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vetšinou proti cesko-socialistickým návrhum, deje se
tak sotva ~ ~ll\.:?du zásadn~ch. Vec má se tak, že je tež~o vymyshtl neJakou pr0111kavou volební reformu, aby
Nové pokusy s volebním rádem.
JI nebyly zasaženy také nekteré z koalicních stran. Nad
tím si vzdydme každS' koalicní politik.
Maximum,
1.
o
kterém
mohla
koalice
ješte
svorne
mluvit,
bylo ono
ekteré koalicní strany jsou zase pri práci, peclive
dvouprocentní
kvotum,
jak
bylo
navrhováno
loni. To
íce, jak by napravily naše pomery a jak by pri
/))'10 také prijímáno s nadšeným souhlasem koalicními
sebe zvetšily o vlas jeden, o loket jeden. Tentomarxisty i koalicními liberály, koalicními katolíky i
však je mezi reformátory neshoda. Jedni zkoušejí
koalicní.mi
volnomyšlenkári.
Jestliže však nyní »(;eské
í v oposicní taktice, k níž jim dává príležitost
sl?,:o« J.ec~noh? dn~ vyj~drí názor, že by mandáty mely
nická vláda. To se delá tak, že strany docela klidbytl pndelovany Jen tem stranám,
které dosáhnou
bojují dnes proti tomu, co vcera, dokud byly ve
aspoií.
peti
procent
ze
všech
hlasll,
nikdo
se nediv že na
", samy udelaly. Verí-li e, že volic je hloupý'
'cele
národních
demokrat!"1
a
živnostníkú
v;vstane
p, který si nic nepamatuje, je konec koncll možno
.tudu provozovati toto remeslo. A tak vidíme, že smrteln)' pot. Je pochopitelno, že tito dva clenové koalice se vynasnaží zdaleka se vyhnouti této »diktature
a, která pred rokem prohlašovala restrikcní zárepublik)'«, která by jim nešetrne sáhla na hrdlo. Neza podmínku, bez níž nelze usporádati záležitosti
bot pet procent - to je práve to ostrí nože, na nemž
to státu, ohlašuje nyní boj proti nemu. Vidíme, že
Iicní strany se ted rozhorlene ptají, kdb zaj:>latí obe tyto strany s vynaložením všech sil balancují. Je
jen príznacné pro naivnost. s níž se tato debata chvílekll, danou státním zamestnanclllTI pred volbami,
mi
vede, že se ž:ldá od techto stran souhlas k opatrení,
každ~'ví, že smenku platí ten, kdo ji vystavil, a že
které by je mohlo pripra\'it do hrobu. Že klerikálO\'é si
}',tavily koalicní strany. Pozorujeme konecne i to,
nedají koleno ntat pro demokratické zásady, je všenárodní demokracie zacíná statecne bojovat proti
obecne známo. Vystupují-Ii v této episode prá\'e oni
émll ti,kovému zákonu, proti témuž zákonu, jehož
mezi prvními jako obhájci demokraticl<S'ch zásad naší
utecnení dr. Kramár nekolikráte prohlašoval takústavy, je to proto, že se obávají, aby nejaká neopatrza svou osobní zásluhu. Tyto metody ovšem mají
ná
volební reforma neprospela socialistickým stranám
~adu. že je k nim treba hlupákll, kterí se dají nav koalici proti obcanským. Monsignore Šrámek nemá
lt.
mnoho myšlenek, ale má-li jakou, drží se jí pevne.
teskoslMenští socialisté, kterí se vyvíjejí ve stranu
Jeho oblíbenou myšlenkou od voleb bylo, že v koalici se
dúle tím svéráznejší a pozoruhodnejší, pustili se
nyní
musí projevit prevaha obcanského živlu nad soou estou. Oni ze "šech stran nejvíce pocitují, jak
cialistick:)'m. Kdyby se na obzoru ukázala nejaká retno je býti mimo vládu. Nezdržují se tedy opoforma, která by tomu neprekážela, nezaklínali by se
ími gesty a obrátili svoji pozornost radeji k volebklerikálové
ústavou, ale dali by zvonit na všechny hraII rádu, hledajíce, co by se ualo vyzískat na této
ny.
Agrárníkum,
jak známo, nebyl stvoritelem \'ubec
ane. Vycházejí z predpokladu, že pro státotvorné
<lán cit pro jemné odstíny demokratické. Obilní cb
ran)' je pomer pouhé konkurence s ostatními stranastojí jim na žebríku hodnot o mnoho Stupií.ll vS'še než
. málo c!tlstojný a málo vhodnS' a že treba vymysliti
tako"é
nebo onaké zásady volebního rádu. Pokud se
ne nejaké prednostní právo. Zahájili ve všech not)'ká sociálních demokratll, bylo by od nich možno jeách, které mají k disposici, kampai'í pro zmenu vošte nejspíše ocekávati zásadní odpor. Bohužel, vzporniího rádu. Je to kampan více široká než hluboká.
náme, jak loni prohlašovali, že listopadové volby buud nebylo možno presne zjistiti, jaké zmeny si
dou poslední zkouškou se starým volebním rádem a že
tne prejí. tukli na nekolik zpúsoM, ale rychle je
neosvedcí-li se, bude nutno poohlédnouti se po necem
i opustili. (Nekteré z tech zPllSObltnutno hned prejiném. (Mimochodem receno: je ovšem neobycejne težoznaciti jako ostudné.) Barbarskost stylu pana
ko, aby se "o!ební rád osvedcil pred koalicními stranaKahánka, úvodník{lre »(;eského SIO\'a«, a povestná
mi, které si prejí bS·ti vetší než jsou. Také zrcadlo se
e rozumitelnost jeho vyjadrování
velmi prispívají
zrídka osvedcí pred tím. kdo má krivou hubu.) Nytomu, aby celá diskuse byla ponorena do nezretelnonejšísociálne-demokratickS'
odpor proti návrhúm stra. Víme j()I1,že ceskoslovenští socialisté velmi si
ny
pana
Stríbrného
není
asi
zcela prost oportunistijí nejaké zmeny a že naríkají, co nám to roku 1920
ckých zretelll; strana shledává patrne, že souhlas
tropili prepiatí, míry neznající demokrati, kterí des nejakS'mi takovS'mi návrhy by ted špatne slušel k její
náš volební rád. Tento rád prý zdiskreditoval parzachmurené, polooposicní tvári.
nt a privedl stát na pokraj zmatku: je treba zhoMy tedy mnoho ne"eríme tem recem o demokracii,
tí se predsudkLIa silnou rukou obrátiti veci k lepjež nyní pronáší cást koalicních stran. Víme, že za príu; nutno vymysliti takovS' volební rád nebo takovou
hodné situace by takové reci ustaly. Ale chceme býti ke
Iební geometrii, která zajistí státotvorné koalici nakoalicním stranám spravedliví, i kuyž jsme v oposici
stou vetšinu; je treba zríditi »diktaturu republiky«.
proti nim. Spravedlivost jest ovšem obtížná, a o liZnámenaše koalicní strany natolik, abychom vedeli,
Jech, kterí si ji vzali za vodítko, se ríká, že nedovedou
se olizují pri každé zmínce o volební reforme. Také
tokráte by prirozene mely chut. Polemisují-li pres to
k nicemu prilnout. Prehlíží se ovšem, že prilnuli k spra-
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vecllivosti. My chceme tedy objektivne priznat, že situace našeho parlamentu je snad nejobtížnejší v Evrope. Žádný jiný evropský parlament nemusí zápolit s tak
pocetnou oposicí jinonárodní ani s tak pocetnou oposicí
komunistickou.
V žádném jiném evropském parlamente není vetšina tak težko vymenitelna j~ko u nás a
není clo té míry odkázána na ustavicnou spolupráci
stran tak ruznorodých. Všude jinde mohou státotvorné
strany na nejakou dobu odskocit osvežit se do oposice,
aniž by z toho povstala hned krise státní. Smeruje-Ii
oposice v jiných zemích proti režimu, je u nás mnoho
takové oposice, která jde prímo proti státu. Jediná
vetšina, kterou dáme dohromady, nemá imponující prenhu. Je to u nás opravdu jen )}ponekud vetší polovina.« A je nutno, aby v ní u jednoho stolu sedely
strany, které by se k sobe nejradeji obrátily zády. Zejména nesnadno je vládnouti s tak nepatrnou a nejistou
vetšinou, jaká vyšla z posledních voleb. To vše by
svedcilo, že je tu treba nejaké nápravy. Ano, ale jaké
,
?
napravy.
Až dosud se um koalicních stran obracel porád smerem k volebnímu rádu,
a ceskoslovenští socialisté
v tom nyní jen pokracují.
Zacíná se pochybovat
o vhodnosti P9merného zastoupení. Ríká se, že volby
nemají podávat mapku verejného mínení, ale že jejich
úcelem je poskytnouti státu silnou vládu. Zajisté. Ale
demokracie se prece neobejde bez té mapky verejného
mínení. Jen absolutismus muže jí zcela pohrdat. Ostatne, už za IOtlských voleb byla koalicním zasáhnutím
mapka verejného mínení znacne korigována. Zmizelo
s ní na pr. 100.000 hlasLt, o které byla pripravena národní strana práce tím, že koalice ctrnáct dní pred
volbami roztrhla Velkou Prahu na dva kusy a každý
ten kus pridelila do jiné župy. ;.\fluvilo se tehdy o nebezpecí malých stran.
