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cíSLO II.

sl~dníc.h l~tec~ mohl nastati práve takový rozklad koah~e,)ak~ho Jsme nyní svedky, a že vždy pro to bylo
steJne t5lhk vecný~h duv?dL1. Prišel-Ii teprve nyní, tedy
. Optic1<ý klam.
proto, ze nervovy system stran se zhoršil. Sotva se
arlamentní vláda se rozešla a nastoupil kabinet
podarí n~~oml~ spr~vi~.koa~~ci, dokud koalicní strany
budou mlh dOJem, ze C1'chaJIvolební prach.
ick)', Casopis, který od samého svého pocátku
oval na škody, pL1sobenénemírn)Tm a nezušlechte"Y fz~acnou
roli. v tomto koalicním rozkladu hraje
soclall1l demokraCIe. Zasadila jaksi poslední ránu vratstranictvím, nemá toho už mnoho co ríci, když se
ké stavbe. Do toho se nedostala zcela vlastní vinou.
objeví prirozený dusledék takového stranictví. Neaspoi'ínemá, co by rekl nového, A nemuže ani doJe)isto" že agrárníci a klerikálové chteli po volbách na
JejIch zadech tak trochu vyzkoušet vzrL1st svého vlivu
ucovati jiný lék než ten, který už tolikráte doporual: boj proti tomuto stranictví, které je sladké jako
a chystali se dokázat svou thesi, že v koalici se nyní
ukáže prevaha obcanského živlu. To prirozene nemuže
na toho, kdo patrí do strany, nebezpecné jako jed
žádnému socialistovi chutnat. Klerikálové a agrárníci
u, kdo do ní nepatrí, které je brutální, drzé, soé. neuctivé a lhostejné ke kulturním
hodnotám,
si rekli, že tect vyzkouší, kdo má v k03.Ji.ci více síly.
zda socialisté ci nesocialisté; k tomu úcelu se odkudsi
ré si vidí jen na špicku nosu a prohlašuje to za norpojednou objevila predloha o platech duchovních a
ní délku lidského pohledu, které rozdeluje národ na
agrárníci poslali sociálním
demokratum ultimatum
olik táboru, od nichž žádá, aby se navzájem bestiálo obilních clech. Sociální demokraté šli tomuto merení
nenávidely, které všude žádá výhod pro sebe a pilne
r)'"á a korumpuje všechnu objektivnost, jež ješte
sil s .cesty, tím spíše, že už dávno uvažovali, nemohli-Ii
la.
by SI ve svém zápolení s komunisty, které zatím prod "oleb vady stranidví pocaly vystupovat daleko
hrávají, pomoci tak trochu oposicní taktikou. Je jen
spravedlivo uznati, že sociální demokracie má ze všech
r~'\'aneji než dríve, jakoby se strany vubec prestaly
det. Od IS. listopadu úplne popustily uzdu svým
stran nejobtížnejší postavení a že práve ona prinášela
tn)'m sklonum. Zacali se sváriti o sousta zcela venejvetší obeti koalicní myšlence. Není malickostí, míti
~ne, i tam, kde dríve zachovávaly jakési deko rum.
komunistickou demagogii za zády a bojovati s tretí
atily možnost dohodnouti se o cemkoliv. Sest neinternacionálou o vliv v delnictvu, které po nekolik getrvalo, než se jim podarilo rozdeliti mezi sebe mínerací bylo vychováváno k dusledne oposicnímu myv nové vláde a benzin ministerských automobilu.
šlení. Práci sociální demokracie pro stát je treba oceniti
í mesícu bylo treba, aby dospely k známému ostudzcela bez stranických zretelCt. Zasluhuje-Ii kdo v koahci
u kompromisu v otázce predsedu dvou snemoven,
oh:edu, tedy. práve tato strana. Leda že bychom byli
le nehož jsou rozdelována tato úctyhodná místa 11:1 toho názoru, že je dobre a spravedlivo vládnouti proti
obná sousta pro stranické chtivce. A za celé ctyri
všemu delnictvu.
Máme k sociální demokracii symsíce nepodarilo se jim dohodnout se o požitkovém
patie, nebot je to celkem nejslušnejší koalicni strana,
onu, který pred volbami, když se dívali do ocí státkterá zejména v otázkách osobních vystupovala vždy
slušneji než strany ostatní. Ale musíme videti, že soh zamestnaneC1, prohlašovaly za neco tak jistého
ciální demokracie težce churaví a že budeme s ní musit
o smenka. Zato daly se plnou parou do politisování
ežních ústavu, a to byla jediná záležitost, kde do- po nejakou dobu prodelávat její boj o orientaci, ponevadž nedovedeme bez ní sestavit vládu. Strana zcela
'ly positivního výsledku: rychle a pres všechny proty rozdelily duležitá místa mezi lidi, kterí financím
ztratila sebeduveru a jistotu taktiky. To bylo pozoroozumejí. Dnes, chce-li se nekdo stát reditelem spovat už v dobe, kdy si, velmi zbytecne pro sebe, jak se
lny, je nejlépe být ucitelem telocviku a v prázdných
ukázalo, vynutila predcasné volby. Je prirozeno, že
í1íchagitovat pro nejakou stranu. Tak už mnohý
ztráta prestyže a mo:i bolí. Není to malá vec, klesnouti
s místa nejvetší strany v parlamente na místo celkem
ž k štestí prišel. Ale to bylo jediné rozhodnutí,
ré koalice od vo eb udelala. Jinak bylo pozorovati
podradné.
Musíme klidne vyckávati, jak se sociální
rozklad a útek od té odpovednosti, kterou pred
demokraté se svou bolestí poradí. Rozhodne je neprozretelno prilévat ješte o~eje do ohne, jak ciní nekteré
bami koalicní strany tak krásnými slovy doporualy oposici. Pozorujeme, že strany jsou neobvykle
obcanské strany.
Když byla sociální demokracie veliká, platila v koalici zásada, že každé usnesení musí
ráždeny. Proc? Zdá se, že IS. listopadu na ne udevelký dojem náhlá blízkost k volici a že od té doby
býti prijato jednomyslne všemi stranami, at mají po'í ve volební nálade. Pet let žily ve vedomí, že volby
slancu více nebo méne. Když je nyní sociální demokrau daleko, a myslily na ne jen jako na nejakou vzdácie malá, je slušno, aby platila táž zásada. To ovšem
ou "peraci. At delaly co delaly, verily, že do voleb
se nesnáší s nejakými ultimaty.
I S, listopadu pocítily nekteré
, e dá napravit.
Odríkaného chleba b)Tvá nejvetší krajk, a tak také
id že se na jejich hrdlo položila drsná ruka a že
koalicní strany, když byly nedávno národu vypocítaly
u I desíti k peti. A ostatní strany, které toho právšechny vady a neresti úrednické vlády, tect jí náhle
ne dtily, neverí patrne dosti v trvalost
dnešního
pomohly do sedla. Úrednická vláda ovšem není známla entu a delají agitaci pro strýcka Príhodu.
Je to
kou politického zdraví, a také my, kterí k ní máme darVf rade nervová krise.
Jisto je, že kdykoliv v poleko prívetivejší pomer než koalicní tisk, litující soust,
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které se za tu dobu ztratí, pokládáme ji v našich pomer,ech za známku politické choroby. Za to ovšem nemuže ona. Kdyby politické strany obsazovaly duležité
resorty lidmi, ,kterí pro ne mají aspon trochu schopností a zkušeností, kdyby nešlapaly neslušne po objektivite, bez níž se neobejde vedení státních záležitostí, nikdy by se neozválo volání po úrednické vláde nebo po
odbornících.
Toto volání práve dokazuje, že je neco
nezdravého v parlamentním systému. Nekteré koalicní
strany se nyní tvárí, jakoby úrednická vláda prišla ze
své vlastní moci a jakoby se nejakým zpusobem vnutila; klerikální tisk zahájil již obvyklou serii humoristického ctení o tom, co pravý demokrat pripustití
muže a co pripustiti nemuže; nazval úrednickou vládu
»suspendováníL~
demokratických
rádtt«.
Nehledíc
k tomu, že úrednická vláda sama o sobe žádné takové
suspendování neznamená a že je stejne demokratická.
t. j. odpovedná vetšine snemovny, jako každá parlamentní vláda, je prece ocividno, že úrednická vláda
prišla jen proto, aby vyplnila prázdnotu, již zanechaly
rozvadené koalicní strany. Ale na takové krokodýlí
s,zy musíme býti v politice zvyklí. Prolévá je nyní
také národní demokracie, která želí pádu krásné koalicní solidarity, ac byla to práve tato strana, jež hned
po prohraných volbá<ch pospíšila si ohlásit, že její porrier ke koalici je ted daleko volnejší než dríve. Podivno, že se v politice tak muže lhát. Je to neslušná
spekulace s krátkou pametí volicovou.
Tak tedy nekterí hledají intriky tam, kde zcela ocividne je jen bezmoc koalice. Z toho je už patrno, jaký
pomer si nekter-é koalicní strany vymýšlejí k úrednické
vláde: má jim umožnit období divoké agitace a vychloubání, co ony samy by dovedly, kdyby byly ve vláde. Je težko oznaciti takový pomer jinak, než jako nehoráznou smelost, nebot nikdo nezapomene, že byly
dosti dlouho na Rhodu a že tedy mohly skákat. Taková agita,ce muže pusobit jen na rozum velmi obmezený. Boj proti úrednickému kabinetu? Poraziti jej?
Nic lehcího. Poslužte si.
Mužete tak udelat hned
v první schuzi snemovny, podáte-li návrh neduvery.
Jádro situace je v tom, že se budete strežit posloužit si.
Mužete poraziti tento úrednický kabinet, ale na jeho
místo prijde jiný, zase úrednický, a tak dále, dokud
sami nebudete vedet, kudy kam. Víme, že proti úrednické vláde se zdvihne mnoho okázalého boje. Ale to
je jako vzpírání papírového závaží.
Až se politické
strany zase shodnou na programu a až opet vytvorí
vetšinu, ochotnou vzít vládu do vlastních rukou, pak
ovšem muže úrednická vláda jít a také pujde. Do té
doby bojovat proti úrednické vláde je neco takového,
jako zlobit se na barometr, že delá bourku.
Za takových pomeru, kdy politické strany zrejme
chtejí využíti úrednické vlády k tomu, aby si zaagitovaly, lze situaci úrednických ministru charakterisovati
jako postavení sboru slušných a obetavý,ch mužu, kterí
si ve prospech státu dají spílat od rozkacených demagogu. Strany se obávají voleb a chtejí volicstvu dokázat svou statecnost: ponevadž ji nemohou dokazovat
samy na sobe, posadily na vládní kreslo figuru, na níž
budou demonstrovat svou sílu. Už to zacíná. Národní
demokracie ve svém projevu žádá velmi prísne od
úrednické vlády, aby ihned uskutecnila požitkový zákon, tedy neco, co se koalici i s národní demokracií
nepodarilo sestavit za pttl roku. Úmysl svaliti na
úrednickou vládu odpovednost za potíže s požitkovým
zákonem, je ,ocividne tak slabomyslný, že to sotva
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muže delat dojem i na nejhloupejšího volice. Když už
jsou národne demokratická ústa otevrena, vyjde z nich
prirozene ješte více. Tak žádá týž projev stejne prísne
na úrednické vláde, »aby odstranila bytovou nouzi«.
Bytovou nouzi, jak známo, nepodarilo se koalici odstranit za celých osm let, a ted to pojednou má udelati
nekolik lidí, jimž politikové z povolání už predem dávají na jevo opovržení. A tak to pujde dál, až národní
demokracie bude žádat, aby úrednická vláda odstranila
z ceskoslovenska bolení hlavy.
Oproti temto politickým šprýmum treba zdurazniti,
že celá ta úrednická vláda, prohlašovaná za teleso dokonale cizí, není než optický klam, usporádaný pro verejnost, než kulisa, za kterou si koalicní strany mají
vyríditi své težkosti. Nejlépe situaci vystihla »Bohemia«, když napsala: Švehla neodchází, protože se koalice rozpadla, ale proto, aby se nerozpadla. Koalicní
strany dobre vedí, že vláda Cerného bude v podstate
práve tak koalicní vládou jako každá jiná, ŽJei ona se
bude opírat o koalicní vetšinu a že všechny návrhy,
které podá budou v podstate návrhy koalicními. Jde jen
o jiné usporádání, které má pro koalicní strany tu výhodu, že jim dovoluje natríti tváre trochou oposicní
šminky. Koalicní strany ustupují trochu do pozadí jen
proto, že si už nevedí rady s vypiatým stranictvím a
že jejich ruce jsou ted príliš nervosní, aby mohly držet
vládní oteže. Vedí, že nic jiného než tato koalice neni
zatím možno. (V skutku, volat v této situaci, kdy bezmocnost ceské vetšiny je tak zrejmá, na pomoc Nemce, nebylo by psychologicky práve vhodná akce.) Ac
to vedí, nemohou se v nicem shodnout, jsou si navzájem nepríjemné a nemohou se ohrát jako ti ježci, kterí
se k sobe nemohli pritulit pro své ostny. Není v úmyslu rozpustit koalici definitivne;
takový fantastick)'
plán jiste nelze pricítat
obezretnému
p. Švehlovi.
V této situaci má - jak už bylo jednou - úrednick)'
kabinet tvoriti štít, za nímž by si koalice dala do porádku své záležitosti. Koalice sama rozhodne O délce
života této vlády.
Nejaký zásadní boj proti úrednické vláde se strany
koalice je neuprímnost.
Kdyby nekteré strany se chystaly porazit úrednickou vládu pro veci, na nichž samy
se nemohou dohodnout, pak je to komedie a nic jiného.
Už se vytahují taková dela: sociální demokraté hrozí
úrednické vláde pro prípad, že by prišla s obilními
cly; agrárníci jí zase hrozí pro ten prípad, že by s nimi neprišla. Uvidíme.
Síla této vlády je V' bezmocnosti koalice. Zatím venujeme sympatie mužum, kterí
na rozkaz pricházejí nestranne plnit težké státní povinnosti na místo, kde nemohou ocekávati mnoho loyálnosti ani vdeku. Mohou doufati jen v to, že verejnost nedala se ješte zcela oslepiti politickými stranami.
__
Jirí Beneš:

-fp.-

Odborník mezi politíky.
Koalice zemrela na stranictví.
Pan Dr. Kr a m á r
snaží se sice dokazovati, že zahynula proto, že nemela
již politické petky ci šestky, ale pan Dr. K r a m á r se
zrejme mýlí. Sám prece byl první, kdo prohlásil v parlamente, že jeho strana zaujímá k vláde pomer volné
kritiky, tedy zásadu odpovednosti na výpoved, že už
nebude prejímati odpovednost za podobný útvar, jakým
byla petka, protože národní demokraté prohráli volby
pro príliš loyální jeho pomer k petce a protože chtejí
nyní delati politiku, která by jim prinesla stranické
úspechy.
Koalice zahynula, protože toto stanovisko
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zaujímaly všechny strany, byt i neuznaly to za
vysvetliti to s takovou otevreností, s jakou tak
I.0národní
demokraté. Každá strana chtela míti
'cního koláce jen hrozinky. Stranictví stala se
ým cílem. Zvítezilo presvedcení, že jedine zájen\l
pech strany je úcelem cinnosti zákonodárné a
í a že zájem a prospech státu je pouze vhodprostredkem k dosažení stranických a velmi caosobních ambicí. Koalicní strany pravdepodobne
i neuvedomily, že taková politika musí skonciti
ejdríve zkázou. Když koalice prohrála volby a
se melo poch,opiti, že tato porážka muže býti likána jedine zmenou politických method, které ji
bily, neodvrátily se koalicní strany od dosavadní
y. Stranické methodj naopak byly teprve náleprohloubeny a zdokonalavány.
Dusledkem je, ž~
icní listy sdelují teskne: »není koalice
ejpronikaveji projevila
se stranická hrabivost,
plikovaná s politickou neodpovedností, pri tvorení
dní koalicní vlády. Je známo, že pan Š v e hla
lasil s názorem presidentovým o vhodnosti vlády
v é, to jest vlády složené z parlamentních
politiku,
udržen byl nezbytný styk s vetšinovými stranami.,
odborníku, kterí by vedli resorty, v nichž chyba
dusledek demagogie politiku z povolání zpusoboby príliš mnoho škod. Snad uznal pan Š ve hla,
jeho zásada, vyjádrená bodrým selským rcením:
hte je, at se nažerou, aspon dají pakoj !«, nepoá tam, kde chut k j'ídlu není omezena, anebo tušil
konce stranického zneužívání moci a snažil se jim
íti. Faktem je, že se pokusil myšlenku presidenuplatniti v praxi, a rovnež je faktem, že se mu to
darilo. Postavila se proti nemu celá koalice, križe je ,ohrožována demokracie, a dávajíc mu jasne
srozumenou, že svoji koalicní demokracii je odhodproti nejvetšímu dea brániti všemi prostredky
ratu dnešní doby. Úcast -odborníku byla 'Odmítnuta
ejvetší rozhodností. Ani Ing. D var á c e k. ba ani
. B e n e š nebyli uznáni za odborníky.
Nebyli ve
de proto, že rozumejí svému 'Oboru. VýsIavne bylo
statováno, že jsou tam pouze jako zástupci svých

