
hodnocenívlastního a cizího života, a Lynkeus tvrdí,

nos t
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že »na skutecne mravních zásadách vybudovaná spolecnost nemuže, nežli poktfdati existenci k~f4,ého (jiné životy neohrožujícího) individua za nedotknutelnou«. »Toho, co jest k živo1u
nezbytne nutné, musí se dostati každému, aniž by musil být
talentovan:t energický, ucený, krásný, chytrý nebo špatný. Priznání práva na život (existenci) jest cílem, k nemuž lidstvo má
speti.«
Lynkeus jde dále než dr. Procházka v tom, že u Lynkea se
»sociálne slabým« muže státi naráz každý z nás, a to následkem
soukromých krisí, jichž je nescetné množství a které se každou
minutu v tragedii lidského života odehrávají, aniž by bylo možno
jim predejíti. Lynkeus nekol~vádí:
»V nicem nejeví
.,...,......
se chorobný stav- našdlo veškerého hospodárského života zrejmeji, než v uj>tavicne se vyskytujících nescetných soukromých
krisích. S temi však rremuže se volný, nespoutaný hospodárský
systém ani zdaleka zabývati, nerku-li je odstraniti a práve 'Ony
jsou to spíše, nežli všeobecné krise výrobní a obchodní, o než
se všechny ony sociální programy tríští, které neberou každého - bez výjimky každého - jedince v úvahu; ctenár
jiste již celou radu takových krisí bud sám pr,ožil ci pozoroval u jiných: Když malír ztratí zrak ci ruku, ci nemuže
svých obrazu odprodati. Když lékar ohluchne a nemuže vyšetrovati, ztratí tudíž prakci. Když pevec ci herec ztratí predcasne hlas. Když soukromý ucitel ztratí nekolik žáku a nových
dosti rychle nedostane. Když úcetní ztratí místo, protože je stár,
nebo že obchod likviduje a on: nemuže se nikde uchytiti. Když
malému zemedelci \Senekolik let po sobe na poHch neurodí. Když
úredník zemre tak mlád, že vdova dostává príliš malou pensi.
Když rodinní clenové jsou celá léta chorí. Kdy~ nekdo uloupí
nekomu témer celé jmení. Když továrna vyhorí a celou dobu
nemuže zamestnat lidí. Když pojiš(ovr.a, vyplácející mi životní
ren.tu, prijde do úpadku, nebo zkrachuje banka, u níž máme
všechny své, úspory. Když necí bankrot -,strhne i mne s sebou.
Když nezdárné deti nadelají dluhu a rodice prijdou zaplacením
jich - aby, si ušetrily hanbu - na mizinu, ,nemohouce následkem stárí nového výdelku najíti. Když nekdo dostane 'poved
z dobre jdouclho najatého krámu atd., atd.«
Proto Lynkeus žádá, aby byl vyrešen hospodárský program,
jenž by zarucil bez výjimky každému jedinci minimum životních potreb; je to jeho instituce minima, úmyslne zvaná »Niihrarmee«, armáda vyživovací (na rozdíl od armády smrtící) a povinnost vyživovací - Niihrpflicht, na ro'Zdfl.--o<Cpq;vinnosti
branné
(\Vehrpflicht). Lynkeus totiž poukazuje k tomu, že »sloužiti
v armáde, dáti se ve válce zabíti ci zmrzaciti - tuto rovnost
pokládá každý za samozrejmou a za etický požadavek; také
o »rovnosti všech pred Bohem« se neúnavne káže, ale 'rovnost
v nasycení a hladovení?«
»Bez jistoty, témer matematické jistoty - neni žádný problém
hájení života myslitelným, ježto jídlo a pití, treba jeru na dobu
nekolika málo hodin - vyžadují matematického zajištení.«
»Sociální otázku - pokud jde o otázku žaludku - lze vyrešiti
institucí armády minima ci vyživující, která produkuje neb
pomáhá zaopatrovati všechno', cehoi podle zásad fysiologie a hygieny jest cloveku zapotrebí a re-li to možno, ješte neco nad toto
minimum, tedy ono, cím lze živobytí do jisté míry zpríjemniti.
Zaopatreni tohoto životního minima existencního (potrava., odev,
obydlí, lékar a léky v nemoci) deje se in natura, tedy nikoliv
ve forme -penez, a bez výjimky a bezpodmínecne dostává se
všem státním príslušníkum od k01lébky do hrobu. Žádá se toliko
ode všech práce schopných mužu a žen, aby urcitou radu let
(podle statistických :výpoctu pro predváJ.ecné Nemecko bylo to
pro muže 13, pro ženy 8 let, od 18. roku pocínaje, pri 7-70
hod. pracovní dobe) sloužili v armáde, minimum produkující.
Vše, co nenáleží k tomuto minimu, je pokládáno, za zbytné
(ne k uhájení existence potrebné) a ponechává se volnému penežnímu hospodárství se soukromým majetkem a smluvní svo-
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bod ou, což vše vzhledem k tomu, že ex~stence všech je zajištena,
muže - ale nemusí býti ješte volneji provozováno
nežli
dnes.«
» ikoliv Be.nthamova zásada:
»]\ejvctší
štestí
nejvetšímu
poctu! nýbrž tato jest správnou:
Nejvetší možné zajištení ekonomicky nutných životních
potreb k a ž d é m u, žádný nesmí
býti opomenut.«
Lynkeus široce narýsoval
a statisticky
podložil svuj hospodárský program tak, aby všichni, kdož mají dobrou vuli a zkušenCíSti, mohli pomáhati
budovati na skutecnc mravných
zásadách stojící I1dSKOtrspelecnost;
ale i já se stejne-jakodr.
Procházka mu ím ptáti, zda se n;iJde'-mlpon nekolik jedincu,
všekterí by již v prítomné dobe chteli o Lynkeove PI~illU
obecné povinnosti vyživovací; treba i jako o utopii - je-Ii jí
zatím snadvážne premítati.
Rmlolf Ornstein.

