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

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

americké

1. sešit vyjde v nejbližších dnech. - Cena Kc 4'80.
Ukázkové

císlo

žádejte

u všech

knihkupcu

a

naldadatelstvi Pr. Borový, Praha II., Jindrišská 13
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Politika
Priciny mizi, následky zustávaji.
Zdá se, že prišla doba, kdy naši komunisté by se
meli konecne zamyslit nad tím, k cemu jsou vlastne
na svete. Meli by uvažovat, jak to, že blok jedenactyriceti poslancu (nad nejž je ve snemovne už jen
jeden vetší) nesvedl dosud nic více než prumerne dvakrát behem zasedání rozmlátit pulty. Takových trináct
živnostníku nebo trináct národních demokratu je, pokud se skutecného vlivu týká, pravý Goliáš proti jednactyriceti komunistum. Není v poslanecké snemovne
bloku tak malého, aby nemel vetší váhu než tato druhá
nejvetší strana republiky. Kriku se dnes u nás už
nikdo nebojí. Pokud se pak poulicních akcí týká, rekl
komunistum jednou ~ drsným realismem p .. Stríbrn):"
dokud ješte vyjadroval názory ceskoslovenské vlády:
»Na vás stací pendreky.« Pan Stríbrný dostal tenkrát
za to velmi vynadáno, ale konec koncLl rekl pravdu.
Abychom doplnili seznam hanby, pripomeneme,
že
agrární »Venkov« ve stylu, který velmi pripomíná
styl p. ministerského predsedy Švehly, nazval nedávno komunistické poslance: n Ý m a n t i, t. j. niemand, nikdo, na kom by záleželo.
Komunisté, opírající se o these o taktice, usnesené
peti moskevskými sjezdy, ovšem prohlásí, že práve
takové postavení své strany mají v theorii a že si niceho jiného neprejí. Neveríme, že by to bylo presne
tak. Nikdo nemuže míti v theorii: chci býti vubec beze
všeho vlivu. Zdálo by se, že niužeme predpokládati,
že komunisté tu jsou, aby zastupovali vec delnictva
a zlepšovali jeho postavení. Nehledíme-li k plánum,
které mají v zásuvkách pripraveny pro ten ci onen rok
v budoucnosti, musíme ríci, že v praxi neciní pro
zlepšení delnického postavení pranic. Ovšem i to mají
v theorii : obávají se, že by zlepšení p,ostavení delnictva podlamovalo revolucní elán. Odpírají
uciniti
neco pro delníky prede dnem revoluce. Pocínají si jako
lékar, který by (rka, že to zatím nestojí za to) odeprel
léciti lidi do té doby, kdy vyspelá veda lékarská a biologická zarucí stoleté minimum lidského života. Radek kdysi rekl, že »komunistická strana je nejužší
spolecnost lidí, kterí bojují za diktaturu proletariátu
prostredky obcanské války.« Jak dnes veci stojí, je
ceskoslovenská strana komunistická strana spíše nejužší spolecnost lidí, kterí, používajíce všech prostredku, nevykonají nic. A jinde to není lepší.
Je mnoho stran, které mužete pochopiti, aniž byste
se tarali o jejich theorii. Ale nezná-li nekdo komunist· 'ké theorie, je pro neho komunistická strana nerozrezanou knihou. Každý krok této bytosti, která
nek ly pusobí dojmem spontánnosti, je predem vážen a
VYP'Jcítáván v marxistických a leninistických laboratorích v Moskve. Není stran, které by byly podobne
zracionalisovány. Není-li pravda, že komunisté mají
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v theorii býti neúcinnými, je aspon pravda, že theorie
je vede k neúcinnosti.
. ,
.
y,
Ponevadž komunistická internaclOnala Je zanzena
na prísné centralisa~i - P? kat~li~ké cí~kvi je, to nejrigorosneji zcentrahsovane
me~mar??n} ,hnu~! - je
zcela marno pokoušet se pochopit pocmam naS1 komunistické strany na základe domácích podmínek. Hle~
dali bychom souvislosti, kterých n~n~. Ceskos~oven~ka
komunistická strana je dosud prave tak malo neco
samo o sobe, jako ve válce jeden zákop není n~c sa~o
o sobe. Komunistická internacionála byla orgamsovana
pro údobí, kdy její puvodc~ chodili ~ j~k~usi reáln,ou
nadejí na svetovou revolucI. Komumshckym
stranam
bylo zakázáno býti necím jiným než jedním pluken;
ve fronte. Mely býti pripraveny vypadnout na dany
rozkaz. Abychom dali príklad: ykdyby byla vYPu,kla
nadejná proletárská revoluce v N emecku nebo, Madarsku, bylo by bývalo nakázáno cesk~slovens~(e, kO,mu:
nistické strane na podporu sosnovah pov3',taIl:1"aL uz
by její domácí revolucní pod~ínky b~ly ,pnzm~e ne?o
nepríznivé. Zinovev, vudce .~nter~ac1<:maly, m~l m1tl
pro svetovou revolucní partu tohk. f~gUJ;, kohk bylo
komunistických stran. Je charaktenshcke
pro f1gt:try,
že se nepohybují z vlastní vule. Když se r. ,1~21 Jednalo o prijetí nekterých stran do moskevske, mte1~n~cionály, marne žádal Jouhaux za fr~nc~uzsk~ ~oclahsty pro západní strany »práve t~kove pryavo byh op?rtunní, jako má sovetská r~pubhka, k~yz toho .pom~ry
vyžadují« .. Ale marno: figury ve hre nemajl pravo
být oportunní. Ruská komunistická strana m~ž~ d~la~
státní politiku, protože žije v prole~á~ském state;)e-h
treba, muže delat i politiku oportumshckou.; ale v~e~hn)' ostatní bolševické strany smejí delat jen pohtlku
komunistické internacionály.
Mají býti jen klapkou
na revolucním klavíru,' kterou moskevští snad stisknou, snad nestisknou.
.
Z všeho toho je patrno, že to byla orgamsac~, ~ya~
rízená na revolucní boj. Táží se, nekdy komu111stl;!~
vudcové v skrytu srdce sami sebe, zda dosud ven
v príchod revoluce? A neverí-li, co dále? D1ou~o panovalo v Rusku presvedcení, že vybudovah
stat na
opravdu komunistickém základe bude mo~no jen v t?m
prípade, zvítezí-li proletárská revoluce, 1. v ,o~tatmch
zemích. Proto veškeré snažení komumshcke mternacionály musilo býti prísne soustred~no na cíl sve~ové
revoluce. Pokud mužeme pozorovah, byl tento nazor
na poslední konferenci ruské komunistické str~ny podroben revisi. Reklo se, že je možno vybudovat! Rusko
komunisticky i v tom prípad~, vk~yž pr?let~~s~á ~evoluce v ostatních zemích nezv1teZl. To Je oC1vldna revise. Bude dosti odvahy k revisionismu, i p<:kud se
týká celé internacionály?
Bez, tét?, re:rise zUS!~r:Ol~
evropské komunistické strany hm C1m jSou: hluClCl a
rámusící nicotností.
Ceskoslovenská
komunistická
strana 3e~uže
:,e
vlastními silami dáti na jinou cestu. Kdyz pred dvema roky prišly nové. velmi nepohyo~lné P?kyny z moskevského kongresu, rekl v debate jeden cesky komu-
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nista: »kdo z nás mohl by se proti nim postavit?«
Vskutku nikdo z nich by nemohl. Jen moskevské ústredí muže zmenit dosavadní neúcinné postavení komunistických stran na jiné, které by slibovalo vetší úcinnost. K tomu by bylo treba, aby ústredí vzalo na paškál svou víru v revoluci. Dosavadní taktika spocívala
v tom, že byly od a až do z proti všemu, mela nejak)' smysl
jen potud, dokud nadeje na revoluci byla skutecne živá. Ponevadž se skutecne verilo v generální proletárské vítezství v dohledné dobe, mohla býti každá reformní cinnost prokleta co »pravá úchylka«. Jak však
potom, jestliže už není možno verit v revoluci? Jeto
celkem dosti jasný prípad: jestliže nekdo odpírá udelati ve prospech delnictva neco jiného mimo revoluci,
je zrejmo, že neudelá pro delnictvo nic, jestliže tato
revoluce neprijde. V takovém postavení jsou dnes
všechny západní komunistické strany. Rídí-li se nekdo heslem vše c h n o ne bon i c, musí být pripraven, že mu spadne na hlavu nic, nespadlo-li mu do
klína vše c h n o. To je nebezpecí každého radikalismu. Kdybychom se jednou octli v bíde, práli bychom si, aby se nás ujal nikoliv maximalista, nýbrž
oportunista. Maximalista by ·nám rekl: pockej, až prestavím svet.
Úvaha o možnosti a podmínkách revoluce b)'vá nejd{Hežitejším referátem
na sjezdech internacionály.
Otázka konsolidace kapitalismu prevrací se se strany
na stranu:
je to nejpodstatnejší
otázka revoluce.
R. 1922 podával Trocký takovýto referát: v prvé dobe
po válce byla buržoasie úplne desorientována a naplnena strachem; nejkritictejší byl pro ni rok 1919; dnes
panuje hospodárská krise, jaké nebylo v dejinách kapitalismu; hospodársky je na tom buržoasie hure než
r. 1919, politicky lépe. - To bylo na tretím sjezdu.
Roku 1921 se mohlo ješte pochybovat o tom, cemu
komunisté prezdívají
konsolidace kapitalismu.
Nemecko, nejduležitejší hod strední Evropy, bylo pred
skokem do tmy a žilo ponekud v balkánských pomerech. Roku 1924, v dobe pátého sjezdu komunistické
internacionály, hylo už znacne hure pro proroky.
Varga, bývalý hospodárský komisar madarské vlády
rad, zápolil s podstatnými obtížemi, mel-Ii sestaviti
referát tak, aby jej mohl zakonciti slovy: »Objektivní
možnost úspešných proletárských hojtt je i nadále.«
Musil prorokovati ostrou krisi v Americe; dnes víme,
že toto proroctví se nesplnilo. Pres to se mu úloha
nepodarila zcela. a nekterí další recníci netajili se rozladením nad jeho prognosami. Vytkli mu, že lící situaci kapitalismu v lepším svetle než se sluší. Tehdy
musil povstati sám Zinovev na jeho obranu a ríci:
»N ení vinen soudruh ,t arga, že jsou zde jisté symptomy konsolidace kapitalismu.« Nebylo možno s revolucní jarostí vylíciti hospodárské pomery;
jakýsi
pokrok nedal se popírat. Pravil-li Trocký r. 1922, že
buržoasie je na tom lépe politicky než hospodársky,
tvrdí these o taktice z r. 1924 pravý opak: v politice,
praví se v nich, vystupuje vratkost kapitalismu nekdy
jasneji než v hospodárstvÍ.
Roku 1926 nezbude patrne komunistickému sjezdu nic jiného než se usnésti,
že vratkost kapitalismu se nekdy projevuje jasneji na
poli duchovním než v politice a hospodárství, a r.ozanalysovati soucasnou' literaturu a rodinné pomery.
Letošního roku by mohl o revolucní situaci mluvit
jen naprosto zaslepený theoretik. V žádném jiném roce
nebylo tolik príznaklt pokracující mezinárodní konsolidace. Pokud se politiky týká, bylo možno ješte r. 1924
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ukázati v Nemecku na Sasko jako sídlo akutní revolucní situace; tam byla otázka moci na denním porádku. Letos nenajde Bucharin ani pod lupou nic, co by
se nejak podobalo akutní revolucní situaci. Pokud se
týká objektivních revolucních podmínek, je na tom komunistická internacionála nejhure od dob svého založenÍ. Bylo by nesmyslné verit, že pomery pujdou zpet.
Miss Pankhurstová
zvolala kdysi v Moskve: »Naše
jediná veliká nadeje je Nemecko.« Není možno, aby
se v Moskve nevidelo, že i tato jediná velká nadeje
zhasla. V revoluci muže dnes verit jen naprostý fantasta. Co dále?
.
Pred lety, kdy o konsolidaci poválecné Evropy nemohlo ješte býti reci, pravil Radek: kdyby se kapitalistum podarilo konsolidovati hospodárství, zustal by
komunismus ciste agitacním hnutím, nemohl by se zabývati úkolem prevzetí moci. - Veru, Radek tehdy
velmi jasne vylícil situaci, do níž se dostal komunismus až r. 1926. Otázka prevzetí moci a papír, jenž
o tom byl popsán, mohou býti uloženy do Leninova
mausolea, jako byl se starými reky pohrbíván jejich
kun. Ale internacionála
žádá dosud od stran sobe
podrízených, aby se chovaly tak, jakoby stále ješte šlo
o dobytí moci, cili, jinými slovy, aby pod záminkou revoluce nedelaly nic, co by mohlo míti nejaký praktick~·
význam. Komunistickým stranám bylo tretím i pátým
sjezdem v Moskve zakázáno žádati neco splnitelného.
Komunistické strany, cteme v thesích, na nichž se
usnesl tretí sjezd, nekladou minimálních požadavku;
kladou požadavky »nezávisle na tom, jsou-Ii slucitelny
s profitovým hospodárstvím kapitalistické trídy ci nikoli.« V thesích pátého sjezdu praví se totéž: musíme
vyvolávat »elementární požadavky, které tak jako tak
jsou nesplnitelny pro nynejší vlády.« - Zabývá-li se
nekdo po nejakou dobu kladením nemožných požadavku, docká se dríve ci pozdeji toho, že ho vubec
nebude dbáno a že bude vésti pouhé monology. To je
situace naší komunistické strany: povídá si sama pro
sebe. Má, pravda, dukladný mec; ale neuzdvihne jej. To
prakticky znamená, že je bez mece. Kdo má jen naprosto radikální požadavky a nechce se jich za žádnou cenu spustit, bývá na tom nekdy tak, jako kdo
nemá vubec žádných požadavktl. Radikalismus komunistické strany podpírá dnes ministerská kresla koalice
stran pravice. Jedenactyricet komunistických mandátu, což dnes znamená ve snemovne jen jedenactyricet
kricících hrdel, nic jiného, je nezbytným predpokladem vlády pravice. Kdyby místo techto jedenactyriceti
fonografu
bylo ve snemovne o 41 socialistických
poslanclt více, nebylo by nikdy došlo k této vláde.
Ale ceskoslovenská komunistická strana nebude delati nikdy nic jiného, nebudou-li jí Moskvou rozvázány ruce. S Leninem šlo do hrobu i tajemství, co b~
byl delal r. 1926, kdy po revolucní situaci není ani památky. Vroucne uctívaný leninism - to není nic jiného než strategie. V Leninove strategii, at se nad
tím kdokoliv tvárí jakkoliv, byla obsažena i možnost
cinnosti reformnÍ. Nemohou se ztratiti slova, která
napsal:
»Pr,o skutecného revolucionáre nejvetším, možná dokonce
jediným nebezpecím je zvelicení revoluce, zapomenutí hraníc ... Skutecní revolucionári rozbíjeli si na tom hlavy více
než na cem jiném, když ... pocali ztráceti schopnost nejpríznivejším zpusobem uvažovati, kdy ... je treba jednati
revolucne a kdy je treba. prejíti k cinnosti reformní.«
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Prítomnost

Je vubec komunistická internacionála schopna jednou uznati, že »je treba prejíti k cinnosti reformní«?
Rozváže nekdy ruce komunistickým
západním stranám? Bude také ceskoslovenská komunistická strana
moci míti nekdy vliv na vývoj pomeru, ci bude hráti
i dále jen roli strašáka, kterého se nikdo nebojí. Od vystoupení komunistu u nás vliv socialismu
nikoliv
stoupl, nýbrž rychle klesl. Komunisté vynaložili velké
úsilí, aby získali jedenactyricet mandáttl, s nimiž nedelají pranic. Jediná viditelná bilance komunismu je
oslabení :3ocialismu ~ následky toho: kongrua, agrární cla, nadiktovaná v neslušném výmeru, vláda pravice, ohrožené sociální pojištení, vzrust osobních choutek pp. Hodži a Šrámka. Kdyby se jednou komunistum podarilo získati dokonce šedesát mandátu. pak
by - ceteris paribus - opravdu musil budoucí president putovat na Svatou Horu.
V poválecné Evrope mohli jsme hojne studovati radikalismus a jeho úcinky. A mužeme odvoditi ze všech
koncu Evropy asi toto poucení: nemá-li radikalismus
dosti síly, aby zvítezil, posiluje reakci; jednak tím, že
rozplamenuje její energii, jednak tím, že oslabuje demokratický odpor proti ní.