-«.
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Ale prece byla ucinena výjimka. Pres veškerý elán,
ž bránena byla demokra,cie proti odbornictví, pres
hnu tlacenici a ministerská krkesla byl jmenován
istrem financí odborník ne'poslanec Profesor E nli š stal se ministrem, ackoliv vystoupil z koalicní
ny, ackoliv nebyl poslancem a pres to, že veškerý
lícní tisk o nem psal, že sympatisuje se stranou,
rá vede.boj proti koalicním methodám. Za techto
olností bylo by možno jeho jmenování považovati za
bokol1 poklonu jeho odborným znalastem, kdyby
Šfm odborné znalosti byly vlastním duvodem k takou prulomu do koalicních method. Englišova veá povest byla sice dúvodem, že nebyl jmenován odmík jiný, ale vlastní prícinou pozoruhodné okoln 0., že ministrem se vubec odborník mohl státi, nebylo
jiného, než stranictví a neodpovednost koalice.
dobe tvorení poslední koalicní vlády byly státní fiee ve stavu mimorádne žalostném. Národní demo-íe sice ve volbách agitovala tvrzením, že její príJÍk Ing. Becka dokázal udelati z rozpoctu na rak
rozpocet aktivní, ale skutecnost byla již méne agii. Rozpocet ve skutecnosti je passivní mnoha sty
Iony korun a jeho passivita je zatajována zpusobem,
, muže nadelati nám mnoho ostudy. Ministerstvo
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železnic odvádí ústrední státní pokladne podle rozpoctu
slušný cistý zisk, ale jen proto, že znacná cást udržovaiCÍch náklá.dtí' na vnchnít stavbu železnicní je z jeho
výdaju vypuštena a zahrn'utar'da nákladu ,i'nvesticních.
Cistý zisk tedy vykazován je, ale aby ho b}16 dosaženo,
musí si železnice vypujciti na výmenu pražcu, kolejnic
a pod. Ministerstvo sociální' péce je v rozpoctu velmi
mála passivní. Až je ta podivuhodné, jak dovede šetrit.
Ale ministerstvo sociální péce, chtelo-li vypláceti duchody válecným poškozencllm, bylo nuceno v roc-e 1924
prekrociti SVllj rozpocet o 364 miliony korun, v roce
1925 o 175 milionu korun a letošního loku bude jeha
rozpocet prekrocen ješte více. O schadku z roku 1924
a o odhadu s'chodku za' rok 1925 ovšem pan Ing. Becka
velmi dobre v~del, ale pres to narídil pr'Oste další ješte
snížení rozpoctavých nákladu na pense válecný,ch paškozencu! Paritní zákon ucitelský uložil sice zemským
správním výborum, aby vyplácely ucitelstvu platy ve
výši platu státních úredníku, ale ministerstva financí
jim nedalo úhradu.
Zemské výbory nesmejí 'Ovšem
usnášéti se na nových zemských dávkách, takže diference musel platiti stát, ale podle rozkazu ministra Becky dálo se to pouhou zálohou, která byla zemskému
v)'boru predpisována k náhrade, ackoliv ministerstva
financí prece ví, že nebude nikdy zaplacena. Zákon
z roku 1923 sice výslavne urcuje, že platy ucitelu hradí
stát. Ale pravedení zákona porušila by rovnováhu Beckova rozpoctu. Dnes tyto nicím nekryté zálohy dosahují j,iž 3.000,'0'0'0.'0'0'0 Kc a stoupají každ'Or'Ocne a dalších 44'0 milionu korun!
Pan Ing. Becka mel pokracavati ve financní politice
Rašínove. Tal<ié tak cinil, ale když prišly nepríznivé
dusledky deflacníh'O pokusu, zj.ednodušil si svoji cinnast do té míry, že nedelal vubec nic. Krise, která
z toha vznikla, r'Ozširavala se více a více, až koncem
roku 1925 dospela stadia, kdy si s ní nevedel nikdo
rady. Plán na odstranení krise nebyl. Za to však byla
koalice zatížena predvalebními sliby, jejichž splnení by
mohla krisi jen ješte více prohlaubiti. Státní zamestnanci d'Ostali smenku na požitkový zákon, kterým mají
se státní výdaje zvýšiti a 7'0'0 milionu, živnostníci, 'Obchodníci, zemedelci a prllmysl d'Ostali slib danavé reformy, která mela zmírniti jejich danové zatížení, t. j.
zmenšiti státní príjmy rovnež asi o tri ctvrte miliardy,
delnictvo dastalo slib zákona o pojištení prestárlých,
nebydlící a špatne bydlící byli uklidneni zá'[azketl'l, že
bude uskutecnen zákon a pronikavé podpore stavebního
ruchu, atd. Po volbách byla každé politické strane zrejmo, že sliby budou splneny jen z nepatrné. cásti a že
rešení financní krise naopak bude vyžadovati rady 'Opatrení, která budou velmi nepopulární a zcela protichudná politice, slibavané pred volbami.
Bylo možno ocekávati, že dusledky bude postižena
v prvé rade ta strana, která bude míti ministerstvo financí. Koalicní strany znají se vzájemne príliš dobre,
aby nevedely, že všech pet ostatních zneužije demagogicky nesnází, do nichž upadne strana, která se obetuje.
Sociální demokraté se obetovati nemohli, nemeli-li ztratiti poslední své posice v delnictvu. Republikáni upozornili již predem, že s nimi se pocítati nemuže. N árodní demokraté mnuli si již ruce v príjemném ocekávání, jak budou proti ministru financí agitovati, až
s dedictvím Beckovým nebude moci s místa, a prirozene,. že nemohli by agit'Ovati proti svému príslušníku.
Ostatne znali pamery lépe než strany druhé a varovali
se prata finance prevzíti.
LidavICÍ stali se pojednou
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neoby('iejne skromnÝmi. ':-eští 'socialisté spokojili seprostý-m konstatováním, že ani bratr Franke ani bratr
Tucný' financím nerozumejí. Živnostníci odvolali se na
svoji nezkušenost.
Tezby!o tedy nic jiného, než pontšiti koalicní ochranu demokracie a povolati do vlády
také odborníka. Všechny tyto okolnosti nejsou nikterak
nepochopitelny.
Na celé veci je podivuhodný pouze
fakt, ž,e Dr. Engliš pomery znal, že vedel, proc je do
ministerstva volán, a prece šel.
Brzy mel poznati, že prevzal úkol opravdu neobycejne težký-o Požitkový zákon pro státní zamestnance
dotýká se existence nekolika set tisíc lidí, kterí mají
volební právo a kterí svým hlasem mohou pri volbách
pttsobiti zmeny vetš;- než sami tuší. Pan ministersk\'
predseda Š ve hla dal jim záruku, že úprava plaÚt
provedena bude, a všechny strany naslibovaly jim vše,
co si práli. Ministr financí pak prevzal povinnost ríci
jim, že sliby z nejvetší cásti splneny nebudou. Když
prokazoval financní možnosti predlohy v ministerské
rade, mel posici celkem snadnou. Proti j,eho argumenttnn by se težko polemisovalo.
Proto byl známý železný rámec úhrady ve vláde brzy schválen. Ale hned
druhého dne nastala palba. N ároclní demokracie vzala
si parlamentní prohlášení svého vttdce tak k srdci, že
prestala vubec uvažovati o hranicích politic~é agitace
a slušnosti nebo o rozdílech mezi pravdou a lží. Domnívajíc se, že útokem na ministra financí postihne
národní stranu p'J"á,ce,rozeslala pet poslancu a ctyri senátory, všechny své adepty poslaneckého mandátu a
celý svuj tajemnický aparát po všech mestech republiky
s písemnýrmi instrukcemi k útoku.
V jejím tisku i
v ústech jejích agitátortt dostal Engliš epitheton: »ministr, který cynicky ubíjí opravdové požadavky státních
zamestnancu«, nebo »ministr, který porušil paritu ucitelstva«. Útok byl tak neslušný a tak prudký, že ostatní
strany, zvlášte strany socialistické, s ustrnutím otevrely
ústa a zapomnely ríci jediné slovo na Englišovu obranu.
V národní demokracii zastupuje úredníky pan posla·nec Navrátil. Znal jsem ho vždy jako muže ponekud
pohodlného, avšak velmi slušného,
kterého dovedla
rozrušiti j-en prítomnost Dra Kramáre.
A i tento muž
psal a mluvilo Englišovi s takovýrm vnitrním vztahem,
že jeho známí dívali se na sebe s udivenými zraky nebo
soustrastne pokyvovali hlavami. Demagogie je v koalici nemoc velmi nakažlivá.
Když ostatní strany se
trochu vzpamatovaly a byly s to rozhlédnouti se kolem,
pustily se do Engliše a také snažily se národní demokracii dostihnouti.
Dr. Engliš se bránil. l<.íkává sice rád, že na ministra
financí budou vždy všichni hubovati, ale tohle i jemu
bylo asi príliš silné. Bránil se tedy. Státne-zamestnaneckým deputacím vysvetloval situaci, s uciteli vedl
rozsáhlou diskusi v novinách, s poslaneckými kluby vyjednával, ale celkem s malým úspechem. Státní zamestnanci nemohli dobre _pochopiti, jak by mohla národní
demokracie útociti na Engliše tak divoce, kdyby nemela aspon trochu pravdy, ucitelé nemohli prijíti na
duvod, který vedl vládu, aby pro ne podávala zvláštní
návrh zákona, když prece jim tvrdí, že paritu chce zachovati, a politické strany kývaly souhlasne, když Engliš byl prítomen, ale zvyšovaly soucasne své útoky
proti nemu v novinách a na schuzích. Zdá se, že Dr.
Engliš chtel se brániti i tím, že proti sobe položil požadavky zamestnandl a neprokázatelné maximum da110vého zatížení poplatnictva.
Úspech byl však minimální, naopak theorií o zatíž-ení danovrém popudil proti
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sobe poplatníky i zamestnance a u zamestnancu otrá,l
i svojí vedeckou povestí. Byl jsem na schuzi, kde funk·
cionár státne-zamestnanecké
organisace, jinak celkem
rozumný clovek, vážne dokazoval, že Engliš své vedo:1losti zaprodal Švehlovi za ministerské kreslo. Je tre·
ba ovšem pripomenouti, že muž ten je organisovan5'
národní demokrat.
Témer stejné postavení tTel Dr Engliš pri projedná.
vání návrhu na úhradu požitkového zákona. Restrikcní
zákon z roku 1924 uložil vláde, aby do konce roku 1925
predložila parlamentu osnovu zákona o úprave hmotn~-ch pomeru státních a jiných verejných zamestnancu.
Zákony z roku 1925 byly na úhradu odmen a výpomocí pro úredníky a zrízence zavedeny zvláštní poplatky za úrední výkony. Odmeny i výpomoci vyplá·
cely se zamestnancLtm jenom clo konce loiíského roku,
:.llepoplatky za úrední výkony vybírají se dosud a rovnež i zvýšené tarify na drahách zustávají v platnosti.
.I de dohromady o 385 milionú Kc, urcen}'ch zákonem
výslovne pro státní zamestnance. Ing. Becka mel tedy
ri sdelávání rozpoctu na rok 1926 jednak zákonný
rodklad, aby do výdaju zaradil i reservu pro požitkov)'
zákon, jednak mel pro tuto reservu témer ctyri sta milionu Kc k disposi·ci. Avšak Ing. Becka potreboval
aktivní rozpocet. Zahrnul tedy 385 mil. Kc do rozpoctovýrch príjmu, ale do výdaju nedal pro požitkový zákon ani halére. Dr. Engliš hledal proto cel}'ch 700 mi·
liontl Kc, které mel nový zákon vyžadovati. Úhradu
nalezl, ale narazil na sociální demokraty, kterí sice prohlásili, že pro požitkový zákon Lez jeho podstatného'
zlepšení hlasovati nehudou. ale soucasne prohlásili, že
úhrada zákona nesmí postihnouti ani prímo ani neprímo pracující vrstvy.
Situace byla zlá. Opet byly
útoky na denním porádku, opet hylo vyjednáváno se
všemi stranami, ale stále bezv}'sledne. Konecne bylo
rozhodnutí odloženo rozchodem koalice, k nemuž i požitkovÝ zákon, t. j. demagogie s ním provádená, znacne
prispel.
Nevíme tedy, jak by koncih pr[Ke odborníka mezi
politiky. Snad nejbližší budoucnost nám to ukáže.
Úrednická vláda za dnešních pomertt znamená zápas
odborníktl s politick~'m profesionalismem, t. j. s celou
demagogií a se vším s1.ranictvím, jichž strany b)rvalé
koalice jsou schopny. Zápas ten zahrne v sebe i konflikt Englišúv s politiky o rešení financní krise a celkový financní plán. Nebot koalice zemrela. ale methody koalicních stran stále se ješte prohlubují a zdokonalují.
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Cassius:

Kritikova osobnost a metoda.
Osobnost jako každý zjev rádu organického má svou
dobu kvetu a dobu zrání. Jako jablko má jednoho dne
všecky barvy a vune, které príroda pro ne urcila, tak
i lidská osobnost dožije se jednou chvíle, kdy sedí na
vetvi života jako hotový plod, zárící všemi vlastnostmi
druhu a individua v plném rozvití. To je doba, kdy je
možno ríci svuj soud o cloveku, jehož životním dílem
bylo souditi jiné. I literární a div,adelní kritik dožije
se jednou plnosti casu a objeví se svetu jako pouh)'
predmet kritického zájmu. Zustává tu však stále ješte
znacná výhoda, že bývá souzen za dílo, na které mel
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myšlenky, v nichž mohl ríci poslední
zrídka ~e stává, že dospev techto klidn)'Ch
ohrátí Svtlj hodnotící zrak na vlastní cinloží si otázku, na kterou mel dosud výsostné
ovídélt.jen když šlo o druhé: Jaké je t voj e
ce koslovenské literature? Cas se naplnil a
zralé. "Tekdy dokonce uzravšího ducha znetázka 10 samé podstate povolání, jež ho zaalo IX) celý život. Jakým právem - ptá se
t zralého veku - byl j~2m tím, cím jsem byl,
a ne nekdo jin)'?
predcházely podobné pochybnosti nedávné
Jindricha Vodáka o tom, má-Ii umclecká správa
ího divadla, která vydává si SVtlj list, právo
t dramatická díla. nebo jen jednotlivec píšící
pro noviny. Jindrich Vodák odpovedel na tuto
po zásadní kompetenci, kterou si sám položil,
e zcela a bez výhrady postavil na stranu divakritika ve službách novin. Bylo to jasné a
prit;Jl;;'lIlík pLlsobno ti, která vyplJ10vala jeho
Poslední mrácek skepse, která zachmuruje obji té dny v)'voje. se rozplynul a nebe je cisté
prvních dnech podzimu, jež hýckají dozrálé
utorita konsolidovala se uvnitr i na venek.
je cas, <Ihycho111
zachytili tento konecný tvar a
li jej z luna kritické imunity. Máme chut okuoce, které jsme videli zráti tak dlouho v slunklidnrm Lel.vetrí. Bude to zatím jen impresionácrt osobnosti a díla v ostrém. ale nikoli nen'm o",et1ení. T\Inozí poznají v nem rysy, které
ly p<ltrnvjiž dávno, pres to, že videli v divadle
ou jen záda našeho modelu. Hodláme dnes porti ruh oficie!nÍ kritiky: bude jen slohové, když
nílJ1t wrho muže také ze zadu. Ale zacneme,
jvyVVícas. Zdá se nám, že tato práce mela býti
ána pred tricíti lety.
ká, telllná plocha kabátu a nad ní lesklá bel ná, spl)'\'ajícím s bledým zátylkem a se zárící
ou hlavy, na jejímž temen i blýskají svetla diího lustru, to jsou všecky barvy, které potrebule nezvolili jsme si svuj model, abychom hýrili
i. Tcchceme malovati plein-air, ale portrét.
j me dosti zhežne odhadli barvy. je nám všecku
novati kresbe, nebot je velmi dttležito, aby divák
našeho muže sedeti pred sebou jako živého. Není
nadn:'t úloha. Malír, který nechce býti fotograetouží po modelu nehybném, ale bude se snažit,
bca lostrehl nejaký pohyb a osvežil svuj duí zrak. Bude chtrt zahlédnout duši svého modelu,
obleskuie telesnou schránkou. Ale zde stoiíme
ti"inou, 'kterou nerozvlnuje žádn)' rytmus, Záda
muže v prízemí sedí nehybne uprostred vlnímllllzstlí. Tak se sedí vecer doma u kamen,
me pustili všecky starosti z hlavy a nasloucháU ernélllu praskání ohne, Je neco zatvrzele
doo v této nehybnosti, kterou dramatická provtve vecer co vecer od rodinného krbu ven do
nepohody a nocních premiérov)'ch orgií praždna{le1.Nedovedeme ~i predstavit, že by jí divubec lllohlo neco dáti, co by jí lahodilo nebo
o. Pri],adá nám, že si všichni ti lidé okolo
í a na jevišti sv)'m pocínáním velmi škodí
omnosti tohoto diváka, který v divadle prosedel
let svého života a pres to stále vypadal, jakoby
V\PO] rvé. V každém cloveku je od narození
a osudový obsah, který nás zavede v živote
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k vecem príbuzným a rozehreje se potom sympatiemi,
jež si dobre nedovedeme uvedomit. Nekdy se naopak
stane, že se ocitneme v prostredí, na které naše nitro
nebylo a nebucle nikdy ladeno. A tu reaguje vnitrní
bytost na nevítanou lázen mrákotami,
z kterých se
nevzpamatujeme dríve, dokud z toho nevylezeme.
Zdá se, že nehybnému muži v prízemí pobyt v divadle ZPLlsobuje podobné nepríjemnosti, které nejsou
o nic snesitelnejší. že patrí k povolání. Nechtejme býti
krutejší, než dramatická literatura, a nenechme sedet
svuj model zbytecne. Je nám nyní znáti pracovní metodu, které užívá doma,
Míti metodu znamená roztrídit svou cinnost v case,
praví Mercier ve své Psy c h o log i i. Již taková
mlhavá definice naznacuje, že metoda má patrne význam pro lidi, kterí chtejí vykonati' nejaké životní dílo,
Pokusme se znázorniti zbežne metodu dramatického
soudce a vypátrati povahu jeho díla, jež chtelo' býti
patrne po výtce kritické. Až jednou nekdo sebere
všecky divadelní kritiky, znackované šifrou jv, a poznámky a invektivy bez podpisu, jichž anonymita oznacuje autora ješte bezohledneji než podpis, až tento
ohromný materiál roztrídí a vyhledá z neho jasnejš~
myšlenky a zásady, až souborné vydání JindHcha Vodáka preklene casové rozpetí nekolika desítek let tak,
že budeme moci v jedné knize císti, co bylo receno
proti básníku Zeyerovi, který byl mystikem, a co pochvalného o verších básníka Frabši, který je prísedícím zemského výboru, až srovnáme všecky ty soudy
a závery o Ibsenovi a Poláckovi, pak teprve budeme
moci poznat »ducha muže a vliv díla«, jak praví Gustav Lanson. Zatím však leží pred námi toto dílo
v ,celé divokosti panenské pevniny. Priražme k brehu a
pátrejme, kam až náš zrak dohlédne.
Za celou dobu, co Jindrich Vodák píše o ceských
autorech petitem na puldlLll1ého sloupce o tom, co
jeji'ch postavy musily delati, aby byly takové, jak je
autori udelali, stala se jedna vec patrnou i širší obci
c!enárské. Zpozorovala totiž s notešením, že tento kritik nemíní již nuditi jakýmisi literárními hokusy pokusy, ale že jim dovede také ukázat živ,ého cloveka,
kter)' vážne myslel to, ceho o1Ysahjí s žoviální žertovností vypravoval. Je zásluhou našeho kritika, že se mu
podarilo na ií ti nový zpusob, jak priblížit osobu spisovatele k ctenárttm, aniž použil analytických metod
krutého Sainte Beuva nebo cherubínského
neverce
Renana, Vystihl, že nejlepším zpusobem, jak v Cechách
lze upoutat záj,em k nejakému 'cizímu cloveku, 'e ten.
když mu neco povesíme na záda. Nejpovedenejší švanda je, když je to jd10 vlastní kapesník. Literární historik, který bude míti nevdecný úkol najíti základní
linii v kritickém díle Jindricha Vodáka, najde velmi
snadno jedno velké a stálé úsilí: pripíchnout autoru
na záda jeho vlastního hrdinu. Autor, který napsal
román, je nezábavný remeslník, ale clovek, který ztratil
svou korespondenci, to je pikantní vec pro dum i hospodu. Kousavý a zlý Sainte Beuve nadepíše svuj clánek: Nezdarený román o starém mládenci. Rodinný a
žoviální ceský kritik dá své kritice titul: »Oženil by se
rád ceský spisovatel«, Není žádné pochybnosti, že metoda delat z literární recense jednou nabídnutí k snatku, po druhé neco jiného, je mnohem pusobivejší. Ale
od té doby bylo literátum v Cechách prijati za svou devisu, že žádná ostuda netrvá týden, Budiž zaznamenáno, že první, kdo tuto útechu vyslovil, byl spisovatel,
k jeHož výrazné tvári herce prirovnána byla ve Vodá-
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kove kritice divadelní maska vraha nebo neceho podobného.