*

Slované a sport.
Ctený

pane redaktore!

V rádkách a mezi rádky clánku »Slovanstvo a sport« .(Prítomnost TIT. 2,3.) možno poznati, že p. J. Adlof zastává názor, že
hrou, sportem se ucíme soustredit svoji vuli a prosadit ji nejen
ve sportu., ale i mimo nej. Nemuže býti vetšího omylu. Je tomu
zrovna tak, jako s vlivem šachl~ na inteligenci, soudnost a buhví
ješte co jiného. Treningem
sportovním
sice docílím toho, že
dovedu energicky odpálit mícek, ale ne energicky prosadit svou
myšlenku v živote praktickém.
-emyslím, že by na pr. Masaryk
byl méne ráznejším
a soustredenejším
v boji za své ideály,
kdyby hyl nepestoval sporty. Ovšem, pripouštím, že by si snad
nebyl uchoval tak dlouho svcžest telesnou. Ale to už je jiná
kapitola, méne »slovansko-filosohcky«
zbarvená, než názor páne
Adlofllv, kapitola, která sem nepatrí.'
yní bych rád rekl neco o tech omrzlých rukou. Nevím,
zda v~í
s ov n~ké mládeži »neumlka.iLješte
neusnuvší spolecenské instinkty, cisté, vysoké tužby, odkázané jí nejlepšími
lidmi naší literatury, vedy a spolecnosti«, ale kdyby mi p. Adlof
rekl, že je mnoho takových »slovanských
dušicek«, které dívajíce se v kinu na generála Druce, nemohou pochopit, proc tam
lezou na ten Mont Everest, nebo proc 8yrd preleté! severní tocnu,
T'a1~ by mi bylo milo' Vri pomyšlení, že snad prece jen v našem
slovanském lidu »neumlkají cisté, vysoké tužby". Náš národ je
príliš malým., než aby si krátil dlouhou chvíli lezcr.im na veliké
hory. On vi, nebo aspolí mel by vedet, že omrzlé ruce toho cloveka, Iderý vylezl na nejvyšší horu jen proto, aby ukázal, jak
malý je jeho mozek; a ruce toho cloveka, který preletel nejstudenejší more jen proto, aby ukázal, 'jak vyprahlé je jeho srdce,
že ruce techto lidí nejsou hodny tech milionu, které rozhazují
tak štedre po kopcích a ledovcích, aby žebráci meli se nac
dívati. Já alespoií budu vždy tisíckráte více dojat omrzlýma rukama posledního pacholka. ležícího na fronte, na »širých nivách
slovanských«, bourícího se »proti nejaké vláde, proti caru, proti
Leninovi, proti presidentu, proti par1amentu«, než rukama techto
sportovních
»velikánlt". Národ, který bude jen
hráti, a( už
base-baJl, nebo foot-baH, nebo lozit po horách, bude tím menší,
cím vctší bude jeho ríše.
Aby nebylo žádného nedorozumení,
podotýkám, že má slova,
vubec nl"Ísou namírena proti 13portu. Naopak. Pestujme
sport,
dohánejme
(nebo[ máme co dohánet), ale neptejme se: »Máme
si hrát na Kima ci na R'lskolnikova?«
My si vubec na nikoho
nehrajeme. Nejvýš snad na Kima si hrajme, abychom se osvežili a mohli tím vydatneji pracovati, nikdy však na Raskolnikova. Na toho si hrát nesmíme, toho, musíme promY,slet, zvlášte