-fp-

Ludáci do vlády.
Rekneme-li, že oposice vstoupila do vlády, pravíme
tím soucasne, že bude splnena cást jejích požadavktt
a že ona na druhé strane cásti svých požadavklt se
vzdá. Hovoríme-li o vstupu l'udáku do vlády, hovoríme
i o kompromisu, který bude s obou stran musit býti
ucinen: vláda splní cást požadavku l'udové strany a
strana cásti svých požadavku se vzdá. Dle síly stran
bude vyhlížeti i kompromis:
vyzní na úkor strany
slabší.
Kdybychom hovorili o vstupu l'udové strany do vlády s urcitého stranického hlediska, mohli bychom krok
tento bud vítati ci zamítati. Díváme-li se však na tento
krok se stanoviska vyššího, tak trochu ceskoslovenského, nelze zapríti tu skutecnost, že se stranou prihlašuje
se k positivní práci i velká cást politického Slovenska.
která dosud stála v oposici. Snad vstup Nemcu do vlády urychlil rozhodnutí strany l'udové;
jestliže však
mohli jsme a prípadne budeme moci i jindy vládnouti
bez Nemcu, nebudeme moci vládnouti bez Slováku.
Není tím receno, že l'udová strana byla by jedinou representantkou Slovenska; ale bylo by detinskostí, zavírati oci pred skutecností, že l'udová strana je na Slovensku dosud stranou nejsilnejší. Že její síla i velikost
jsou vybudovány na záporu, uvidíme pozdeji. A zda
negace ta byla konstruktivní ci jen naivne oposicní ukáže budoucnost. Jestli vstup Nemcu do vlády je historickým okamžikem, je jím i vstup strany l'udové;
a dokonce s tím rozdílem, že Nemci až do dob ministrovství pánl't Spiny a Mayr-Hartinga
náš stát n e g oval i, kdežto v Martinské ·deklaraci i l'udáci tvorili Ceskoslovensko, a teprve pozdeji, ale na dlouho, zaujali
stanovisko ne g a c e. Mohlo by se ríci, že Nemci dostali rozum, kdežto l'udáci byli zklamáni. Nechci, aby
mi bylo špatne rozumeno. Proto radeji reknu: l'udáci
považovali se za oklamané a zklamané. I to melo a má
svoje príciny, pred nimiž zavírati oci nesmíme.
Na Slovensku jsou dva proudy: Cechoslováci, Hlasisti, po vetšine evangelíci. Jsou to Slováci cesky orientovaní, kterí vetšinou v Cechách studovali a splynuli
s duševním životem ceským. Na druhé strane Slováci
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hlavne katolictí, nejsilnejší to kádr l'udové strany. Pri
tom nezapomínejme, že na Slovensku rozdíl mezi katolíkem a evangelíkem je veliký. Katolíci evangelíkl't nemají rádi. Odtud i boj l'udákl't proti nim, odtud i ono
sice okrídlené, ale mylné rcení, že jen l'udáci jsou Slováky. Jeden l'udácký senátor prohlásil, že má radeji
Cechy než bratislavské Cechoslováky. Tím mínil, že
jsou mu milejší i Ceši »zpoza Moravy« než Slováci,
cesky ci ceskoslovensky orientovaní. Budeme-li tedy
dále hovoriti o nenávisti l'udáku k Cechltm, nezapomínejme, že se s námi vezou i slovenští Cechoslováci,
nebo, chcete-li, v jurigovském
žargone Cvachoslováci.
Tito Cechoslováci vždy, už od dob Hlasistl't a tedy
i pred, za i po prevratu hned táhli za jeden konec
s Cechy a táhnou s nimi i dnes. Verne. Proti se postavili l'udáci a októbristi. To jsou ty dva proudy, které
i mezi sebou na Slovensku se bijí. Vstupuje-li dnes
strana l'udová do vlády, prihlašuje se k spolecné práci
na spolecných zájmech i onen druhý proud, proud proti ceský, který tak vytrvale a zaryte dovedl státi dlouhé
roky v oposici. A v tomto vstupu je neco více než
vstup oposice do vlády. Do vlády - v širším smyslu
toho slova - :vstupuje dnes i ta cást Slovenska, která
sice v Martine dne 30. ríjna 1918 se vyslovila pro Ceskoslovenskou republiku, ale, cítíc se zklamanou, takrka plných osm roku stála v oposici. A to je skutecnost, kterou prehlédnouti nemožno. Ona znací a bude
znacit jaksi obrat v celém slovenském živote. Bude to
pravdepodobne znacit i rozvrat v l'udové strane, nebot
jiste z ní vyroste zase nová oposice, ale to už bude
vecí práve tak logickou jako podradnou. A naprosto
nás neprekvapí, jestliže tato oposice bude pozustávati
z tak zvaných oktqbristl't a sice v horším toho slova
smyslu, to jest z lidí, kterí sice dnes za Slováky se prohlašují, ale jim nejsou. Vždyt nesmíme zapomínati, že
tito lidé, našedší v strane l'udové útocište, to byli, kterí
ji nejvíce hnali do vod proticeských a tedy oposicních.
Samozrejme po vstupu strany do vlády jim nezbude,
než aby vybudovali novou oposici, která bude míti
o neprítele více: vládní stranu l'udovou. Proti takýmto
oktobristl'tm - cest budiž výjimkám - nelze bojovati
nicím rozumnejším než trpelivostí. Cas, který vše napravuje, povolá si je také jednou na onen svet.
Byla by tu též otázka, jak volicstvo l'udové strany
snese vstup do vlády. Odpovedeti paušálne nelze, prorokovati tím méne, nebot nesmíme zapomenouti, že
slovenské volicstvo není dosud tak vyspelé jako naše
v zemích historických, a za druhé toto volicstvo bylo
soustavne vychováváno v oposici, v odporu a nenávisti. Možno tu ríci, že vstup nekolika vedoucích clenu
strany do vlády '-iustane masse dohromady vecí lhostejnou. Tuto politickou jemnost volicstvo dobre nepochopí, nemohouc :,i - en masse - býti ani plne vedomo, co takový krok vlastne znací. Duležitejší otázkou jest, na které strane l'udáci najdou nového neprítele, na kterého - jak se dosud delo s Cechy a vládami - svedou všechny bolesti lidu a vlastní neúspechy; ale hlavne, do jaké míry budou moci splniti sliby,
které osm roku štedre rozdávali. Býti ci nebýti ve vláde, míti ci nemíti ministerské kreslo, to pro volicstvo
snad každé strany mnoho neznamená. Vždyt v tom ministerském kresle nesedí volic, ale jeho zástupce. Lid
poznává politickou zmenu tehdy, když se bo prímo dot),ká. N uže. hude-li moci strana l'udová splniti to, co
slibovala, zustane její posice neotresena i po vstupu do
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vlády. Zdá se však, že slibu byló více, než možno
splniti. A proto patrne nastane rozvrat ve strane. Strana sice získá 'núnisterská kresla, usadí nekolik svých
lidí na vysokých 1) n'ižšíchi'i1Ístech - ale tahanovská
lá:vka upravena nebude. Tak,' jako dosud strana mohutnela, bude nyní slábnouti, a sice úmerne s dobou svého
vládnutí. Její oslabování bude tím rapidnejší, cím více
oposicních živlu v sobe má, to jest tech oposicníklt,
kterí jsou ve strane jen proto, ponevadž strana bije do
Cechu. Tato popularita, která kdysi strane získávala
tolik hlasu, stane se jejím prokletím. Necht by toto
prokletí prineslo i její ocistu. N uže: splniti vše to, co
se na Slovensku slibovalo, není možno ani strane l'udové - i kdyby vládla úplne sama.
A nyní krátké extempore. Díváme-li se na Hlinku,
vidíme nebo vytušíme, že tento muž rostl odporem.
Jeho pos.tava jest postava patriarchy, který hrmí do
duše neprá.tel, který udržuje svuj lid v nadeji ve vítezství pravdy, práva a spravedlnosti. Je to veliký rétor
ponížených a ubitých, je to takový de Valera, kterému
bolest lidu dodává trágicnosti. Stává se recníkem ubitých duší, hrímá do svedomí neprátel bez srdce, dává
se muciti. Lid ho uctívá, nebot v nem vidí zosobnené
vlastní utrpení, pro než však nemá slov. On slova nachází, on vyslovuje to, co všem leží na jazyku, co však
ríci nedovedo"u. Je svetcem, jenž musí trpeti proto, aby
lid nezahynul pod sverepostí vládce bez srdce, bez
mravnosti, bez lidskosti, bez charakteru a smyslu po
spravedlnosti.
A tak, jako Hlinka rostl svým odporem, tak i jeho
strana rostla svou oposicí. Aby mohla oponovati, musela míti neprítele. Hlinka mel biskupa Párvyho, hrabete Apponyiho, celé to násilné, lží a sverepostí mocné
Uhersko. Když tito padli, našel Cechy. Jeho duše, slovanská duše ve svých radostných vidinách zrela budoucnost osvobozeného Slovenska v barvách mnohem
krásnejších, než jaké skutecnost muže dáti. Cím trpcí
jeho odpor, tím slastnejší vidina. Ale poválecná skutecnost nestala se zemí zaslíbenou. Horkost, ze zklamání
vzniklou, prelil na Cechy, cine je, zodpovednými casto
za to, zac odpovednými nemohli 'býti cineni .. Obklopil
se falešnými proroky a smysl jeho existence - odpor,
oposice, odboj - prenesl na neprítele zdánlivého. A
tuto tragiku své osoby vtiskl i strane.
{\všakzase k veci. Kde najde neprítele strana, bude-li
delati aktivní politiku s Cechy? Nezdá se snad, že ten
nejmocnejší, ponevadž na existencní basi postavený,
argument: »von S Cechmi« - zklame? Tento požadavek to byl, který byl jednou z hybných pák strany.
Prirozene. Nebot nenávist k Cechum vyrostla z existencních duvodu. Jejich pracovní metoda a jejich diety to byly, které vzbudily odpor Slovenska. A na této
základne budovala se l'udová strana. I volání po autonomii melo a má zde svoje koreny. Kdyby l'udová strana po svém vstupu do vlády mela ríci, j a k si tu autonomii predstavu je - možno, že by mnoho hovorila.
Ale kdyby ji mela pro v é s t i - shledali bychom, že
ten strašák není tak zlý. Ono se lehko hovorí, jsme-li
v oposici. Máme-li však s vedomím odpovednosti prikrociti k cinum, poznáme, jak težko lze »slovo telem
uciniti«. V stupem l'udáku do vlády bude muset zmizeti
ono hlucné, avšak opravdove nemínené heslo »von
s Cechmi«. Zmizí i neprítel »zpoza Moravy«, zmizí frásovitost, štvaní a bourení. Místo toho bude treba positivní práce, práce proto nepríjemnejší, ponevadž ten
lid, který dosud byl veden, aby všechnu vinu videl na
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strane Cechu, se bude nyní obraceti na vlastní lidi.
Rozrešiti tuto otázku a najíti z ní uspokojivé výchqdisko bude nejte~~~m p01itickým problémem samotné
strany l'udové.·.
.
A ješte malickost: o té nenávisti. O té zlobe a o tom
proticeském štvaní. Nezapomínejme,
že Slováci jsou
Slované a jako tací milují slovo. Jim mnohdy slovo
je cinem a krásné slovo povznáší jejich duše až do nebes, zlé je zatvrzuje. Ale jsou to vždy a neustále jen
slova. K cinum nedochází tak rychle jako k slovum.
Strana l'udová ve svém oposicním naladení vypestovala kult zlého slova, kult hrozby a zloby. Ale zustalo
- pri slovech. Chci uvésti jeden, ale snad klasický
príklad. Je to slovenská rodobrana. Když vyrosth,
když se projevila i verejne, hucela od hor k horám slova, veštící zkázu. A hle - kde je dnes rodobrana?
I ona byla takovým slovenským slovem, které opíjelo,
které zapalovalo plamen nadšení - ale skutky? Skutecnost byla rychlá. Rodobrana i se svým orgánem zahynula. To slovensk~ slovo, které veštilo zkázonosnou
bouri, zustalo jen - slovem.
I l'udová strana vypestila kult slova. Slova nenávisti
k Cechum. I toto slovo zustane slovem. Oposice, ne·
možne dlouhá neúcast na správe vlastních vecí, vypestovala to hrozné slovo nenávisti. Ale pri nem i strana
zustane. Je tragedií slovenského národa, že ani nenávideti neumí opravdove a trvale. V tom je jeho slovanskost. Tento lid dovede trpeti, dovede lkáti nad svou
zkázou, ale mstíti se neumí. Jeho odpor, jeho oposice
roste z bolesti a utrpení, ale jeho nenávist jest slovem
bez podstaty, bez krve a bez masa. Hlinkova nenávist
!-a madarského režimu vyrostla z bolesti a utrpení,
ale první záblesk radostnejšího dne vzal mu sílu k pomste, to jest splnené nenávisti. Tak i jeho strana. Z bolesti a nespokojenosti vyrostl její odpor, ale pri prvním
úsmevu zmení se ta nenávist v lásku. Je to ta »breite
Natur«, jak Nemci ríkávali o Rusech. Jenže v tom slovenském charakteru chybí asijská sverepost, radující
se z cizího utrpení. U jiných národli vede ponížení a
potlacení k revoluci, vražde,
krveprolití,
pomste.
U Slovákll má bolest jediný protiklad - lásku. A cím
vetší a delší bylo jejich utrpení, tím mocnejší touha po
bratrském stisknutí ruky, po laskavém úsmevu, srdecném slove. Za ne dovedou obetovati vše a v první
rade nenávist, která vyrostla v jejich duších jen proto, že v jich dejinách bylo tak málo lásky. Ale tato nenávist je pasivní. N uže, ani l'udová strana po svém
vstupu do vlády nebude se umet pomstíti. Nebot její
nenávist, kterou tak dlouho sila a pestovala, nedovedla
a nedovede vydati ovoce.
A nynejší dve ukázky: toho l'udáckého širokého slova a pocátku budoucí oposice proti l'uclové strane.
»Slovák« ze dne 7. listopadu má úvodník, nadepsaný
»L'udáci ante portas ... « A v tomto úvodníku setká·
váme se s polo detinským, ale cele rozmáchlým výkladem:
»L'udáci stoja pred bránami pražských centralistov ... A od
tohoto príchodu l'udákov dostaly závrat politické kruhy ceské
ceskoslovenské. Fakt je, že ani Rímania nemali torko
strachu pred karthagínskym vodcom Hannibalom, ako Slovensku nežícliví (neprející) Ceši a Cechoslováci pred slovenskou fudovou stranou, ktorá po tieto dni vyjednávala
s ministerským predsedom Švehlom o vstupe do vlády.«
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Kdyby nekdo chtel sestaviti jakousi politickou prímohl by tohoto citátu užíti s nadpisem: »Príklad politické žvanivosti«. V témž clánku míhá se
~si j~ko program ludové strany po vstupu do vlády,
ale mImo frasí nelze najíti v mnoha slovech nic positivnejšího:
rucku,

»L'udáci, ak vstúpia do vlády, budú mat príležitost zistit
všetko osemrocné machlerajstvo
sodemítske (sociálne-demokratické) a argalášské (agrárnícké),
bude im daná mU'žnost
nahliadnut, kto vlastne vyžieral republiku, drancoval
Slovensko, nicil chudobný rud slovenský.« »Musíme povedat panstvu sodemítU'v, týchto prÍživníkov a pijavíc Slovenska je koniec. Po celom Slovensku malo by sa vzdávat
chválorecenie, že je rud náš od najvacších svojich nepriaterov oslobodený.«

Tedy ]'udová strana, její ústrední orgán, zatím neformulují nijak svuj program, mimo frásovitosti, kterou vytírají zrak volicstva. Presne ji promluvily »Slovenské I'udové noviny«, orgán to poslance Jurigy a
Tománka:
»Naša: verejná mienka je už tak zpracovaná, že OItázku
vstupu do vlády za dost nepatrné ústupky považuje za vyriešenú. A predsa, maže sa strana na takúto cestu odhodlat?
Nie!" - »Stran~ je budovaná na Pittsburghskej
dohode a
na zásade ",lovenskef autonomie. Nik nemaže mysHet na to,
že by sa týchto požiadavok vzdala.« - »Musí ten vstup znamenat krok ku praktickému
uznaniu samobytn.osti slovenského národa a kiu vybudovaniu
autonomie
Slovenskej
Krajiny.«

Tak hovorí druhý orgán ludové strany, zatím co
ústrední list halí se v tajemné mlcení a kde už promluviti musí, spokojuje se frásemi. Zdá se veru, že kol
»Slovenských ludových novín« soustredí se nová oposice. S ní pujde vše, co bude presvedceno. že vstup
strany do vlády, to jest spolupráce se všemi, znací pni
stranu odklon od proticeské a proticeskoslovenské politiky. Živly proticeskoslovenské a protistátní, které našly svoje útocište v oposicní strane l'udové, opustí ji
v tom okamžiku, kdy strana ta stane se stranou vládní.
Nejsem povolán k tomu, abych vítal ci nevítal vstup
strany ludové do vlády. Vládní vetšina jednou vyhlíží
tak a zítra zase naopak. Kdo byl vcera ve vláde, je
dnes v oposici, a kdo dnes obsazuje kresla ministerská.
zítra proti nim bude bouriti. Ale vstup strany I'udové
netreba chápati jen jako náhodnou zmenu v politické ci
vládní konstelaci: ona je doznáním, že velká cást Slovenska chce positivne pracovati. A to je duležité. Jestli
donutil ludovou stranu k vstupu do vlády krok Nemcu ci neúspech v Americe - to už je vedlejší.
B. M.