•

Jsem pr.~s,,:edcen, že n-áš kritik mív~l zrídka urážlivý úmysl:"Vymýšleje táková prirovnání. Byla to, spíše
ona dobros~decná, ponekud težkopádná sousedski hravost pedagoga, jemuž denní školská drina vzala poslední ilusi. Jakobyste
slyšeli starého venkovského
ucitele: Podívejte se, ten Filousek dnes vypadá jako
lupic Šlosárek. Nebyla to zlá vule, jen brýle stredoškolského profesora, jehož predmetem vyucování bylo
psát kritiky o literature a umení, nemohly nevideti, co
tropí Musy pod lavicí. Lze udelat s divadlem a poesií,
co udelal náš pr'Ufesor K. blahé pameti s geometrií:
Když uvážeš vaši kozu na provaz ke kolíku, 'Upíše
kružnici, pamatuj si to, Kucero. Kdyby byl pan Jindrich Vodák výtvarným umelcem a pri tom chodil do
divadla, cetli bychom jiste jednou v Ceském Slove
o 1\1 adonne Sixtinské, že se podobá paní Andule Sedláckové. Nekdy tato familiérnost, která tak horlive
pritakává životu a jíž vdecíme dnes za oficielní kritiku, má zvlášf pikantijí pLIvab. Stalo se, že Wedekind'Uvu Lulu hrály po sobe dve hezké umelkyne, z nichž
jedna je reditelkou divadla. Rozkošne neobratný hold
kritický, který byl složen k jednem nožkám na úcet
druhÝ-eh, patrí k nejlepšímu, co bylo u nás napsáno
v oboru literatury mimodecne humoristické.
Není divu, že lidé, kterí hodlali u nás psáti knihu
nebo divadelní hru, meli velmi vážné duvody, aby pozorovali bedlive svuj oblicej a vzrust v zrcadle a zpytovali svuj život a rodinné pomery. Svedcí jen o neobycejné odvaze našich umelcu, že pres to vytvorili
také jiné charaktery a veci, jaké se líbily Jindrichu
Vodákovi.
Nekolik takových rušivých zjevu bylo dodatecne po
vzájemné dohode uznáno, ale pres nejlepší vuli není
možno tomuto vyrovnávacímu rízení držeti krok. Mladí, kterí ctou' Ces k é S lov o, chtejí mít jasno. I.:.iterární hodnoty básníka Frabši jsou ohroženy.
Takovému vyrovnávacímu rízení na více nebo méne
procent je' podrobeno každé systematické hodnocení.
Cas plyne a kurs umeleckých hodnot se mení. Nezraje
jen kritika, ale také tvorba. Bylo by to hezké, kdyby
byl kritik vždy starým carodejem, na jehož kritické zaklínání otevírá zem útroby a vydává své hrivny, kdyby
vklád.al !cfl zelené literární výhonky ruku a ony rozkvétaly novými kvety poesie. Potom mohlo by se mluviti paušálne o kritikovi jako o neomylném vudci literatury. Bohužel vývoji kritika dána jest jen jedna
cesta, ale vecne se obrozujícímu umení mnohé. A lidská prirozenost platí krUJ1:esvé zkušenosti. Je vzácnou
výjimkou kritický poutník, který ješte v plnosti svého
casu dovede rozeznati pravý výraz mladých umeleckých osobností, jež vyšly odjinud a smerují jinam.
Jindrich Vodák j,e osobnost príliš robustní, než aby
jeho výv'Uj smeroval k takovému jasnovidectví. Šel
vždycky obtíren nákladem komentujícího materiálu ze
své vzorné knihovny a bylo treba držeti se pevné a široké silnice a nikoli hledat nejisté stezky, kterými se
nadbíhá. To bylo zcela v porádku. Opatrný muž s historickou vlohou neriskuje nebezpecí a nevydává se
na cestu bez proviantu.
Ale jistá neslohovost byla
v tom, že Jindrich Vodák, neopoušteje své spolehlivé,
cesty, považoval za svou povinnost býti zároven prúvodcem a udávati tempo tem, kterí vyrazili jako lehkoodenci. Odtud ony nevrlé a zlobné inv,ektivy, které
slyšíte uprostred moudr)"'ch a obsažných komentáru a
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které ve vás vyvolávají dojem, jako by tento solidní
kritický náklad tlacil ješte nejaký nezbeda, jemuž pu'
sobí potešení pokrikovat na mimojdoucí. Ostatne tímto
dojmem pLl'sobí vždy pokusy o ironii duchu po vÝ.tce
vážných a težkých.
Takové dvojnictví nebývá beztrestné. Nemyslím, že
by bylo nejhroznejší odplatou práve to, co jí chtelo
býti, totiž všecky ty epigramy, kterými se literární
mládí mstilo za jedovaté uvítání Neomylného a které
se vyznacovaly vtipem a formou gargantuovsky ne·
horáznými. Mládí postrehlo hned, že mu není co ci·
niti s os'Ubností, která by se svíjela po bodnutí žahad·
lem. Myslím, že tO' byl František Gellner, který vy·
padl ze své bohémské bonhomie, aby razil tuto ryzí,
ale ponekud težkou minci na zaplacení svého dloužku
u oficielního kritika. Je mrtev a nemusí se už báti
ceské oficielní kritiky, která se s ním ostatne jako
s jeho druhy vyrovnala na' sto procent.
Príbram je mesto v horách
a Praha, ta je dole,
sotva jsem prišel do kola,
šláp jsi mi na nohu, v ... !

Takovými divokými kvety posety jsou cesty, po nichž
naše literární generace vcházely na verejnost v dobá;ch, kdy byla pujcka za oplátku. Teprve pozdeji uhla·
dily se literární mravy tak, že Salony odmítnu,tých cekají zpusobne, až Nepodplatitelný s'e s nimi vyrovná.
Jak bylo receno, tent'U druh odvety není nejbolestnejším trestem za kritická extempore, jakož vubec msta
lidská mnoh'U nesv·ede. HLtre postihuje chybující bic,
který pletou na vinníka bohové z jeho vlastních chyb.
Lze po 'celý život komentovati literaturu a divadlo a
pri tom ukájeti svou drobnou potrebu škodolibosti
i vlídné pozornosti. Živ'Ut poskytuje dosti casu na nejnezbytnejší korektury a na chvilkové krivdy »svet zapomíná rád«. Lze hrešiti po -celý život na relativnost
vecí, která snes'e každé merítko. Ale je v povaze všech
poctivých lidských zamestnání, že smerují k umeleckému typu, provádí-li se po delší cas s vášnivým zaujetím. Z každéhO' remesla múže býti dílo, ale ne z každé
socharské hlíny 'socha. Clovek se múže mýliti a nemusí
dokonce ani své 'Umyly opravovati a prece muže po
sobe nechati práci, která má svuj umelecký sloh a
svou pravdu. Je to obsah jeho osobnosti, která byla
práve taková a ne jiná a' jejíž výrazný charakter
uhnetlo nejaké vášnivé úsilí po nejaké pravde, úsilí,
nikoli jen vytrvalos,t a píle. Nejroztríštenejší
diletanti
mohli po sobe nechati dílo. A naopak jsou tragické
individuality odbornické, po který-eh svet dedí jen nasbíraný materiál.
Kdo bude jednou trídit literární
práci Jindricha Vodáka a hleda:t pojící ideovou nit,
pocítí také na sobe tíhu této kletby. Lze ríkati jednou
ano a po druhé ne jen tehdy, chceme-li zemríti jako
soukromníci. Ale pracovník v O'boru tak literárním,
jakO' je kritika, mel by vedle vzorné knihovny nechati
po sobe neco jako knihu. Mel by tisíce tech horkých
pravd a sladkých omylu vykoupiti nakonec dílem,
o nemž by bylo možno ríci nespokojencúm: Ejhle zákoník, podle kterého byli jste souzeni. Zdá se, že pres
to prišla doba pro tento úkol i u Jindricha Vodáka.
Mnoho mladých bourliváku má své profily v naší literární historii. Mela by snad v ní chybeti tato težká
osobnost,' která merila po ctyricet let naši literární a
divadelní kulturu? Nedala by se z této obrovské žurnalistické produkce usporádati kniha, která by nám dovedla ríci to, C'Ucítil clovek, z toho, co uznal za vhod·
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referent? Nebylo by zajímavé precísti si
pitole, nazvané rekneme » Jindrich Vodák
• k se tento kritický duch stavel v ruzných
havým problémum?
se, že by stálo za námahu sebrati stopy
ti kritika, jak je roztrousil na okraji clánku
dividualitách. Toto preorání by neobycejne
Vi literaturu i její profit oficielní kritické
u níž zvyk stává se tak lehce druhou priroKolínský:

Naše propaganda.
o porádal profesor Alois Hába v berlínské
akademii ctvrttonový koncert. Nejprve protivní úvod, pak usedl Erwin Schulhoff ku
ového druhu se tremi klávesnicemi a zahrál
adeb od Háby i jiný,ch ceských skladatelu.
onovou hudbu. Pevecká Akademie byla preByli tu všichni, kdož se zajímají v Berlíne
í hudbu. Hlavne mnoho mládeže. Pri tom
koncertu velmi málo reklamy. Žádné plakáty.
lik noticek v novinách a oznámení v týdenamech koncertních sálu.
Jméno Hábovo,
z doby, kdy mladý skladatel studoval
na Vysoké hudební škole a delal tu své exI a heslo »ctvrttonová
hudba« stacily, aby
aly tisíc lidí. Berlínská kritika, dychtivá
inky, venovala koncertu dlouhé sympatické
Dokonce byly uverejneny karikatury Háby a
fa.
rlkám úspech. A konstatujme hned: není to
bní úspech Hábuv a vecný úspech jeho huI n)'brž také, je-li tak možno ríci, národní
ebof i kdyby byl Hába proslovil svou predte plynneji nemecky, ví prece každý, že jest to
kritikách to cetly miliony ctenáH't. Všichni
v
í lidé si ríkají: v Praze se již. také kome ctvrttonech jako v Paríži, Bostonu, Moskve;
spolu v cele. To ovš'em není ojedinelá mysama vyvolává závery: alespon ten, že taková
pusobení takové osobnosti jako je Hába, podlmi kultivované ovzduší ... To muže staciti.
takov)'m zpusobem zájem o sebe jako o náelkým úspechem.
tu tolik o propagande! Nejvíce o ní mluv:
ji nedovedou posoudit, protože nemají propakušeností. Kdyby je meli, mluvili by o tom
e a vedeli by, že i v tomto prípade jest lépe
ak jest snadné, rozcilovati se nad tím, že dojde
dopis, jehož odesílatel se domnívá, že Plzen
rách nebo v Rakousku: »Z toho je videti, jak
ranicní propaganda špatne pracuje!« Z toho je
le Anglicané jsou slabí v evropském zemepise.
. Jaká to naivnost, ciniti propagacní aparát
ým za omezené vzdelání prumerného Anpravda, že národy vedí o sobe príliš málo. A
tné, že i to málo je casto nesprávné. Nejvetší
opagandy spocívají v odstranování nesprávtav a nahražování jich správnými. Nebo doprekonávání predsudktl, což bývá tím težší, že
etšinou musí vyvra;ceti cit, ne rozumové duvšech prostredku, které slouží propagande,
jmocneji bezprostrední názor. Pobyt v Ceku poucí více, než všechny novinové zprávy,
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clánky i knihy o Ceskoslovensku dohromady. (Jsem si
vedom toho, že ríkám neco samozrejmého.
Ale nechci
ríkati nic originelního, nýbrž jen zaznamenati nekolik
pozorování.) Protože bohužel
není možno pozvati
k nám celý svet a musíme se spokojiti tím, když jen
jednotliví hosté odnášejí si pravdu za hranice, nezbývá
než hráti si na Mohameda, pricházejícího k hore. Predstavitelé národa navštevují cizinu, aby tato poznala je
a tím i národ, jejž zastupují.
. To se deje odedávna. Deje se tak i nyní s úspechem,
jak jest videti na Hábovi - a dalo by se mnoho psáti
o techto pokusech. To nechci zde ciniti. Ale chci poukázati na neco jiného, když se mluví o propagacní
hodnote representace v cizine: že totiž originelní kvalita a osobnost daleko pusobiveji zajištují úspech než
nejsystematictejší organisace prumeru. Svetový úspech
ceské hudby jest úspechem kvalitativním.
Méne puvodní, samorostlá a melodická hudba by nebyla zvítezila ani s nejpilnejší propagací na ,celém svete, jako
Smetana a J anácek. Svetový úspech Masarykuv jest
úspechem osobnosti.
Táž válecná politika, podporovaná nejlepším propagacním materiálem, nebyla by vedla k Masarykovu cíli, kdyby nebylo nevyjadritelné
moci jeho autoritativní
osobnosti.
Toho není treba
dokazovati, skutky jsou dukazy.
Hodnotná díla a osobnosti se nedají vydupati ze
zeme. Štastný národ, který se jimi muže vykázati.
Sklidí slávu a sympatie k tomu - zadarmo! To jest
míneno doslovne: nepla:cená propaganda jest nejlepší.
»Její pastorkyna« se hraje asi na triceti nemeckých jevištích. Berlínská státní opera j~ prijala pro jéjí hodnotu, pak následovala divadla ostatní.
Znám vlády,
které by rády zaplatily
ohromné
sumy za takový
úspech. Štastný národ, který není odkázán na to, nahražovati kvalitu kvantitou. Jest to drahá a beznadejná
práce.
Pomysleme nyní, jakou zodpovednost znamená každý'krok do ciziny. Svet již je takový: slyší-li Hábuv
koncert nebo J anáckovu operu, rekne: aha, to tedy je
ceská hudba. Vidí-Ii Špáluv obraz: aha, tak se maluje
v Ceskoslovensku. Cte-Ii Masarykovo jméno: takového
presidenta mají Cechoslováci.
Ale dejme tomu, že
dává koncert nejaký ceský houslista, který prumerne
vrže na svuj nástroj; svet nerekne: houslista X. nic
nedovede! Ne, bude i potom tvrditi: ceští houslisti
špatne hrají. A preloží-Ii se z ceštiny nejaký nezajimavý román, bude svet také okamžite souditi všeobecne
a rekne: ceská literatura není zajímavá.
Tak vyhlíží rub medaile. Z uspokojení nad kladnými výsledky - kvalitativními a osobními úspechy - se
prehlíží casto výsledky záporné.
Kdo to jednou poznal, uvedomí si zodpovednost, která jest s tím spojena,
obrací-li se do ciziny.
A zde zacíná nerozluštitelný
problém. Nebot kdo jest povolán rozhodovati, co a kdo
se hodí k representa;ci v cizine, a kdo jest ochoten podrobiti se cizímu rozhodnutí?
Kde jest pro to kritická
instar.ce? Nemuže jí býti. Úrední zasáhnutí jest vylouceno, nebot soukromá iniciativa jest volná a musí
jí zustati. Bylo by již pokrokem, kdyby úrady, požádané o podporování akcí v cizine, postupovaly kriticky.
Od jednotlivcu lze sice poŽiadovati sebekritiku. ale nelze
jim ji vnutiti. Nejvetší diletant muže se domýšleti, že
jest geniem a dustojným predstavitelem 'svého národa.
Má-li prostredky, jak mu zabrániti, aby jako takový
v cizine nevystupoval?
Jak lze vnutiti cloveku pocit
zodpovednosti?
Mohl bych ze své berlínské zkušenosti vypravovati
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odstrašující príklady. Asi pred dvema roky objevil se
v Berlíne mlad)" ceský literát, aby usporádal v jednom
politickém klubu prednášku.
Dopisoval si s klubem a
byl pak pozván, aby prednášel o Ceskoslovensku; bez
váhání pozvání prijal. Nevím, jak si pri tom predstavoval své posluchace. Neuvedomil si asi dosti jasne,
že v berlínském politickém klubu musí pocítati s lidmi, kterí jsou si'ce o pomerech v našem státe málo informováni, ale za to jsou tím nedltverivejší a predpojatejší a pri tom mají nemalé politické vzdelání. Vystoupil na podium s nekolika popsanými lístky papíru,
precetl nedostatecnou nemcinou travne krátký, naivní
povrchní elaborát a byl zrejme zaražen, když predseda
po krátkém zdvorilém podekování zahájil diskusi. N~
otázky a námitky nebyl host z Prahy pripraven, situace
stávala se smešnou a byla zachránella jen zasažením
s jiné strany.
Kdo legitimoval tohoto smutného literáta k prednáškové ceste do Nemecka? Otázka jest prirozene jen
recnická. Ve svém sehevedomí pokládal se tento dobrý
muž za dost::ltecne legitimována.
Doufám, že toto sebevedomí utroe10 v Berlíne ránu. Ale možná, že je jen
rozezlen na Berlínany a pokládá se dále za vehlasnéh0
politika. Videl jsem zde již všeliké umelce, kterí byli
presvedceni o tom, že pripravují triumfy své vlasti,
kterí však ve skutecnosti neprevyšovali provinciální
úroven a byli by lépe udelali, kdyby si ušetrili cestovni
výd;=tje. Nechci se o tom rozširovati, nomina sunt (zde
zvlášte) odiosa, a nechci také ríci, že tito lidé vždy škodili - ne, ale - užitek prinesly prece jen nejlepší
v)Tkony.
Kvalita vítezí! Náš pilný a inteligentní delník, naše
jemné sklo, náš plzenský prazdroj, náš úredník, je-li
vzdel<>ný a zdvorilý - to všechno je skvelá representa:ce. Ti všichni dávají dobré názorné poucení tem, kdož
necestují do naší zeme. Každý representuje kousek
toho, co jS"1e a co dovedeme.
Nechci podcenovati
drobnou publicistickou práci, ani politické a hospodárské {'ssave a knihy,
ani ohromnou propagacní práci
technických výkon lt. obchodních vztahlt, diplomatického kontaktu a všeho ostatního, 'CO informuje jeden
národ o druhém.
Ale to všechno prekonává triumf
umení a ducha. Dost::lnou-li se jednou na urcitou výši,
mluví nadnárodní recí, ackoli vyjadrují nejjemneji národní charakter. OSlOVUjí cloveka v cloveku. mluví recí
smysllt a srdce, naléza Í'Í cestu do nejtajnejšího nitra,
které jest všem spolecné. Nezískávají jen omezené odborné kruhy, ale masy. A jsou proto ta1<'énejlepší representací, protože vyslovují cistou pravdu. Tuto myšlenku lze také obrátiti: dokud nevyslovují cisté pravdy, totiž pokud nt>mají vážnosti a odpovednosti, potud
nenáleží pred velké svetové forum.
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gantní nonchalance nemohla však potlaciti známky hlubokého
zrení v lidská nitra. Aniž porušovala
jeho jasné pojetí veci
a lidí, žila v nem literární obraznost
nejvyššího stupne. Jeho
duch ostre se rozlišoval
od toho, cemu ríkáme francouzský
esprit. N ebot více než gaskonský
puvod projevil se v nem
vliv anglických spisovatelu.
Delluc pristoupil
k estetick!ým problémum
kinematografu a
to se vzácným porozumením.
Nezaujaly
ho se stanoviska vedeckého a technického,
jemuž prikládal už velmi malou duležitost. K otázce barevného
nebo plastického
filmu byl lhostejný. Byl presvedcen,
že cerná a bílá jsou již dostatecné
mety. Na tomto dosaženém stupni necht smerují další pokroky
k vývoji estetickému.
O tento vývoj usiloval a príklady klasických method
(Chaplin,
Nazimova)
pilne studoval. Film,
tento svct netušený;:h možností, odkrýval Delluc hlavne jako
tichý theoretik, od nehož jsme obdrželi cenná díla: Ci n é m a
etC
i e, P h o t o gen i e, C h a r I o t, LaJ
u n g led u C jn é m a. Jsou to základní pilíre k filmové estetice. Zde ucinil
Delluc více pro filmové
umení
než celé desítky výrobcu.
Tito však Delluca velmi málo znají, v Americe nejméne. Zdá
se, že na ncho nestací. V knize »Char1ot« projevil Delluc svuj
pozoruhodný
obdiv k velikému zjevu Char1esa Chaplina. Byl
mu geniem psychologie,
jejž vysoce ctil jako cloveka a jejž
dokonale pochopil jako umelec. A tak se stal nejlepším vykladacem Chaplina v rade duchaplných essayí a rozboru. -apsal
»Filmová dramata<', vzor moderní filmové dramaturgie a podklad k sensitivní režii. Nalezneme tu tolik duševních postrehil
a prece ryze filmových, pri cetbe »Španelského svátku«, »Horecky«, »Ženy odnikud« a »Ticha«. Díky tomuto dílu kino získalo první posici v liter~ture. Jeho autor ukázal, jak si kinografický dej predstavuje
básník. A v tomto smyslu Dellucovo
dílo jest výbojné. Kdežto zdrcující vetšina filmaru ovládla jen
techniku,
autor »Horecky«*)
jest již skladatelem
básnických
obrazu. V dobe, kdy se ustavuje
filmová estetika, máme již
první vzor pred sebou. Mel-Ii u sebe v nejvyšším stupni to,
cemu ríkáme filmový smysl, to jest bezprostrední
cítení všech
projevu života, jest pozoruhodno,
že nezapomnel svého úmyslu
psychologického.
Svet vnejší jej zajímal, ale duševní reakce
postrehoval
prímo s vášní. Cehož dusledek jeví se v pomeru
jeho obrazu, s nímž chtel vyjádriti
spíše myšlenky než deje,
spíše vzpomínky na veci, než veci samé. Vubec, duše mela pro
Delluca vetší estetickou
cenu než príroda.
Kino mu bylo
prímým jazykem obrazu. Myslíme predevším v obrazích, ale
slova jsou nedokonalým
jejich prekladem.
Jen na projekcní
ploše filmové mužeme i nejjemnejší
pocity nitra vyjádriti.
Památce Dellucove jsou povinováni ti, kterí vedí, že vývoj
filmového umení musí býti inteligentní,
ti, kterí to s filmovým umením myslí opravdu vážne. Kino zítrka bude Dellucovi povinováno
ješte mnohem více. Delluc byl presvedcen,
stalo se jeho dílo odkazem
že »kino patrí mladým duchum<<.
mladým filmovým autorum,
kterí v nem pokracují. Utvorili
umeleckou avantgardu,
jež se prospešne rozlišila od dosavadních filmových režiséru. Jest totiž intelektuální.
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Jan Chaloupka:

Louis Delluc, tvúrce filmové

estetiky.

Koncem brezna byly tomu dva roky, co krutá nemoc jej
sklátila v mladém ješte veku. Bylo mu teprve tricet pet let.
S ním odešla pozoruhodná
inteligence a nevšední osobnost.
Rodák z Bordeaux, prišel do Paríže velmi mlád. Jeho po-cátky jakožto dramatika,
duchaplného
žurnalisty
a spisovatele
brzy jej prihlásily k parížské elite. Nelze popríti jeho vynikajících daru. Byly jimi naprostá
originalita
slohu,
citovosti
v pravde moderní, osobitý humor a urcitost
predstavy.
Jest
autorem nekolika divadelních her a románu. V bellucove vzezrení byla prirozená
melancholie
s jemným
úsmevem.
Ele-

Život

a instituce

J. E. Šrom (Morava):

Pohlavni

život revolucni

mládeže.**)

1.

Kde hledati typické znaky dnešního pohlavního života mládeže v sovetském Rusku, jaké methody po"
užíti, abychom dostali obraz pokud možno presný a ne*) Minula v našich kinech nepovšimnuta pod názvem »Bahno«.
**) Viz clánek téhož autora »Pohlavní
život v sovetském
Rusku«, v 10. císle »Prítomnosti«.
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e strhnouti k zaverum príliš príkrým nebo naderne shovívavým? Je nepochybno, že pozorování
otlir~'chzjevu a typických prípadLI sexuálního žikolem nás s dodatecným použitím logické generace múže nás priblížiti pravde. Také studium krásliteratury m{iže býti pomLlckou neobycejne vydat. Rovnež soudní sín nám podá materiálu velmi
oho. stejne jako návšteva nemocnic, materských
lku, porodnic, detských domú a také vysokoškolch poslucháren, delnick}',ch klubu, cajoven, pivnic,'
adeI a zábavních místností vLlbec. Lec základ nejejší nám muže dáti. pouze vedecké pozorování
oha zjevu rLlznotvárn}'ch. provedené pokud možno
jednou a soucasne u mnoha individuí si'ce spolecO typu, ale ruzného pri tom p'Llvodu, založení, zálib
mravních tendencí - a rozumí se, patricná analysa
to pozorování. Nejlepší základ poskytne tedy práv této oblasti tajuplného dení a intimních náklontí pouze vedecky usporádaná a vedecky zpracovaná
keta. která z velkého poctu prípadú, vylícených s naostou otevreností, múže ciniti pravdepodobné
dekce o stavu celého prostredí.
Takový pokus byl v sovetském Rusku proveden a
pri"e v dobe. kdy prechod z období obcanské války·
nové hospodárské politice se zakoncil a kdy tedy jak
ledky revolucní, tak i dúsledky normálního života
novém, nikoli však iiž predválecném režimu, mohly
náležite projeviti. Pokusem tím byla anketa, kterou
porádala v Moskve v,e studijním roce 1922-1923
upina sociálních pracovníku v cele s moskevským lérem 1. Gelmanem na komunistické lidové universite,
ž nese jméno ]. Sverdlo"a.
Již tím, že bylo voleno
o tredí studentské, a vzhledem ke komunistické liové universite prostredí velmi politické, ie dána záru. že v~'vody budou se týkati vrstev a tríd pro soveté Rusko nejvíce smerodan}'ch, t. j. mládeže delnické
rolnické. Z té totiž ie práve rekrutován kádr posluaci'1 university Sverdlovovy.
Tento výber poskytuje
é záruku, že budeme míti co ciniti s lidmi, z nichž
elká vetšina byla prímo úcastna na revoluci, at již na
rontc jako radoví vojáci ci nekde v revolucním zámí.