dncs promyslet, kdy je Evropa tak nabita diktátorskými
choutJ. 5., student, sportovec.
kami.
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Peníze Národní strany práce.
Pane redaktore!
Pred nejak);m casem uverejnil jste v Prítomnosti
m
clánek o politických stranách a jejich financích a píchl jste
hluboko do hnízda srš,nu. Politické strany mají hrozne nera
prozrazuje-Ii se neco z jejich hospodárství,
a velmi se zlobí
každého, kdo se odváži otázati se, odkud byly cerpány
miliony, které spotrebovala volební agitace. Proto deníky st
o kterých jsem psal, mluvily tak nezdvorile o Prí tom n o
a o mne. Zvlášte pak využily okolnosti, že clánek byl na
tajemníkem
národní strany práce a že se nezabýval financní
prosti'ed4y této stral1lY_ Ve snaze odvrátiti pozornost od vi
ního hospodárství,
napadly národní stranu práce a vymýš\
všelijaké pozoruhodné povesti o jejích finanCÍch. Predsednie
národní strany práce však odpovedelo formou, která budí u
ditelu stran ostatních
opravdové
ro,zhOorcení. U v e r e j n u
p r á v e v »N á rod ní P r á ci« pro h \ á š e n í vy b í z e í
c len y str a n y, aby
s e 00 s o b n c - n a h I é d n 11 tím
vyúctování
a dokladu
volebních
výloh
i pr
j mu pre s ved c i I i, c o str a n a na vo I byv y d a
a o d k u d o pat r i I a s i ú hra d u.

i

Jeto
poprvé v historii ceskoslovenského
politického s
nictví, kdy volební vydání a príjmy jsou verejne vyÍicto
Jeto
tak jednoduché, ale v našich pomerech tak podivuh
že mel byste to vhodn);m zpusobem sdeliti ctenáium Pf
t o Ul n o sti.
Nejen jako odpoved na rozzlobené bzucení
dráždených sršnu, ale snad i jako kuriositu. Nebof - bob
_. je u nás opravdu .kuriosním zjevem, že se našla strana, let
se nestydí za své finance.
10. cervence

1926.
Váš
Jirí Bend

Nové knihy.
Ja,l! Šnobr:
Modré vlny. Verše z r. 1924-1925.
C. Boudy. NákJ. AI. Srdce v Praze. Za Kc 12.--.
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HeiJ11'Ích Kleist: Robert G1fislwrd, vévoda nonnanský. Sli
romantický
básník nemecký chtel tímto dramatem portrét
typus Jlapoleonský. Prekladatel
prof. O. Fischer, znalec K\ .
praví v doslovu ke své práci, že toto dílo je jedním z nejve
a nejcistších príkladel, jaké historie dramatického snažení
Nákl. AI. Srdce v: Praze. Za, Kc 6.50.
Docent dl'. V. Forster:
Duševní
poruchy a jejich I
Psychopatologie
a psychoterapie.
Hysterie. Sugesce (Cou'
Hypnosa. Náruživosti.
Pohlavní zvrácenosti (Freudism).
vražedná
manie. Zázracné lécenÍ. Atd. Nákl. G. Vol
Praha XII.
F. O. Navrátil: Rusko. Pokus o vystižení našich vztahu It
vému Rusku. Vyšlo jako 9. svazek Knihovny
tového sboru ve Kdyni. Stran 90 za Kc 9.-.