N uže, pokud se tech malých
stran týká, nemLtže S1 koalice na listopadové volby stežovat. Ani jedna nová malá strana neprišla do snemovny. Koalice nyní pocituje, že to nestací, aby její pre\'aha byla úplne zajištena. Otázka jest, co stací, a je-Ii
možno se s tím smírit, aniž bychom opoušteli základní
demokratické zásady. Jak ješte korigovat mapku verejného mínení? Demokrat ji nemuže korigovat do nekonecna, a po mnohé stránce je zretelná mapka verejného mínení lepší než zretelná mapka pouhého sobectví
a nenasytnosti koalicních stran. Tolik musíme míti na
pameti a od toho musíme vycházeti, že volebními kum~ty nevystacíme na vždy. Snad nejaká krutá volební
reforma, opírající se trochu o italský, madarský nebo
bulharský vzor, by umožnila na nekolik let pohodlnejší
vládnutí. Ale povinností naší generace je pripravovati
budoucnost.
Mluví se o tom, že by vetšinový volební rád spíše
t,možií.oval tvorení vládní vetšiny než dnešní pomerné
zastoupení. Podle našeho mínení volby podle vetšinového principu není nutno hned predem vyhlašovati za
zkázu demokracie. Žijí s tím principem dobre jiné demokracie, mohla by snad žíti i naše. Pomerné zastoupení, které jsme roku 1920 uzákonili, nemusi ješte býti
vtelením cistého rozumu, a demokracie není jednou
pro vždy hotoYa, nýbrž leckdy musí experimentovat,
než c10jde k formám, které jí vyhovují. Jisto je, že pal, crné zastoupení je spravedlivejší. Ostatne lze pochyI 'Vat, že hy v~'hocly vetšinových voleb byly takové, jak
S" ocekává. Ze Slovenska a Poclkarpatské Rusi patrne
by neprišel clo snemovny ani jeden poslanec dnešní
koalice. Tam by vetšinové volby šly znamenite k duhu
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komunistum a ludákum. V nemeckých krajích takovým
volebním rádem ovšem tak,é nic nevyrídíte, máte-Ii na
mysli prospech ceské vetšiny. A pokud se týká oslabení komunistu, i v' tom je ten prostredek pochybný.
Práve nyní ukázaly dve doplií.ovací volby v Paríži, že
za vetšinových .voleb nejsou na tom komunisti práve
zle a že mohou v nekterých prípadech ocekávat podporu socialistu i svobodomyslných mešfákLl. Také u nás
by v užší volbe delníci koalicních socialistických stran
asi radeji volili komunistu než nejakého obcanského
kandidáta.
Mimo to národní demokraté a živnostníci
rozmyslí si dáti svolení k takové zmene, nebot za vetšinových voleb by se pocet jejich poslancu pravdepodobne
zmenšil aspoií. na polovinu. Hlavní p,rekážkou je ovšem
ta okolnost, že zásada pomerného zastoupení je vtelena
clo ústavy a že by k opuštení toho principu bylo treba
trípetinové vetšiny. Nenajde se takový optimista, kted
by šel pro tu vec do snemovny trípetinovou vetšinu
shánet.
Ponevadž tato cesta je neschudná, je nejasno, jah
smysl celá ta kampaií. csl. socia1istL't má. Volební rád
podle návrhu Krouského by nezpusobil žádné podstatné zmeny ve složení snemovny. A o tu zmenu práve csl.
socialistum jde. Krouský chce pouze vyhoveti nechuti
proti vázaným listinám a umožniti volbu jednotlivých
osob pri zachování pomerného zastoupení. lVIyvidíme
jen, že csl. socialisté neco chtejí a že se neostýchají predkládati návrhy prapodivné. Dnes každý redaktor »Ceského slova« který má ruce a trochu hlavy, sedí a
vyrábí návrh nového volebního rádu. Jsou mezi nimi
takové návrhy, které by potešily i Mussoliniho a d~volily mu, aby uvedl Ceskoslovensko jako doklad me.~Inárodního rozšírení fašistické idey. Jednoho dne plse
p. Kepka v »Ceském slove«, že je nutno zavésti takovou vol·ební geometrii, aby jeden ceský hlas vydal
tolik co ctyri nemecké; druhého dne napíše v témž »Ceském slove« p. Schwarz, že to bratr Kepka tak nemyslil. Pan Schwarz bohužel nevysvetluje, jak to prijde. že bratr Kepka nemyslí to, co povídá, ale že myslí
to, co nepovídá. Jednoho dne píše p. Kahánek, že pomerné zastoupení nelze zrušiti, ponevadž je zaruceno
ústavou, druhého dne píše klidne, že je tr~.ba je zrušiti.
Pan dr. Kahánek vubec opet jednou sálá žárem, jako
v té dobe, kdy se provádela kampaií. pro nový tiskový
rád. Pan Kahánek ovšem nemá vlastního tepla a podobá se kamnum v tom, že v nem nekdo musí zatopit.
Máme tedy v podstate cest potkati se opet jednou
s názory p. poslance Stríbrného. A to ovšem má velmi
rozhodný vliv na názor verejnosti, pokud 'Se týká oné
»diktatury republiky«, jež je cílem této zmatené kampane. U nás vubec není žádné chuti k diktature, tím
méne k takové, jíž by stál vcele p. Stríbrn)'.

-fp-

Stanislav

M m'ek:

Spor v komunistické strane.
Komunistická strana ceskoslovenská mela opet krisi. Je zajímavé, že v celé komunistické internacionále
existují rozpory, které mají zdánlive príciny v teoretických výkladech j·ednotlivých thesí a zásad. Na V.
kongresu byla doplnena programová komise (její hlavou je Bucharin), která má príštímu kongresu pred
ložiti vypracované these. Dá se ocekávati, že pri prohlášení techto thesí dojde k nové krisi. Komunistická
strana v Ceskoslovensku prodelala radu krisí, vážných
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Exekutiva odpovedela a to tak, jak se dalo predem
'ne vážných. Byla to krise Jílek-Houser-Šturcocekávati. V odpovedi na memorandum chválí cinnost
en, byla to krise Šmeralovská, byl to Bubník a nyní
. Hula a spol.
csl. sekce, velebí volební úspechy. Odpoved je pouhou
formalitou tak jako memorandum
bylo formalitou.
ejménevážnou byla krise s Bubníkovou skupinou,
Hula jiste neveril v jeho úspech.
to, že verejnost se o ni nejvíce zajímala: zde se
Jílek pronesl za csl. delegaci rec, která byla stanovi10 pouze o organisacní· isolaci sociálne demokra'ch živlu od komunistických delníku. Tuto krisi
skem k memorandu; tato rec je prošpikována úžasnou
onali komunisté štastne a Bubníka isolovali prímo
demagogií, vytýká také básníku Horovi, že byl v Halii
dríve než v Rusku, že napsal knihu »Italie«, která byla
vle. ejvážnejší krise byla s Jílkem a nyní je s Htlkorem od pocátku komunistické strany existovala
meštáky vyznamenána, ac každý ví, že Hora cenu nece - Smeral-Hula-Fridrich-Miloš
Vanek a Zápoprijal. Dále mu vytýká, že nemohl nalézt stanoviska
'. Smeral mel a má proti sobe znacný pocet lidí
k Rusku, ac stací prolistovat »Rudé Právo«, aby byly
ím nesympatisujících a jeho osobnost prímo nenáobjeveny feuiletony, ve kterých Hora nejednou své názory o Rusku projevuje. Také jako výtku staví Jílek
jících. Dnešní krise je vlastním pokracováním krifakt, že Hora tiskne v meštáckém nakladatelstvÍ.
V krisi
z r. 1924, tedy Šmeralovsko-Kreibichovské.
V. svet. kongresu se jednalo o výklad hesla delJílek také rekl, že ti soudruzi (Hula a spol.) by zao-rolnické vlády a jednotné fronty. Tedy spor
sluhovali vyloucení. Snad k tomu dojde. Ale tím se
ánliveteoretický. Pozadí vypadá však jinak.
krise nepochová a neodstraní, nebot jedno je jisté, že
vlastní duvody krisí u komunistú je pokles a prímo
Po smrti Leninove .vyvstala otázka vudcovství inúpadek smyslu pro skutecnou práci revolucnÍ. I toto se
acionály, byli tri kandidáti: Radek, Trocký a Zidatuje od Leninovy smrti.
ev. Bylo to v dobe, kdy internacionála se nevzdánadejí na svetovou revoluci, ac ve skutecnosti relucní vlna poklesla a hospodárské pomery spely ke
solidaci tempem velmi rychl)"/m. V Nemecku ná-.
kem hospodárské a politické desorganisace zuril
d. Internacionála vyslala do Nemecka Radka jako
isare, který mel za úkol napomáhat nemeckým ko- Prof. dr. J. Kabelík:
istum k vítezství. Ale revoluci v Temecku interO autonomii našich vysokých škol.
ionála prohrála na celé cáre.