Národní

hospodár

I. Kolárík:

Samospráva musí umet hospodarit.
Jak bylo možno ocekávati, píchl ministr financí do
vosího hnízda, prohlásiv, že je naprosto nutno, aby sa"1ospráva, a zvlášte obce, sttlj co stuj omezily své rozpocty a své výdaje a že by se dopustily težkého omylu,
kdyby se domnívaly, že jest úkolem státu hraditi proste jejich schodky. Porádají se protestní schuze, uverejnují se ostré projevy, a deputace za deputací pri-
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chází ?~ ministerstva financí a zduraznuje, že to, co
pan mllllstr chystá v danové reforme, znamená záhubu
samosprávy, na kterou šeský národ:'Pl~ed.: válkou byl
tak
Podle projevu)~dné,
~ltechto
deputací mqm
prý hrdý.
ceský národ
býti hrd také na
syou samosprávu
poválecnou.
Zdá se, že bude dobre všimnouti si ponekud více,
oc tu vlastne jde. Diskuse o danové reforme se omezila
hlavne na nejduležitejší cást, totiž na reformu prímých
daní, kdežto reforma financí samosprávy se ponechala
k diskusi takrka jen samospráve samé a obcané sami
mnoho nerekli, co si o tom myslí. Prohlašuje-li deputace, skládající se z poslancu, v ministerstvu financí,
že mužeme býti hrdi na svou samosprávu, je to sice
slovo závažné, ale jiste duležitejší by pro nás bylo,
kdyby se tak sešlo nejaké shromáždení, do nehož by se
dostavili dva nebo tri príslušníci ruzných obcí, kterí
nikdy nesedeli a nesedí v obecním zastupitelstvu, a
kdyby takové shromáždení také reklo, že mužeme býti
hrdi na svou samosprávu. Reknou-li to páni poslanci,
nepochybujeme nikterak, že to ríkají z presvedcení,
ale vadí nám jaksi, že ti, kdož delají samosprávu, jsou
také jakýmisi poslanci,
jsou to kolegové poslancu.
Chteli bychom radeji slyšet, co ríkají ti, kdož jsou
ovládáni temi, kdo sedí v obecních zastupitelstvech.
Takové shromáždení obecních príslušníku se však
nesešlo a nesejde. Je proto nutno pokusit se o jakousi
konstrukci tohoto verejného mínení z toho} co pri ruzných príležitostech se o techto vecech mluví a píše.
Tedy predem o té hrdosti na samosprávu pred válkou.
Není žádné pochyby, že ceský národ byl hrdý na
svou samosprávu, a právem. Samospráva pred válkou
byla konec koncu jediným oborem, v nemž ceský národ
se mohl uplatnit ve verejné cinnosti. Ceské obce byly
skutecne naše obce, ceské okresy se staraly o potreby
ceských lidí, pro než ve Vídni nebylo mnoho smyslu,
a tech dobrých okresních starostu, jejichž životním
úkolem bylo, aby silnice v jejich okresu byly v porádku, mohl si vážit celý národ. A konecne zeme. Zemský
výbor království ceského, zemský výbor markrabství
moravského, to bylY ',instituce, které nám jaksi hmatatelne dokazovaly, že existují ješte zeme koruny sv.
V ác1ava a že není jenom neprátelské Rakousko. Snem
království ceského byl pro nás duležitejší verejnou tribunou, než vídenská ríšská rada, trebaže úrad zemského poslance vetšinou nebyl daleko tak hledaný jako
úrad poslance ríšského.
A když pred válkou ceští
poslanci v obstrukci marili schuze vídenské ríšské rady, volajíce: bez ceského
snemu
žádná
ríšs kár a d a, stál za nimi celý ceský národ a mohl jim
být za to vdecen.
Ve Vídni dobre cítili, co znamenají pro ceský národ
ty poslední zbytky jeho staré státní samostatnosti. Proto
se namáhali, jak jen bylo možno, aby se nepripomínala
ceskému lidu stará souvislost království ceského, markrabství moravského a vévodství slezského, jakožto
zemí ceské koruny. Víden se snažila trhat tyto zeme od
sebe a snižovati je na pouhé provincie, navzájem si
rovné a spojené žezlem nejjasnejšího panovníka v rakouskou veleríši. Provincie se nazývaly eufemisticky
»království a zeme na ríšské rade zastoupené«. ale to
byl jen vývoj. lépe r"eceno, jeden stupen vývoje, který
by po vítezné válce byl rychle pokracoval ku predu.
Však víme, že v roce 19I5. kdy císar si vzpomel na
utvorení nového znaku sV:)Tchzemí, že na tomto znaku
roztrhl jednotu ceské koruny tím, že l(aždý ze trí zna-
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ku položil na spolecném štíte do jiného kouta. Všechny
jeho zeme byly celkem jednotným, který se už dále nedelil, než práve na jednotlivé zeme: A pod tento svuj
celek si dal napsat: Indivisibiliter ac insepayabiliter. Že
to byla promyšlená politika, o tom není nejmenšÍ pochyby. Ani agitace pro válecné pujcky v r. 1916, kdy
pražské banky daly zhotovit plakát se železnými rytíri,
nesoucími znaky trí ceských zemí, nebyla nezávadná.
Plakát byl zabaven a místo znaku království ceského
agitovalo se v Praze pro válecné pujcky znakem vévodství štýrského, který se malebne dr užil ke znaku
moravskému a slezskému.
Prevrat a definitivní vítezství ceské státní myšlénky
zpusobil v tomto oboru zmatek v názorech. Na jedné
strane samospráva - zeme, okresy a obce -, na druhé
strane stát, rozdelení zdánlive stejné, jako dríve, ale
povaha obou stran jiná. Stát už není státem ceské veci
neprátelským, nebot je to stát ceský. A tu se pocíná
u samosprávy, zvlášte u vyšších jejích svazku, projevovati psychologicky pochopitelný zmatek. Ty zeme,
které takrka ješte vcera byly representantem a jediným
m:kutecnovatelem ceské státní myšlenky, jsou náhle až
v druhé rade, a o ceskou státní myšlenku zacíná se
starat nekdo jiný, stát, proti nemuž samospráva dosud
byla v pomeru takrka prirozene neprátelském. N eprojevilo se to ani tak v Cechách, ackoli i zde to bylo
patrné, ale výraznejší to bylo na Morave a ve Slezsku,
kde náhle vznikla obava, že Praha se nebude dostatecne
starati o veci moravské a slezské. Táž prirozená obava
se ješte stupnovala na Slovensku. Byla to psychologicky vysvetlitelná žárlivost.
Za normálních pomeru bylo by se to vše asi snadno
dalo prekonat a snadno vyrovnat, ale nezllstalo jen pri
zmatcích politických, nýbrž pridružily se k nim težké
závady hospodárské. Z celé rady duvodu stouply financní potreby samosprávných
svazku a to všech, a
stoupaly také financní potreby státu. Ponenáhlu nebyla
už tak duležitou otázka, kdo ten ci onen verejný úkol
bude delat, jako spíše, kdo to zaplatí. Stát potreboval
penez, zeme potrebovala penez, okresy a obce rovnež,
a ty peníze bylo možno dostat vždy jen od jednech obcanu.
Poplatníci dostávali výmery daní, ze kterých sice nebyli príliš moudrí a z nichž poznávali, že se na nich
chce mnoho penez, ale pri bližším zkoumání a rozhovoru s príslušným berním úredníkem zjistili, že vlastne
není ani tak zlé to, co na nich chce stát, jako to, co požadují obce a okresy. I zacal se veliký tah proti financím samosprávných svazku, prumyslníci, obchodníci a
zemedelci zacali naríkat, že v obcích se špatne hospodarí, že v obcích hospodarí lidé, kterí na obecní hospodárství niceho neplatí, a že' se tím zpusobem ubije
všechna výroba.
Aby pan ministr financí mel radost ješte vetší, pribehli za poplatníky také zástupci obcí a okresll a zacali
naríkat zase oni, že je málo penez na verejné úkoly, že
se od obcí mnoho žádá, nikdo že na obce nechce platit
a že musí prijít na pomoc stát.
Bylo jasné, že problém bude nutno rešit. Stížnosti
prumyslníku, obchodníku, živnostníku a zemedelcu, že
v obcích hospodarí lidé, kterí na ne niceho neplatí, ukázaly se do znacné míry správnými. Prirážkový systém
je totiž upraven tak, že obecní a okresní i zemské prirážky se vybírají pouze k daním výnosovým, to jest
k dani pozemkové, výdelkové a ostatním daním, které
se vymerují z výnosu urcitého predmetu nebo pod-
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niku, neplatí se však prirážky k dani z prtJmu. Následkem toho je, že ti, kdož platí jenom dan z príjmu,
tedy zamestnanci všeho druhu od delníku až k nejvyšším úredníkum, nemají vlastne žádného prímého vztahu k financím samosprávy. Tato pravda je sice jen asi
7oprocentní, ponevadž i zamestnaní jsou postiženi ruznými obecními dávkami nebo dávkami zemskými, jakou je na príklad dávka ze zábav, ale pri tom neplatí
skutecne žádných prímých príspevku na samosprávu.
Pomoc by tedy byla zdánlive na snade: zavést prirážky
také k dani z príjmu. Ale toto rešení není možné z duvodu sociálních. Dan z prímu byla vypoctena a rozmerena tak, aby nezatežovala príliš duchod prumerného
poplatníka a aby pri tom byla výnosnou pro stát. Mel-li
stát málo penez, nemohl se vzdávati cásti dane z príjmu
ve prospech samosprávy, a bylo by tedy zbývalo volit
druhou cestu, zvýšit dan z príjmu o samosprávné prirážky. Tato cesta však byla úplne neschudná, ponevadž
zvýšení této dane o prirážky by musilo být velmi znacné, kdyby melo samospráve prospeti, a pak by ho zase
nesnesli zamestnanci, byl by to težký útok na životní
úroven, který by vyvolal mzdové a platové boje s nedozírnými následky.
N a této strane nedalo se porídit tedy nic. Šlo se tedy
na vec jinak. Zacalo se zkoumat, nevydává-li samospráva na své potreby snad trochu príliš mnoho. Letos poprvé bylo zjišteno, že samospráva vydává rocne
skoro 6 miliard Kc, tedy víc než polovici toho, co vydává rocne stát. Ukázalo se, že zejména u obcí není
príliš vzácný prípad, že po válce na ruzné více nebo
méne duležite úkoly se vypujcovalo o prekot a nyní
prirozene obce úpí ~od bremenem úrokovým.
Stát se tedy rozpomnel na to, že na nem jest, aby zarazil ruzné výstrelky samosprávného hospodárství a
ministr financí, jakožto zástupce, žádá, aby napríšte
byly samosprávné prirážky ke státním daním výnosovým omezeny zásadne na 470 procent. Zemím povoluje
prirážky 160 procent, okresum IlO procent a obcím
200 procent. Pri tom na druhé strane zvetšuje ponekud
subvence, které dosavad samospráva od státu· dostávala. Aby zabránil výstrelkum samosprávné nehospodárnosti, dává státním úradum možnost, zasahovati
do obecních rozpoctu a zkoumat jejich položky po
stránce úcelnosti.
Uvážíme-li, že vyskytly se obce, u nichž vypsané prirážky dosáhly výše až 1000 procent, pak ovšem pochopíme, že nastal veliký nárek v samosprávných svazech, zejména v obcích. Je tu skutecne útok na samosprávu, co se nyní chystá, ale je to útok na samosprávu
nehospodárnou. Dlužno uznati, že jsou u nás také obce,
které plní své úkoly prímo vzorne, které se starají
o cesty a vodovody, nikoli o representacní domy. Tem
obcím, které rádne hospodarí, nemuže chystané opatrení uškodit. Škodí pouze tem, které svou nehospodárností - mohla to býti nehospodárnost bona fide se privedly do dluhu. Bylo dost takov)'ch obcí, které
po dlouhá léta nemohly si doprát jistých kulturních
a hospodárských vymožeností
a které po prevratu
snažily se opatriti si to všechno na dluh. To byla nehospodárnost bona fide, ponevadž šlo tu o povznesení
obce a o zlepšení životních podmínek. Je však nutno
uvážit - jak velmi brzy a jakoby tušil vývoj príštích
vecí, prohlásil president republiky - že nemužeme mít
všechno najednou. Cekalo-li se místy na nejakou vymoženost sto let, nezbývá, není-li dost penez - než
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cekat ješte nejaký rok. Hospodárství
na dluh je konec koncll nejvražednejšÍ pro toho, kdo je provozuje.
Jde prý o záhubu samosprávy. Toto tvrzení je beze
sporu prehnané, nebot pro každý stát je výhodnejší,
když drobné zájmy místní si obstarají zájemci sami.
Samospráva v pravém smyslu není konec koncu nicím
jiným, než obstarávání státních vecí samotnými zá jemci, kterí je obstarávají nebo mají obstarávati jako cestnou funkci. Samosprávy už nyní ve vetšine prípadu
nepotrebujeme k hájení národních zájmu, jako tomu
bylo ve staré monarchii. Ale budeme jí potrebovati
k tomu, aby urcité úkoly obstarala levneji a hospodár.!
neji než by to mohl uciniti státní úrad. O to práve
pujde pri nastávající a tak dlouho odkládané reforme
verejné správy: zjistit, který orgán muže obstarávati
urcitý verejný úkol nejlevneji, nejúcelneji a nejsprávneji. Ukáže-Ii se, že pro nekteré veci se hodí nejlépe'
obec. bude je provádeti obec, bude-Ii pro nekteré veci
vhodný okres, dostanou se do jeho pusobnosti, a nekteré veci budou prideleny zemím nebo župám - zbytek úkolu zustane státu. Nejde už o to, kdo nekterou
vec provede, nýbrž o to, jak bude provedena nejlépe
a pak ovšem také o to, aby jednu vec neprovádelo 01'~ánll nekolik. Nejde tedy o záhubu samosprávy, nýbrž
o její vybudování podle skutecného jejího významu
a podle skutecné potreby moderního státu.

Veda

"

a prace

Tomáš Vaeek:

Vedecký život v Anglii.
Tvrdí-li Anglicané, že nejsou soucástí Evropy, mají
do znacné míry pravdu, nebot snad v žádné z evrop5k)'ch zemí nejsou život, zvyky a mravy tak odlišné
od zpusobu života stredoevropského
jako ve Velké
Britanii. Tato svéráznost a snad i úmyslná isolovanost
od ostatního evropského zrací se i v jejich vedeckém
živote. Veda má ráz mezinárodní, je stejne blízká
lidem všech národností, nebot je objektivní. A prece
lze nalézti ve vedeckých pracech lidí urcitých národu
urcité prvky vlastní tomu onomu národu. Vedecké
publikace ukazují casto jakýsi lokální patriotismus už
svým zpracováním, zrejmý z použitých a citovaných
prací. Ovšem bývá to nejednou dusledkem neznalosti
cizích jazyku, ale to ubírá nanejvýš pracovníku úmyslného jednostranného výberu literatury
nikoli však
národnostního charakteru jeho práce. V tomto smeru
nacházíme casto více mezinárodnosti u vedeckých pracovníku malých -národu, jichž materský jazyk není
jazykem mezinárodním, svetovým. A naopak príslušníkum národu se svetovým jazykem nezrídka bývají
zcela neznámy práce psané jazykem jiným, byt i rovnež »svetov)Tm«. Podrobná literatura bývá nedostatecne zpracována.
Tato skutecnost· jest práve vlastní vede anglické.
edomí, že jazyk anglický je rozšíren po celém kult! 'ním svete zpusobuje, že nalezneme v pracech ang . k)'ch casto velmi malou znalost i prací psaných
fr :~couzsky nebo nemecky.
Anglické
práce jsou
v )j'vé rade anglické. Jejich sloh je strucný, literatura
ddeko nevycerpávající a pokud je uvedena, je prevažne z casopisu psaných anglicky.
Anglicané netají se anglickým rázem svých prací
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a také se nesnaží dáti jim více mezinárodnosti.
Mají
vedu lokální, pracují pro sebe v rámci svých vlastních poznatku, a neprihlížejí valne k poznatkum badatelu zemí jiných. Tím ovšem dochází casto ku
vzniku prací stejného námetu. Skutecnost ta je jim
známa, ale nepusQbí jim starostí, nebot soudí, že pracují-li dva ústavy na témže anebo podobném problému, užívají zpravidla více méne odlišné metodiky,
takže- práce jejich se doplnují anebo opravují, Je na
tom hodne pravdy.
Dusledkem tohoto ducha je i pravda, že v anglických
vedeckých pracech nalezneme zrídka kdy poukázáno
na prioritu toho onoho objevu, jak tomu bývá naopak
v pracech nemeckých. V letech válecných a poválecn~Tch vznikla ve Velké Britanii a v Americe rada nových casopisu, jmenovite referátových. Je tu zrejmá
snaha vybaviti se ze závislosti výborne organisovaného zpracování vedeckých poznatkll Nemci. úspech
je opet jen lokální a nemecká díla jsou zastoupena
plne v universitních
knihovnách
anglických.
Snad
více upokojí anglické ctenáre nove a široce organisovaný
referátovÝ
casopis
B i o log i cal
A bstr a c t s, vydávaný ve Philadelphii, za spolupráce
pracovníkll ruznj"ch národností a v prvé rade nemeckých.
Technická stránka vedeckých výzkumú ve Velké
Britanii je v)Tborná. Ne všechny ústavy biologického
typu jsou sídlem vedeckj"ch prací, mnohé mají více
ráz ucelište, nežli ústavu výzkumného. Oproti temto
jsou opet ústavy, jež jsou takrka výhradne ústavy badatelskými. Vedecké výzkumné práce jsou do znacné
míry usnadneny organisací
ústavu. ústavy
delí se
zpravidla na cást pedagogickou a experimentální. Urcité obory vední, jinde dosud slouceny s jinými v jeden, jsou na mnohých britských ústavech oddeleny
(na pr. biochemie), mají své vlastní pracovny nebo
i ústavy a jsou i po stránce organisacní samostatné.
Vláda podporuje vedecké práce udílením hojných podpor ústavllm i soukromým pracovníkllm. Pri nekterých ústavech vedle místa prednostenského
jsou zrízena i místa urcená jen vedeckým pracovníkum. Vedení ústavu, prednášek, cvicení a pod. vyžaduje mnoho
casu a píle, a zbavení techto povinností poskytuje vedeckým badatelum více klidu a možností venovati se
jen vedeckým problémum.
Zarízení ústavll je s našeho stanoviska velmi uspokojivé, jmenovite pokud se týce pomocných prístroju
a knihoven. Ukazuje to, že ústavy disponují dostatecnj'Tmi prostredky k opatrení potrebného. Metodika sama však bývá velmi jednoduchá a puvodní. Zrídka nalezneme výrobky cizí, jedine optika Zeissova prevládá.
Vedecký život ve Velké Britanii není rázu subjektivního. Pracovníci neuzavírají se do svých ústavu,
aby širší kruh vedecký informovali o sV:)Tchvýzkumech
jedine sV~Tmipublikacemi. Nalezneme ve Velké Britanii pomerne znacný pocet nejruznejších
spolecností
s úzce odborným, ale i širším zájmem. Prekvapuje témer, jak pocetne' bývají schuze spolecnosti navštevovány. Spolecenský život vedecký je tam hodne vžit
a oblíben. Snad napomáhá tomu také - proti ocekávání - ne práve suchopárný ráz techto schuzí, které
si nelze predstaviti bez »caje«. Osobní výmena názoru behem podávání caje prináší casto mnohem vetší
prospech, nežli prednášky, demonstrace a pod. Sympatickým zarízením je, že schuze konají se zpravidla ve
lhutách mesícních a jsou tím úcastníkum vzácnejší

PrItom

712

n os t

18. listopadu

1926.