Pp. p1":'edplatitele
upozornujeme na složenky p. Ú. Š. vložené do to
císla a prosíme o vyrovnání p'redplatného nebo
nedoplatku.
Nedoplatky za f. a II. ro'Cník dobereme si v nejb
dobe poštovn~ príkazkott.
Administra

, eonašichknihách
Nap;,al Dr. Fr. Pa c hne r, primar
eni stát. nemocnice na Ostravsku. V Praze 1926.

rteplodnosti.

tr, 528. Cena Kc

100.-.

\ké domácí literature gynaekologické je každá
álostí. Tím více jest jí kniha autora z kruhu
a o themate tak zajímavém, jako je sterilita.
y za referentskou povinnost predevším poneJi probrati obsah knihy. Z toho VYlúkne pak
am a ocencní.
uje autor na: 1. Úvod, 2. Cást první, jež obsahuje
a její klasifikaci, jakož i rozvrh a oduvodnení
ihy, 3. Cást druhou, jež obsahuje úvahu o vztak všeobecným vlivum (podnebí, rasse, zpusobu

"BrN/BYf
rou ceskou knihuJ
~ŠEK: Vzpomínky, ,Kc60'LAL: Palackého mladá
léta ' . . . . . . . " 48'-

" 30'-

Spisy
Stoletý kalen-

" 48'" 36'-

dár

LLNER: Spisy I

LAR: Boje protí vcerejšku
. " 75'-

*

U všech knihkupcu

a v

ladatelstvi Fr, Borový, Praha.

.enosti,veku atd.), a konstitucním stavum a nemocem,
tiku, prognosu a therapii steri1ity po stránce vše(ylax~ jakož i úvahu o umelém oplození. 4. Tretí
ající nejvetší cást knihy, obírá se sterilitou z chorob
rodidel, ve dvou hlavních oddílech podle kausálního
a to: A. Impotentia coeundi, B. Impotentia concitomtooddílu knihy probrána je vlastne celá pathologie
rodidel, ovšem ve vztahu k sterilite.
Ul obírá se autor otázkami populace, poukazuje na
lacní prírustek obyvatelstva je ODrazem populacní
tf každého národa a státu. Cesty populacní politiky
'I: bud dobrým zdravotnictvím zmenšiti úmrtnost,
iti císlici porodu. Na Zlák1ade statistiky dovozuje
pro náš stát platí devisa, že udržíme-li dnešní stav
zmenšíme-Ii úmrtnost, nemusíme se o budoucnost
ze složek boje proti snížení natality, je boj proti
, Statistika zase ucí, že nejvíce hubí dobrou natalitu
poctu detí umelé potraty. Autor je však toho náboj za zvýšení natality jako projev sociálních a poli<li

VITAMIMOL "MEDICA"
dle prof. Dr. A. Velieha a doe. Dr. A. Kroulíka

vzbuzuje cbuf k jidlu, posiluje telo, oživuje
prepracované nervy,
Ve všech lékárnách a drogeriích.
Hlavni sklad: Lékárna ~U bílého andela_ v Praze II., Na Porící.