Stane se nekdy, že nedarí se neco v pokuse a letmou
Zinovevbudoval posice proti Trockému a Radkovi,
prohlídkou závadu nelze nalézti. A tu nejlépe rozebrat
žil Radkova neúspechu v Nemecku a zabíjel dve
vše do základu, jinak se na chybu neprijde. Dnes skrípe
uchy jednou ranou. Vyhlásil pred V. sjezdem into u vysokých škol tolik, že snad obdobná di'lkladná renacionály diskusi. Trocký se málo této diskuse
vise by byla na míste. Zde není možno probrat celý soucastnil. Zinovev, pres to, že byl znám Leninuv odbor otázek, jen v prehledu oznacit aspon ty nejdi'lležitejší
r k nemu, patentoval se jako jediný dedic jeho moubody.
rosti a terorisoval internacionálu svými výklady. NaI.
boj. Zinovev bojoval všemi prostredky. Porážel
dka, Trockého, Šmerala, Hulu a Miloše Vanka
Predne bylo by zjistiti, zda mají vi'lbec vysoké školy
O tomto rekl, že nedoufá v polepšení).
Použil k toautonomii, zda všechny, nebo které jen z nich. Zda je
uto boji všech možných elementu, Ruth Fischerové,
to úcelno a kam až má autonomie jejich jíti. Kde mají být
aslova, ceskoslovenské mládeže, a jeho nejvetším arjejí hranice nahoru (vúci ministerstvu), stranou (vúci
mentembyla polomrtvá Klára Zetkinová, kterou muobecenstvu) a dolu (vuci studentstvu). Pak bylo by zjili na tribunu donést, aby mluvila proti pravým úchylstit, j~ký je skutecný dnešní stav. Není to tak zcela
. Zinovev se spojil s ultralevými, jako na pr.s italjas no. Aspon nejvyšší správní soud v jednom prípade
'm Bordigou, jen aby zdolal pravé. Jednotliví
rozhodl tak asi, že autonomie vuci ministerstvu je jen jakousi formální dekorací a de fakto že ani neexistuje.
dcové vedí, jaké pohnutky vedly Zinoveva k boji
oti tak zv. pravici.
Myslím, že o nezbytnosti autonomie vysokých škol neZinovevzvítezil, odstranil Radka i Trockého. Po vÍ- muže býti sporu. Když podarilo se universite vymanit se
tví musil odmenit své pomocníky a to ucinil po- z podrucí církve, nastal rozkvet ved. Uvržení do podrucí
valami, kterými nešetril. Zjistil po V. sjezdu za ne- ministerstva a snad dokonce, jak by se mohlo i stát, do
nlik málo mesícC!,že akceschopnost nemecké a ceskopodrucí politické strany, držící ministerstvo vyucování,
ovenské strany stoupla, pochválil každ)"' podnik.
znamenalo by jen návrat do stredoveku. Ovšem nednes po dvou letech je nucen vystupovati
proti
muže být autonomie úplná. Není žádné instituce v živote,
uth Fi cherové a oznacovati ji jako ultralevou. Ce- která by od okolí nezávisela. Ze všech stran jde vliv na
oslovenskou akci dosud chválí proto, že ji ješte po- vysokou školu, at už tajný nebo neuvedomelý; jde jen
ebuje proti Hulovi a nespolehlivému Šmeralovi.
o regulaci tohoto vlivu. Úrady státní musí zachovati si
jistý vliv již proto, že vysoké školy dodávají státu úreda sjezdu cs. komunistické strany bylo pokracování
níky, ucitele, lékare a pod. Zájem státu je i z jiných
oskevských zápasu. Byla diskuse, ve které hrál roli
životních duvodu oprávnen. Tak poskytuje stát i financní
ula, Smeral a Kreibich; tento dokonce napsal sjezdu
prostredky a plným právem se má starat o to, jak je
sáhlou studii, která byla rozmnožena delegátltm.
s nimi hospodareno.
ržel se zuby nehty svých názoru, ale prece povolil
Neškodilo by snad, kdyby byl na každé fakulte hospoe Šmeralem. Kdo však nepovolil, byl HtIla se svojí
dárský úredník, který by mel na pr. v patrnosti odebíkcí. BtIla jako teoretik nehádal se po plenárkách
rané casopisy, knihy, inventáre dražších prístroju a pod.
delníky,kterí nevedeli, oc se jedná, mlcel a psal clánv do K o m L1 TI i s ti c ké l' e v u e. Vybudoval
si Ulehcilo by se v administrativních pracích prednostum
akci a došlo až k memorandu.
ústavu, byl by prehled vší prístupné literatury atd. Na
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lékarských ústavech v Bme sami jsme si udelali zvláštní
dohodu a prehled drahých publikací i prístroju, aby opatrování jich bylo vhodne rízeno. Samovláda
prednosty
v ústave byla by tak ovšem omezena, ale bylo by to na
prospech financní i jiný. Je známo, že vypujcení publikace muže dnes býti prednostou
ústavu i bez vážného
duvodu odepreno. Je jisto, že opatreno bylo mnoho drahých prístroju, které po malé práci odpocívají v jednom
ústa ve, ac jinde by jich bylo potrebí.
Prednosta,
jsa
osobne za drahý prístroj zodpovedný,
bojí se jej zapujcit
jinam. A prece výhodnejší
je riskovati i eventuelní poškození, jen když je vedecky
prístroje
používáno,
než
nechat jej zastarat ve skríni.
Predstavoval
bych si takového úredníka asi tak, jako
hospodárského
správce vetší nemocnice . .Já sám vedu
malý Í1stav mikrobiologický
universitní a soucasne velkou prosektulU nemocnicní. A tu dobre vidím, oc pohodlnejší je manipulace
na prosekture,
která má financní
obrat osmkrát vetší, než universitní ústav. Takový úredník by byl ovšem podrízen dekanství
a profesorskému
sboru, tedy akademickÝm
institucím a ne prímo ministerstvu.
Nebylo by to omezení autonomie, jen presunutí. Príliš velká moc profesora na ústave by byla zmenšena vetší pravomocí sboru:
11.

To platiti by melo zvlášte též u zkoušek, ne jen v oblastech hospodárských.
Pak by jiste nemohlo dojít k tak
smutným kontroversím
studentstva
s jedním profesorem,
jak jsme tomu byli poslední dobou svedky.
Na lékarské a zverolékarské
fakulte byl odstranen drívejší rád rigorosní, kdy zkCllŠeny nredmety
ve skupinách, a nahrazen zkouškami po jednotlivých
predmetech.
Má to své výhody, ale i nevýliody. Ztežuje se studentovi
prehled - bylo by jiste v~rhodnejší zkoušeti na pr. normální anatomii, embryologii
a histologii najednou než
oddelene - a dává zkoušejícímu
profesoru pr-íliš velká
moc, jíž možno i zneužít. Státní komisar a dekan, kterí
dnes jsou zkoušce prítomni, jsou vlastne jen stafáží, b~rvají u zkoušky jen krátký okamžik a jsou mnohdy odboru tak vzdálených,
že nemohou uplatnit na konecnou
kvalifikaci svuj vliv.
Profesor zkoušející je verejným
úredníkem
a nemuže se proto zde bránit omezení své
osobní autonomie. Na fakultách, kde se zkoušky skládají
skutecne pred komisí, je to úcelnejší. Treba by bylo seskupit predmety
v organické celky, nekolika profesory
soucasne zkoušené. Tím by nebylo pritíženo studentum,
že by se meli soucasne
ucit více predmetum
najednou.
Naopak, v celku by jim bylo ulehceno a zabráneno profesorum
žádati zbytecné
podrobnosti,
do nichž muže
mnohý, stále jen v jednom svém oboru pracující ucenec
snadno upadnout.

III.
Dalším takovým, dnes pri mnohých mladých profesorech velmi aktuelním problémem je otázka asistentská,
která se týká celého našeho vedeckého
dorostu. Nejen
hmotné, ale hlavne právní postavení asistentu vyžaduje
úpravu. Asistent, aspon habilitovanÝ
asistent, musí dostat vetší samostatnost,
do jisté míry takovou, jakou má
stredoškolský
profesor vuci rediteli. Jsou profesori, jejichž asistenti jsou v tomto ohledu ješte lépe situováni,
ale to záleží vše na prednostovi,
na kterém dnes príliš
mnoho závisí. Ve skutecnosti
muže dnes prednosta ústavu asistenta využitkovati
jak potrebuje, muže mu zameziti i vedeckou práci. Vyhlídky do budoucnosti li asisten-
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ta teoretických
ústavú jsou malé: odvisí úplne od svého
šéfa. Za tcchto okolností nejdou kvalifikovaní
lidé na
t::lto místa, asistent, byt i habilitován, nezllstává dlouho
na ústave, vetšinou se rocne strídají a není možno tak
vychovat
školu nebo dorost
vedeckých
pracovníkú.
Vždyt by mu nezbylo než cekat na vysloužení svého
šefa. Vysokoškolskému
asistentu
teoretických
ílstavu
mela by se otevríti vetší možnost další životní dráhy.
jako ji mají dnes asistenti praktikové,
kde proto o do·
rost není nikdy nouze. Jinak budou zápasit profesori teo·
retických oboru stále s nedostatkem
kvalifikovaných sil
pomocných a vytloukat tato místa studenty, demonstrá·
torya pod. Ostatne se dotýká tato bolest nejen asistentu,
ale profesoru samých. Hmotná úroven vysokoškolského
profesora teoretika jen na svoji gáži odkázaného je dnes
tak ubohá, že nejlepší lidé utíkají jinam, kde práce jejich
je hmotne lépe cenena.