V~'sledky ankety Gelmanovy podáme pokud možno
drobne, nebot až dosud je to nejúplnejší dílo, jež
ná výstižne o pohlavním živote sovetské mládeže.
'echny jiné názory, domnenky, úvahy a vývody, jež
y nebraly na potaz v)'sledky této ankety, musíme požovati za neúplné a tudíž méne dokonalé. Zasluhuje
duraznení. že Gelman práve cast)'m srovnáváním své
kety s drívejšími podobnými pracemi dosahuje toho,
o muže vereinost zajímati nejvíce, totiž ziištení tyických rozdílu mezi pohlavním životem mládeže vceejška a dneška, ci dokonce zítrka. Srovnávání provádí
Iman s anketou moskevského vysokoškolského stuentstva (prof. Clenov v roce 1Q04). dále s anketou
a ženské universite moskevské z pocátku války 1914
D. ~. Žbankov) a s anketou provedenou dr. Meierow"m již behem války na klinice kožních nemocí ve
atlslavi mezi studenty a lékari. Závery plynoucí
,hoto srovnávání jsou zajisté vysoce poucné a jak
'íme. nemluví vždycky v neprospech mladé genesovet ké pres veškeru bourlivost epochy, v níž ona
Hvá svá 'mladá léta.
~exuální anketa Gelmanova byla založena široce a
U :ladne. Ac v dotazníku chybí nekolik duležitých bo~
ú. jako na pr. otázka po národnosti, prec jen nutno
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kons-tatovati, že složení jeho bylo všestranne promyšleno. Pred provedením ankety, která se týkala 1552
osob (z toho 338 žen), byla vykonána rozsáhlá práce
informacní a to nejprve mezi 200 zástupci rúzných
skupin a kroužkú mezi úcastníky a pak temito zástupci
u každého jednotlivce. Toto všechno bylo nutno, aby
byla odstranena ostýchavost, jež casto bývá patma
i u anonymních anket a aby získán byl materiál pokud možno nejvíce odpovídající pravde. A vskutku
zdá se, že organisátori získali plnou duveru dotazovaných, nebot mnoho odpovedí presahovalo rámec obvyklé strucnosti, ba podobalo se obsáhlé zpovedi. Jest
jen litovati, že rada komisí komisariátu zdravotnidví
podstatne dotazník omezila.
Jak již bylo zmíneno, v ankete Gelmanove je. zpracováno 1552 odpovedí, z toho 1214 nál,eželo mužum
(77.Q procent) a 338 ženám (22,1 procent). Co do stárí
setkáváme se zde prevážne s mládeží v plném slova
smyslu. Mezi 16-21 lety nacházíme 579 ÚicastníkLl
(37,1 procent), mezi 22-26 lety 676 (42,4 procent),
výše pak 297 t'20,5 procent). Nejvetšímu poctu úcastníkLl bylo 19 až 25 let. Co do sociálního púvodu studenti representov~li jednotnou skupinu, t. j. pracovní
vrstvy spolecenské, ztmelenou i spolecným názorem politick}Tm. Z delni'ctva pocházelo 660, z rolnictva .155,
celkem tedy 1215 cili 83 procenta všech úcastníku.
Z malomeštanstva bylo zbývajídch 242 studentu cili
17 procent. PLlvod malomeštanský byl. mnohem castejší
u žen (ze 338 celkem lO3) než u mužLI (všech jen 120).
Bohužel nemáme dat o národnosti, ac zajisté národ,nost hraje v sexuálním živote velmi významnou roli.
Z 1543 osob bylo v rádném manželství 359 t. j. 32,2
procent. Pri tom za manželství považováno bylo nejen
manželské soužití na základe registrace civilní neb církevní, nýbrž i trvalý milostný pomer, nesoucí všechny
znaky normálního manželství, tedy i t. zv. manželství
faktické. Mezi ženami bylo vdaných 3.1 procent, ženatých mužú bylo pouze 21 procento.
Tato veliká skupina mUŽ.L1i žen prošla pak palbou
otázek, serazených v anketu, a poskytla následující
obraz:
První pohlavní dojmy pocítilo 187, t. j. 15,9 procent
hochu, velmi záhy a to v dobe od 5. do lO. roku. N aproti tomu bylo devcat v tomto stárí pouze 38, cili
12.5 procent. V,e stárí od lO. do 14. roku 394, t. j.
33.7 procent hochu a 56, t. j. -18,5 procent devcat.
V normálním veku od 14. do 22. roku melo první sexuální pocity 562, t. j. 47,5 procent jinochu a 159.
t. j. 51 procent dívek. Mimo to 3.1 mužu a 28 žen si
nepripomenulO' pocátky stavu a 28 žen dosud vubec
sexuálne nevnímalo. Dr. Gelman podotýká, že analogický stav byl zjišten i anketou moskevské ženské university 1914 i anketou vratislavskou 1915. Všeobecne
nápadný je nízký vek, v nemž pohlavní dojmy ponejprv
doráž,ejí na kuru mozkovou a nutí ji, aby tyto dojmy
již trvale podržela. Témer polovina (48,8 procent)
zkoumaných zde hochú vstoupila do sféry pohlavních
dojmu, aniž by k tomu byla pripravena fysicky nebo
psychologicky. U vratislavské ankety, jíž zúcastnilo se
111 student LIa 77 lékaru, je toto procento ješte o polovici vyšší, címž zdá se býti podán dúkaz, že v mo·
stredí primitivnejším pohlavní pud probouzí se pO'zdeji
než v prostredí více kultivovaném. TentýŽ pomer je
i u žen Gelmanovy a Žbankovovy ankety. Anketa Žbankov a týkala se 324 vysokoškolských studentek pfevážne
meštanského púvodu, z nichž 1.162 procent probudil se
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pohlavní pud již pred 14. rokem. V ankete Gelmano ie, my neurasthenie a dokonce v 9 prípadech byl shledán
vliv dobrý. U moskevsNé ankety 1904 pres 90 procent
lícící prostredí sociálne Gé!-leko primitivlfejší,
pouze
následky chorobnými, naproti tomu
u 31 procent. Okolnost, ž,e 11 žen pohlavní dojmy se cítilo sestíženo
u vratislavské 77 procent nepocitovalo žádného vlivu
projevily v celku pozdeji než: u mužu a že nektp.ré
touto anketou potvrzuje se tedy názor, že
(plných 9 procent) jich vubec nemely, je ovšem ;:;ri- na zdraví.
»katastr.ofální« dúsledkyonanie
pro zdraví jsou sTJíše
rozeným následkem toho, že u žen je více psychofvvýmyslem než skutecností. Lec pres to je zajímavo
sid::ýchekvivalentll,
které pohlavní dojmy mohoulahraditi.
slyšeti hlasy tech, kdož cítí se onanismem poškozeni
na svém zdraví. Tak jeden ze studentú ríká, že u neho
Cím byly vyvolány tyto první pohlavní dojmy?\nketa Gelmanova odpovídá temito císly: u 341 hochLl nastoupilo »rozptýlení pameti, duševní lhostejnost,
a 101 devcat nebylo pozorováno žádného vlivu vnejvšechno ideální stalo se nedostupným«. Druhý pocitošího, pohlavní pud probudil se sám. Vlivem prátel
val »slabost, odervanost od lidí, není chuti vyhledávati
spolecnost«. DvacetiIetý student
z rolnické rodiny
u hochu a prítelkyn u dev'cat, probudil se u 443 (32,8
píše:
procent) hochu a 62 (19,2 procent) devcat. Anketa vra»Mnahaletý
onimismus
ucinil mne impatentním.
Impotislavská má zde 53,3 procent. Vlivem her hochu s devrecena
vedomí;
že
zde
jest,
vyvalává
casto
tence,
lépe
caty probuzení nastalo u 417 (29,8 pr'Úcent) hochu a
pessimistickou
náladu. Vedamí,
že jsem nenO'rmální, že
42 (13,2 procent) devcat. Dosti patrný byl vliv literazasluhuji
apavržení
té, s níž spO'jím cást svéhO' života,
tury (136 hochu a 86, cili plných 27 procent devcat),
privádí
mne
dO'
strašné
malátnasti.
Jiných následku nemenší vliv dospelých opacného pohlaví. Naproti tomu
znám. Mívám též závrat, jsem jakO' zvadlý, málO' svalúplne chybí vliv služebnictva, který u vratislavské annatý, ale ta pripisuji okolnosti, že již po 3 léta nepracuji
kety je vyjádren témer 7 procenty a (0. ankety Žbanfysicky.«
kova I I procenty. Úhrnem 76 procent hochu a 67 procent devcat bylo pohlavne probuzeno vnejšími vlivy a
Naproti tomu student-delník, 28letý, vypravuje:
jen ctvrtina, resp. tretina normální cestou.
»Mnaha se píše, mluví a prednáší,
že z onanismu se
Pohlavní pud, když byl jednou pr'Úbuzen, nemuže
clavek stává atupelý, malátný,
že mazek mu nepracuje.
zustati dlouho neukájen. Že v ranném veku k tomu
Nemahu s tím sauhlasiti. Vidím to na sabe. Pražil jsem
vede jedine cesta autoerotismu, onanismu, je známo.
fysicky, byl jsem rolvelmi mnaha. Od 10 let pracuji
Proto prirozene další otázka Gelman'Úva týkala se toníkem, rybárem, nasicem, ladníkem, paslíckem a vajákem,
hoto zjevu. Rozšírení onanismu ukázalo se mezi sobyl jsem ranen a hladavel jsem. Z driny mne hrb rostl.
vetským studentstvem tak: mezi hochy 642 (52,8 proOnanCJlVal jsem mnaho, spacítati to nedavedu. A pohledte,
'cent) provádel'Ú onanii, 571 (47,2) neprovádelo. Mezi
jsem zdráv, nikdy jsem nebyl nemacen, jsem silen, mám
devcaty byl pomer mnohem lepší: 50 (14,8 procent)
radast ze živata, jakO' by mne bylo 18 let.«
ano, 288 (86,2) nikoliv. V ankete vratislavské byl tento
Tak zdravých lidí však mezi úcastníky ankety bylo velpomer 80 procent ku 20, v ankete moskevské z r. 1904,
mi málo a v sovetském živote všeobecne je tomu rovpak 73,4 ku 26,6.
zde ukazuje zajisté svuj vliv na
než tak. Otázka o viivu onanismu na zdraví dívek polepší pomer u sovetské mládeže její sociální puv'Úd,
ložena bohužel nebyla.
zejména ovš,em u žen. Co do stárí, kdy s onanií bylo
Vliv onanie na pomer k druhému pohlaví byl chazapocato, pouze 9,1 procent hochu, avšak 34,8 prorakterisován
takto: U 52,4 procent jinochú a 6r,1 procent devcat, zacalo do 10 let. Anketa Žbankova dává
centa
dívek
onanismus
pomer tento nezmenil. U 7,3
zde 41 procent. Ve stárí od 10 do 14 let procento 'Únaproc. jinochú a u plných 33,3 proc. dívek vzbudil však
nujídch hocM ciní 31, onanujících dívek 39. Nejvetší
nenávist, ošklivost vuci druhému pohlaví. U ,celé ctvrtiprocento onanujících hochu pripadá na stárí od 15. do
ny jinochú zvýšil pohlavní touhu pO' žene a. u 3,2 pro25· r'Úku a si,ce 59,9. U dív,ek ciní jen 26,2, naproti tocent vyvolal lhostejnost k ní. Anketa také zjistila, že
mu vratislavská anketa dává ve druhé skupine stárí
Ll 10,5 procent hochú a 46,6 procent devcat onani45,3 p:r0'Jtret onanujících, ve tretí pouze 44,4 procenta.
smus nastoupil dríve, než první pohlavní dojmy.
Z velk~éhQ'Císelného rozdílu mezi devcaty a hochy nejU 89,S procent hochú a 53,4 procent devcat nastoupil
'Útlejšího veku usuzuje Gelman, že u devcat pflobuz,ený
pozdeji a to u hochú o I až 14 rokú, u devcat o I až
pohlavní pud vede dríve k onanii než u hochu, ac ona8
roku .. Onanismus pred vlastním probuzením pohlavnujících devcat je ctyrikrát méne než hochu.
ního pudu je zjev nanejvýš nebezpecný. Trpela jím
Trvání onanie je ruzné, avšak vetšin'Úu znacne dlouvšak témer polovina devcat. N utnú podotknouti, že
hé, zejména u dívek. Pouze 27,5 procent hochu a 15,5 zde odpovedí bylo velmi málo, takže 'ciniti závery, bylo
procent dívek se jím ukájelo po dobu asi I roku. Naby dosti odvážné. Lec pres to ukazuje tato okolnost
proti tomu po dobu I až slet již 46,3 pr'Úcent hochu
na vážný vliv t. zv. periferického onanismu u žen,
a 46,6 procent dívek. Pres 5 let jen 26,2 procent jikterý záhy zacíná, ovládá dívky pevne a hraje pozdeji
nochu, avšak 37,9 procent dívek. Typ úporného onaroli náhražky rádného pohlavního styku, jenž u žen
nisty je tedy u dívek castejší ná u jinochu. Prícinou
nastupuje mnohem nesnadneji než u mužu. O pomeru
t'Úho je zajisté okolnost, ž,e u jinochu rádný pohlavní
onanismu k rádnému pohlavnímu styku mluví pouze
styk je dostupnejší a jím je pak onanie vytlacována.
odpovedi mužú. U 86 procent 'Únanismus predcházel
Vznik onanie zpusobily u 244 (44,4 procenta) hotento styk, u 241 osob zmizel vúbec, jakmile rádný
chu a 24 (42 procent) devcat vnitrní pohnutky, u 207
styk nastoupil, u 171 mužú pokrac'Úváno v nem bylo
(37,6) hochu a 20 (35,2) devcat vliv prátel a príteli potom. Pouze 13,9 procent zacalo 'onanovati teprve
kyn, u 62 (II,2) hochú a 9 (15,7) devcat vliv literapo zahájení rádného pohlavního styku a t'Ú ješte vettury. V této veci lepší pomer je u ankety z r. 1904,
šinou v dobe dlouhé odluky od milované ženy.
kdežto u ankety vratislavské
prevažuje vliv prátel.
Pokud jde o skutecný pohlavní styk, dala anketa sonanismus u 56 procent onanujících hochú nemel žádvetského studentstva
velmi dllležité výsledky. Tak
ný vliv na zdraví, u 42,4 procent vyvolával rúzné forz 1079 mužll, kterí danou otázku zodpovedeli, žilo již
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ick)'I11pohlavním životem, t j, melo již rádný poí styk 923, cili 85,S procent Moskevská anketa
dala pouze 67 procent, cástecne zajisté proto, že
u stárí studentCt bylo nižší, cástecne však i v duu revolucního dení, které uvolnením
názoru
na
avní život priblížilo ke styku mnohem
znacnejšl
nto mladých mužu sovetských.
U žen je tento
er jiný. Ze 338 žen melo rádný
pohlavní
styk
ze 180, nebo-li 53 procenta.
zde je patrno však
né zvýšení proti studentkám
z r. 1914-15,
kdevné zv)'šení pouze 25,7. Také toto znacné zvýšení
t zajisté pricísti zvláštnímu' vlivu prostredí
revoluc0, sovetského a komunisti'ckého.
Zdrželivost
znacne
zmenšila, mnohé ohledy padly, nová ideologie o povním styku razí si dráhu.
Zajímavejší stránky však nalezneme,
všimneme-Ii
si
, v nemž s pohlavním stykem bylo zapocato.
Je
árno mezi lékari a sociology, že pohlavní styk nastuje znacne dríve, než se obvykle v široké spolecnosti
li. Pres to však útlý vek do 10 let je výjimkou
a
er vždy výsledek prímého vlivu dospelých
osob,
však po 10. roce krivka znázornující
pocet úcasti
pohlavn ím styku rychle stoupá,. Velmi jasný obraz
tomto dllležitém bode života sovetské mládeže získá, rozdelíme-li zde všechny úcastníky na tri skupiny:
13 let, od J..J. do 16 let a od 17 roku výše. V první
pine, naprosto abnormální,
ba pathologické,
bylo
hocht'L cili 7.5 procent Jinak receno, každý ctrnáctý
h, chodící ua nejnižšího typu školního, pestuje již
hla\llÍ styk. Skupina druhá je mnohem cetnejší se
ými 37' hochy, cili 34 procenty. I zde prílišné mládí
mohlo ješte dokonciti plného rozvoje telesných a duvnírh sil, takže pohlavní
styk i zde není zjevem
rav)m a normálním. Celkem tedy 4I.S procent hou zacalo svuj pohlavní život dríve, než byli k tomu
adne prí rodou pripraveni.
Císlo rozhodne
velmi vyké. Proti ankete moskevského studentstva
1904 jeví
zde cá tecne pokrok, nebot tam príslušná
procenta
la II,9 a 39,2, celkem tedy 51,1. Znacne odlišná data
kytla anketa vratislavská,
kde nebylo ani jediného
rípadu pohlavního styku pred 14. rokem a pouze 10
ocent do 16. roku. N ejintensivnejší
vzrust pocátku
hlavního ži-vota padá zde na periodu mezi 16-22
kem, kdežto u mužské mládeže
sovetské
mezi 14
20 rokem. Pozdního zahájení pohlavního
života po
. roce je u mužu vratislavských
10 procent, u stutu sovetských jen 2 procenta!
Bylo by ovšem záno zjistiti, je-li nemecká mládež vskutku zdravejší
ctnostnejší, když zacíná svuj pohlavní
styk pozdeji,
ho neslouží-Ii zde snad onanismus za odvádející kaál nashromáždeného
pohlavního dráždení.

I

i

U sovetských dívek zacíná pohlavní styk pozdeji než
hochu a má spíše tendenci k opozdení než k uspíšenÍ.
ejvetší díl pripadá na stárí od 16 do 22 let a sice 74
rocenta, na starší plných 13,6 procent, kdežto na sku'nu do 16 let pouze 12,6 procent Znak ženské pohlaví dospelosti, menstruace, objevila se u 9,7 procent
etských studentek do 13 let, u 78,3 procent do 17 let
bytek u starších než 17 let
zde je patrno, že menace znacne predchází pocátek faktických pohlavních
u. Pokud jde o casový pomer mezi prvními
seními dojmy a objevením
se menstruace,
tu 29,8
r :ent sove.tských dívek pocítil'U tyto dojmy pred menuací, 18,2 procent soucasne s menstruací
a S2 prot teprve po nÍ. Objevení se onanismu u dívek bylo:
pln)'Ch 59,3 procent
pred zacátkem
menstruace,
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u 7,4 procent soucasne s ní a u 33,3 procent až po ní.
Pouze 2,9 procent
sovetských
dívek zacalo míti pohlavní styk pred menstruací,
soucasne
s menstruací
. jen 1 procento a po menstruaci
96 procent. rak z techto
dat je jasne patrno, normální
pohlavní styk, který pro
mladé dívky zvlášt bývá nesnadný,
prichází
daleko
pozdeji než menstruace.
Vzdálenost
mezi objevením se
let.
menstruaJce a prvým pohlavním
stykem byla
První
pohlavní
styk
bývá
ve vetšine
prípadu
ohromnou
událostí
v živote jak mužu,
tak i žen,
i když nepricházejí
k tomuto aktu sexuálne
vskutku
nedotceni,
panictí a panenské
v nejplnejším'
smyslu
slova. Je tedy zajisté nutno k porozumení
doby znáti
zejména ty sociální momenty,
nehledíc ani k biologickým, které hnaly k tomuto prvnímu
pohlavnímu
styku. Sovetská mládež dala v Gelmanove ankete tyto odpovedi:
Ze 1223 studentu
52 procenta odpovedeli,
že byli
k prvnímu pohlavnímu
styku poháneni
»vnitrními
pohnutkami«.
Lec pod touto odpovedí
tají se spíše nedovednost odpovedeti, pod jakým vlivem vznikly práve
tyto vnitrní pohnutky.
Pres to na vnejší vlivy pripadá
témer polovice a sice 23,6 procent na vlivy soudruhu,
9,6 procent na svedení ženami, S procent vliv literatury. Pomerne
nepatrnou
roli hrálo zde požití alkoholu (3,2 procenta),
kdežto v ankete z r. 1904 obnášelo
celých 29,S procent.
Nápadne
malý pocet odpovedí
konstatoval,
že prícinou byla láska. Pouze 5 studentu,
cili ani pul procenta!
Docela jiný je obraz u sovetských
dívek. Tam prevážnou pobídkou,
v 61 procentech,
byla láska a to
i tam, kde vnitrního
úsilí neb touhy po pohlavním aktu
nebylo. Neco pres 18 procent pripadá na »vnitrní pohnutky«
a 16,5 procent na 'Okolnosti specielne ženám
príznacné:
provdání
(9,6), znásilnení
(3,7 procent),
nouze (),2 procent).
Zde jsme tedy již do jisté míry
na hranici prostituce.
Znásilnení
bylo udáno jako prícina celkem v 8 prípadech,
z toho tri vojáky bílých
armád, jeden dílovedoucím
v továrne.
Otázka, s kým proveden byl studentstvem
první pohlavní styk, poskytla
radu
ruznotvárný,ch
odpovedí,
z nichž možno vytvoriti
tyto skupiny: s verejnou prostitutkou
332 prípadu,
cili 28,4 pr'Ucenta. U ankety
Irl04 bylo techto styku 42 procenta. u vratislav~ké
dokonce 55,6 procenta.
Toto zmenšení
ukazuje
jednak
na menší materiální
možnosti dnešního sovetského studentstva, dále na faktické zmenšení
verejné prostituce
v Rusku a nakonec i na existenci jiné príležitosti
k navázání pohlavního
styku. A tato »jiná príležitO'st« vyskytuje se u sovetských
jinochu a mužu v ohromném
prímo množství,
nebot jí použilo plných 66 procent,
cili dve tretiny všech mužských úcastníku
ankety! N aproti tomu u moskevského
studentstva
1904 bylo to
pouz,e 20 procent, u vratislavských
studentu
a lékaru
pouze 6,79 procent
Tajné prostituce
sovetští mladíci
nepoužívají
vubec, vratislavská
anketa
ukazuje
zde
37,5 procenta!
Tento rozdíl zajisté je ohromný. Velmi
nepatrné
procento
u sovetské mládeže
mužské dává
první styk s ženou milovanou,
nebo manželkou,
totiž
3,7 procenta.
Není vubec styku se služkami, ac u moskevského studentstva
1904 bylo jich pres 35 pr,ocent.
Také jeden z velikých dusledku
zmeny sociálního
rádu! Nedostatek
impulsu »z lásky« (jen 3,7 procenta),
zajisté charakterisuje
velmi význacne dnešní mužskou
sovetskou mládež a to s její špatné stránky. Zmenšení
prostituce
(o jehož prícine rec bude pozdeji),
nedo-
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statek penez a uvolnení názoru na pohlavní styk žene
sovetskou mládež k útokllm na své nejbližší sQL:družky, k nimž pouze ze trí procent cítí náklonnost, avšak
ze óo procent se na ne pres uskutecnený pohlavní akt
dívají úplne lhostejne. Zde videti v císlicích jak ona
theorie »sklenice vody«, o níž tak tesklive ~luvil Lenin, vskutku prakticky se provádí. Sovetská mužská
mládež ve vetšine prí padlI poznává tedy pohlavní život
zvráceným zpusobem, takrka mimochodem, bez hlubších zážitkll duševních. Slouží jí pouze k otevrení brány pohlavních rozkoší, nebot jak anketa dále ukázala,
Sl procento prípadll
prvního styku nezmenilo niceho
na comeru k žene.
U dívek otázka, s kým byl proveden první pohlavní
styk, položena nebyla.