'a casove prístupnejší.
Nekteré spolecnosti mení sídlo
ciní Nepodplatite1ný na svých krížových výpravách
svých schuzí vzhledem k tomu, že ústavy, vesmes cá- proti soukromým žalobcum. Mužeme se však také odíti
sti universit! jsou zn<lcne vzdáleny od sebe.
pokrokem jako mnišskou kapucí, prepásati svá bed!j~'
Program schuzí .bývá v~plflen jednak referáty o no- provazem odríkán~ a cekati na Mesi~še\ živíce se lesvých výsledcích výzkumtl, jednak demonstracemi po- ními korínky a pramenitou vodou, jako pokrokový
kusu a nových nebo nove upravených prístroju.
Remuž vedle N epodplatitelného. Lesní korínky a prameferáty jsou vesmes krátké, nezabíhající do podrobnitá voda jsou jen skromným metaforickým obrazem
za housticku s máslem a ctvrtku levného slovenského
ností a jsou upraveny tak, aby i ten, kdo nemá prímého zájmu na predneseném, mohl získati hrubou
vína, jež tvorí jeho každodenní veceri.
orientaci o nových výsledcích. Vhodná úprava techto
Mohli bychom ho nazvati bohémem advokacie, ale
schuzí je hlavním podkladem jejich zdaru.
to je jen hezké jméno, které dohromady slucuje dva
Anglie má starou vedeckou tradici, peclive, zvlášte
živly jako ohen a vodu a jinak neríká niceho. Vyvolápo stránce zevní, zachovávanou. Mnohé je pro navá ješte predstavu lehkomyslného cloveka, kterou nešince nezvyklé i podivuhodné; nebylo by však správmužeme potrebovati.
né ani vhodné chtíti zavésti anglické zvyklosti u nás,
Potrebovali bychom spíše predstavu cloveka, který
ac leccos, jmenovite organisace vedeckých výzkumu
není chudý z lehkomyslnosti, ale který naopak vykonal
po stránce technické mohla by nám býti vzorem. N a- • svedomite všecka nutná studia, aby se mohl státi adšinec, pracovník v oboru ved biologických, ke ktevokátem a císti v klidu v originále svého Tacita a Vikr}'m se poznámky zde uvedené vztahují, nalezne v brittora Huga. Není pochyby, že o takovou predstavu je
sk}'ch ústavech vlídného prijetí a je ve své práci všednes v dobe milionových advokátských provisí znacná
možne podporován.
n'ouze, a proto necháme všecky analogie a tituly a budeme se držeti vzácného originálu. Je snad více advokátu, kterí kdysi cetli svého Tacita a Viktora Huga,
ale at se dnes podívají, kam založili ty malé knížecky,
jež kdysi v mládí nosili po kapsách. Budou nekde leŽeti, pokryty prachem zapomenutí, na jedné hromade
} oroslav K olmoll-C assius:
se studentskými pandekty a vybledlými plesovými kotilliony. Knihou vecne otevrenou a peclive procítanou
Galerie advokátu.
v jejich advokátní kancelári je dávno jen kniha života
Mne Galba, Otho, Vite\\ius ani žádného
- kniha palmárních úctu.
dobrodiní neprokázali .?ni neukrivdili.
le N e p o s k v r nit e I n Ý (tak budeme nazývati
Tacítus.
náš exemplár asketické advokátské cnosti na rozdíl od
a bídný milion když víc je nebo méne,
to veru nestojí za krik a namáhání.
hýrivé spravedlnosti N epodplatitelného) - vešel i do
Z rad vašich pedantu prec nejsou velcí páni,
své padesátky se svým Tacitem a Victorem Hugem
Ti chtejí pekne žít. Já mluvím prímo tady.
v kapse. Tito dva autori jsou nejcastejšími pruvodcími
Hugo: Her n ani.
jeho osamelých procházek. V dobách nejvetšího rakouIII.
ského útlaku, kdy již Nepodplatitelný
šíril zmatek
v radách neprátel pokroku, opevnen ve své advokátní
Po Nepodplatitelném, který se dopracoval tak skvekancelári, procházel se Neposkvrnitelný se svými knížlých úspechtl v poctivosti, politice, prumyslu a penezích, po tomto primusovi mezi advokáty se všemi »p«, kami po Bílé Hore a snil, nahlížeje obcas do Tacita,
o budoucích vecech. Vec klienta, kterého se tehdy uvojež se hodí k zastupování, zaradme do našeho alba podobenku jeho podstatného protejšku.
lil bezplatne zastupovati, byla na tom velmi špatne. NiLze-li mluvit o propastech mezi príslušníky jednoho
kdo neveril, že by se kdy mohl ujati dedictví po svých
otcích a kde kdo posmíval se této ztracené pri a jejímu
povolání, jehož úkolem je hledati dobro (a bráti je
advokátu. Protivníci meli všecky výhody na své stratam, kde je naleznou, jak ríkají Francouzi, ano casto
i tam, kde není práve po ruce, jak si dovolíme pozna- ne: moc, bohatství a evropské verejné mínenÍ. NeposkvrnitelnÝ mel ;en svo;i víru a svého Tacita. V belomenat pro úplnost veci) - je to predevším v našem
prípade. Uvidíme, jak silná· je lidská povaha a jak nehorské zájezdní hospode otevrel svazecek Historiarum
mohoucné mohou býti proti ní vlivy zamestnání a prolibri a cetl, natáceje si na prst svuj dlouhý knír, podivuhodné reci barbarských vudcu, které rímský historik
stredí. Uvidíme. jaký zásadní rozdíl muže býti v advozaznamenal Rímanum Galbovým a Dioklecianovým pro
kátní praksi mezi ruznými
zpusoby hledání dobra.
Snad není vetšího rozdílu mezi dobrem a zlem. Uvidívýstrahu a barbarllm všech veku k úteše.
Zatím co jeho vrstevníci honili se po Praze za karime, jak ruzným zpusobem lze být Nepodplatite1ným a
érou, vedl Neposkvrnitelný svoji pri v tichosti a chus jakými. protichlldn}'mi zásadami
lze provozovati
dobe. Obcas mezi studenty nebo na politické schuzi popraksi, o níž práve nemltžeme tvrdit, že by byla nejvhodnejší cestou k dobrovolné chudobe.
krokáru, kterí drželi svuj vecne umírající týdenícek
jako garda, která umírá, ale nevzdává se, svuj rozstríA prece nezištnost muže, jehož výraznou podobiznu
lený prapor, prednesl pronikavým, vysokým hlasem
klademe vedle Nepodplatitelného, mela odjakživa blíže
k reholi Františka Serafínského než k loyolovské doplaidoyer.
DrobnÝ' bru!net menší postavy, vždycky
v cerném obleku s náprsenkou vyklenutou v hlubokém
konalosti N epodplatitelného, krácejícího pres mrtvoly
v~'strihu vesty jako krunýr, s vysokým celem a dlousoukromých žalobcu. Uvidíme dále, že ani pokrokovost
h~'mi svislými kníry, mluvil s uprímnou vášnivostí
není jednoznacná, ale že lze b},ti také pokrokovým
dvema ruznými Zpllsoby. Mltžeme se odíti pokrokem
o spravedlivých nárocích svého klienta a o dni, kdy se
jako krunýrem, od nehož se odrážejí neprátelské strely
mu stane po právu.
neverících se slavným treskotem a vejíti tak s hlavou
Zmínili jsme se o manšetovém knoflíku Nepodplavysoko vztycenou v nejvetší vravu bitevní, jako to
titelného a o tom, jak naléhave rincel pri pronásleclo-
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í soukromých žalobcu. U Neposkvrnitelného úcastna Neposkvrnitelném
nejaký lehkomyslný slib, že se
bude zabývati jejich vecí pres to, že z toho koukají nese boje celá manšeta, která vyjíždela pri každém
recnickém z rukávu a s temným rachotem narájaké peníze. Ale ráno uváživ s chladnou hlavou nebezpecí, které mu vecer hroi'Íilo, odvolal vždy ješte vcas
lil na zatatol'1'pest. A pok>alžx1éoor..atným pohybem
ukvapený slib. který by ho málem pripravil o nekolik
zápestí vpravena byla opet narrsvé místo. Bylo to jako
rozkošných besed s Tacitem za nekolik mizerných tisí'strel, po nemž delo couvne trochu nazpet.
covek. Jak to o Tacitovi rekl Puteolanus? »Kdo TaTato garda, která nedovedla se vzdáti a nedovedla
cita ponejprv cte, jeho výmluvnost chváliti bude, kdo
cas umríti, mela nekolik takových dobrých recníku,
ho podruhé precte, neobycejné duvtipnosti jeho podikterí se cvicili od mládí v tomto umení, domnívajíce
vovati se bude, kdo ho svým duverníkem uciní, tomu
, že by toho vlast mohla jednou potrebovat. Náš Nejeho umení mnohonásobné ponaucení a nekonecnou
poskvrnitelný jako mladý muž preložil dokonce recníky
rozkoš poskytovati bude.« Neposkvrnitelný ucinil Tafrancouzské revoluce jako prírucku, kterou by snad
cita svým duverníkem. Žádný advokát nemá ušlechtimohl jednou potrebovat ceský Danton. Tato garda,
lejšího solicitátora.
Náš N eposkvrnitelný je vlastne
kupící se kolem svého vetchého praporu, nekolikrát zájedním z onech rafinovaných rozkošníku, o jichž rozplatovaného financními akcemi obetavých straníku,
marilém živote pojednávají Životy svatých.
prežila mnoho porážek, ale neumírala. Mela tuhý život
Ale N eposkvrnitelný nezabývá se jen výpravami Vitech, kterí nemohou niceho ztratit a všecko vyhrát.
telliových
legií, politické osudy dnešní Evropy zajímají
Smrtelnou ránu dostala teprve tehdy, když její vec,
ho stejne. Když jeho klient z mladých let konecne vyza níž se bila po boku Neposkvrnitelného,
slavne zvíhrál svou pri a ujal se dedictví, zaujaly jeho pozornost
tezila. Tehdy uvidela s bolestí, že klient, který se ujíspletilé spory evropské mezinárodní politiky. To byla
má dedictví po svých otcích, nepotrebuje ani tak revozase klientka, s jejíž strany nehrozilo nebezpecí zbolucních recníkll jako obratných advokátu, kterí dávají
hatnutí. A tak, zatím co štastný dedic rozdeluje ješte
prednost palmární knize pred Tacitem. Clenové gardy,
dnes kolegum Neposkvrnitelného,
kterí netrpeli tak
pokud byli právníky, vyvodili z toho dusledky a stali
výlucným
zájmem
o
klasiky,
palmare
za zastupování.
se advokáty, poslanci, ministry, nebo všecko to dohrosedí tento ve verejných knihovnách, ne"jcasteji v pražmady. Ti, kterí kdysi nechteli »kupcit právy národa«,
ské cítárne Francouzského Institutu,
a beseduje s papolitinaucili se vypocítávati výhody malé frakce
nem
Gauvainem
z
To
t1 r n a des D é b a t s o zahrackých obchudku a mráz jim beží pod krásným, teplým
nicních otázkách. timysly pana Brianda jsou mu stejne
kožichem po zádech, když v duchu zmerí propast, jež
známy jako plány rímských konsulu, o nichž tak výdelí jejich mladé, nadšené právnictví od jejich advokamluvne a prece vecne referoval Publius Cornelius. Recie, jejich právní teorii a jejich právní praksi.
paracní choutky Germanie, o jichž dávných obyvateJejich revolucní víra v moc recnictví znacne ochabla.
lech Tacitus praví, že »brzy ustávají v nárku a pláci
Už nejsou zvedavi na príciny zkažené výmluvnosti, jak
o nich mluví Tacitus ve svém D i a log u ore c n í- a pozde v bolu a žalu«, naplnují ho nepokojem. Probírá
mezinárodní smlouvy a diplomatická jednání bod za
cí c h. Obchod se snadno obejde bez klasiku. Jsou dubodem,
není-li spravedlivá vec evropské klientky ohroležitejší príciny, které zajímají advokáty než príciny
corruptae eloquaentiae. Povolání chce celého muže a žena. Je právním zástupcem západní civilisace a verí
v dobrý konec její pre jako nikdy nepochyboval o vínikoli celé vzdelání. Advokát, na nemž by Tacitus natezství belohorského dedice. Ani dnes nelze mu mrhati
šel mnoho prícin špatné výmluvnosti, muže míti skvecasem na efemérní procesování jednotlivcu. Jsou-li cas
lou klientelu. Bohatství a úspech v právech i politice
dávno už není výsadou Zlatoústých. Naopak, kdo chce peníze, Neposkvrnitelný nemá proste kdy a peníze vzal
cert! - Mezinárodní politika živí advokáty, kterí mají
císti svého Tacita s klidným svedomím, musí se obrátit
za duverníky takové paní von Einem a nikoli Tacita.
zády ke komercnímu shonu svých blížních, nebot dveAle i lesní korínky a pramenitá voda poustevníku stojí
ma pánum. tak odlišných povah nelze sloužit.
dnes peníze. A tak vidíme casem Jeposkvrnitelného
Ale který, advokát chtel by dnes císti svého Tacita?
Žádný. Je tú jen Neposkvrnitelný, který mu zllstal ve- u zemského trestního soudu, kde jako substitut zastupuje nekterého svého kolegu. ktery má neco duležitejren a který uprostred
ziskuchtivého Bábelu odolal
šího a výnosnejšího na práci. Konecne i u zemského
všem svodum zlata, jimž ho vystavila jeho advokátní'
trestního soudu muže N eposkvrnitelný najít volnou
prakse. Nebot konec koncu je NeposkvrnitelnÝ také
chvilku pro Viktora Huga a osvežiti se nekolika verši
advokátem, který si svým povoláním vydelává na svuj
z C o n tem p 1a t i o n s, než se vrátí slavný senát
spartánský chléb.
z porady.
~
Byly okamžiky v jeho živote, kdy dábel pristoupil
Vidíme, že náš druhý advokát je advokát po výtce
k nemu v podobe bohatého klienta, který by se rád
politický a to nikoli ve smyslu rímského imperia na
soudil a který chtel míti práve Neposkvrnitelného
v)'ši své moci, ale v duchu barbarském. Mužeme o nem
svým právním zástupcem, a jal se ho pokoušeti hríšnÝríci s Tacitem, který vychvaloval pred zmekcilými a
mi nabídkami. Takové veci se stávají v tomto svete
kulturou porušenými Rímany ctnosti národu mladých,
protiv. I láska pronásleduje nejvíce ty. kterí jsou nejs nimiž bojovali: Penezi obchodovati a lichvariti je mu
méne zamilováni. Ale pokaždé bylo dáblu zase odstouvecí neznámou a proto více se toho varuje, než kdyby
piti bez nejmenšího úspechu. Neposkvrnitelný
nepoto bylo zakázáno.
skvrnil se nikdy zastupováním klienta, od nehož by mu
Politika je pro neho vec studia a nikoli ulice. Když
'1rozilo nebezpecí zbohatnutí. Dely se také pokusy zí;kati Neposkvrnitelného ve chvilkách rozjarení, kdy
jeden advokát ze staré gardy státoprávního pokroku
povecerev svou housticku s máslem, vypiv ctvrtku slo- mobilisoval plamennými recmi fašistické cerné košile,
sedel Neposkvrnitelný v tichém koutku u své housticky
venského vína a pokochav se kapitolou rímských dejin,
byl na chvíli ochoten zajímati se o osudy soucasnosti.
s máslem a cetl si, co o takové politice soudí pan Sorel
ve svých E t ude s s u l' a v i o a n c e. Z techto
Snad se pokušitelum dokonce nekdy podarilo vylákati
la
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studií o násilí cerpal také svou státnickou moudrost
stoupí tuto ·kariéru, dre a dre a neprovdá-li se, zmírá
i poslední z nástupcu v úrade Galbove, Othonove, Viv nemocnici nebo v chudobinci. Devce jen ponekud
teIliove a Vespasianove, soucasnících to Tacitových, živejší chce výš, prijde z venkova, vidí Prahu, vidí
auta a krásne odené dámy, a tu jí zabloudí do ruky
soucasník Neposkvrnitelného
- Mtissolini. Neposkvrnitelný pri vší své nekompromisnosti
a radikalisinserát: »Prijme se cíšnice.« Devce vidí procenta, je
tu nadeje na zisk, je tu nadeje na seznámení se s mumll ve. veci národní cti a porádku nebyl z advokátu,
žem, jenž by si ji treba vzal - kariéra zacíná. Prijde
kterí delají porádek na ulici. Když už delal nejaký poprvní nákaza, policejní prohlídka, dostane se mezi
rádek, delal jej ve své hlave. Procetl, co moudrí lidé,
•kterí rozumeli politice, soudili o politice násilí, a shleostatní zkušené prostitutky, prijde na takové oddelení
dal, že pražská ulice muže ješte pockati a že on, NepoC. na dermatologické klinice, jež je pravou universitou
prostitutek, a z devcete, které mohlo býti kladným
skvrnitelný, muže dále císti v klidu dejiny národa,
clenem lidské spolecnosti, stává se dokonalá, rafinokterý, co se týce praktických zkušeností s politikou násilí, nemel sobe rovného.
vaná behna. Prostitutky mají cit a mnohé zacátecnice
by se rády vrátily zpet. Návratu však brání casto špatNeposkvrnitelný je rodákem z Litomyšle a tam také
né sociální postavení rodicll, jindy strach z ostudy,
prožil koncipientská leta. Všichni rodáci z Litomyšle
kterou zpusobí každý dopis, jejž pražská policie pošle
mají tak trochu méne nebo více Tacita v krvi. A nyní,
na obec prostitutcinu (hlásí se príkladne pohlavní one»když jsme žádných ctností nezamlceli«, meli bychom
mocnení),
jindy konecne nedostatek vule vynoriti se
dbáti tak jako Tacitus o to, aby »špatné reci a ciny
opet na povrch.
pred potomstvem a hanbou se trásly«. Ale nevzpomínáme si ani na jeden špatný cin N eposkvrneného, kte- .
Prí pad:
Marie P., mladé, vyvinuté devce. Její
rý by se musel trásti pred potomstvem. Jedine snad to,
matka slOUŽÍa nemuže ji míti u sebe. Devce provozuje
že Neposkvrnitelný
má ve zvyku vytlaciti si do své
v Praze profesionální prostituci. Je nekolikrát chycena, posledne zjištena gonorrhoická infekce. Má býti
ctvrtky slovenského vína celý citron, aby bylg kyselejší, což by se mohlo považovati za jistou marnovylécena a dána do polepšovny. Devce slyšelo o pometratnost nebo. nemírnou požívacnost. Prátelé N epo·
rech v polepšovnách a píše matce tento dopis:
skvrnitelného, kterí se ve slovenském víne vyznají,
»Drahá maminko!
tvrdí, že je to prilévání oleje do ohne. Tento zvyk však
Prijmete
odeme
srdecný' pozdrav též milou vspominku.
mUže také prýštit z potreby jemného ducha zvyšovat
maminko, já vám mockrát dekuju za peníze, kiteré ISem16.
stále trpkou rozkoš svého samotárského odríkání. Snad
cervna obdržela. Ted vám musim Inapsat, co se se 'mnou
je to neco na zpúsob uzlovatých iemínku, kterými se
delo. Já sem byla z B. propuštena 15. cervna a šla sem na
tento poustevník pokroku a advokacie bicuje,
aby
sociální péci a tam me chteli dát do polepšovny a vedly me
uchoval svého ducha v cilosti a na strehu pred mazase na polycii k lékarský prohlídce a doktor me zase namonárskou klientelou.
psal spátky deJ nemocnice tak ješte 15 sem šla zase spátky,
N eposkvrnitelnému
nejsou žádné hrozny dosti kyale zase na C pwtože meli B príjem. Maminko, verte, že
selé. Je to advokát, kterému je celkem sladko žíti, acjestli
me povezou do tý polepšovny tak že si rozhodne neco
koli skromné útraty svých velikých prí platí sám. Není
udelám. že bych neŽIla ani chvilku protože svoje nejlepši
to v tomto povolání práve pravidlem, jak jindy uvileta bych strávila. negde zavrená to radci dyž nebudu vubec
díme.