Dnešní dop!J'íování profesorského
sboru má též citelné
nedostatky;
bohužel nevím, jak by vhodne bylo možno
to zlepšit. Nove habilitovan~' docent je prakticky habili·
tován vždy jedním profesorem
a je treba míti nekdy vel·
mi ohebný charakter,
aby se mladý snaživý clovek do·
mohl obvyklou cestou, t. j. dlouholetou asistenturou, habiiitace. Byli profesori zásadne habilit:lci mladších bezdu·
vodne zdržující. Jakoby tím mohli déle ulIájit své stano·
visko ve vede, které pro S\'oji vycerpanost
již nemohli
uhájit vedeck~rl11j pracemi. Sbor profesorský
pri samé
habilitaci obycejne mnoho nerozhoduje, jde o veci trebas
príliš vedecky vetšine clc:nlt odlehlé, a sbor proto schva·
luje jen usnesení habilita':ní komise. Tak vidíme, že spo·
lurozhodují zde vlastne v dotycném oboru neodborníci.
Víme pak, že se uplatnuj( i zretele zcela neakademické,
politické i osobní, ac ne v tom ušlechtilém
smyslu.V prvních dobách poprevratových
I na umelecké aka·
demii vznesen požadavek,
aby stud",nti meli úcast i na
rozhodování
o obsazení míst profesorských.
Požadavek
ten je ovšem nesplnitelný,
nebot by vedl k demagogii a
demoraJisaci, hlavne u zkoušek. Ale neco by bylo tu pre·
ce jen zajímavo: Zjistit obcas. jak si studenti a akademi·
cká verejnost vubec eení jednotlivj'I~11 ucitelu. Snad ne·
kdo bude mít vhodný nápad, jak by se tolio dalo využít
Je zlepšení vysoké školy. Verím tli našemu studentstvu
a absolventt'1m akademickj'rm
plne. Profesor
u zkoušek
sebe prísnejší, ale spravedlivý
a dobrý ucitel, byl cenen
mezi námi studenty kdysi mnohem více. než jiný, u zkoušek snad mnohem shovívavejší.
A ješte jedna okolnost je duležita. Pri habilitaci posuzuje se vedecká schopnost,
nejvýše ješte, jak dotycný
umí prednášet,
na cemž ostatne nejméne záleží, nebo!
behem doby se naucí slušne mluvit i zprvu koktající docent. Nijak však neposuzována
schopnost
pedagogická.
A na té, hlavne na umení správne a spravedlive
zkoušet záleží velmi mnoho. Vysokoškolský
profesor má b~lti:
1. ucitelem a dobre zkoušejícím
pedagogem,
vychovat
co nejschopnejší
praktické lékare, inženýry a pod. 2. Vychovat dobrý vedecký dorost, utvorit významnou školu
vedeckou. 3. Sám vedecky pracovat. O morálních poža·
davcích zde nemluvíme. Zrídka kdy všechny tri vlastnosti lze harmonicky
spojit, zvlášte když volaji ješte jiné
duležité úkoly (lécení, projekty technické, úkolystátnické a j.). Pak proste nestací cas. Kdybychom žili ve vetších pomerech, bylo by nejlépe obsazovat každou stolici
dvojmo, zvlášte na tech vysokých
školách, které máme
jen v jednom exemplári v republice. Pak umožneno by
bylo profesorum, aby podle svých schopností se venovali
více té nebo druhé stránce své cinnosti. Velkým ziskem
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Plltornnost
též Illilllouniversitní ústavy, umožnující vedeckou
ci bez prílišného zatížení vyucováním,
jako je státní
avatní Ílstav v oboru lékarském,
vhodnS' cíl pro ty
atele, kterí snad necítí se být povolanS'mi pedagogy.

u tu

IV.
Prichází111nyní k vlivum, jak jsem to na zacátku mI, se strany a ze spodu. Dnes mohou Ílcinkovat jen
rímo, ac mely dostat i nejaký prímý pruchod. Naše
okú škola nechce stát stranou verejného života, aby
amcllcla. jak se to stalo již nekterým institucím, které
taly pak jen pro smích. A chce-li mít vliv, musí se
ZájCllll1Cvlivum zvenku podrobit. A proto nebranme
zasahování verejnosti. Cínská zed kolem ješte nikdy
zachránila útvar, naopak vedla do stagnace a zkázy,
lépe mít ventily na kotli, než dát dojíti k výbuchu.
onec koncu si verejné mínení, je-Ii lepší, zjedná všude
6chod. ~i licet parva comparare
magnis:
I(ostnici,ý
em si ncuchoval své církevní autority,
když c!OŠjO
vcci smrtclnc vážné,
a laici prosadili svoji vysší
avdu.
Pokrok \ ychúzí vždy od spodu a je-li lnu bránenCJ,
e ccstou rcvolucní. Proto nebojme se porušení autonoie \'ysokoškolské oel spodu, bude-Ii správne akce vena. \liv becenstva na vysokou školu múže b)'t velmi
houn~ zvlášte u oboru praktických.
Na pr. u techniky
umysl oln)'111právem by mel spolurozhodovat
o tom,
lI1ajíb~·t vyuceni inženJ"ri, hlásící se do jeho služeb.
a urullé strane je zde nebezpecí, které težce postihuje
i\ crsity americké. Ale pomery u nás jsou jiné a nerozí n{un neJaký »opicí proces«. Pri vhodné regulaci
ejšího vlivu lze tomuto nebezpecí snadno predejít.
Hamburku zasedají ve sboru universitním
zástupcové
bcansha. Je známo, že pro podobné odchylné statuty
byla universita tato uznána jin'Ý'rni vysokými školami
emech'l11i za rovnocennou. Avšak predstavoval
bych si
Iiv tento tak, že absolventi dotycné školy by meli práo, jmenovati si zástupce ve sboru s poradním hlasem.
ylo by tak vylouceno, aby do sboru prišli lidé, nemající
ákladní potrebné vedomosti k llspcšné spolupráci.
Že
akod spolupráce muže býti skuteCJ10 cenná, je jisto.
a pr. pri obsazování nekterého nového místa mohli by
't nc profesori, ale odborníci cennejší radu, než clenové
boru, odboru tomu vzdálení. Pri obsazování ocní kliniky
y mohli primúri ocních oddelení, treba ne rúdní clenové
boru, v kvalifikacní komisi dát lepší radu než na pr. cheik. Ncní však nutno zacházet až tak daleko, ale jistá
IUllráccabsolventu vysoké školy by na obou stranách
finesla prospech. Pripoutala by bývalé žáky více k marskél11uústavu a tomu by též prospela, hlavne v uliání autonomie nahoru. Vidímc, že casto nedovedla vysoká škola upoutat k soe ncjlep í lidi. že mnohé velké vynálezy
a myšlenky
casto ty nejduležitejší, nové drállY razící objevy šly
imo vysokou školu; jejich puvodci byli lidé mimo školu
tojící
což ostatne není žádnou chybou - ale horší,
II1nohovysokých škol v rnnoh~'ch obdobích ustrnulo
nemclo pak pro kulturu daleko takovou cenu, jak by
kladúm na ne vynaloženJ"m odpovídalo.
V mnohém
u1turníJllboji, i u nás, vybojovali vítezství správnejšímu
zoru cinitelé mimouniversitní,
ac práve úkolem vyso. školy je bJ"t vudcem. Je známo velmi mnoho lichoti'ch v\'rokll rúzných vynikajících
lidí mimo vysokou
Illu stojících o profesorském
sboru té ci oné školy.
\'ercjnenÍm sboru by mnoho klepli umlklo.' Na našich
ysok~'e!J školúch schází prímý duch anglických univer-
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sit, vane tu atmosféra
malomestského
cinžáku, kterou
nemuže premoci jednotlivec, která omamuje a otupuje a
která, v podstate od dob Marie Terezie nezmenena, zasluhuje dukladného
provetrání.
Myslím, že je to hlavne
tajnost jednání sboru profesorského,
která je korenem
mnohé nezdravoty.
Zverejnením
jednání, pripustíme-li
k nemu jako svedky zástupce studentu, asistentu a absolventu,
závadu velmi omezíme. Dnes prítomni jsou
schuzím sboru jen 2 zástupci docentu a ti vetšinou ani
plne svých práv nevyužívají,
obycejne ani nevedí, že
prísluší jim hlas poradní a slovo ve všem, jen hlasování
že nesmí se úcastniti. Vždyt i studentum ve vecech jich
se týkajících mohlo by být klidne priznáno i právo porodní, ba snad i hlasovací, nebot mohou být nejvýše jazýckem na váze. Zneužití poradního
hlasu ve vecech,
jimž by snad nemohli rozumet, by je samo jen uvedlo
do smešného postavení a mimo nepatrné protažení jednání by nemohlo vésti k jiným závadám. Nechápu, proc
tato, nekolikrát již nesmele pronesená
myšlénka, se zdá
být tak strašnou, témer bolševickou.
Parlament,
soud a
dnes i diplomacie nebojí se verejnosti;
jednání sboru též
nemusí se snad skrývat?
A konecne: vždy možno vyloucit nekteré veci z širších takovýchto
schuzí a urcit je
jen pro užší schuze duverné, kdyby snad byly obavý, že
by verejné projednání nekteré záležitosti neprospelo. Bude takových vecí však málo. cím lepší sbor, tím méne.