25. brezna

1926.

to a sní to, je spokojen, neco za to má. Ale za penezi,
kter)'mi byl clovek nucen platit po prvním úcty, ohlíží
se sice s mravním ulehcením, ale smutne, nac si to zapírat, smutne. Co je pryc, to je weg, minulost je ne·
plodná. Tak asi je starému cloveku, když prehlíží žÍvot za sebou ztrávený v marné ctnosti.
Úcty mají rl'tzné tvárnosti. Vecné papírky za uhlí,
na to se zvykne, jako chromý na kratší nohu. Úcet
za elektriku, to je jako mesícní churavost. (;inže jako
.zatmení slunce podle prognósy. Úcet od pojištovny, to
je jako krivka, a úcet od švadleny jako trest za viny.
na které se už zapomnelo, už dávno clovek ty plody
hríchu adoptoval. Jeden Anglican spá~haJ sebevraždu,
když spocítal, kolik musí každý den znovu a znovu zapínat knoflíkll. Mne se zdá, že kdo by mel sklon, videt
život bez nadeje a východu, že to má vteleno v poštO\"
ní složenku. Pošta je z radostí života, ale jenom bílé
dopisy. Jak je to barevné, to nic není, to není pravá
pošta. Zelené nebo hnedé obálky (vidí te je pred sebou)
z fórove tenkého, nápadne hladkého a zárovei'í chlupalvI. PujmGllO'l'á-H ennerová:
tícího se papíru, který pripomíná piják, pisárnu, úrad,
Prvního.
kancelár a obálky s celuloidov)'mi ok)'nky, to je všechno ne[}rátelskJé, to je abstraktní moc z venku, která
Státní zamestnanec. kter)' prvního roznasl peníze,
se vám porád plete do života. Složenka, to je jako by
vchází s hlucn)'m optimismem cloveka. kterS' je všude
vám Fosílali vypli10vat prihlášku, že jste pesimista. 1'\a
rád viden. Má hezké zamestnání, jako' strS'cek z Dickense. 1 á o moc hezcí zamestnání. než zrízenec e1ek- mou duši, první hnutí je, házet to do koše. Však ono
se to prihlásí. Však ono se to vymst'í.
trick~Th podniku, než zrízenec mesta Prahy. než zríDruhé, už osudné datum, j-e desátého. Desátého je
zenec nemocenské pokladny, než zrízenec mestské poorientacní l)od, který má neco hastrošovitého svou nejištovny, než zrízenec od magistrátu ci od berního úrauveritelností. Tak dávno, dávno, dávno je od prvního,
du, když vnikají do domácností. Já 'chápu, že Alarich
a
prece to ješte není pl'tl mesí,ce. (Jsou divné veci, jak
dal popraviti posly, kterí mu prinesli špatnou zprávu.
cas se smrštuje a natahuj'C. Verte mi to nebo ne, ale
Pan Svoboda je jedin~' clovek. kterí prichází úredne
šestnáctého je k minulému prvnímu mín dávno, než
a pres to je sympatick~r. Odloží bourku nebo panama
desátého.)
Každ~', kdo bere mesí'C11íplat, mne potvrdí,
podle sezóny a vyplní celou místnost
rozepiatým
že kdyby každého desátého bylo prvního, pak by to
sncJ11líkem a širok)'mi pohyby, jako by mel dvacet
bylo dobré.
rukou a padesát kapes. Konstatujete v duchu pokaždé
Desátého je križovatka, a dvacátého sráz. To už je
s vcli'.:ou skromností, že slávu takového vjezdu si ta
datum
vubec katastrofálního dosahu. ale jako pri všech
sum'l ani nezaslouží. To on vycítí a pozvedne vás
katastrofách, nejak se to skoncí. To už se sypou kak sobe: »Ti nám to zase provedli, ti páni shora,« rekne s hodrostí spojence. Protežuje vás s blahovulí, po- mínky, drobí pllda pod nohama, kus skály se utrhne
í s vámi a letíte dolll se zavren~'ma ocima a nechcete
rodní báby; každým dechem a každým svraštením cela
vysakuj'e z neho jakéksi hluboké pochopení všech lid- vedet, kam, a nakonec dopadnete jako kocka na všecky
ctyri; od dvacátého zacínají predzvesti mravního v)'sk)'ch vecí. jako by ríkal: »N estydte se, mladá paní,
znaJilU prvního z obrácené strany a opatrují dve lstivé
bratre. jsme oha lidé smrtelní.« A vypocítává ln stul
príjemnosti života, zálohu a úver. Kdyby byl clovek
peníze s chutným elánem odborníka a tllCn)'m hlasem
založen filosoficky jako Enšpígl, prvního by plakal a
demokratického poctivce; dává sí zvlúšt záležet na hadesátého by se smál.
lérí::h, jako na dukazu presnosti a tecce sumy. PadeS penezi je to jako se zdravím. Zdravý clovek necítí
áti, dvaceti, deseti a petihalíre jsou vS'sledek nrocentních srážek na pensijní fond, starobní pojištení, dan
se zdráv, jednoduše se necítí a to je práve zdraví. Cítit se zacne teprve, když mu neco je. Myslíte, že boz príjmu atd., ale radeji na to nemyslit, bez papírku
pana Svobody bys,t,eto do smrti nevypocítali, Kdybyste
hatí cítí peníze jako moc a vychloubají se tím? Ani je
nenapadne. To se jenom tem druhým zdá. U lidí, kterí
meli, na príklad, dostat 1700, vyjde to jaksi na 1666 Kc
66 h :J je to, jako by vám zárov,ens penezi posílali najsou zvyklí mít naprosto dost penez, jsou peníze klid
a neodvislost jako neco, z ceho se vychází a nac se neucení, že život není jen tak, že máte brát život vážne,
že yá:n se to rekne, ale že to muselo projít mnoha
myslí. (Tím nemíním rozhazovacnost. Lidé s velk)'m
mozky a lrnolla prihrádkami, aby se toho docíliló, aby
kapitálem nevyhazu jí. Mají jen vyšší hranici požadavto ne]>yl hladkS', ale složit~, obnos, že soukromá osoba
Hl a mají velk)- smysl pro rovnováhu.) Takoví bohatí,
z tech »VVer nie sein Brol in Tranen aB«, mají neco
o tO:ll nemá zdání a abysk vždycky byli pametlivi
,toho, že »'chléb jako popel chutná«.
obluzeného mimo dobré a zlé: mají pred sebou celý
První vážné datum, kdo by to byl rekl, je tretího.
svet a spotrebovávají ho a zároven o nicem nevedí.
Staré rohádky, že peníze nedelají štestí, to je svatá
o je jako porelecní streda po prvním, ale vyskytuje
"e každ)T mesíc, Tretího clovek shledá, že prvního m{l pravda. Ale peníze škodí na duši, když nejsou. Peníze
nedodávají tak sebevedomí, jako nemít dost penez auto"píš význam mravní opory, asi jako když se v'Olá intermaticky zvenku stlacuje sebevedomí a vnuká pocit
nista. Prvního a internista mají to spolecné, že uklidí, ale neuzJra ví; že není videt radikálních vý'Sledkll. ménecennos,ti. Videli jste všichni ruzné lidi v kráme
KdyŽ! si clovek koupí dva párky a housku a zaplatí za
nakupovat za stejné peníze stejné zboží, na príklad bo-
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úsilí a až když vstoupil do "Mánesa«, jeden obraz, to prece na
systému nic nemení. Podepsal
se asi p. Spála na to, co mu
k podepsání bylo predloženo,
z premíry dobroty srdce a pro
dobrou vuli, a lze duvodne pochybovati
o tom, že by se cítil
osobne uražen. Na protestu jsou podepsáni dále ješte dva, tri
umelci, kterým také nemuže býti predhazováno,
že by z blízkosti Moderní galerie k "Mánesu« brali nepatricný
zisk. Proto
at se skrabe jen ten, koho svrbí, a ne ten, jehož souseda svrbí.
Mezi špatné vtipy patrí, jestliže malír, kterÝ po nekolik let
rozdeloval svuj cas rovnomerne
mezi malování a nadávání na
stranické
hospodareni
"Mánesa«
v Moderní galerii a který,
vstoupiv do "Mánesa«, uprímne na všechny
strany sdeloval,
že tam jde proto, "protože
by mi jinak Galerie nekoupila«,
jestliže ten malír nyní také podpisuje protest "Mánesa« v té
veci. Takové podpisy opravdu nemají žádnou váhu.
Chcete ode mne, abych uvedl presne všechna fakt a nepatricného spojení jednotlivých
clenu "Mánesa«, a abych vyjmenoval všechny umelce nebo všechna díla, která do sbírek Moderní galerie nebyla prijata proto, že nepocházela
od clen·
"Mánesa«. Chcete zejména vedeti, kterí clenové »Má~<
prodávali Moderní galerii obrazy
cizích malíru. Vážení pánové,
nrhrejme si na schovávanou.
Uvedu vše, co je verejne známo,
a už to stací k tomu, aby bylo možno utvoriti si úsudek. Ale
Vy dobre víte, že práve dostati presná a úplná fakta je nejtežší, a sice z toho duvodu, že nejste ochotni je vydat. Postarejte se o to, aby Moderní galerie vydala prehledný a ú p I n Ý
seznam del jednotlivých
umelcú, která jsou v jejím majetku,
s presným oznacením, kdy, o d k o h o a z a c byla koupena.
My k tomu pripíšeme jen, kdo je z "Mánesa« a kdo ne, secteme pocet del, koupených
od Vás, a srovnáme
s poctem del
koupených
od
jiných,
porovnáme
obnos,
který
dostali
clenové
poved výboru spolku
umelcu
"Mánesa«, s obnosem, který dostali neclenové, spocítáme, kolik
"Manes".
dostali prímo clenové kuratoria Moderní galerie a vypocítáme,
Vážení pánové,
kolik provise dostal z koupí "Mánes« a kolik ostatní spolky svém dopise uverejneném v 10. císle "Prítomnosti«,
v nemž
a vec bude hotova. Racte tedy pusobit na kuratorium,
aby
ujete na clánek "Komu patrí Maderní galerie?«,
obracíte
vydalo takový
úplný seznam. Dnes obycejný
smrtelník
nae svými otázkami osobne na mne, ac nebyl jsem to práve
prosto nemuže vedeti, kolik prací na pr. od p. T. f. S. se
kdo hnul touto otázkou. Ale chcete patrne míti nekoho, na
skrývá v hlubinách galerie nebo kolik tisíc dostal p. V. B. za
m byste se mohli domáhati satisfakce
"všemi cestami
a
poslední obraz. Dokud toto neudeláte, musí nám staciti k pomi prostredky«. Budiž. Jsa tázán, budu odpovídat.
souzení veci, které jsou celkem všeobecne známé. A už ty doPlšete: "Oznamujeme Vám, že podepsaný výbor cítí se osobcela jasne a bez možnosti vytácek ukazwjí, že 1 .v galerii jsou
uražen a jest presvedcen, že celý spolek Mánes byl tím
nfrpadne velkým poctem del zastoupeni
umelci, kterým v pomeru
nkem napaden«. Bylo by mi líto, kdyby opravdu
všichni
k jiným, stejne nebo lépe kvalifikovaným,
ale k "Mánesu« necpsanÍ pánové cítili se osobne uraženi. V clánku "Komu
pridruženým
umelcum dostalo se výhod patrne proto, že jsou
trí Moderní galerie?« stala se ta formální chyba, Že se pocleny spolecnosti, která ovládá" Mánes« i Moderní galerii; 2. poUa rozhodující cást za celek a že se mluvilo o "Mánesu«,
kud je v Moderní galerii nekolika málo obrazy zastoupena skue, jak dobre upozornil v posledním císle "Prítomnosti«
retecne moderna, .ide takrka výhradne o príslušníky spolku "Máktor »Veraikonu« p. Pacovský,
melo se mluviti o "dobre
nes«. Cili naopak: umelci, kterí programove
nebo spolecensky
mé mánesáeké kliee«, která celý spolek ovládá.
Clenové
stojí mimo tento spolek, jsou bud úplne opomenuti nebo odánesa« ve své naprosté vetšine opravdu nemohou býti vibýváni "jen tak, aby se nereklo« zakoupením
nejaké kresby
Di z toho, že by je Moderní
galerie nepatricným
zpusobem
nebo grafiky. Následkem
toho ovšem je, že Moderní galerie
orisovala. Clenem "Mánesa« je, na príklad, i p. VI. rIofman,
nepodává
objektivního
a úplného obrazu moderní tvorby. To
tomu .ovšem nejen že se nedarí dostati se do Moderní gavšak práve má býti jejím úkolem. Výbor "Mánesa«
se ptá,
ie, ale ani na výstavy "Mánesa« nebo do "Volných smeru«,
kdy se stalo, že od starších, nežijících již malíru ceských kouje vládnouCÍ skupinou odstrkován
i tam, kde jde o prehled
pila Moderní galerie obrazy z rukou clenu "Mánesa«. Tehdy,
adelnÍ výtvarné práce, tedy v oboru, kde jeho prvenství
a
vážený výbore, když clen Mánesa a zároveií clen kuratoria
znam sotva muže kýmkoliv objektivním býti popírán; mimo
galerie prodá galerii obraz, který pred tím koupil od vdovy po
podarilo se téže skupine jaksi vyhladit
se sveta i vzpoumelci v dobe, kdy to mohlo uciniti kuratorium
samo prímo.
ku, že Hofman je architekt. Naším clánkem tedy jiste nebyli
Také tehdy, když z posmrtné výstavy
ceského malíre koupí
en' takoví clenové "Mánesa« jako je on. Rozhodne nezakuratorium,
v ncmž sedí prevážná
vetšina clenu "Mánesa«,
JcI také nik~o dotknouti
se na pr. p. Václava Spály, jehož
dva obrazy, z nichž jeden byl majetkem vdovy a druhý majet~ na prohlášení nám zaslaném cteme jen s jistým údivem.
kem clena "Mánesa«. Jak se dovídám, vdova obraz dosud má,
c prece práve p. Spála, jenž byl pri nákupech
pro Mokdežto je velmi pravdepodobno,
že clen "Mánesa« už nikoliv.
y,alerii tak dlouho dusledne ignorován a jehož prípad byl
Ale otázku na svou odpoved si muže "Mánes« v plném rozsahu
~ým príkladem kriklavé
nespravedlivosti
a stranickosti.
opatriti sám, polme-li proste kuratorium
galerie, aby vydalo
uJila-1i nyní Moderní galerie od neho konecne, po tolikerém
seznam, od koho co koupilo. V této souvislosti sem patrí, že

Jak ten, pro koho koupit pár bot je ústrední
vec a
do rozpoctu, je skromný, rozpacitý, skoro proviustupuje a ceká a témer se omlouvá prodavacce,
ten, pro koho je to samozrejmá
potreba a samojmá úhrada, je voln)', a oba za to platí stejné peníze.
vude ve všem v živote každého cloveka je taková
orovná hranice, neviditelná a ruzná podle lidí, pojejich schopností a nároku, ale je: když je clovek
'metr nad, rídí, když je clovek milimetr
pod, je
n. Nekdo zustává celý život približne
stejne pod,
do celý život približne stejne nad, u nekoho se to
Jdá a skáce. Když jde o peníze, ríká se tomu životúrovei1. Jak se žije nad životní úroven, je se pod,
umer dnes žije nad životní úroven. Šetrilo se pred
ou a šetrit se musí po válce, ale predválecnÍ
lidé
ili víc v šetrení, a poválecní lidé verí víc ve vydeí. Pred válkou byl smer mírnit a zdržovat,
a po
ce je smer dohánet.
Pred
válkou
šetrnost
byla
ost s v)'sledky; po válce šetrnost je donucení, které
me dohání predpoklady, a musí se pritápet odjinud.
• jsou dnes energictejší, v)'konnejší na venek v rozí, rozhazovacnejší a uprímnejší
ve své chuti žít;
ve byl prumer jaksi latentne
cinný,
ukáznenejší
odríkání a pohodlnejší dohromady;
dneska je kommovane uštvaný.