Doba
Jaromír

a lidé

Novák:

Prostitutky a jejich svet.
II.

J a k žij í.
Biologie prostitutky by se dala rozdeliti do trí kapitol: jak žije, jak miluje a jak umírá. Nic víc není pro
ni zajímavé, a její životní etapy jsou rozdeleny podle
jejích lásek. Prostitutka neríká »to se mi stalo tehdy
a tehdy«, ale »to se mi stalo, když jsem chodila s X.«,
a její pohled zjihne, jakoby X. byl do jejího srdce vepsal nejkrásnejší lyrickou básen. Cynismus prostitutky
kryje nitro pred tím, kdo neobratne je chce proniknouti. Pod korou tohoto cynismu je mnoho slz a utrpenÍ. Láskou utrpení prostitutky obycejne zacíná a
zklamáním koncí.
Zeptáte-li se, proc se devcata dávají na tuto životní
dráhu, nemohu jinak než odpovedeti snad sentimentálne: z bídy. Vetšina prostitutek nemá vetšího vzdelání než obecnou, nejvýše meštanskou školu. S tímto
vzdeláním muže se státi nejvýše panskou, kucharkou,
ale pravidelne služkou pro všechno. Velká vetšina na-

žít. maminko pr{) Boha vás prosim, dy~ by to bylo neco
platný že byste sem mohla k tý sociální péci dojít a ríct
to tam. J á u ž d y b y c h mel a s nad j ti dnO' u z a den
j i st, t a k u ž sen a t a k o v ý h lež i v {)'tne dám.
Maminko prosim vás delejte co vám bude možnO' já vám
vše vynahra-dim. dyž to nebude platný tak mi nemejte za zlé,
že mám takový myšlenky. Co bych stoho mela dybych žila
a byla zavrená. taky budu psát Nande. Ver t e j a k by c h
si toho
vážila
dybych
m{)hla ríct
já pudu
k mam i n é e a bud 11 U n í. Maminko; prosim vás, odepište me brzo a napište" me toho hodne. Já dybych vedela,
že me nechytnou tak bych jim utekla.
Srdecne vás zdraví a ruku líbá vaše
dcera Mána.«

Matka prosí, aby devce do polepšovny neprišlo. Je
dána do vinohradské nemocnice na lécenÍ. Po vylécení
propuštena. Je bez zamestnání. Co jí zbývá?
Mnoho devcat prijíždí do Prahy hledati službu. Prijede s málo penezi, domnívá se, že hned neco najde.
Peníze dojdou, místa není, jde s prvním mužem, jenž
se vyskytne.
Prí pad:
Božena B., nar. 8. XI. 1905. Prijela do
Prahy hledati službu. Hne d p r v n í den z a d ržen a p o I i c i í v ho tel u. Nechce udati, kde prespává. Patrne u osoby, která ji svedla k prostituci.
Propuštena zdráva.
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Prirozene, že propuštením se její pomery nezlepšily
-devceprovozuje prostituci dále. Jelikož není ústavu,
by bylo lze prostitutky zamestnat, a jelikož není
'st, jež by se jim mohla nabídnouti, je po sociální
ánce boj proti prostituci bojem bez zbraní. Ani brory ani poucování nemá smyslu, není-li možno zapeciti prostitutce jiné živobytí. Dokud toho není,
nemožnovyvrátiti námitky prostitutek, co tedy mají
lati. Jsou v Praze staré prostitutky, které mají znacé jmení, znám starší profesionální prostitutku, která
majitelkou domu v Praze a vily v okolí Prahy. Vyelala si prostitucí a prostituci stále provozu je. V ulici
a Bojišti odkryla policie brloh, kde nebylo nic než
va divany a umývadlo s roztokem hypermanganu.
místnosti žily dve prostitutky
(jejich pravý byt
yl ovšem jinde) a lákaly do ní muže. Denní príjem
ždé z nich byl 200-250 Kc. Jiná prostitutka prišla
stežovati na policii, že jí výpomocný cíšník, kterého
i vydržovala z lásky, ukradl 30.000 Kc. Své jmení
dala na 100.000 Kc.
Mimo možnost skutecne velikého výdelku má prostitutka možnost nalézti muže, jenž se s ní ožení. Jsou
muži, kterí pres veškeré varování pred následky podobného svazku trvají na svém a uvádejí casto prostitutku co svou chot do spolecnosti. O všesokolském
letu žádal jeden úrad od policie seznam pražských'
prostitutek. Policejní správa poukázala na to, že jeg.nak od r. 1922 (zrušení reglementace) seznam nedoplnuje a nevede, jednak na to, že cel á rad a p r os t i t u t e k z a ují má, n y n í v y n i k a j í c í s P 0lecenské
postavení
a že je nemuže vystaviti
nebezpecí kompromitování. Každá žena touží po manželství, jež pro ni neznamená jen erotické usmernení,
ale i ochranu pro ni a pro její dítky. Prostitutka, jež
je tvorem vyhosteným ze spolecnosti, touží po manželství tím více, protože pro ni znamená již prostou
ochranu lidských práv. Jsou ovšem manželství prostitutek, pri nichž ony ze sociálních duvodLI nemohou
~pustiti své bývalé zamestnání. To jsou prípady smutné, ba tragické.
Prí pad: Marie B., narozená r. 1900, profesionální prostitutka. Je odkázána na svéhó manžela, jenž
vydržuje domácnost z renty 90 Kc mesícne, nebot je
válecným invalidou. Jeho další príjem je 120 Kc jakožto výtežek z podnájmu a 120 Kc jakožto procenta
z prodeje losu. Ostatní musí ona vydelati prostitucí.
Rodina bezdetná.
Takovéto pomery utvárejí psychologii prostitutky
tak, že se z ní stává cynik schopný všeho a nic na svete
nepokládají za špatnost. N ásledu jící prí pad budiž
uveden za jiné jako doklad bídy sociální i mravní.
Prípad:
Božena S. žije v domácnosti s Františkem B. a jeho ženou Amalií B. František B. mel
s Boženou S. decko, ale to zemrelo. Jelikož si S. prála
míti decko, o pat r i jí František B. jiné decko, kterému je dnes 6 let. Toto devce žilo v této domácnosti,
kde docházelo k rvackám mezi obema ženami. Konecne
František B. rozhodl, že se dá se svou ženou roz,ti a odstehoval se z Libne na Žižkov. Obe ženy ZLI'y s deckem v byte a provozovaly- profesionální prouci. Šestileté devce, jež b Ý v á o prí tom n o,
právelo o tom a upozornilo úrady. Obe ženy predv deny a u jedné zjištena lues. Vyzvána k lécení, ale
tdostavila se. Znovu predvolána a vyzvána k lécení,
opet bezvýsledne. Lécení odpírá a provozuje prostiuci dále.
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Lécení pohlavne chorých prostitutek je vllbec vec
velmi zlá. Nový zákon neukládá policii povinnosti
v tomto smeru, a teprve nove vydané instrukce zemské
správy politické snaží se o nápravu. Pomery, které
v tomto oboru panují, jsou opravdu kuriosní. N emocné prostitutky mají býti dávány do nemocnice, avšak
jsou obycejne poušteny s pouhým pokynem, aby šly
do nemocnice. Prirozene, že tam nejdou. Jednou se
stalo, že policista privedl skutecne až na kliniku dve
prostitutky.
Tam mu rekl lékar: »My dnes nepríjímáme, protože bílíme.« Policista tedy obrátil své kroky zpet a u vrat nemocnice obe luetické prostitutky
pustil. Nebo jiný prípad: policie oznamuje, že zadržela
prostitutku a že ji s kapavkou poslala do nemocnice.
Ceská i nemecká klinika hlásí, že tam prostitutka nebyla. Zatím je táž zadržena znovu a policie pošle hlášení téhož znení. Zjistí se, že prostitutka opet na klinikách nebyla, a pro vyjasnení veci dá se predvolati.
Diagnosa: ú p n e z d r á v a. Ve veci kontroly prostitutek vládne tedy nyní naprostý chaos. Policie provádí zdravotní prohlídky nekterých devcat, nekteré lécí ambulantne klinika, jiné poradna pri fysikáte, ale
vetšina prostitutek zustává nelécena a nekteré svou
chorobou dokonce vydelávají. Stal se prípad, že prostitutka žádala na jednom ze svých bývalých známých
2000 Kc, protože prÝ ji nakazil. Úplne zdravý muž
z obavy pred spolecenským skandálem zaplatil. Jiný
prípad: prostitutka, nakazivší muže, tvrdí, že byla nakažena jím a žádá, aby jí zaplatil. Muž hledá ochrany
pred vyderacstvím a ukáže se opak veci. - Bylo-li tu
už o techto pomerech mluveno, budiž receno, že se nechceme rozhodovati ani pro jeden ani pro druhý systém kontroly prostituce, ale že ten systém, který se
provozuje nyní (a to není ani reglementace ani abolice) je neudržitelný. Teorie a prakse jsou tu vzdáleny
diametrálne.
Kompetence prísluší nekolika úradum,
které si vzájemne nepomáhají, ale pokud možno prekážejí. Hlášení z jednoho úradu na druhý trvá 14 dní
(z Prahy do Prahy!), pri cemž obycejne prostitutka,
(. niž jde, bývá už dávno mimo Prahu, než se vec vyrídí. Popisuji proste, jak veci jsou a nikoliv jaké by
mely býti, ale je-li tu již príležitost poukazu, tu budiž
receno, že pomery jsou.v tomto ohledu v Praze velmi
zlé a je velkou chybou, podcenuje-li verejnost tuto skutecnost. Nechci rozhodovati, jaké východisko by tu
bylo nejlepší, ale je proste nutno nalézt vtlbec nejaké
východisko z labyrintu správních otázek, kompetence,
jehož splet kryje šírící se pohlavní nákazu!
V poslední dobe se objevil v Praze nový typ prostitutek: prostitutky cestující. Mívají v Praze byt a vyjíždejí za prostitucí do okolí. Setkáte se s nimi v Ben~šove, ve Slaném, v Kralupech, Mladé Boleslavi, vubec
ve vetších mestech nedaleko Prahy. Delávají si známosti s venkovany a žijí pak jen z vyderacství. Jezdívají
pak jen po tech, u nichž vedí, že nebudou odmítnuty.
Jsou z toho velmi slušne živy. Ostatne znám i v Praze
prostitutku, již si nekterí bankovní reditelé vždy musí
vcas urcitÝm obnosem zavázati k dalšímu mlcení, nechtejí-li se vystaviti nebezpecí rodinnÝch, eventue1ne
spolecenských skandálu. To jsou prostitutky velmi chytré a rafinované. Jejich zamestnání je baví. Když se
kdysi pri výslechu tázal bývaly šéf pražského mrav-o
nostního oddelení Drašner jedné z tohoto druhu prostitutek po jejím zamestnání, odpovedela suše: »Prodavacka.« »A co prodáváte?«, tázal se dále. »Rozkoš a
lásku«, znela odpoved. Jako v každém obchode, je
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i v prostituci národohospodárská
zásada: je nutno nejen prodávat, ale u m e t prodat. Mnoho by tu dovedla
vyprávet naše ceská prostitutka v Paríži, která má
svou pe~nou klientelu na'iPoulevardu des Italiens. Žije
dobre; vyprávela mi, že si chce v Praze koupiti bar.
Že takové prostitutky, jimž se dobre darí, nechtejí meniti za jiné zamestnání je pochopitelno. Když jsem se
jedné otázal, chtela-li by zamestnání, odvetila mi: »Díky, pane, mám - a jsem úplne spokojena.« Prostitutky, které jsou chytré, málokdy onemocní. Chodívají
k soukromým lékarum a dbají všech hygienických opatrení. Jsou dokonale kvalifikovány, aby podnikly rigorosum z dermatologie. Ovšem ovládají také reci, predstírají ruzné zájmy jako treba o literaturu a znám bývalou pražskou bardámu, jež cituje .Heina, Baudelaira
i Shakespeara v originále a jež dovede hovoriti o kubismu s jiskrícíma ocima a pozdviženým hlasem. Je to
vzácný typ prostitutky inteligentní (prirozene inteligentní), jež si vedla dokonce podrobný denník, jednu
z nejzajímavejších lektur, jež znám. Prostitutky tohoto
typu bývají používány i pro služby politické špionáže,
a bud se .stávají ženami první spolecnosti nebo umírají v žalári.
Sestup devcete k prostituci nemusí však vždy míti
motiv sociální. Jsou devcata smyslná, jež prostituci pokládají za spojení dobrého s užitecným. Dávají se svésti lichotivými slovy ml1žll a obycejne navazují pomer,
jenž mívá následky. Jsouce pak nuceny o díte se starati, prostituují se. Jiné si dávají pomoci a po potratu
provádejí prostituci dále až do nového tehotenství. Pozdeji je u pros6tutky tehotenství vzácností.