Taková spolupráce
prospcla
by jiste charakteru
studentu, kterí by se naucili vážné zodpovednosti,
mela by
vysoce výchovný
moment, sblížila by všechny
cleny
obce akademické
a konecne i profesori
by získali na
otevreném jednání. Prímo si ríci své mínení do ocí, státi
za ním vahou svých dúvodt't a snésti též mínení protivná. Vím dobre, jak zbytecné
tajnustkárství
zcela bezdecne ruší prímost jednání sboru, jak se tam tvorí drobné frakce, žarlive se strežící, rostou sympatie a antipatie skupin. Neodstraní se to sice zverejnením,
nebot jest
tomu tak VŽUy, kde je nekolik lidí pohromade,
ale jiste
prece se jen zlepší vetší verejnos í. Vždyt stejne snad
není žádného clena sboru tajno, že celé i to nejtajnejší
jccln<Íllí jeho je hned druhého dne známo každému, kdo
má o to záJem. Zverejnením
by se tedy prakticky
nic
nezmenilo. ale mravne mnoho získalo.
Je-Ii kde porucována
autonomie
vysokých
škol, tož
vždy jen tlakem shora. Byrokracie
v ministerstvu
školství má dnes pres všechny zdánlivé svobody akademické faktickou moc v rukou. Profesorský
sbor, který by
se mohl opírat o úplne nezávislé studentstvo
a obcanstvo
akademické,
mcl by více možnosti odporu nahoru, než
má nyní. Myslím, že možno studentstvo
k tomu pripustit
bez obav. Na pr. dovedli si rídit v Brne schuzi 10. III.
1926 a udržeti ji v tak vzorném porádku, ac šlo o vec
velmi výbušnou, že dlužno to uznat. Ostatne se samospráva osvedcila i na stredních školách všude tam, kde
byli správní ucitelé.';')
Rektor a dekan, spolupracující
stále ve sboru se zástupci studentstva,
a studenti, zvyklí
videt prímo jednání profesoru a nebojící se ríci své mínení, nebudou tak snadno postaveni
nejakým "úkazem«
z ministerstva
na dva rozdelené
tábory. Rektor, který
je ve stálém styku se studenty, vyvaruje
se ruzných.
zbytecne mysli studenttl dráždících
vyhlášek a zákaztl,
*) Jest jist~ smutným zjevcm, že po ta111 všem našem demakratickém boji se chce studentum bráti jakýkaliv vliv i na správu
koleje, Pri
vlastních kolejí, jako je tamu snad u Masarykavy
našem abdivu prO' Anglasasy je tento proud necím nepochopitelným a zap,íchrl tajnými ncplechami, jako každá obrana jcdni\ ní taj Iléhn a bázcli pred verejnau kontralau.
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které dnes z rozkazu ministerstva jako poslušný úredník
vyvešuje. (Jako byl na pr. zbytecný zákaz protestní schuze v Bratislave.) A bude to jen na prospech vysoké školy. Byrokracie v ministerstvu školství jest totiž sbltecnému životu studentu a jeho psychologií vzdálenejší než
profesori a pri n e j lep š í v u i p o n á p r a v e dráždila svými »energickými«, ve skut~cnosti však násilnými rozkazy a hrozbami zcela zbytecne. Až dotud to
obycejne každý spor jen zhoršovalo. tIrozby zavrením
školy jen jitrí mladou mysl, která by rozumnými a klidnými vývody oblíbených ucitelu byla mnohem snáze zavedena na pravou kolej, než temi násiln)Tmi prostredky,
které naplodí pri tom ohromné škody hmotné. Zodpovední cinitelé by si meli velmi dobre uvedomit, jaká je
to ohromná ztráta národního jmení, má-li být škola na
semestr zavrena a studenti ten beh ztratit nebo být donuceni ke studiu v cizine. A jaké jsou pri tom nenahraditelné škody morální. Zavrení školy je posledním prostredkem a nesmí být zneužito v metode, pripomínající
C. k. kaprálskou hul.
A konecne by pripuštení zástupcli všech obcanu akademických do sboru a spolupráce s nimi obmezíla zasahování ruzných spolku profesorskÝch i studentských do
života vysokoškolského, proti nemuž se právem bráníme.
Dnes ani profesori, natož studenti nerozeznávají dobre
obor pusobnosti vysokoškolských úradu autonomních od
oboru pusobnosti svých spolku. Ti, kdož nemají vhodného zákonného zastoupení, cítí, že není dnešní stav
udržitelným a sahají k svépomoci. Neupraví-li se cesta,
mohlo by to vésti k anarchii. Upravením spolupráce stali
by se cinitelé, dnes mimo školu v ruzných spolcích pusobící, plne odpovednými. Jejich práce prešla by na plne
kontrolovatelnou pudu akademickou. A dále: pri prepolitisování našeho života vidíme, že ruzné spolky stavovské Ci studentské) stávají se doménou té ci oné strany,
která pak chce jejich prostrednictvím mít vliv na vysokoškolský život. Snaha ta by mohla i za ministra vyucování s príliš vyvinutým cítením stranickým býti nebezpecne sesílena. To vše by úpravou spolupr-áce bylo
znemožneno.
Politické strany by si vlibec mely uvedomit, že jakékoliv násilné a rušivé zasahování do života vysoké školy
je svrchovaným hríchem a nebezpecím pro stát i národ,
a konecne, že nejvíce škodí jim samým. Na jednoho získaného laxního prívržence získají obycejne 3 vášnivé
odpurce.
Konecne by snad neškodilo, kdyby spolupráce byla
upravena nejak i u disciplinárních komisí, jejichž pravomoc by mohla být rozšírena i na ciny charakterove nízké, treba by nespadaly prímo do trestního zákoníka.
Rekne se snad, že vetší pravomoc takové komisi udelená
byla by zbraní dvojsecnou. Nemyslím. Videli jsme i za
dnešního stavu, že vláda dovede vždy nalézti tolik prostredku, aby mohla nepohodlné jí osoby odstranit. Víme,
že prof. Masaryk byl po svém odjezdu do ciziny akademickými institucemi zbaven své profesury pod nátlakem
vlády. Naopak, dáme-li vetší moc vrchní nejaké akademické komisi a postaráme se soucasne o její nejvhodnejší
složení a o to, aby byla skutecne porotou vybranou z nejlepších lidí, prikážeme-li jí pak vhodný obor pusobnosti
a vyloucíme z jejího rozhodování veci vedecké, aby svoboda ucení nebyla omezena - vhodný úkol pro naše
p1 ávníky -,
že zvýšíme autonomii university. Prímí
a nezávislí lidé v ní musí si uchovati nezávislost na
všechny strany a hlavne proti vlivum politickým. Jsem
toho náhledu, že ve vecech docentských, asistentských
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a studentských by mohla mít disciplinární komise též
zástupce docentu, asistentu, resp. studentu, aspon jako
svedky, když ne s hlasem poradním.
S h r nu j i: Vidím cestu k ozdravení našeho vysokoškolského života v omezení pravomoci jednoho profe·
sora v jistém smeru, zvetšení pravomoci instituCÍ aka·
demických vhodne složených, v nichž by umožnena byla
spolupráce vše c h obcanu akademických a zvetšení cel·
kové autonomie vysokých škol, která by co nejvíce vy·
lucovala všechny stranické vlivy politické.
*
Tím vším nejsou zdaleka vycerpány všechny otázky.
o nichž treba premýšlet a snažit se o zlepšení v daných
mezích. Pokládal jsem za svoji povinnost nemlcet, trebaže dobre vím, že ve velmi mnohých názorech zustanu
osamocen a získám snad i osobních neprátel.
Clánek tento jest pochopitelne kusý a jednostranný,
psán vetšinou s hlediska fakulty lékarské a jí velmi blízké zverolékarské. Nejde do detailu a konkrétních ná·
vrhu. Nemám k tomu ani místa, ani zkušeností. Chtel
jsem jen zachytiti svuj dojem z posledních událostí.
které snad ani (pro nevhodné mnohdy úrední tajemství)
neznám zcela dokonale. Cítím však dobre, kde pata tlací
a jsem presvedcen, že byt bych nekde snad nemel pravdy formálne, v pravém duchu ji mám. Mám dojem, že
poslední organisované akce studentstva, byt v prostredcích snad ne zcela správné, jsou též vedeny touto snahou po zvýšení úrovne našeho vysokoškolského života
a proto jsou sympatické.
Dr. Ladislav P. Procházka:

Zkušenosti s prostitucnim zákonem.
Kdykoliv jsem se pokusil psáti verejne o pohlavních
otázkách, prostituci a sexu vubec, cítil jsem velikou tíhu
zodpovedností. Není snad druhé otázky tak palcivé, v níž
by bylo tak málo nesporne rozhodnuto a v níž by bylo
tak težko dáti mladému muži nebo obcas i mladé žene
bezpecnou a nezaujatou radu. Není druhé otázky, v níž
lehkomyslné psaní mohlo by zpusobit tolik škod; vše, co
se o pohlaví píše, hltá s.e dychtive jako sensace, jako
dráždidlo, a úcinkuje velice málo jako poucení a návod
a pomoc.
Civilisace pripravila nás o puvodní pomer k sexualite.
Dnes žena pripouští pohlavní styk kdykoliv, bez casového omezení: puvodne byl - jako u všech vysoko
organisovaných ssavcu - stav takový, že pripouštela
pohlavní styk pouze jednou, nejvýše dvakráte· do roka,
a to jen po omezenou dobu, po kterou trvala ovulace 1. j. schopnost oplození. V jádre veci vlastne pouze ten
styk pohlavní, který má úcelem oplození, je prirozený,
Clovek civilisovaný promenil tuto úcelnost v akt pouhé
rozkoše. Ovulace se zmnožila, opakuje se mesícne, žena
je k oplození stále pripravena; muži pak, sleduiíce jako
samci zákon prírody, platný pro všecky ssavce, jsou pripraveni k plození tak jako tak neustále. Tím se stalo, že
u civilisovaných národu styky pohlavní se nesmírne
zmnožily, sexualita zabírá daleko více tela i mysle, než
by jí príslušelo, obe pohlaví žijí v stálém vzrušení pohlavním, které si dríve odbyli po dva mesíce v roce.