Dopisy

výtvarných
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je otázkou jisté svedomitosti
a taktu, aby v kuratoriu
nezasedali umelci, kterí jako clenové kuratoria
kupují obrazy, rekneme ceské tradice, od obchodníl\lj,
s nimiž jinak jsou sami
v cilém obchodním spojení.
Okolnosti, které svedcí o tom, že spolek "Mánes« požívá
zvláštních výhod v kuratoriu,
jsou tak známé, že se divím,
proc jsem na to tázán práve já, když už o tom si povídají
vrabci po strechách.
Tak jsou zde na pr. výstavy.
Porádá-Ii
výstavu "Mánes«, dostaví se kuratorium
co nejdríve. Vybrané
obrazy nebo sochy pro Galerii jsou zakoupeny
ihned a jako
"zakoupené pro Moderní Galerii« oznaceny, což pro umelce a
"Mánesa« znamená i dobrou reklamu. Jinak·u výstav ostatních.
Kuratorium prijde casto i v poslední chvíli a vyžádá si pak p o
díla plenární schuzi. Ve vetv Ý s t a v e predložení nekterého
šine prípadu stalo se zvyklostí,
že Galerie dílo zase umelci
pekne vrátí, kterážto hra se u nekoho opakuje i nekolikráte.
Nekteré zvlášt kriklavé prípady toho druhu, kdy umelci byli
tímto jednáním i hmotne poškozeni, staly se i predmetem
akce
Syndikátu výtvarných
umelcu a byly glossovány
r v denním
tisku. Jetu celá rada triku: tak prijde kuratorium
na výstavu
a chce mermomocí
zakoupiti práve ty obrazy, které už jsou
oznaceny jako soukromý
majetek a které malír prirozene
nemuže prodati. Nabízí-Ii jiné, je odmítnut. To jiste není práve
dustojný zpusob.
Výstižným
príkladem
blahovule
kuratoria
k "Mánesu«,
o které prejete si slyšeti, je prípad koupe z pozustalosti
M. Pirnera, vystavené
"Mánesem«.
Byl mi dodán citát z "Volných
smeru« (roc. XXIII., str. 99.), kde ve výkazu nákupu pro Moderní galerii cteme: "M. P i r n e r, 27 o I e j o v Ý c h obr a z 11,
285 k r e s e b, c y k I u s ct r n á cti
p a s tel u«. Zde sotva
který z kritiku a umeleckých
historiku, pridružených
k "Mánesu«, o'dváží se tvrditi, že pri tak 'obrovské
koupi rozhodovala jen otázka kvality nebo historického
výZnamu umelce pro
ceské umení. Zde nesporne zisk financní a procenta z prodaných del prevážily zisk umelecký.
Nezdá se Vám, pánové, že
byste byli bývali daleko, daleko kritictejší,
kdyby procenta
z Pirnerovy
výstavy
byla brala na pr. Jednota vS'tvarnýclí
umelcu, pro niž by se bylo porádání této výstavy
jiste spíše
hodilo? Je známo, že posmrtná výstava Pirnerova
prinesla tak
smutná rozcarování
a zklamání, jakého je málo príkladu. Kolik
z tech zakoupených
Pirnerových
del Galerie opravdu odváží
se vystaviti?
Když se už mluví o procentech,
sluší promluviti
i o výstave francouzského
umení z roku 1923. Stát hradil veškeré výlohy, spojené s totJoto výstavou;
spolek "Mánes« nehradil nic, propujcil jen firmu, bez níž by se ta výstava konec
koncu také byla obešla; za to dostal "Mánes« ne pouze vstupné, ale ovšem i procenta
z prodeje pro Galerii. Ta procenta
delala tenkrát na 400.000 Kc. A zac?
Když v "Prítomnosti«
vyšel clánek "Komu patrí Moderní galerie?«, tu prišli ke mne známí a rekli, že ted teprve uvidím,
co "Mánes« dovede, a ujistili mne, že mi bude posláno ohražení, ve kterém bude receno, že "Mánes« se nikdy nerídil nicím jiným než kvalitou. To jest - pravilí známí - už jejich
methoda; kvalitou se porád ohánejí, í tam, kde jde o buh ví
co. Na to, co "Mánes« dovede, jsem teprve zvedav, ale ta
kvalita presne podle proroctví
už príšla, vážení pánové, ve
Vašem dopíse, kde píšete: "Spolek Má nes vždy považoval
za svou povinnost hájití zájmu umení, to jest kvality, proti komukoliv.« Odpustte,
musím-li ríci, že tento Váš názor není
sdílen všeobecne, a že toto odvolávání
se na kvalitu není tak
zcela sugestivní, jak se snad domníváte.
Kritika Vám predhazuje práve, že více než kvality dbáte solidarity.
Není jiste
otázkou kvality, kupí-Ii se v Moderní galerii bez konce díla
p. M. Š. Rovnež není otázkou kvality, mají-Ii do Galerie perŠ.; zde lze se vážne
manentne volný prístup obrazy p. T.

f.

obávati, že tento seriál bude hromaden bez konce. Rovnež
bylo možno poctive nahlédnouti,
že i krajinárská produkce ci
nu "Mánesa«, která se opakuje, je v Moderní galerii už
cetne zastoupena,
že by si budoucnost i z poloviny mohla a
uciniti úsudek, a že tedy další hromadení už opravdu není
doucÍ. Jsou umelci "Mánesa«, kterí, pokud obrazu se týká, jsa
v galerii zastoupeni
po desítkách, pokud pak grafik, hned PO
stech. Naproti této hojnosti je treba uvésti celou jednu gen
raci, která v Galerii zastoupena
není, a jestliže, tedy po jed·
nom obrázku. To jsou fakta. Je-Ii výbor "Mánesa« toho názoru,
že z toho nelze usuzovati na nejaká zvláštní spojení »Mánesa
s Moderní galerií, pak je ve svém názoru osamocen. Na
jiného mužeme z toho usuzovati?
Generaci, o které mluvlm,
tvorí nejpozoruhodnejší
zjevy soucasné ceské modemy, umelci
dnes 30-40
letí. Tato generace,
sdružená v Tvrdošíjných a
Umelecké
besede, je predstavována
jmény: Kubišta (mrtev),
Marvánek
(mrtev), Jos. Capek, filla, VI. liofman, Kremlicka,
Špála, Zrzavý, Bohácek, Rabas, Rada, Sedlácek. Vážení pA
nové, nikoho nepresvedcíte,
že je správno a že je nestranné,
obrátila-Ii se Moderní galerie k temto umelcum tak zády. jak
práve se obrátila. Nevím, odváží-Ii se i nekdo z Vás ríci otev·
rene, že tato generace
byla zanedbávána
z duvodu kvality.
Také by nemelo mnoho smyslu, kdyste uvedli, že to je vec
kuratoria.
Je prece všeobecne
známo, kdo je toto kuratorium
a kdo v nem rozhoduje.
Je i známo, jak peclive po stránce
osobní se toto kuratorium vždy doplnuje. Kuratorium ovšem sl
pospíší jmenovati
fillu nebo Špálu, kterí konec koncu se do
galeríe prece dostali. Ale to by spíše svedcilo pro tvrzení clán·
ku "Komu patrí Moderní galerie ?«, nebot oba se tam dostali,
až když se spolkove priorganisovali
k "Mánesu«. Tvrdili, že
jest hájením kvality, zabranuje-Ii
se do Moderní galerie vstup
Kremlickovi, Zrzavému,
Capkovi atd., když v ní už je buh vf
kolikátá vec od T. f. Š., je ponekud smelé.
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Nesouhlasí-Ii
vážený výbor "Mánesa« s temito názory, ie
povinnen fakta, jež jsem uvedl, vysvetliti jinak. Pokud se týká
nejaké té satisfakce, které se hodláte domáhati "všemi cestami
a všemi prostredky«,
tu musím bohužel prohlásiti, že nemohu
dáti žádné takové satisfakce.
V tom, o cem zde ylo psáno,
satisfakce
by nebyla na míste, ponevadž by zakrývala prav$'
stav veci.
Nejde o neplodné hádky, ale o to, aby Moderní galerie byla
tím, cím býti má: ústavem, který nestranne podává obraz sou·
casného výtvarného
snažení ceského. Tím dnes nenÍ. Velmi sl
vážím díla nekterých clenu "Mánesa«. Ale úcta k dílu umelcovu neznamená ješte, že ho máme poslušne sledovati i tam, kde
se ocitá na cestách pouhého spolkarení.
Jsem,

vážení

pánové,

Váš
Ferd.

Peroutka.

Kriví svedci pred našimi soudci.
I.

Pane

redaktore!

Prof. Dr. Tom s a predešel mne svou odpovedí na Drábkuv
clánek. Má v podstate ve všem, co Drábkovi vytýká, pravdu,
cbzvlášte
co do poctu krivých, totiž v é do men e spr á v·
n Ý c h výpovedí.
Znám vec se všech stran a hodne zblízka
proto, že jsem byl nekolik let vyšetrujícím
soudcem, pak ní·
vladním, a co referent trestní ve vídensk~rn
zdejším ministerstvu spravedlnosti
procetl jsem tisíce trestních spisu. Nekdy
jsem i obhajoval.
Mám instinkt pro to, kde je svedectví podezrelé z vedomé nepravdivostí.
Nikdy však nehádal bych ani
zdaleka na 50, nerku-Ii na 800/0' vedome krivých svedectví, nechtel bych tvrditi, že jich je i jen 5%\. Považte, že i tu by ještl!
každý dvacátý
svedek svedcil vedome nepravdu! Že válecn'
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setrela i s prísahy s~edecké a výpovedi soudní mnoho
átnosti a vážnosti a zpusobila, že lidé bérou svedectví na
u váhu, jest bohužel pravda, ale tak daleko veci prec jen
llspely.Považte ty miliony svedeckých výpovedí v našem
složených a tvrdte, že jich na 100 bylo 50-80 vedome
avdivých! Jiste ne; opakuji, že podle mého soudu ani ne
ze sta. Ani tenkráte, když vezmu za to, že Drábek smísil
vedi vedome nepravdivé a výpovedi bez úmyslu nesprávnepocítámani s 80, ba ani s 50'}""'.
01. Dr. Tomsa hledá znacnou cást viny prece jen velkého
žství nepravdivých svedeckÝch výpovedí na soudcích prože nejsou školeni v psychologii. Má pravdu, že znalósti
ch soudcu v tomto oboru mohly by býti lepší. Té potrebné
rie nenívšak mnoho a její sebe vetší zvýšení nemuže snípodstatne ani pocet nevedornÝch nesprávných výpovedí,
ti vedome krivým výpovedím pak nepomohlo by zvýšení
retickÝchvedomostí soudcu vubec.
aždý soudce, jenž vyslýchá, musí míti dostatecnou znalost
aby svou methodu výslechovou mohl prizpusobiti duševvlastnostemvyslýchaného. To jest asi ta psychologie Toma. Jest nesporno, že se tomu ve školách a z knih nenaucí.
t to dar boží, který se ovšem zdokonaluje poznatky jinými
enými,se kterými nás seznamují psychologové na studiích
literature. Ale jak ríkám, kdo pro to nemá talentu, ~
cholog a žádná kniha jej k tomu zpusobilým neucinÍ. Talent
mají casto lidé velice mladí a schází naproti tomu i soudstarým. Souvisí to se schopností pozorovatelskou. tnavní
tredek stlaciti pocet obojích nesprávných výpovedí jest,
vyslýchající soudci na svuj úkol stacili a aby se mu s ceúsilím venovali. Jest predevším nutno vybírati za soudce,
mají vyslýchati, zejména za soudce vyšetrující, pred nimiž
nejvetší pocet výslechu koná a od jejichž dovednosti závisí
vne vybudování spolehlivých procesních základu dalšího
enl, osoby bystré, které nad to musí se, než k výslechu pripují, s látkou a zákonem, jehož jest užíti, peclive obeznáItl. Ideál by byl, kdyby proti hodne rafinovanému obvinenéu nebo svedku stál vždy ješte chytrejší soudce. Jiste, že toho
fiiti nelze, ale aspon toho nutno se vystríhati, aby výslechy
li povereni lidé, jichž menší kapacita, nezkušenost nebo neeznámenost s rozhodnými okolnostmí
jest vyslýchanému
ejmá pri první otázce. Obvinení a svedci mají také své psyologické znalosti, starí krímínálníci obzvlášte velké, a jak
kový obvinenÝ nebo svedek, jenž odhodlán jest po prípade
krive svedciti, pozná, že má co ciniti se soudcem nezpusobi, povrchním nebo ne dosti pripraveným, zarídí se podle
ho. zamlcí pravdu, zkroutí jí a vypoví nepravdu. Ti svedc\
• již mají úmysl svedciti správne, u nichž však pro jich
ádl, vady duševní, nezpusobilost správného myšlení nebo
'adrování toho, co si myslí a pod., jest nebezpecí nesprávn'é
vedi, vypoví jiste nesprávne, nevede-Ii je dobrý a povinsti svých dbalý soudce.
Proto všude pryc s nešvarem dáti za vyšetrujícího soudce
hokoli, ba jak nekde se delo, práve ty nejslabší soudce.
tno ustanoviti všude soudce horejších vlastností, aby nebyli
smích vyslýchaným a na prekážku zjištení skutecné prav. Neváhal bych ani jíti tak daleko, aby u nejvetších soudu
en nebo dva zvlášte vynikající vyšetrující soudci byli poháni stále v této funkci, (ovšem bez újmy postupu), tak aby
nejvetší dareba našel ješte soudce, který by byl s to jej
vedciti, a sebe složitejší prípad soudce, jenž by jej rozluštil.
jsme meli prípady takových soudcu ponechaných po celá
ItiletÍ ve funkci vyšetrujícího soudce (v Praze Kursch) a
edcily se.
Jsem presvedcen, že k mnohému vedome krívému svedectví
byl by se vyslýchaný odvážil, kdyby byl mel pred sebou
sobilého a rádne si vedoucího vyšetrujícího soudce, a že
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také velký pocet výpovedí neúmyslne složenÝch nesprávne by
byl znacne menší, kdyby vyslýchaného byl vedl pri výslechu
soudce ve všech smerech plne vyhovující. Tísen justicní správy co do personálu a pretížení soudu jsou zde jen do jisté míry
omluvou výberu ne vždy vyhovujícího.
Aby konecne i po stránce represivní bylo energicky pusobeno proti krivým svedectvím, jest podle mého názoru nezbytno, aby soudy svou dosti znacnou shovívavost pri trestání
techto podvodu zmenily, a zejména tam, kde svedceno lžive ze
zištnosti anebo kde šlo o velmi závažnou vec, které snažil se
svedek nepravdivou výpovedí dáti nespravedlivý obrat, byly
vymerovány tresty mnohem prísnejší než dosud. Prísné stanovisko k žádostem takových odsouzencu za prominutí trestu milostí jest pak jen dusledným doplnením celého boje proti tomuto marení spravedlivého výkonu soudnictví.
Dr. Emerich Polák.