18. listopadu 19~.

mne sám. Nevedela jsem, co už se deje, hlavu jsem mela
horkou a on udelal, co chtel. Pak mi vrazil do ruky padesátikorunu a .rekl: »Tu máš, ty k ... o pitomá« a pustil
mne. Nespala, jsem
Po prvé mi~ ,rekl nekdo to sÍo~o.
Pl vubec.
ji""
Kamarádky mne pak' tešily. Co jsem mela delat: zustala
jsem tam.«

Jiné devce vyprávelo: Byla zamestnána v Libni jako
služka v hostinci. Jednou když už ležela ve svém pokojícku, pocítila, že je nekdo u ní. Bála se vyk'riknout a
v tom byla znásilnena. Byla úplná tma a vedela jen, že
to ucinil muž s vousy. Po cinu zmizel dvermi ve tme a
devce se bálo kriceti, aby na sebe neupozornilo zlostnou hostinskou. Prišlo do jiného stavu a bylo propušteno. Šla k porodní babicce a dala si pomoci. Mela neCO penez z domova a neco ze služby. Babicka ji pak poslala na kliniku. Z kliniky ji propustili a stála tu nyní
úplne bez prostredku. Nevedela, co pocít. Šla parkem
na Karlove námestí a pripojil se k ní pán. Vyzval ji,
aby šla s ním. Šla. Byli v hotelu do rána. Dal jí tricet
korun. Vecer byla opet v téže situaci jako den pred
tím. Byla zoufalá. Síla životní v ní však zvítezila. Šla
na Žižkove ulicí, jež vede od »Bulhara« k »Stabeno\Vu«. Videla prostitutky pred hotelem. Konecne se
také odhodlala a oslovila pána. Prijal a šli. Dnes je
v kartotéce zarazena s 8 injekcemi bismogenu a šesti •
NS (neosalvarsan).
Jiná vyprávela, že byla služkou v rodine a byla nucena vyhovovati nejstaršímu synovi. Následky se dostavily a pak už to jde stejne: potrat - ulice -profesionální prostituce - nákaza - nemocnice - pražská nevestka je hotova. Málokdy se podarí primeti
Prí pad: Anna B., narozena 1907. V šestnácti
prostitutku,
aby vyprávela
o svých zacátcích, ale
letech seznámila se v biografu s doktorem - Jihou všech jsou tyto zacátky témer tytéž. Zklamání v lásslovanem. Pozval ji k sobe do bytu, kde ji opil více, tehotenství, bída - tof práve ona »šikmá plocha«.
nem a pohlavne použil. Udržovala s ním pak pomer
Žádná z nich nešla prvne s cizím mužem pro peníze.
pul roku. On pak odjel, ona neví, kde je. Otehotnela
Jdou z hladu, proto. že nemá kde spát, proto, že je jí
a je nyní po potratu. Má ráda muže a nevidí ve
zima, ale ne pro peníze. Prostitutka bere poprvé peníze
svém nynejším povolání nic zlého. Pohlavne zdráva.
s opravdovým studem. I taková. která si zvykla prijíProstituce na podklade ryze sexuálním je celkem
mat dary, které jí byly kupovány: strevícky, odevy,
velmi málo. Figurují tu i prípa,dy patologické, z nichž
klobouky. Když sejí poprvé nabídnou peníze - stydí
nekteré velmi zajímavé uvádí Moreau a Louyer- ViJJerse. Proto profesionální prostitutka. miluje-Ii, nikdy nic
may. Jsou to prípady prostituce z nymfomanie a jsou
nepri jme od toho, koho má ráda. Pro ni je cistá láska
vždy spíše výjimkou než pravidlem. V materiálu, kteláskou krajne ne z i š t n o u.
rý mne jest v Praze k disposici a který obsahuje témer
Vývojem dospívá prostitutka k svému cynismu. Mácelou prostituci Velké Prahy, nevyskytl se prípad tolokterá si v tom libu je a málokterá vede ráda oplzlé
hoto druhu ani jeden. Sestup devcete k prostituci je reci. Chováte-li se slušne k ní, je i ona slušná, protože
sám o sobe nekdy dramatem. Tak mi vyprávela bardámuže i pro tu chvíli, kdy se poddává za peníze, miloma, jež nebyla dlouho v tomto povolání, o.svém prvním
vat. Je nasycena telesne, ale nikoliv duševne. Musí míti
kroku k prostituci.
vždy nekoho, koho miluje opravdove. A protože pro
takového muže je schopna uciniti vše, dává psycholo»Vcrte, že jsem prišla do Prahy velmi nezkušená. Mela
gický podnet ke zjevu, který vždy prostituci provází:
jsem u ná's sice kluka, chodila jsem do zábava nebyla jsem
pasáctví.
nevšímavá k chlapcum, ale a nocním živote jsem nemela
Život prostitutky vede k urcitým zjevum, které jsou
potuchy. Dostala jsem v Praze služebné místo, ale s panf
pro ni typické. Je to dob roc i n 11 o s t, P o ver c inebyld k vydržení. Sekýrovala mne jak mohla, umytí návos t a n á b o ž e 11 s k o s t. Prostitutka cítí s každobí jí nebylo do!>tcisté, každou chvíli videla neco špatne,
dým, kdo trpí. Dává almužnu treba z posledních petrpela jsem hrozne V »Politice« jsem cetla nserát, že se
nez, ale nejde mimo žebráka. aniž by jej obdarovala.
prifme cíšnice. Šla jsem tam a vzala jsem tO'. Nevedela
Dává i zastaviti automobil, aby mohla obdarovati žejsem vilbec, co to vlastne je. První vecer mi bylo hrozne.
bráka. jede-li sama se svými pány.
Majitelka mne posflala k pánum a devcata na mne pokrikO'Vala: »Hele, ta nevinná, ta husa« a podobne. Pozval
Povercivost prostitutek se stala témer príslovecnou.
si mne do boxu starší plešatý páJn.Ríkali, že je to továrník,
Verí, že sláma znací neštestí a seno štestí, že potkati
a abych šla. Musila jsem. Posadil si mntt vedle sebe a sahal
kominíka je nejvetší štestí. jež ji muže potkati. a vuna mne. Chvela jsem se odporem, ale vedela jsem, že bych
bec se u nich lidová povera promenila v dokonalé clánbyla propuštena a že bych nekde mrzla nebO' vyhladovela.
ky víry.
Chtel abych se svlékla a když jsem to neucinila, svlékal
Každá prostitutka témer verí v život po smrti. Jsou
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ezi nimi i skutecné spiritistky, jsou tu i spiritistické
oužky, a i ty, které jsou bez vyznání, mají jakousi
vedomou tuchu neceho lepšího než je jejich život
nejší. Jejich náboženskost ne'iH.snaá' Idogmatická, ale
v tom mnoho prírodnosti a' mnoho nespokojenosti
soucasností. Nadejí prostitutky je nejprve výhodný
natek, a octne-li se ve veku, kdy sama v to již nemuže
oufat, stává se jedinou její nadejí náruc boží. At je
náboženského vyznání jakéhokoliv. Vetšina ovšem jsou
katolicky nebo devcata bez vyznání. Nesetkal jsem se
dosud s prostitutkou evangelickou u nás, a židovky
jsou též vzácností.
Zábavou prostitutky je vlastne jen biograf. Chodívají na predstavení odpolední a plácou nad Mary Pick;fordovou.
Prostitutky ctou knihy sentimentálrií a veci o sobe.
Milují romány, kde jsou bud idyly nebo kde ženy trpí
láskou. Zahradník-Brodský je spisovatel u nich zvláštní úcty požívající. Vyvolává v nich nejvíce reminiscencí na lásku. Prostitutky, které lásku prodávají, trpí
láskou. Mají více citu, než se o nich praví. Jejich nervy
jsou denne vydávány nejsilnejším insultum. Dovedou
proto reagovati nejjemnejšími záchvevy citovými. Jejich láska je »grand amour«, jejich milostná korespondence je nejodhalenejší cit. Jsou v lásce nejpravdivejší,
protože jsou nuceny býti ve svém povolání nejprolhanejší. Láska znamená pro ne vždy epochu. Poznáme,
jak ji prijímají.
Dr. Eisa Voigliinderová:

Neprovdané ženy.
Je treba poprít .tvrzení, že je zvláštní specialitou žen, považe.vatstav neprovdaného nebo neženatého individua za neuspokojivý. Podle našeho mínení je obema pohlavím vlastní ono
vzájemné pritahování se a touha po utvorení spolecenství, kterému ríkáme manželSltví.Podkladem k tomu je všelidský sklon
k družnému životu a plodem jeho je potreba lidské spolecnosti.
Samota je normálnímu cloveku dríve nebo pozdeji težko snesitelná. Clovek má potrebu stýkati se nejen s príslušníky svého.
pohlaví,ale také s temi z druhého l1.ábora.ženatý muž naopak
hledá spolecnostsobe podobných, prá"e tak, jako žena má touhu
po rozprávce se svými družkami. Samotou trpí muž práve tak
jako žena, dukazem pro to je, že se jí brání podle možnosti
snatkem a styky s prátely a wámými.· Také neženatý muž
vyhledávástyky s ženským pohlavím i když jen takovým, jehož
lidské hodnoty nemohou stacit vyšším požadavkum. A prece
v nem v1JIlikábehem let pres všechnu volnost a nezávaznost
techto styku potreba klidu a neceho pevného a trvalého v tech
nejosobnejšíchvecech, prání po nejakém trvalém spolecenství a
vlastní domácnosti. Ten, kterému tohleto všechno bylo z jakýchkoliv duvodu ZJl]emožneno,je všeobecne litován - což je duležité. V sociálním ohledu nevypadá ostaltne starší svobodný
muž bezvadne. Není to jen jistý nátlak, který vyvolává všeobecnémínení, že rádný obc3JDI
má založiti rodinu, který mnohé
muže konecne primeje ke snatku - deje se to proste vn~rnfm
vývoje"'l, že muž je behem casu postaven pred problém konec
koncu • epríjemne pocitovaného bremena mládeneckého života.
Cítí nep hodlnost nájemného pokoje a hostinské stravy, dvpjsmyslnéll a vubec divného postavení vuci své domácí paní (to
platí zejnéna o vdovách), je syt vol~éhoi pomeru k ruzným
fenám a preje si konecne nejakého spolecenství se ženou jemu
také lidsKYbližší. Chce se mu radosti z rostoucích detí a potrebuje jakéhosi ucelení své existence jako dobrého obcana. Problém mládenectví yyskytuje se tedy vnitrne u obou pohlaví,
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snad jen s tím rozdílem, že v dnešních pomerech je vetšine
mužu možno se ho zbavit, zatím CD následkem nadbytku žen
jedna cást jich žádnrým zpusobem nemuže vejíti ve snatek. Problém svobodné ženy není tedy' l~iiktenfJ(··{.;ft i t r n í, ale možn~
ríci, že docela n á hod n o u vecí. Situace je zhoršována dmešními velice težkými sociálními pomery, J,,1terédocela povážlive
presunují vek vhodný ke snatku zejména v na,šich vzdelaných
trídách. Právem je zdurainována potreba _ také z jiných duvodu žádoucí -- snížení veku vhodného ke snatku, jako rešení
problému svobodné ženy ve smyslu snížení onoho pocetného nepomeru neprovdaných žen. Je ovšem otázka, jak to provést. Zdá
se, že následkem poválecných pomeru se vyvinula u mladých lidí
urcitá skromnost, že zacínají s málem, nestojí na požadavcích
stavu primerených príjmu, a nevidí v úplné výbave nezbytný
doplnek k uzavrení snatku.
Dalším duležitým bodem, který je všeobecne zdttrazií.ován, je
~ožnost, aby žena i v manželství - aspoi'i zpocátku - pracovala dál ve svém povolání a prispívala tím k vydržování domácnosti. Je nepochybné, že i toto má své težkosti. Rešení
otázky, jak spojit povolání s rodinnými povinnostmi ženy, j~
možno jen individuálne se všemi potrebnými ústupky a výhradami. Samozrejme zustává prirozený požadavek, aby žena vetší
díl svých zájmu a sil mohla venovat detem :t. snad i obstarávání
domácnosti. Není vyloucooa výdelecná práce provdané ženy, ale
je treba odstranovat všechny prekážky a predsudky, které jí
v· tom brání. Žena, trebas vdaná, má právo na své vlastni
J,ovolání. Strach, že se tím umcle omezují porody, je nesmyslný.
protcže jinak hy žena jako svobodná teprve nedala život žád.'
nému díteti. Osltatne o to už se stará lidstvu vlastní pohodlnost, že žena bez opravdového duvodu nevezme na se nesnáze
dvojité námahy: hospodync a matky a ješte k tomu výdelecn,~
pracovnice.
Druhou otázkou je, jak by bylo možnO' zmenši,t nepríjem·
nosti života svobodné ženy. Jak už byld receno, je samota bremenem pro vetšinu lidstva, a je nesprávné, když se tu umcle
tvorí protejšek mezi mužem a, ženou. Samozrejme je samota
-také spolu s jinými cinmeli puvodcem nebo probuditelem tvurcí
síly, a jenom proto mohlo nekolik málo mUŽU volit ji na místl:
rodinného života, aby mohli pracovat soustredene na svém ži··
votním díle.
Ale jak veliceI, trpel na pr .. Nietzsche svojí osamo.
ceností! U ženy je konflikt mezi tvurcí prací a rodinným životem ješte silnejší, a tedy produktivní práce umelecká a pod.
je u ní nejcasteji jen tenkrát možná, jestliže se v tomhle ohledll
úplne osvobodila. Nemužeme zde rozvádet otázku menší výk01~nosti ženy, ale jedna z prekážek vezí práve ve znacných požadavcích, které na ni klade rodina. Teprve po zrušení techto pout
./ se mohou uvolnit její tvurc.í síly.
Tvrzení, že je treba hleda.t erotické podnety všude tam, kde
žena vykonala neco vynikajícího, je také nesmyslné. Nadání j~
naprosto neodvislé od erotických zažitku. Ale samozrejme, že
pri pátrání po motivech k práci umelecké jiste by se našly
vztahy k erotice. Ale jiste u mužu práve tak, jako u žen.
Problémy tvorivého cloveka jsou ostatne docela zvláštními
prípady. Nám se zde jedná p prumerného cloveka a jeho potreby: A! tu zustává nevyvratitelné, že výdelecne cinná žena oprotí muži - je odkázána jen na své povolání, aniž by mela
k jeho vyrovnání štestí a príjemnosti rodinného života. MLI" žeme klidne položit do jedné rady problém svobodné ženy a té,
která je výdelecne cinná, protože drívejší typ staré panny.
která bývaJa v domácnosti príbuzných trpeným a zbyteC11Jým
stvorením - by dnes už bylo asi težko možno najít. Samostatné po'volání ženy je prozatímním rešením problému drívejší
staré pan~y. PovDlání má žene cástecne nahradit štestí rodinného života.
Ale to, co prislibovalo starším generacím osvobození <X! jejich
težkostí, preneseno jako požadavek vuci mladému pokolení, mu-
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selo vyvolat zklamání a odboj. Zde }e žene pricítáno neco, CO'
mužovi je naprosto cizí. Protože on má vedle svého povorrání
také rodinu, která mu dává všechno to, COI v osobních vecech
potrebuje. Potká-li mladé devce, které dríve se vší energií studovalo nebo' se venovalo nejakému
jinému povolání - potká-Ii
je možnost osobního štestí, tedy v nejcastejším
prípade odhod(
proti všem zásadám starších hesel ženského hnutí svoje povolání
a nadšene se vrátí k starým ideáliim rodinného štestí.'
Takováhle poznrování
musí
záverum, že cílem a obsahem

samozrejme
V'ést ke skeptickým
ženského života je Muž,
pred
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nqst. Žena musí mít možnost vydržovat si svoji domácnost a
platit práci jiné ženy, která se o ní stará, a vytvárí -tak jistý
druh ma.nželství. Na homosexuálrií vztahy tady není vubec treba
myslit, Naopak, je nutno odmítnout všecnny pochybnosti o mož·
nosti skutecného
prátelství
mezi ženami a všechna podezrení
vuci spolecnému
životu dvou žen, které dokonce netouží po
muži, ale žijí si spolu docela spokojene a radostne. Není možno
mlcet, tvrdí-li se dnes všeobecne, že takové ženy nejsou správné
a zdravé.