V této okolnosti vidím fysiologické, jednotlivcem nezavinené základy prostituce.
Ale í v této stálé ríji, v níž lidé v nejproduktivnejších
létech se potácejí, jsou stopy prírodní moudrosti, prírod-
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vuci žene, a s vázanosti.
níž vykonalPri pohlavní
pocit
Odpovednosti
prvních akt,
souložích
tutkami jeví se tento pocit negativne, studem a
klíceností, jež pozdeji se zvrhají v sobecké poprostitutkami. Ale pri pohlavním aktu, k nemuž
z obapolného vášnivého prání, po jisté kratší ci
prlprave, jíž si právem lidé váží jako nejkrásnejco vubec život dáti muže - v tomto prípade je
pocit odpovednosti, vázanosti a povinnosti velice
ba pudove silný. Je to rozhodne síme prírody, jež
e peclive, aby príští matka mela ochránce, rodina
e. Tento pocit však mají výhradne muži: ženám je
Ý. Odtud snadnost,
se kterou se mladé dívky
jí pres mravní prekážky a vnitrní pochybnosti,
e prostituují.
tvo v celku nedostalo se posud k lepší úprave
pohlavních než je manželství, v nemž styky pase omezují, povinnost muže k žene a rodine se
·e. Protože manželství a jeho úprava je základem
, rodina základem státu, spojily se k této úprave
I náboženství: toto urcilo normální závazky mané, stát dal právní ochranu. Pri tom náboženství
a
e šly dále než zákony, zakazujíce všechen pohlavní
mimomanželský; stát a zákony tak neciní, a kdye o to pokusily, ztroskotaly. Proto pohlavní styk
anže]ský byl opravdu zamezen - nebo rekneme
ální - pokud verejná morálka a víra náboženská
vysoko: v dobách úpadku morálního vždy dochák nevázanosti styku pohlavních a poruchám maní.
rmální, zdravý muž podléhá zákonu prírody, jenž
plýtvání mužskÝm pylem u rostlin, plýtvání všemi
hni oplozovacími prostredky. Z mmoni't zrnek pylo, milionu spermatozoÍ jen jediné vykoná svuj úkol
zovací. Vášen pohlavní u muže je také daleko výše
dena. než je nutne treba k oplození. Proto znamená
á úprava styku pohlavních - i manželství
- seben, omezení, ovládnutí pudu. A to je vec nesmírne
ná. Predne už fysiologicky - pud pohlavní je strašoe, je nejsilnejšÍ v dohe životní. kdy duch je ješte
ab" se mu mohl rádne postaviti;
a pak. k tomuto
docházejí mladí lidé velice záhy, a nedostává se jim
tím zpravidla žádného varování,
žádného poucof: ocitnou s.e náhle pred strašnou silou, proti níž stojí
pomoci, a pravidelne podlehnou. Podlehnutí
to nc• vždv ve forme pohlavního aktu se ženou; v preé vetšine dojde k ukojení samovolnému.
Považuji za
ou vinu vedy, že tento bod posurl tak chatrne promala. úvahy o t. zv. onanii jsou strašlive povrchní,
ají na mladé lidi zhoubný, postrašující vliv, zpusobují
oleté výcitky svedomí, obavy do budoucnosti, casto
u všecku odvahu k rádnému styku se ženou. když
I jeho cas. A prece vec zdá se daleko méne hroznež se posud lícilo. Ale jsem pevne presvedcen,
že
e, než poucení o pohlavním styku s druhým pohlapotrebuje mládež rozšafného, dobre uváženého po10 onanii.
odobne význam a vliv prostituce se príliš zvelicuje.
tomto oboru se rádo generalisuje,
a to docela nenene. Když jde nekdo po jedenácté
vecer
po
vském námestí, pres Príkopy, kol Prašné brány a
ybernské ulice, potká snadno hodne dívek, n'a nichž
á, že jsou na prodej. Rekne-li na základe toho, že
na je prosáklá prostitucí,
pak generalisuje
neopráv-
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nene. V Praze žije na 750.000 lidí, a z tech v tom okamžiku jiste hodne pres 600.000 po celodenní težké práci,
zlých starostech
a trudech a spor-s'Tch radostech
klidne
spí, nemajíc na excessy pohlavní ani pomyšlenÍ. Címž
ale není ješte receno, že tech ostatních 150.000 je prolezlo prostitucÍ. Ostatne - ti, kdož toho slova používají,
težko by odpovídali na otázku: co je to prostituce? Kdy
je žena, kdy muž prostituován?
Prostituce
má tím menší význam, cím dále jsme od
velkomesta,
cím blíže lidé žijí prírode - až se na vsi
ztrácí úplne aspon podle velkomestského
bežného
pojmu, který považuje za prostitutku tu ženu, která ruzným mužum bez výberu své telo za peníze prodává.
Proto považuji posavadní úvahy a obavy z prostituce
za prehnané, vyvolané spíše sensacností
látky než vážnými duvody. Všechen boj na zamezení prostituce je veliký nesmysl - stací otevríti kteroukoliv
knížku o tom
jednající: historie vám rekne jasne, jak to dopadlo, kdykoliv se lidé o to pokusili. Neríkám, že prostituce je naprosto nutná a že jí nikdy nebude lze odstraniti:
ale ty
prostredky,
kterými bude jednou odstranena, jsou docela
jiné, než zákazy,
tresty a policie. LeŽÍ cele ve sfére.
mravního
pokroku lidstva, je proto škoda dnes o nich
psáti - jsou to dnes vetrné zámky. Ale my chceme Vcdeti, co delati dnes, za dnešního stavu lidstva, jeho morálky, jeho verejných
zarízení. chceme vedeti, jak se
osvedcuje, co jsme s takov:\Tm elánem a s takovou obtíží
pred ctyrmi roky uzákonili.
Debaty se u nás tocily kolem dvou zdánlive protichudných pojmu: reglementace
a abolice. Debaty ty byly
strašlive povrchní: predne o prostituci a vecech pohlavních píše rád kde kdo, ackoliv je to práve obor po stránce morální, mravní i zdravotnické
z nejchoulostivejších
a nejobtížnejších.
Za druhé, málo kdo vÍ. co to vlastne je
reglementace,
a co je to abolice. Já to tady poctivc reknu: to jsou pouhá slova, kryjící velice nejasné pojmy.
Název reglementace
by znamenal dle bežného významu
slova, že všecky záležitosti prostituce jsou tu rozlušteny,
vteleny v pevné rády. pravidla a narízení ci zákony; že
prostitutky jsou všecky v seznamu vedeny, a že je na nc
prísný dozor po stránce mravnostní
i zdra 'otní. Toho
všeho nebylo:
reglementace,
zavedená
Napoleonem
1.
v Paríži, dle níž ostatní reglementacní
rády se pracovaly,
znamenala
zbavení prostitutek
velké cásti práv obcanských, podrobení jich moci policie, zotrocení v nevestincích za hrozného vydírání a naprostého
zbavení osobní
svobody;
seznamy policejní vedly v evidenci sotva desetinu prostitutek,
a zdravotní dozor na ne byl povrchní
a klamný. - Abolice proti tomu znamená v jiných oborech - na pr. v alkoholismu - naprosté odstranení zla.
o než se jedná; zde tedy by toto slovo melo znamenati
odstranení prostituce. Ale není tomu tak; zásady abo'licnÍ
možno shrnouti asi takto: zmšení policejní moci nad prostitucí; zrušení otroctví v nevestincích;
trestají se prostitutky nikoliv proto, že se prodávají
k pohlavníni stykum - mají právo nakládati se svým telem svobodne,
Dráve tak, jako má právo každá chudá dívka vzíti si
starce o ctyricet let staršího, tedy prodat se mu, a nemuže býti za to trestána;
budou ale trestány pri prestupcích mravnosti a vedomém ohrožování verejného zdraví.
Pri techto prestupcích
podrobí se rádnému rízení soudnímu.
Náš zákon o pohlavních nemocech nemohl jináce, než
prikloniti se k abolici: žádá toho neúprosne nejenom duch
casu, ale i pojem rovnosti obcanské v demokratickém
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zrízení státním. Krom toho v
tace obsažen:
pri správném
jeme k daleko dukladnejšímu
kon obsahuje i povinnost, dáti

abolici je pojem reglemenprovádení
zákona dospedozoru - zvlášte když záse léciti.

Zákon je dobrý; máme mnoho dobrých zákonu - alc
ne všecky se také provádejí.
Mohu referovati
pouze.
o pražských zkušenostech
- o ostatních mestech repllbliky vím jen z doslechu, že tam, kde je k tomu dobrá
vule, zákon se provádí a koná dobré službv. Zvlášte
príznivé zprávy slyšel jsem z mest nemeckýcll.
Velikou ránu znamenalo, že trvalo skoro dva roky. než
vyšlo provádecí narízení. Tím nastalo dvouleté vacuum
- stará opatrení byla zrušena, nových nebylo možno
použíti. Když pak provádecí
narízení vyšla, ukázala se
druhá bída: zákon ukládá státu mnoho povinností.