II.
Pane redaktore!
Dodatkem k mému clánku v 7. císle "Prítomnostk.:-P-Ok.u.d....je mi známo, reagovaly nan "Lidové Listy« a "Právo Lidu«,
nezustal tedy pouhým suchým pojednáním, cehož jsem se obával, a hlavního úcelu, 1. j. upozorniti na nebezpecí, clánek
dosáhl. Bohužel zmínené glossy nesou príliš pecet stranickou,
než aby bylo možno vzíti je za podklad objektivní diskuse.
Jinak se vec má ovšem s odpovedí prof. dra Tomsy v cís. 10.
"Prítomnosti«. Považuji za svoji povinnost na kritiku z pera
tak povolaného podati nekolik vysvetlení a poznámek:
1. Píšete, pane profesore, že uprílišnuji. Dukazem toho je
Vám mnou uvádený fakt, že znám radu advokátu a soudcu,
kterí tvrdí, že 50-800/0 složených soudních svedectví je krivých, kterážto císla prohlašujete za premrštená a vzatá ze
vzduchu. Jedná-Ii se pouze o ta císla, souhlasím úplne. Vždyt
hned v následující vete pripustil jsem, že o tomto percentuelním odhadu lze vésti diskusi. Císla uvedl jsem pouze jako
ilustraci názoru, panujících mezi praktickými právníky.
To
však, myslím, nikterak neseslabuje fakt, že se pred našimi soudy dnes lže daleko více než dríve, což v podstate sám, jak
z clánku patrno, nepopíráte, trebas jinak uvádíte, že "dnes
justice, až na jisté výminky, neztratila na svém respektu«. Pri
tom ovšem podotýkám, že v ten "strašný« pocet zahrnuji i prípady rekl bych bežných, ale prece jen krivých svedectví, které
nikoho nenapadne stíhati, a ne tedy snad jen prípady vyloženého podvodu. Príkladem uvádím treba vývodní svedky, kterí
pod prísahou absolutne vyloucí možnost, že byl pronešen urcitý výrok, prokázaný již radou jiných svedku a p. ,)1 ;
2. Pripouštím, že jsem snad ve svém clánku necinil právnicky presného rozdílu mezi nepravdivými svedectvími dolosními (krivé prísahy ve vlastním slova smyslu) a prípady ostatními. Clánek však nemel úcelu prísne vedeckého. Pripomínám
však dodatecne, že jsem mel na mysli pouze prípady prvé.
Trochu neprávnicky však vzato, myslím, i mezi temito úmyslnými prípady nutno lišiti pro náš úcel znacné odstíny a to od
vyloženého zlocinu § 199. 1. z. až do prípadu pouhého lajdáctví,
tedy prípadu, možno-li tak ríci, spíše kulposních. Jsem si ovšem
plne vedom, že podobné rozlišování mohlo by mne privésti do
konfliktu s panující trestneprávní naukou o zlém úmyslu, a
nedbalosti a opakuji znovu, že podobné trídení ciním jen pro
náš úcel ciste praktický. Ze stejných di'lvodu bylo by pak
dlužno zabývati se blíže mot i v e m každé nepravdivé :výpovedi: krivé svedectví za úplatu, ze sympatie nebo antipatie
k jedné ze stran, ze subjektivního presvedcení o právu nebo
vine a nevine toho neb onoho - tedy dobrý úmysl »napomáhati« spravedlnosti, z nechuti jíti vubec svedciti k soudu, nebo
z touhy neznepráteliti si žádnou ze stran a j. v. (tedy na pr.
pouhé »já nic nevím, nic jsem neslyšel a nevidel« ap.).
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Vrele souhlasím s požadavkem
zduraznení
soudní psychologie mezi právnickými
doktrinami.
Tech pár nepovinných
hodin u prof. tleverocha
bylo sice velmi cenných pro praksi,
avšak naprosto nedostacujících.
3. Své zkušenosti jsem získal jak v Praze tak na venkove.
Vzpomínám z rady jiných na zvlášte odporný prípad u venkovského soudu, kde šesticlenná
rodina prísežne potvrdila, že
otec ztrávil celé nedelní odpoledne doma ve vcelíne, zatím co
rada jiných svedku, cizích, urcite prohlásila, že celé odpoledne
ztrávil v hospode na pouti ve vsi, nekolik hodin vzdálené, aniž
se nekdo zvlášte nad tím pozastavoval
a aniž by byl soud
postoupil vec státnímu zastupitelství.
Prípad ten nebyl ostatne
nejak obzvlášte výjimecným.
Z toho plyne, že nesevšeobecnuji snad pomery u urcitých soudu (snad na perifedi, prumysl.
stredisk a pJ.
4. Obáváte se, pane profesore, že by mnou navrhované
rozšírení disciplinárního práva soudcovského
i na svedky nepresne
vypovídající,
vykrucující
se a p. mohlo se státi nebezpecným
v rukou psychologicky
nezkušeného
soudce. Obavy tyto pro
praksi nesdílím. Alespon zkušenosti získané s platným již právem disciplinárním u soudcu ukazují, že se této nesporne znacné moci nijak nezneužívá,
ba naopak. Nenahlížím také, že by
se dalo tímto zpusobem svedectví vynutiti. Vždyt pokuta stihla
by vždy svedka až p o výpovedi
(pr. svedek prohlašuje nejprve zatvrzele,
že naprosto
niceho neví, avšak pri podrobnejším pro brání veci vyjde na jevo, že ví vše velmi dobre, že
však má zájem na tom, aby nemusil proti nekomu vypovídati.
Daná pokuta nemohla by míti již žádného nepríznivého
vlivu).
Vážnejší, myslím, je námitka,
že by použitím tohoto práva
mohl soudce predstihnouti
svuj konecný výrok a dostati se se
'stranami do konfliktu. Tu nelze než pripojiti se k Vámi kladenému požadavku
dob r é h o soudce. Ostatne je známo, že již
dnes nevhodným
použitím i jiných prostredku,
které zákon
soudci dává, predstihuje se leckdy konecný výrok.
5. Konecne chci se zmíniti o návrhu, o nemž se mi zmínil
známý advokát. Nadhodil otázku, zda by nebylo vhodné, zavésti povinné dotazování
svedku o jejich zachovalosti
a formální právo stran, upozorniti soud na prestálé tresty svedkovy.
Jádro návrhu je jiste dobré. Byl však nadhozen príliš letmo a
, nedávno, než abych se odvážil vysloviti o nem nejaké své závlastní zkušenosti
však vím, že je leckdy
sadní stanovisko.
velmi nepríjemno
poslouchati
výpovedi
individua trestaného
vícekráte pro radu sprostých deliktu, aniž by mel clovek právo
formálne tuto okolnost pred soudem vytknouti.
To tak bylo asi vše na obhajobu mého stanoviska
a zároven
na vysvetlení.
Dr. Drábek.

l

Nové knihy.
Longos: Dafnis a Chloe. Slavný starý román lásky.
Tento
román je nejznámejším
a dnes už asi jedine oblíbeným staroreckým románem. Preložil dr. Rudolf Kuthan. Nákl. Václava
Petra, Praha-Bubenec.
A. P. Šlechta: Ceský pntmyslník
Bedrich Šlechta. K oslave
jeho 70. narozenin.
Otisk z »Rodopisných rozhledu«, díl IV.,
svazek 3: »Potomk'orvé Jana Šlechty ze Všehrd«. Obsah: život
a pusobení Bedricha Šlechty. Prehled všech dosud známých predku Bedricha Šlechty a jeho manželky Zdenky. Nákladem vlastním. Stran 160.
Harvey Fergusson: »J(apitol« (»Capitol Hil1«). Román z washingtonského
života. Preložil
St. V. Klíma.
Obálka Josefa
Capka. Za Kc 36.-. Vydal »Cin«. Tento román amerického
spisovatele je mužne a s dokonalou znalostí veci psaná historie

25. brezna

1926.

života v politických a polopolitických kruzích washingtonských.
Jeto
nemilosrdný
rozbor rozpínavého individualismu,
obratné
chytrosti, vítezící nad svedomím. Ústy jedné z postav podává
Fergusson
nej lepší možnou karakteristiku
své knihy: »Zivot·
ne velký portret demokracie,
jak se projevuje ve své cinn06ti
- vylícení toho velkolepého výbuchu a nicím nerízené lidské
energie, jímž je Washington.
Každá postava je kreslena prímo
podle skutecnosti a každá je typická. Veliký zástup mužu, hra·
j ících hru velkých slov - a pod povrchem této hry se slovy
temné;, hluboko plynoucí proudy vášní, žádostivosti
a závisti,
chamtivosti 'a touhy po moci - vecí to, jež jimi vládnou.« Dílo
poctivého realismu, naplneného duchem odboje prO'ti dravému
materialismu
spolecnosti.
J. L. Fischer: Glossy k c'eské otázce. Obsah: Válecné obrazy.
Otázka na ruby. Dva exkursy o tradici. Vyšlo jako 7. svazek
knihovny okresního
sboru osvetového
ve Kdyni. Za Kc 5.-.
Pametní spis k oslave stých narozenin J. G. Mendela. Shorník.
S podobiznou, SI obrazy v textu, 2 barevnými tabulemi a rodokmeny. Za vrchní redakce prof. dr. Vlad. Ružicky a za spolu·
práce ceských, nemeckých,
anglických,
francouzských
a ame·
rických biologu. Vyšlo jako 3. svazek Eugenické
knihovny.
Publikace tato má uctíti památku stého výrocí narození Jana
Rehore Mendela, rodáka slezského a mnicha augustiniánského
kláštera v Bme, který prv'ý položil základy k vedeckému studiu
dedicnosti. Nákladem Fr. Borového,
Václav Hlavácek:
Liebknecht a lcontremina. Politické drama
z poválecného
Nemecka
z pera socialistického
autora., který
vydal již radu politických
pamHetu. Upravil
Ot. Mrkvicka.
Vydalo družstevní
nakladatelství
»Kniha«, Praha II., Podolská

335. Za Kc 6.-.
Pracovní plán sociální péce o mládež na Morave. Podnety
k diskusi. Napsali prof. dr. Jar. Kallab, Marie Trnková, Karel
Kotek. Z obsahu: Péce o matky, kojence a batolátka. Péce
rodinná. Péce dorostová. Péce 01 mládež abnormální. Základní
potreby sociálne-zdravotní
péce o mládež na Morave. NákJ.
Ceské péce o mládež v Bme.
N. S égur: »Qstrov lásky«. S pravým francouzským espritem
jest v tomto z franctiny
preloženém
románu zobrazen život
osamelého ostrova Pamfilie,
kde panují zcela odlišné zvyky,
rády, mravy a zákony, kde hlavní smysl života se vidí v rozkoši, kde láska a rozkoš jsou spolecny stejne všem, takže není
žá~livosti, nenávisti a tragedií. Román je vyzdoben hojne ilu·
stracemi. Kniha tato vydána jest jako 4. svazek »Knihovny
Švandy Dudáka« a cena její je Kc 12.-. Nákl. F. Topice.
Po·kracování

~

na 3. str. obálky.

~~~.~

Dokonalá zlatá

plnlcipéra
po Kc 110'-, 120'·, 150'-, 160'·,
180'-, 200'- a výše dodává na

šest mesícních splátek
a opravy všech sousrav provádí
Ing. J. PELLER, Praha lil.,
Harrachovo nám. 4/ XIX. S._
o

Úrednfkllm a o"obám v pevném zamé,tnán! zašlu ochotne' nekolik per na Výber,

Nové knihy.
Humoristické povídky.
itech jako druhý svazek »Veselých knih«, jež vyGrafická Dnie v Praze. Sešit a 2'50 Kc.
a úvahy. Almanach, vydaný k jubileu padesátileceskožidovského akademického spolku Kapper
Redigova! dr. Otakar Guth. Mezi prispívateli jsou
ámí a politická jména jako Vojtech Rak:ous, Leda,
j, ministr Lev Winter, Evžen Stern a j. Zajímavé
• z dejin ceskožidovského hnutí. Za Kc 25'-.
" Smolik: Apoštol Petr a primát papežský.
Autor,
ti zbrane k úspešnému boj prctiklerikálnímu,
y této knížce, že nároky rímského biskupa na primát
tvf byly odvozeny z nesprávných výkladu a falšovaentd. Kniha je soucasne historií poCátku krestanství
zápasu v cfrkvi. Nákl. »Volné myšlenky«. Za Kc
lil: Pcšky jako za vozem.

i

Oci a srdce. Knížka veršu. V komisi Václava

ávný požadavek,
Shakespeare

byl preložen

,~-

ne rozmerem originálu se vš'í
eho drasticností a srozumitelnostídeklamovaného slova
byl dokonale

splnen

novým prekladem
tragedie

AMLET
od B. ŠTEPÁNKA.
Krásná

grafická úprava, výborný papír
a levná cena
Kc 10°- za 200 stran!

nakladatelství

FR. BO RO vý

a u všech knihkupcu.

sepíše o našich knihách
Id

J elí71ek: "ZPevy sladké Francie«. Zlatokvetu rada
v Praze 1925. Str. 92
iha 2. Nákladem Fr. Borového
100.-. Obálka a úprava A. Chlebecka.
pevy sladké Francie«, obsahují triatricet ukázek lidového
tví francouzského od patnáctého do osmnáctého století.
e podati obraz tohoto básnictví pokud možno úplný,':;>hrnuje
Jelínek ve své sbírce všechny jeho genry od sklade!:;
epického a baladického zabarvení až po lehké a rozpustilé
a tanecní a vojenské písne. Veden snahou, aby v techto

císlech ozýval se skutecne jen duch ra<;y, jejímž jsou produktem, vyhýbá se zúmyslne písním, jichž autor je znám,
i tehdy, když již dávno zlidovely a staly se obecným majetkem.
Proto také podniká svuj výber tak, aby v nem byly pokud možno
zastoupeny všechny kraje »sladké Francie«, které tímto vzdává
svuj obdivný hold.
Rozumí se samo sebou, že tohoto podniku mohl se odvážiti
jedine clovek, pro nejž duch francouzské reci nemá tajemství
a který krome toho je du'[erne seznámen s Celakovským a
s rytmem, stylem, slovníkem, vazbou a celým tak složitým (byt
zdánlive tak prostým) aparátem lidové písne ceské a hlavne slovenské. Obtíže, které se tu stavely Jelínkovi v cestu, byly tím
znacnejší, že v mnohých císlech opakuje se jediná assonance ve
všech strofách, po prípade i v refrainu. Ale zde více ješte než
ve výboru poesie umelé projevil prekladatel svoji neobycejnou
obratnost a svoje skvelé umení, takže leckdy dostavuje se dojem, jakoby nebeželo vubec o preklad. Míním hlavne básen
"Svatý Mikuláš«, »Pochoden Iásky«, »Vezen«, »Prsteny«, »Zpovedník«, »Markytka«, »Studánka«, »Deset devcátek«, »Martin«,
»Mathurina«. Tak treba »Mathurina«:
»Naše stará Mathurina,
ta umela víno pit!
Napila se tolik vína,
že k ní musel doktor jít.
Povídá jí: »Moje milá,
nepij, chceš-Ii zdráva být.«
- »Odjakživa jsem ho pila,
až do smrti budu pít.
Do sklepa mne pochovejte,
až já tady nebudu,
nohama mne ke zdi dejte,
hlavou k pípe u sudu.
A na hrobe nechci jin~
nežli tato slova mít:
»Tady leží Mathurina,
co umela víno pít.«
Proti literárnímu básnictví antologie »Ze soucasné poesie
francouzské« vynikají tyto lidové zpevy vypiat()u dramaticností,
prirozenou dynamikou, jasnou konkrétností obsahu a kypivou
životností a dokazují opet, jakým bohatým a vydatným zrídlem
mohla by se státi casto prezíraná poesie lidová b2snictví umelému namnoze velmi chudokrevnému a odvozenému. Jest jen
litovati toho, že »Zpevy sladké Francie«, na nichž lze také studovati s úspechem filiace ruzných námetu lidové poesie a to
hlavne pokud se týká námetu baladických, vyšla v poctu pouhých 600 výtisku v exklusivní. bibliofi1ské edici a svou cenou
vymyká se možnostem širšího okruhu Ctenárstva. Snad by nebylo príliš nebezpecné· usporádati také lacinejší lidové vydání.
f. O. Novotný, »Cesta«, 26. 2. 26.
Karel Kálal: Palackého. mladá léta (1798 až 1817). Vydal Fr.
Bor o v Ý v Praze 1925. Cena 48'- Kc, váz. 65'- Kc.
V ladné úprave s nekolika vybrazeními (zvlášte zajímavá je
Kadlíkova olejomalba Palackého z doby jeho príchodu do Prahy
1923) vydal K. Kálal, dobrý znalec a zanícený obdivovatel
života Palackého, roztomilou knihu. Cte se jako román a prece
je to úryvek ze skutecného života, z mládí nejvetšího Cecha
19. století, bezprostredního predchudce Riegrova a Masarykova
v politické koncepci. Kálal známou formou dovedného vyprávece
podává v 21 kapitolách pohled do intimního života mladého Palackého od kolébky až do ženit by, která znamená ovšem mezník
v živote každého cloveka, dvojnásob pro Palackého, který tím
pevne zakotvil a opatril si bezstarostný život;, trebaže se oženil •
z nejryzejší lásky.
Kálal kreslí plasticky kraj, z nehož vyšel slavný Hodslavan,
ukazuje vzrustajícího Palackého jako horlivého studenta, zaníceného prítele, oddaného vychovatele i ucitele a pocátecního pracovníka literárne vedeckého. Z Kálala se dovídá, komu je nepovedom nebo méne znám Palackého klasický Každodenícek,
jak ušlechtilý byl intimní život tohoto muže a z ceho vlastne
vzrostl národu nejvetší dejepisec. a tvurce jeho politického programu. Srdecnou a vroucí knihu lze vítati jen a doporuciti tím
;spíše, že vyšla práve na prahu pu1stoletého výrocí úmrtí Palackého. Nejde jen o »zárivý príklad« studentstvu, o svetlý vzor
k následování, nýbrž o seznání myšlenek, názoru, zpusobu života muže, jenž už pro své ušlechtilé a ryzí myšlenky musil vyspeti v muže, jak se nám jeví na poli vedeckém i politickém.
Zaslouží povšimnutí, že pí. Bráfová-Riegrová opravuje tvrzení
svého strýce Jana Palackého, jakoby domácnost Fr. Palackého
bývala až do smrti ženiny nemeckou.
H. T., Parlament, C. 1. 1926.
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podává práce pouze domácích autoru
ve výberu zvlášte
peclivém.
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