tických snah - pokud jest jediným projevem techto opravdových snah, není za dnešních neutešených pomeru zdravotních
a sociálních zcela na míste, a zej ména není úkolem lékarovým.
"Bez opravných a sociálních záruk pobízeti pokolení lidské ke
zmnoženému plození detí, to jest krivda na jednotlivci a velmi
pochybný prostredek soci,Hne pO'litických snah. Názor tento je
pozoruhodný a nelze mu upríti jisté oprávnenosti. V dalším,
kde autor mluví o neprípadnosti podporování rozmnožování se
vrstev »spolecensky méne cenných«(?), blíže se názorum nemeckých Rassenhygieniku, a. kde polemisuje s eugenickými názory Ružickovými, vynorují se v ctenári mnohé námitky. Nelze
však z duvodu sociálních upírati správnosti záveru, že nutno
prihlížeti k tomu, aby prumer plodnosti zustal ve všech vrstvách
národa stejný, a aby zmenšenou natalitu, dostaví-li se i u nás,
napravovaly predevšim ty vrstvy, jež ji zavinují, tO'tiž sociálne
zdatnejší. Jako celkovou devisu vytycuje autor: "Zachovati, co
zrozeno! Dobré zdravotnictví a dobrá sociální péce muže naSl
úmrtnost na tolik zmenšiti, že otázka populacní prestane býti
problémem." Studuje pak statisticky, v jakém pomeru je bezdetnost k úbytku populacnímu, dospívá autor k záveru, že pocet
neúmyslne sterilních mal1lŽelstvíu nás ciní as 10%, takže jest
faktor ten velmi VÝznamným, ochuzuje sílu národa as O' 1lto
všech jeho príslušníku. Tím je dána duležitO'st otázky neplodnosti pro pO'litiku populacnÍ.
II. Cást prvnÍ. Primární sterilitu definuje autor: »Žena, která
po své vuli nekoncipuje dO' konce 2. roku po snatku pres to,
že pravidelne soulOŽÍ s plodným manželem, je klinicky neplodná. Sekundární sterilitu pak: lena, ktera do konce 2. roku
po predchozím porodu (za týchž výhrad jako prim. st.) nebo
po udávané prícine neotehotní, je druhotne neplodná. Autor
uvádí vady a prednosti ruzných systému rozdelení neplO'dnosti
::t
dOl:hází k prakticky nejvýhodnejšímu, jehož se pridržuje
v knize, uvedenému na pccátku tohoto referátu.
III. Cást druhá. Autor dospívá k názoru, že presné aetiologické rO'zdelenlÍsterility je nemožné. Všeobecné vlivy, pokud
mají vztah prícin osloví neplod1lOS
ti, resp. zmenšení plodnosti,
a,útor zde probírá v kapitolách: I. podnebí a rassa, 2. zpusob
života, 3. dedicnost, 4. vek ženy, S. doba (trvání) sterility, 6. castost soulože, 7. praedilekcní doba pro oplpození (zde autor priznává se k mínení Siegela, Prylla a Jaegera), strucne vyjádrenému vetou, že v týdnu po men,struaci je soulO'Žquoad oplození
nejnadejnejší a týden pred ní pravdepodobne nejméné nadejná.
Presneji: menstruace - stoupání kO'nc. schopn. - 6. den max.,
dO' 13. dne hladina, od 13.-21. pokles, po 21 fysiol. sterilita.
Tedy vedecké potvrzení odveké zkušenosti, 8. konstitucní stavy
a celkové choroby jako príciny neplodnosti. (Výživa, tucnost
[dietetika a thcrapie tucnosti), anaemie a chlorosa, diabetes
mellitus, d. insipidus, tu\)erkulosa, syfilis, gonorrhoa [ze všech
cinitelu nejvýznamnejší;
více než .y, všech sterilních manželství zavinena kapavkou.]).
Diagnostika (anamnésa, vyšetrení ženy a muže). Všeobecná
prognosa (vždy predpoved zdrželivá a spíše pesimistická). Všeobecná therapie (profylaxe, výchova sexuelní, boj proti gonorrhoe a lues; vcasná diagnostika a therapie stávající sterility).
Umelé oplození (historie od prípadu Johna Huntera 1799, Mariona Simse 1866, dO' doby moderní). Podmínky. Indikace.
Technika. Autor: Sperma. post coitum condomatem. Braunovou
stríkackou injikuje do dutiny deložní (nekolik kapek). Umelé
oplození dosud u cloveka striktne prokázáno nebylo. 11 prípadu
autorových bez výsledku.
(Dokoncení.)
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