Ale
na tato opatrení - zákon uvádí na pr. mezi lIimi zrízení
útulku a léceben pro prostitutky,
péci o poucení a ve. dení mládeže atd. - na to vše není penez. Krom toho
ntmÍ velkého zájmu na provádení
zákona ani u úradu
státních, ani samosprávných;
ba nekteré úrady
zákon
skoro sabotují. U obce PIažské se nám podarilo prosaditi,
že venovala v rozpoctu pomerne velice znacný peníz na
. provedení zákona v Praze;
zarídili jsme centrální poradnu pri fysikátu, vedenou dobrým odborným lékarenl,
zamestnali tu peclive vybranou
sociální sestru; prostitutky se predvolávají,
vyšetrují, jejich pomery sociální.
mravní
zdravotní se zkoumají, vše se vede v bedlivé
evidenci, a každá jednou vyšetrená
osoba zustá vi ]Joe!
stálÝm zdravotním
dozorem.
Pocet vyšetrovaných
a
v evidenci vedených stále roste, šírí se duvera k instituci - musili jsme zríditi dve odbocky, na Novém Meste
pro studentstvo
a v Holešovicích,
kde prípadu rapidne
pribývá; roste pocet tech, jež samy dobrovolne
se hlásí
o radu, pomoc a lécení. Ale po stránce zdravotne-policejní akce stále pokulhává, protože úrady státní nespolupusobí, ba ciní nám i obtíže.
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Predne:
co je platno, že u predvolaných
prostitutek
zkonstatujeme
kol 40% pohlavních
onemocnení,
hlavne
mnoho syfilis, když tyto nemocné nemužeme vylouciti
z výkonu jejich povolání. Máme sice právo. prinutiti osoby ty k lécení. ale - nemáme kde je léciti, nemáme
kam je posílati. V Praze je nanrostý
nedostatek
h"lžek
nemocnicních pro tyto príp<ldv. Potrebovali
bychom jich
nejméne 400. máme jich s bídou asi 80. Státní úrady slíbily opatrení lužek -- obec k tomu povinna není: ale sl 0Vll nedostálv. Chteli jsme zríditi lécebný útulek pro prostitutky v Pocernicích.
ale narazili jsme u obce, majitelkv objektu. na takové predsudkv,
že se zdráhá s]Jolku
"Záchrana«, kterému jsme opatrili potrebné prostredky,
objekt prodati, ba i v jednání vstoupiti. A tak se musíme
spokojiti
prísným
príkazem
lécení, které
eventuelne
i zdarma opatríme:
ale zákaz, provozovati
zamestnání,
je marný. protože proti otázce: "A z ceho mám býti
živa?« - jsme bezmocni. Protože pak prostitutka obcuje
denne s 1-6 muži, dochází tu dále k velikému poctu nákaz. kterým bychom mohli zabrániti. kdvbvchom
mohli
nekde nemocné prostitutky
až do vylécení internovati.
Druhá svízel je v tom, že zákon sice dává ergánum
zdravotním
dostatecnou
výkonnou moc, aby mohli jeho
príkazum vyhoveti. Ale pražská obec nemá výkonných
orgánu, které by službu tu konaly: jedná se tu hlavne
o asistenci pri prohlídkách
v místnostech,
kde se dnes
plostituce hromadí a kde se soulože vykonávají,
zjištov,íní správných jmen a adres pro obsílky - udání prostitutek bývají zpré\vidla falešná -, a nucené predvádení
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k prohlídkám
neb k nucenému lécení. Obec své
nemá, a státní policie nechce nebo ncmuže spolup
tak, jak by bylo potrebí. Akta o tom lcží kdesi v
sterstvech.
a pokusy o jich vypácení odtud byly
marny. Podotýkám,
že v této veci ministerstvo zdra
nictví vykonalo, co mohlo - ale akt kdesi trcí, cas
nc, a nám se služba delá stále hur a hure, protože pr
tutky i jejich pomocníci, prechovávaci
a vyssávaci
naií tušiti naši osamocenost
a malomoc.
A pak: fysikát a obec pražská udelaly, co l110hlJi
více, než byly povinny: okolní hejtmanství neudelala
Ale fysikát posud smí vykonávati
zdravotní policU
i pokud se tÝce príkazu zákona o potírání pohlavnícb
mocí - jenom v Praze
VII!., v ostatních cástech
sta vládnou posud okresní správy politické. Co je pla
plniti zákon v Praze
VII!., když na jeho plnení v
ostatní Velké Praze nemáme vlivu, a prostitutka muft
jenom prestehovati
s jedné strany Táborské ulice na
hou, aby od nás a vubec od zákona mela úplný pok
Všecko volání po sjednocení zdravotní služby ve V
Praze posud bylo marno, sliby vládní se nedodr
máme jen protokoly z anket.
Celkem tvrdím s dobrým svedomím: zákon je do
nepotrebuje
naprosto
novelisace,
jeho dusledné pro
dení muže uvésti zdravotní i mravní nebezpecí z pr
tuce hrozící na minimum - ale to, co jsem nahore uv
musí se zmeniti k lepšímu - jinak by bylo lépe a p
vejší prohlásiti, že sice proti prostituci horlíme, nad je
vzrustem se desíme, ale že opravclovské ·prácc proti
nechceme a si neprejeme, jen aby bylo možno prohl
zákon za špatný a snad vrátiti se k stao"m casum
cejní reglemetace.
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Veda

a práce

Em-l W. Elhart:

Obchodní vzduchoplavectvi.
Dnešní obchodní vzduchoplavectví
v Evropc jest prumysl
který ruší všechny prijaté zásady zisku a ztráty, a prece se
podivu stále rozširuje.
Vzr&stající sír vzdušných linii po .
dnes severní Evropu a dopravuje tisíce cestujících a tuny ní
du. To všechno se.. uskutecnilo bez ohledu na tu skutecno,t,
obchodní vzduchoplavba
nebyla dríve nikdy výnosná, že pro
zuje se nyní se ztrátou, a že nemá vyhlídky na zisk v ncjbl'
budoucnosti.
Obchodní vzduchoplavba
jest v Evropc pod státní ochra
je udržována cástecnc státními podporami. Bez ohledu na .
nebo ztrátu
pokládá se vzduchoplavba
za nový dopravní s
stém, který prakticky zmenšil Evrop~ na tretinu dosavadní
likosti; aeroplány dopravují zavazadl.a i cestující skoro za treti
rychlosti nej lepšího expresního vlaku. Hoku 1920 stála Evr
pred volbou bud udržeti obchodní vzduchoplavbu vládní pom
nebo ponechati tento prumysl skoro jisté obchodní zkáze.
námitky uznaly vlády, že vzmahající
se vzduchoplavecký
mysl, k tomu ješte vysoce cenný obchodnc, se stane hla
cinitelem v národne obranném systému. Všechny význacné
vypomohly velkými podporami, a tím umožnily vzrust obc
ního vzduchoplavectvL
V celé Eevrope jsou v cinnosti tak
podporované dráhy. Britská podpora obnáší obnos 1,000.000 li
na dobu deseti let, holandská
linka K. L. M. dostává o
300.000 zlatych každorocne, a francouzská civilní vzduchoplav
obdržela posledního roku 77,000.000 franku od státu. Nem
"podT'Á)ra nemá presné V);še. r holandské K. L, M, linky, j
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nejúcinncJi rízených v Evwpc, vydelávají sotva více než pat procent útrat. Statistiky o výši 'vydání a príj mu jsou ve
zemích žárlive streženy. Ani oficielní císla se nemohou
'ti doslova. R. 1924 se shledalo, že bylo dopraveno vzduchem
celé Evropc 90.000 cestujících, a r. 1925 se toto císlo skoro
ojliá,obuje. Tato císla však zahrnují mnoho úredníktl a ji'ch ncplatících cestujících, dopravovaných za reklamními úcely
casto za subvence. Cestuj ící z jedné zeme do druhé se casto
'itají na obou hranicích. Císla, sestavená z rtlzných pramentt,
azují velké neshody v provozu.
kutecný provoz v Evrope nelze odhadnouti pouze statistikami.
utecná a hlavní cena linek presahuje
daleko pocet cestu(cích a tun zavazadel a zboží. Dnes se provádí pravidelná dopracelou Evropou, vychovává se personál a odstranují
nesnáze,
tuje se "Zvyk cestovati vzduchem«;
zkrátka
byl postaven
Ý základ k propracování
vzduchové dopravy.
Starol1lodní Evropa muže dávati Spoj. státum lekce v rychli. Každého rána v 9.30 opouští aeroplan Tempeldod
v Ber.lfDea dolétne do Amsterodamu ve 2.30. Ten opouštejí cestu(ci o hodinu pozdcji. a dostanou se do Londýna téhož vecera
6.30 nebo do Paríže v í hodin. Cesta mezi Berlínem a Londýnem trvá 9 hodin; mezi Berlínem a Paríží 9 a puL Cesta nejhlejší železnicí z Berlína do Londýna trvá 22 hodiny;z BerHna do Paríže 20 hodin. Opustíme-Ii
Moskvu v sedm hodin
0, doletíme do Královce v še~t hodin téhož vecera a stihneme
'ní vlak. který prijíždí do Berlína príštího rána. To ciní
Yzdálcnost t1icetišesti hodin ze sovetského hlavního mesta do
Lond)'na nebo do Paríže a rovná se trídenní ceste po železnici. Z Paríže jest dnes jednodenní výlet do Vídne letadlem.