Je samozrejmé,
že nedostatek
spolecenství s druhým pohlavím vyvolává u svobodné ženy nespokojenost
a tíživé nálady, a
/n~~ž
~šechno o~tatní bl,e~ne a mjtupuje do. pozadí, v nej~~pším
s tím že souvisí rúzné pochybné sklony,'. Ale to, nejsou zvlášt·
pnpade se stáva povola11l a pod., teprve druhotnou
zálezltostí.
nosti ženského pohlaví, nýbrž ,l1Iá:sledky urcitého zpúsobu žiNehledíce k tomu, že odpoved po hlavním obsahu ženina života
vota, kterým se naproti tomu svobodný muž muže vyhnouti
je sporná -- protože mnohé uvádejí díte, ne muže - je nultnn
nebo> jiným stykem se ženami. Ostatne je známo také
takovou predem stanover.,ou specialisaci
životního
údelu celé! /súatkem
O mužích-knežích
a mniších - k jakým v11litrním bojum a rozjedné poloviny lidstva odmítnout,
trebas by mužské ješitnosti
pOrllm takový požadavek (coelibát) vede.
znameni,t'e licho,tila. - Nejtežší místo ženina života neleží v jeho
Tím precházíme k atázce sexuality v živote svobodné ženy.
urcitém cíli, ale v jeho probíhání,
prožití. Milovat, pecnvat,
Víme, že ani mimomanželské
materství ani »volná láska« nejsoll
starat se a obetovat se je posláním ženy s relativní lhostejností
uspokojivým
rešením.
I
když
mužeme poCíta.ti ,se vším nejmožk predmehl, o který se jedná. Je tedy možno, že žena - snad
ncjším ulehcením osudu nemanželského
dítete, prece nemi'tžeme
lokonce spíš než muž - najde náhradu za svou osobne nevynepJ-ipustit že ve sporádané rodine vyrus.tají deti za mnohem
žitou lásku v nekterém povoláni, jež jí dá príležitost k uplatnení
príznivejších
podmínek, a každá žena se tedy musi snažit, aby
jejího lidského cítení. Nemuže ovšem být nahraženn zamestsvým dctem tyto podmínky zjednala. A práve tak jako muž nenáním" které zanechává srdce prázdné. N'emužeme nepriznat, že
zustává po celý život jen pri milostných dobrodružstvích,
ale
muž, je-li plne lidsky založen a nenlÍ-li vnitrne vyprahlý, netouží
po
klidu
a
nejakém
konecném
rešení,
nemt"de
také
žena
najde
v mechanickém
zamestnání
také žádného uspokojení. ""
najít trvalé uspokoJení ve volných milováních. Problém svoTvrzení, že muž oproti žene je zaujat plneji svým pnvoláním,
\odné ženy nemuže být vyrešeni odstranením
»dvojí morálky«
je sebeklam, který je vy,svet1itelný jen tím, že mužovi, vetšinou
- ani u devcat 1. zv., vzdelaných :tríd. Dokonce je pochybné,
ženatému nechybí nic z citového života. Ovšem, je treba priznat,
že by odstranení závor morálky oiživilo a obohatilo život ženy.
že vnitrní zatížení u muže v povolání je jiné než u ženy.
Stárí ženy, která poznala život, má docela jiný obsah, 'IlJežu té,
,Nemajíce
jen na zreteli jeho jiné duševní, více vecné založení
která jím prošla sice s otevrenýma ocima, ale prázdnýma rll- o jehož odúvodnení
nemužeme zde ted mluvit - musíme
kama. Tu se nejedná o žádné »bud anebo«, o nejaký protiklad
myslit i na závažnou okolnost, že na mužove práci a úsilí závisí
lásky
a manželství.
Vždy vidíme, že mezi lidem, kde dívky
nejen jeho, ale bytí celé rodiny. Mnohý prumyslový podnik by
mají už dávno stejnou svobodu jako mladí muži, l1cbylo mannebyl s tak podivuhodnou energií budován, kdyby za ní nevezelo
želství ani znehodnoceno,
ani odstraneno.
A muž vzdela.ných
úsilí o hlahdbyt rodiny. Mnohé nebylo by vykonáno, kdyby se
thd
se
také
žení,
trebas
by
mel
i
jiné
možnosti!
otec nesnažil o lepší príští svých detí, kdyby muž neusiloval
Kon,ecne je ,to také vecí temperamentu
a charakteru, jak se
O zpríjemnení
života své ženy. Žít a pracovat pro jiné je tak
iS temi
vecmi ta nebo ona žena: vyrovnává. Jedná se o ipusob,
naprosto všelidská potreba, že není divu, že lidé bývají mrzutí,
jakým svuj los snáší. Jinak má svobodná žena také dost prínekdy i' zoufalí, n.emajíce o koho, by se starali. Clovek cítí, že to
ležitostí, aby pozorovala u svých príbuzných a prítelkyn rúzné
/' nestojí za to, aby pracoval jen pro sebe ...
obtíže a neštestí v manželsltvích, v jejíchž blízkosti ocenuje
V pomeru soukromého
života k povolání není tedy vlastne
predOJ!osti svého nezávislého života a snadneji se s ním smiruje.
žádného rozdílu mezi! mužem a ženou. Citové potreby obou neJsou povahy, které jsou v nejpríznejších
životních podjsou jím kryty, snad jenom s tím rozdílem, že u ženy se múže
,mínkách
neštastné a nespokojené, a jiné, které pri všech protistát/pnvoláním
práve ono vyplnování citových potreb, stane-Ii se
venstvích si uchovaly radostné srdce.
--- hospodyní a matkou - což se s polVinnostmi ješte jiného zaNení tr,eba, aby se ženská povaha zme11lila, má-li unést 109
snáší. Ale venomestnání nekdy lépe a nekdy htlr spojuj,e
staré svobodné ženy, která je o,loupena d mnohé, co lidé vševala-Ii se jako neprovdaná žena jinému po'Volání, pak mají poobecne teší, ale je ji možno leckteré prekážky a' strasti usnadnit.
žadavky na ni kladené skutecnou cenu, protnže jsou jí náhradou
Až
ženy získají všude a plne volnost ve spolecenském obcování
za všechno ostatnú.
(svobodná žena jako svobodný muž!) a rnvnoprávnost
v sou"
V mnohých povoláních jako na pr. u vychovatelky,
ošetfovakromém i verejném živote, pak bude možno, aby ISvobodná žena
telky nemocných a pod., je možno u ženy pnzorovati velikou
premohla svoji samotu a nepocitovala
ji tížeji než kterékoliv
laskavost a obetavost, protože zde není rušena svými soukrolidské utrpení.
mými rodinnými zájmy, a OJ!aopak vyplnuje touto cinností cástecne své lidské touhy.,
Ale nejen takhle, také jinak se vybíjí u svobodných žen potreba pracovati pro jiné: rády se sfaraj í . na pr. o rodice, sourozence a jiné príbuzné, Ill.kkdy i za velice tíživých hmotných
'L. D. Hubbard:
pomeru. Jaksi náhradou za starost ,~ prospech rodiny a jej í
vydržování má zase muž nežnost a péci své ženy. V ,téhle veci
je 06ud svobodné ženy nejneutešenejší.
Není-li ji možno žíti
s matkou nebo 's jinou príbuznou
nebo s prítelkyní, která ji
Vetšine lidí jest povaha duševních chorob zahalena tajemstvím
obstarává domácnost, musí si vecer - unavena celodenní prací
a obestrena hrtlzou. Praví-Ii se, že nekomu ze zr,ámých »presama všechno zaHdit, zejména nemá-Ii prostredku,
aby si
skocilo v hlave«, bývá obycejne
první otázkou:
»a je to
vydržovala nejakou pomocnou sílu. Neposledním
duvodem pro
vážný prípad ?«.
požadavky o lepší hono,rování ženské práce je práve ta~o okol:31
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Hranice mezi duševním zdravím a duševni
chorobou.
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Prcdstava duševní poruchy bývá totiž až príliš casto spojována s vytrešteným pohledem, házením rukama a hlasitým blábolením. V duchu vidíte hned celu pro zurivce, zamrížova~-"á
okna a: slyšíte rincení retezLI. Již pouhá myšlenka, že nekdo
»prišel o rozum«, staví tuto osobu do svetla, v nemž pozbývá
sympathií, ponevadž jeho prátelé nemají pro neho porozumer,í
pres to, že jej mohou zahrnovati nepochopitelným
soucitem.
Je však nepopíratelné, že mnoho lidí, trpících duševní choruzného stupne, vykonává svoje obvyklé poyinnosti a
stýká se se svými druhy každý den, aniž by pri tom byl odhalen
jejich pravý duševní stav. Nekterí z techto lidí si ani nejsou
vedomi, ,že s nimi není vše v porádku. Jiní zase cítí až príliš
dobre, že neco rozvrací jejich život, nicí jejich pojem o hodnotách a udržuje je ve stavu úzkosti a trýzne, ale chybí jim
klíc k poznání prícin onoho nepokoje nebo vedomí, u koho by
meli hledati rady. Nekterí mívají i podezrení, že trpí duševní
poruchou, ale ze strachu nebo studu l11emohou se odhodlati, aby
m k specialistovi pro duševní choroby.
Posledne zmínení lidé jsou obetmi starosvetské ignorance, jež
se zachovala od šerého dávnoveku. Díky šírícímu se rozvoji vedy,
stává se toto stanovisko stále ridší, ale pres to ješte velmi
casto jsou zpusobeny nena-pra.vitelné škody. Jej isto, že lidé, kterí
by jinak verejne hlásali všechny podrobnosti
o prubehu tyfu
nebo neštovic nekterého svéhO! príbuzného,
jsou ihned ochotni
snížiti se k malým podvodum a úskokum, jedl11á-1i se o to, aby
zapreli fakt, že nejaký príbuzný trpí duševní poruchou. Tento
zjev lze vysvetliti ok,olnos.tí, že pri pomerne malé pozornosti,
jež se venuje ockování nebo jiným zdravotním
opatrením, lze
ptedejíti neštovicím nebo tyfu, kdežto ješte nikoho nenapadlo
uciniti preventivní opaltrenJi pro duševní choroby.
A tytéž príciny, které brání cloveku, aby hledal sám radu, PLIsobí i na jeho okolí, takže neuciní niceho, aby mu bylo' pomoženo. Príliš casto jest jeho stav špatne posuzován!
Jeho
prátelé o nem ríkají, že je »'nemožný", že má nezdravé názory,
že ztrácí hlavu a dokonce i že je hysterický,
což muže býti
pravdou, avšak ne práve vždy v tom smyslu, ve kterém se to
ríká. Zachovávají mu ješte trochu sympathie, ackoliv O' nem
ríkají, že prehání, že chce vzbuditi jen soucit a vetšinou vidí
v jeho chování simulantství. Žádná z rt.echo poznámek, dostane-Ii
se pacientovi k sluchu, Ineprinese 111U více dobrého, naopak, mohou jen pritížiti jehpl stavu.
Mnohé duševní poruchy jsou ve svých zacátcích jen prehánením tech rys LI, které jsou .ve vetším nebo menším merítku
spolecny všem lidem. Každý j isote zná nekoho, kdo má v sobe
r:odobné disposice jako rtut, nekoho, kdo jest hned veselý, cinný,
spolecenský, pln nadej í a ambic, a hned zase zamlklý, ubitý,
smutný, sklícený. Takový clovek má casto úspech v živote díky
svt. horecné aktivite, kterou vyvinuje v dobe duševního vypetí,
oproti pomerné neschopnosti v období svých depresí.
Dokud se chová rozumne ve svém životním okruhu, je schopen kontrolovati svoj i excesivní cinnost a vésti j i k ekonomicky užitecným tendencím"
dokud jeho šeré periody jej neciní neschopným, iIlemuže se ríci, že by byl duševne chorý, ackoliv muže býti osobou, s níž je velmi obtížna se stýkaJfi.
robou

Ale když se aktivita takového cloveka stává tak velikou, že
jej žene do hazardních ,obchodu, cetných milostných
dobrodružství nebo ho svádí k caSltým hádkám se sousedy, nebo když
jeho deprese dopadá na neho tak tížive, že zanedbává
svoji
práci, I, :chce mluviti a pomýš'lí na sebevraždu. tehdy vskutku
potrebuj" sympatické. pomoci a pochopení lékare znalého léceni
duševních poruch. Potrebuje
této pomoci rychle, nebot na své
prátele a príbuzné ciní jen dojem náladového
cloveka, který
tím neb oním zpusobem jde z jedné nesnáze do druhé.
Noviny prinášejí nekonecné variace In<l théma zapometlivých
proíesoru, a zapometlivost
jest v nynejší dobe tak všeobecná,
že sotva muže býti považována i za nepatrný signál nebezpecí.
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Ale zapomoneme-li
vystoupiti na urcité stanici k vuli hlubokému snení, není to ješte totéž, jdeme-Ji - v tomtéž stavu prímo do cesty jedoucímu
automobilu.
Zivat vyžaduje
jisité
dávky prímé pozornosti,
a je-li nekdo neschopen dáti mu to
minimum, které je k: bezpecnosti nezbytné, je potreba v tom
c,hledu neco ucilli,ti. Není to hanba, naopak, je to zrejmý dtlkaz
zdravého rozumu, který žádá, aby () problému .byl vyrozumen
psychiatr.
Témer každý clovek' má ruzné momenty
strachu,
který jej zachvacuje bud na vysokých místech, pri bource nebo
ve velikých prostorech,
pri spatrení kocky nebo' buh ví ceho,
ješte. Pravidelne
to bývá jen pocit tísne, snadno kontrolovatelný, který nepusobí skutecnou trýzen. To vše dávno ješte neznamená symptomy duševní choroby nebo i jen signál nejakého
nebezpecí.
Nicméne predpokládejme,
že se to stupnuje, k hnhe, k ochromující, Sltrašné hruze. Ani tak nemuže to uciniti cloveka neschopným, nebot miHe žít v neJzalidnenejší
ctvrti mesta, aby se
vyhnul ve-1ikým prostorum, jsou-Ji tyto prícinou jeho tísne, jako
se miHe vyhnouti výškám nebo zcela hanebne utéci pred blížící se kockou, pri cemž však na ceste za svojí denní povinností
- ac je to jeho úzkostlive chráneným tajemstvím - vždy jeho
oci bedlive pátrají po predmetu, vzbuzujícím v nem hruzu.
Takovýto stav vyžaduje pozornosti, nebot nemužeme se vždy
vyhnouti obávané sirt.uaci, a jde tu o vážné odvádení pozornosti
na potrebný peclivý pozor na své okolí a pro kontrolu svých
dojmu. V prípade, kdy urcitá osoba nemuže jezditi ve zdviži ze
strachu pred uzavrenou prostOTOU, nebo jíti kol pustého hotelového podjezdu zase ze strachu z velkéhol prostoru, nebo jíti
ulicemi ve dne ze strachu, že uvidí kocku, tu jest její stav tak
vážn!ý, že by mela býti donucena k tomu, aby hledala lékarské
pomoci, neboi jdí stav nemusil být tak zoufalý, kdyby se byla
lécila v zacMcích.
Mnoho lidí jest dostatecne neštastno tím, že jsou prchlé povahy a mohou treba býti i tajne více ci méne hrdí na to, že:
jsou vysoce citliví, ai to má jakýkoli význam. Tito lidé jsou
s to p,orušiti své zažívání, prepínati své srdce i jinak desorganisovati ,svuj celý systém výbuchy vzteku, jímž niceho nedosáhnou, nepocítaje v to, že se ciní smešnými a že celému svému
okolí zpusobí nevýslovné nepríjemnosti.
TOIto vše je ovšem více méne otázkou vychování v mládí.
Ale když se temperament už nedá ovládnouti, je to pak otázkou
psychiatrickou
a nikoli otázkou discipliny.
A muže pak být
vskutku tragické,
je-Ii osoba takto postižená ponechána, aniž
by se lécila dríve než se stane nenapravitelná
škoda, než ji musí
spolecnost potrestati
za skutek, jehož se dopustila ve chvíli
duševní poruchy, která nebyl<lJ Ina ní poznána. Zajisté
lepší
bude docasné odloucení od spo,lecnosti k vuli lécení nežli trvalé
odloucení v dusledku trestu.
Každá

obec

cítá

mezi

svými

cleny

lidi prílišne sensitivní.
pýchou, a, je to považováno za jakousi sllperio;irt:u '!lad davem prumerných
smrtelI.íku. Jak muže clovek býti pyšný na svou lehce zranitelnou
citlivost, je tajemstvím,
ale bývalo tomu tak již od doby té
mythické princezny, jejíž spánek rušil malý hrášek, tlacící pod
sedmi poduškami.

O tomto faktu se mluví casto s jakousi

Nikdo nemli že býlti trvaleji neštasten a sklícenejší '!lež clovek,
který ve styku s lidmi cítí narážku v každém slove a uštepacnest v každém pohledu. Jest treba nevycerpatelné
laskavosti,
aby bylo lze udržeti tyto neštastné lidi v prátelském styku se
svetem, jelikož se jim mnoZí vyhýbají pro jejich nedutklivost a
obvinují je, že sebe považují za lepší svých bližních. Ve skutecnosti však bývá pravdou práve opak: oni se cítí inferiorn~
vuci svým bližním a z toho duvodu jsou velmi povdecni za
projev nejmenšího
souhiasu.
Nekdy

privádí

toto presvedcení

lidi zmíneného

druhu

do Ita-
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kového zoufalství, že je nemohou svésti a, zacnou v sobe ho.recne hledati nejakou vlastnost, kterou by vynikali. Podarí-li se
jim to, muže býti rOV1l11ováha
zachránena, ale nepodarí-li se '1:
oni jsou hnáni k tomu, aby dukaz vyšší schopno:>ti vytvorili
pomocí syé fantasie, jsou ve vetším nebezpecí než kdy jindy.
Tito krajne jemní a nadmíru úzkostliví lidé zacínají nyní trpeti
skutecnou duševní chorobou, a to, jakmile si zacnou špatne vy.
kládati, co jim kdo rekl, a vztahují na sebe každý bezdecný
pohled a každý polohlasÝ rozhovor. Po.trebují lécení, ale je jim
težko, pomoci, protože nikomu neduv:erují a nicemu neverí. Nicméne nemá býti dopušteno, aby se tací ,lidé vÍCe a vÍCe odcizovali spolecnosti, w11lÍž
by jim byla poskytnuta možnost uchytiti
se na zdravejší basi.
Mohlo by býti velmi mnoho receno o detech, o nenapravitelných, špatných detech, které naplií.ují soudy pro nezletilé a
, polepšovny. Na štestí jest už nyní venováno více péce duševnímu
zdraví techto delikventi'! a zacíná se jim dostávati vedecké;
péce a pozornosti. Dospívající konecne docházejí také dávno
potrebného porozumelJiÍ. Snení za bílého dne je v této nebezpecné dobe žívota normální, ale melo-li by absorbovati pozornost zmínené osoby do té míry, že by rušive zasahovalo do jejího styku se skutecností, jest to signálem nebezpecí, který by
nemel býti prehlížen.
Hranice mezi dušeV1níchorobou a zdravím jest mlhavá a neur6tá, nebo,t kdo muže stanoviti hranici no.rmálnosti?
lidé
považovaní za duševne zdravé, mají v sobe rysy, které ponekud
prehnány, byly by s to privoditi jim bud docasné 'nebo trvalé
odloucení od spolecnosti. Když jeden nebo vÍCe onech charakteristických rysu má tak: znac:lé rozmery Vi jejich životním názoru, že všechno jim pripadá vyšlé- z rovnováhy a oni ztrácejí
smysl pro hodnoty, rta jest hranicí. Oni lidé mohou míti znacný
ú;;pech ve svém zamestnání, ve svém spolecenském i privátním
živote, ale jejich cinnost trpí, trpí i oni, trpí okolí, a tu jest
cas poraditi se s psychia.trem.
Niceho se nezíská a velmi mnoho mi'!že býti ztraceno, prodlévá-li se s lécením až mysl cloveka je už tak porušena, že její
prizpusobení spolecnému životu už není možné. Pomoc na hranicní cáre mohla by zachrániti mnoho lidí 'od nevýslovného
trápení a možná i OIdmnohaletého lécení v ústave pro duševní
choroby.

I

Poznámky
------

Prý jen diskutovali. Dnes musí mít každý na pameti,
že zlí lidé se zmocnili dobrých slov, a nesmí se dáti
zmásti tím, jestliže práve nejvetší nestydové volají po
slušnosti, jestliže ti, kterí se živí deláním sensací, ríkají, že v jejich programu je vystupovat proti sensacím, a jestliže notorictí lhári kricí z plna hrdla: pravda
vítezí! Ve verejném živote je nutno míti dobré nervy.
Slova nemohou se ani tolik chránit jako kurata, a každý je muže bráti nadarmo, aniž by se musil obávat, že
se mu vzprící v hrdle. Proto slovum se vede tak, jakoby upadla mezi loupežníky. Vetšina žurnalistických
kampaní v poslední dobe byla založena na této bezbrannosti slov. Tak jsme videli, že ti, kdo už dávno proti
Benešovi osnují útoky, prišli s obvinením, že Beneš to
je, kdo strojí útoky a zneklidnuje pomery; že ti, které
každý múže najmout za skromný mesí~ní plat, vysvetlovali jakoukoliv príchylnost k Masarykovi jen financními zájmy; že ti, kdož se plazí pred Kramárem,
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Hodžou a Šrámkem, na všechny strany házeli výtkou
byzantinismu k Masarykovi. V deseti nebo v kolika
orgánech se verejnosti vštepovalo presvedcení, že s Masarykem možno souhlasit leda za peníze. Tím vším je
možno jen pohrdati. Chceme ríci dnes jen nekolik slov
k jisté mírnejší forme tohoto široko daleko rozvetveného pokrytectví: cetli jsme nedávno o sobe, že prý
jsme komukoliv zakazovali diskutovati s Masarykem
a že prý jsme jakoukoliv takovou diskusi prohlašovali
za vyloucenu. Není to ovšem pravda: sami jsme pred
nejakou dobou diskutovali s Masarykem o filosofii ceských dejin, odmítajíce jeho pojetí, a shrnulo se za to
na naši hlavu mnoho hromu a blesku se strany nekterých nesamostatných
Masarykových prívržencu. Nemúžeme tedy zakazovati jiným, co jsme sami delali.
Ale ve známých událostech nešlo o to, je-li ci není-li
dovoleno diskutovati s Masarykem: šlo o organisovaný, generální útok proti nemu, o pokus poslati ho za
\iVilsonem, Clemenceauem a Lloyd Georgem: do soukromí. Ríká-li se dnes, že šlo jen o diskusi, je to lež,
z níž žádné slovní umení - ostatne tak skrovné v listech, o než jde - neudelá pravdu. Nevíme,' proc bychom se meli báti slov a proc bychom meli couvnouti,
nabije-li nekdo kanon, namírený proti nám, slovem
s v o bod a. Dnes je již po onech kampaních, a mužeme klidne ríci, že nám veru nezpúsobilo žádnou rozkoš
hádati se s temi nejhoršími elementy, které se vyskytují v naší žurnalistice. Ale bylo by bývalo zbabelé
mlceti - at už z estetických, at z jakýchkoliv jiných
dúvodu -, jestliže nekolik dobre skrytých mužu organisuje útok proti muži, jemuž máme za daleko více dekovati než jim všem dohromady, kdyby i každý z nich
žil tak dlouho jako havran. Šlo o to, aby o nás nemohla
ríci budoucnost, že jsme prohospodarili kapitál, který
nám byl dán v osobe Masarykove.
Zde prestávají
všechny žerty. Nešlo o diskusi, ale o to, co vyjadrovaly klerikální listy rcením: »byl-li Masaryk tak dlouho presidentem, bude jen spravedlivo, bude-li nyní zvolen presidentém. nekdo z pravého bloku«, a pro co si
našli fašisté výraz: »pripojujeme se k presidentovu
prání, aby mezi námi mohl púsobit jako publicista«.
Lící-li se dnes, že šlo o diskusi, tedy je to pouhé zametání stop po ústupu. Krome toho šlo také o to, aby,
vzpomene-li si nekdo, že by mohl být zahranicním ministrem, nesmel k vúli tomuto osobnímu prání dva
mesíce nejrafinovanejším
zpusobem znepokojovat verejnost. Slova d i s k u s e se tedy ani v budoucnosti
nelekneme více než kteréhokoliv jiného licomerného
slova. Úklad není diskuse.

Nové knihy.
Pro zmenu jednotvárné kztchyne. V grafické úprave. C. Boudy. Knížka, pomáhaj ící tem, kdo mají
prání zpestriti denní stur, vnésti do bežného programu trochu
vuní cizích kúchyní. Cena! 18 Kc. NakladaJtel F. Topic, Praha 1.,
Nároo~iÍ trída 11.
Milada
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Letní povídky.
Jsou to »povídky ze si1nic«, kterým J. Jahada v knížce, vydané nákladem Fr. Bor o v é h o, dal saubarný název »Chodácl«.
Tuláky silnicní zacal u nás lícit hlavne nebožtík Josef Uher
tehdy, když Gorkij proslul pa Evrope svými .bosáky,. a a~. té
doby máme jich už v literature hezký pocet, I od neJmladslch
spisovatelu. J. Jahada, jako všechno delá rád hromadne, udelal
také z :tuláku celau velkau sbírku se zrejmým úmYlllem, aby
vec jednau parádne po svém zpusobu vycerpal a povedel o tu:
lácích pokud možná tolik, kolik vubec je treba .. Nespoleh~. aDl
tu na náhadu, chadil a hledal, zastavaval »chodaky«, kten se
zastavit dali zaprádal rozprávky, snažil se svést k duvernastem,
vyptával se, 'vyslýchal a jeho dvaadvacet povídek j.sau takrv~a zá- ,
znamy, drobné nácrtky podle prírody, povahaplsné a zlvotapisné studie. Mají všechnu živost hovoru cerstve za~hycený~h,
všechnu zábavnast bystrého, príméha pazarO'Vání, Je v Dlch
libost hojného, pestrého napínavého ruchu, je v nich radost
z tolika razlicných padab, jež lidská bytos:t bere na se. Tulák
není u Jahody žádným jednatným typem podle urcitého pravidla,
každý Jahoduv chodák je psabnas5! pro ~ebe; ka~dý ~á .sv~
zvláštní minulost a zachovává si pn chodactvl sve zvla~tDl naklonnasti vášne, tauhy" city, zvyky, slabosti. I když se nekteré
ty chadické príbehy a deje zdán~ive ?~akují, prevce a~i sám
pojem 'ÍUláctví není pro Jahadu DlC staleho a. pavsechne platného mení se podle okalností a vyžaduje, aby byl porád znovu
zjišt~ván. Stejnéha je J ahadovi v tulácích jen talik, že jsou
všichni lidé jako my, lidé, kterí se na tuláctví dívají ja~o. na
své povolání a addávají se mu zcela tak, jako my se oddavame
povaláním svým, náruživeji nebo mrzuteji, vzdarneji nebo lhastejneji, vtipneji nebo nemotorneji.
Padá tím v pavídkách J ahodavých leckterý literární klam, jenž
se o tulácích vytvaril. Obycejný literární tulák musí být da
svéha svetobežniotví tak zamilován, že se vždycky jen marne
pokauší, aby z neho unikl, a ,také mezi chodáky Jahadavými jsau
takoví, že sebe lepší, sebe blahobytnejší zaopatrení v klidn.é
domácnosti, po boku hodné ženy nedavede jich dostatecne obrDlt
proti svodum toulavé volnosti. Ale neabchází se tO' bez tuhých zápasJ1, prožívají se težké a trudné chvíle, kdy tulácký
pud musí mocí a bolestne prekon~va.t kouz~o. trv.alého us~~~,
oricházejí léta v nichž se tulactví pDClUJe Jaka nestest1,
á jspu u Jahody starí chadáci, kterí každému mladšímu
durazne a varavne vykládají, jaký hrazný smutek z toho
vzniká zbavil-li se clavek navždy stálého achranného bydla.
Idyla 'je toliko zdánlivá a pod idyla u vezí vyhoštený, štvaný
r,ebožák, jenž nakonec umírá bídne a žalostne nekde venku jako
uhonené, ubité zvíre, bez útulku, bez ašetrení, bez nejmenší
úlevy. Ani jinak Jahadw príliš nepreje idylickým predstavám
o tulácích nenamáhá se dakazovat, že by styk s príradou mel
r:a ne zušíechtující nejaký vliv, nešírí presvedcení, že jsou vetšinou beráncími dobráky, kterých se nemusí nikdo bát, vrací se
spíš k dávnému názaru, že tulák je divoch, pred nímž po prípade nikdo není bezpecen. Nevyskytuj í se mezi tuláky jen
»kudlickári«, rváci, kterí pri prvním nepatrném popudu vytahují
nuž a bodají, vyskytují se i lupici, kterí pra napechavanou tobalku neváhají vraždit, prchlivci, kterí pro pouhý špagátek
~kalí trebas nej milejšího kamaráda. Docela dává Jahada za
pravdu tem, kdož chodáky achatne podelují almužnou jen
z abavy, že by neachata k almužne mahla privodit ohen na
strechu nebo ránu mezi žebra. Nejméne idylicnasti pripouštejí
u tuláku Jahodovy pavídky o lásce, mezi muži a ženami panuje
tu vesmes neúprosná zásada »kdo s koho, ten s taha«, jeden
nebo druhý musí nevyhnutelne podlehnout a mracit.
ekdy je
to komictejší, nekdy tragictejší, a. povídka »Na nocním palaucku«
je jaka temný abrázek z praveku: dívka nevolnice, zemdlená,
zmorená, proniknutá odparem, musí tupe cekat, až se její hnusný
,tyran nají u ahne roštenéha psího masa a zavolá ji do svéha
pelechu.
Zvlášností Jahadovau jsou dva chodáci agrární, žebrák Tejnor a »královna« Cába, typy selských trasecníku, kterí se
oe II zhola na mizine. V abau zustala všechna puvadní selská
']>ýCI01,
Tejnora chce vyžebrat a naschránet navé jmení, aby mohl
otcc Ý statek zase kaupit zpet, králavna Cába vede si v dame
svý(' dárcu jako zpupná panovnice, lderá smí poraucet, chvá.stavt· ,e chlubit, všecky ponižavat. Pavídky o nich nejsau dlauhé,
ale , ~v nich vždycky celé pahnuté drama jedné bytasti se vším
živc,ním i duševním obsahem; J ahodavi stací, aby se asaba
zjevila, zaujala palahu, vyslala pohled, vylila nadržený praud
reci, a už ji klade da své shírky jako dokonalý exemplár svého
druhu, bezvadnc pripravený k prohlédnutí, papsaný, utrídený,
zretelný. A je to u. všech chodáku knihy, nejen u tech agrárních,
leda že nekdy razvlácneji, nekdy strucneji, jednou podrobneji,
:po druhé zbcžncji, nejpekneji tam, kde Jahada vidí postavy

i s okalím postupne pred sebou vy,vstávaJt a takrka se tvorit.
Arci, v nekterých tech povídkách záleží J ahadovi více na beletristickém efektu nežli na skutecné pravde a pak pridá barvy,
nanese ji IHusteji, než by' mel, prirkne profesorskému turistovi
príliš mnoho naivnosti a chodákovi príliš mnoho sellltímentality
nebo herectví. Ale kdo zná svau vec tak jako Jahada, muže si
bez újmy všelicos davolit, ceho by se u jiných nestrpelo.
Ceské Slovo, 12. VIII. 1926.

*
Sebrané spisy Capka-Choda dosáhly X. svazku. Jsou to tri
novely pod spolecným názvem S i á c i a s a b o š i. Vydal Fr.
Boravý, Praha II., Jindrišská ulice. Cena Kc 24.-. V prvé
"Vítezství dabyté« je silákem chudický, utloukaný obchodnl
prírucí, jenž pomalu sice, ale jiste jde za svým cílem, aby
uchvátil obchod po svém strýci, a. s obchodem pyšnou sestrenku.
Dabre je tu vystižena psychologie razeného obchodníka, jemuž
je obchad vším. V druhé novele Úvodník predvádí autor originelní pastavu robustního a smyslného· starce Plecitého, rvaucíhe
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se celý život o úspech a bahatství a pecuj ícího ve svém pozdním
veku o zachavání rodu. Prati nemu staví jako kontrast jehe
syna, kulturou nakaženého, slabacha a bezdetka. Capek vyteži!
tu ze svého žurnalistického pusobení skvelou figurku udrenéha
novináre, jejž staví též mimovalne jako protiklad ke zdravému
venkovanu Plecitému. V tretí navele Labyrint sveta vystupuje
moravský výtvarník, žijící v Praze, utloukaný pražskou oficielní kritikou, bahém, piják, silák-umelec, ale mravní slabach,
nadaný rytec, jenž po smrti krásné, mladé, chorobné ženy uchy.
luje se do bulharského kláštera, aby v cizine dobýval úspechu,
jež mu doma byly odepreny. Karakteristické je u druhé i tretí
I'.ovely prilnutí mladých krasavic k stárnoucím mužum bez
krásy, jako vubec umí Capek dejove prekvapovat, kdy bychom
se toho už nejméne nadáli. V poslední novele zahrál si trochu
Capek s esoterjsmem a ne bez úspechu.
J. J elínek, Našinec, 1. X. 1926.

*
Literární novinky. Z »Lidových navÍD« známý Berta; Zenatý
chystá u BorovéhO' vydání cestopiwé knihy o Americe »V zemi
pruhu a hvezd«. Kdo zná skvelý sloh B. Zenatého, muže na
knihu, provázenou obrazy podle fotografického materiálu, již
predem se tešiti.
Mor.-slezské noviny 1926.
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