Do llclchradu je osm hodin dále vzduchem, a do Carihradu
O dalších osm hodin. Neletí-Ii
letadlo' v nocí, jest Carihrad
ndálen tri dny od Paríže, u porovnání
s petidenní jízdou
zeleznicí. Ale nocní let brzy zmenší tuto dobu na tricetšest
hodin nebo ménc. Helsingfors, Kodan, Moskva, Varšava, Praha,
iden, BudapCŠi, Belehrad a Carihrad jsou všechny prímo spojeny vzduchem s Berlínem, Paríží a Londýnem. A po prvním
dubnu budou Moskva a Londýn vzdáleny pouhých 24 hodin.
Co vykonala Francie za posledních pet let? Má dnes'; provoZU flCt linek, z nichž dve v Africe
byly zarízeny v posledním
pololetí. Nejcinncjší ze VŠtch francouzských
obchodních vzduiných linií jest linka Paríž-Londýn,
které nejvíce používají
americtí turisti. Behem trí nejživejších leÍllích mesíctl jí užívá
enne aI. padesát cestujících. Linka Paríž-Bruse1-Amsterom jest také hoj ne užívána. Jízdné dO' Bruselu bylo stanoveno
ftImi nízké, rovná se jízdnému
v první trídc
na železnici.
istek z Paríže do Londýna stO'jí 30 šilinku, v posledním roce
príplatkem 10 šilinku.
'ejdíHežitcjší ze všech francouzských linek jsou linky na výod a na jih. Jest pravidelné spojení mezi Paríží, Curychem,
Prahou a \'aršavou hlavní tratí na východ do Vídne, Budapešti,
Belehradu, Bukurešte, Carihradu a Angory. Ale spojení mezi
Bukureští a Carihradem není pravidelné. V celku má Francie
obchodní spojení vzduchem s celou východní Evropou. Na jih
zHdila pravidelné linky ke svým africkým osadám. Jedno z nejtar'ích a nejlépe vedených spojellí jest z Toulouse podél špa'1 kého pobreží do C'lsablancy v Africe. Prodloužení tétO' linky
clo Dakaru jest zatím v týdenním spojení. Jedna odbocka vede
Alicante ve Španelsku pres Stred~mní
more do Alžíru.
ná linka spojuje trikrát týdnc Antibes s Tunisem. Provoz na
rických linkách sestává oh\"yklc ze zavazadel a koloniálních
• níkú, ale behem posledního roku užívali této dopravy mnoho
jenští úredníci, cestuj ící do Maroka a zpet. V prítomné dobe
f vzduchového sp0jení
mezi Paríží a Toulousem, francouzhranicí africkych linek. Ale nocni expresní vlak z Paríže
jede do Toulouse véas, aby se stihl a("roplán v 5.30 ráno.
Hlavní francouzské letište, umístené v Le Eourget, devet tnil
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(,d Paríže, jest jedním z nejlepších v Evrope. Prostorné hangary
a výp,omocné stavby mají ohnivzdornou konstrukci, na pozemku
jsou pevné dráhy pro letadla, znamenitá meteorologická
stanice
a príležitostné
budovy pro restaurace,
pro cestující, poštovní
a celní úredníky. Francie má nejdokonalejší
ústav pro predpovídání pocasí v Evrope a aeroplány v letu prij ímaj í pravidelné
zprávy ze vzduchového prístavu o stavu mlhy a boure pred nimi.
Na pr. pri letu z Le Bourget do Londýna proletí pilot klidne
mlhamí nad Kanalem, protože ví, že za pobrežním pohorím
je jasné pocasí. Francouzská obchodní vzdušná flotila, sestávající
ze 135 letadel, stojí pouze za nemeckou. Dnešní provoz vyžaduje
velikých, spolehlivých stroj tI o více motorech, které nahražují
malé jednomotorové
aeroplány.
Nemecko nejen vede Evropu v obchodní vzduchoplavbe,
ale
jest také ,jedinym státem mimo Rusko, který má vnitrostátní
linky. S výjimkou techto dvou státtl provádí se evropská vzdušná doprava pouze mezi hlavními mesty. Smluvní nesnáze zabránily v Nemecku rozvoj i styktl vzduchem se Spojenými mocnostmi, a donutily
je soustrediti
se na vnitrozemské
linky
a vzdušné cesty k severu a k východu. Berlín jest dnes stredisk.em systému vzdušných linek, rozbíhajících
!>e ke každému
vctšímu mcstu v Kcmecku. baltických a skandinávských
zemích.
~est až dvanáct osobních letadel opouští denne Královec, spojenJý ruskou linkou s Moskvou a hlavní dráha pokracuje na
sever k baltickým mestlllll Rize, Revalu a Helsingforsu.
Linky
vedou jihovýchodne k Dráždantlm a budou pokracovati do Prahy a na Ba'\kán, jakmile bude skonceno jednání s Ceskoslovenskem. Jiná denní linka vede do Lipska,
Stuttgartu
a do
Švýcar. Zápac1ní linky vedou pres Porúrí a spojují s Berlínem,
Hamburgem
a Bremami, a pokracují
do Amsterodamu,
odkud
je spojení do Londýna a do Paríže. V jižním Nemecku spojují
linky Mnichov, Stuttgart, Frankfurt
a jiná velká mesta s Berlínem, H amburgem a Bremami, stejne jako s Vídní a Budapeští.
Jiné dráhy vedou také do Kodane, Stockholmu a Amsterodamu.
Nemecko má také prednost jediné nocní dopravní linky, která
dnes v Evrope existuje. Letadlo opouští Berlín v 10 hodin vecer
a dolétne do Malmo ve Švédsku z:r svítání, takže ješte stihne
rychlík, který odj íždí do Stockholmu
v 7 hodin ráno. Toto
zarízení se uskutecnilo pres to, že vyslanecká rada omezila Nemecko i v poctu stavených letadel i v konské síle motor tI.
V Nemecku se vyvinul výborný systém letišt a prístavišf.
Tempeldorf
u Berlína lze dobre srovnati s jinými velkými le"
tiš ti evropsk)'mi. ~festu patrí 50 procent pozemku. ostatek nedávno sloucen);m spolecnostem
J unkertt .1 Aero Lloyd. Meteorologická stanice letište vydává presné výkaz.y pro celou Evropu
o bourkách a pocasí. Velká rádiová st,tllice letište jest ve spojení
se všemi stanicemi velkých mest na pevnine i v Anglii. PHstavište, osvetlená pro nocní let do Kodane, jsou umístena každých 25 kilometrt\.
Hakouské vzdušné linie jsou vctšinou soucástí francouzského
systému ve východní Evrope. ackoli jest tu jedna, nemecká linka.
Víden jest spojena francouzskými
linkami s Curychem, Paríží
a Londýnem na západ, s Balkánem a Carihradem na j ihovýchod,
odkud vede jiná odbocka do Varšavy. Spojení s baltickými zemcmi vede z Varšavy polskou linkou do Gdanska, kde je pripojení na nemeckou hlavní linku. 1\cmecká linka spojuje Víden
s Mnichovem, a umožnuje rychlé spojení s jinými nemeckými
mesty, Holandskem
a 'Skanc1inávií. V celku byl0 v Rakousku
trináct
behem r. 1925 sedm místních linek, zamestnávajících
letadel.
Rusko jest jedinou zemí mimo Nemecko, která rozv1nula rozsáhlou vnitrozemskou
vzduchoplavbu.
Nesporádané
podmínky
železnic a ohromné vzdálenosti tvorí z Ruska ideáln·í zemi pro
rozvoj obchodní vzdl1choplavby.
Z i\rchangelska
u Bílého more
do Baku a more Kaspického jest asi dva tisíce mil, a z Moskvy
do \"Iadivostoku
šest tisíc mil. Vzdušné linky mohou zkrátiti
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dabu jízdy vlakem na petinu nebO' na šestinu. Ruska nezustává
pazadu za astatními zememi. Linka z Moskvy dO' KrálO'vce jest
v cinnosti již od r. 1922. Hude pamalavaná
letadla: apouštejí
Maskvu každ)' den dO' Králavce, kde je pri'pO'jení na nemeckau
linku. V srpnu minulého roku se aslavilo v abau hlavních mestech dovršení prvního milianu kilometru
letu na tétO' lince
z Berlína dO' MO'skvy. Z Maskvy vedau dve linky na jih do
Rostova, Tiílisu a Baku. R. J922 byla zrízeno týdenl1lÍ paštO'vní
spojení vzduchem z Moskvy dO' Leningradu,
a r. 1924 byla tato
linka zmenena na každadenní.
Jedna místní linka vede na východe Uralu a jiná na Sibiri. Navrhavané
linky na 12.0'0' km.
byly schváleny vládau a budau uskutecneny cO' mažna nejdríve,
aby spO'jovaly duležitá mesta na Sibifi a v evropském Rusku.
l-Ialandské abchodní vzdušné linky musily vždy míti mezinár;dní úcel, protože zeme sama jest tak malá. Až dO' dneška
byly zrízeny
pravidelné
vzdušné
linky do Bruselu,
Paríie,
Landýna, Kodane a Hamburgu.
Holandsko
má pouze jednu
význacnou vzduchaplaveckou ,spolecnost, K. L. M. Tato spalecnost
má nyní v provazu dve pravidelné denní linky, jednu z Amsteradamu dO' Rotterdamu
a Paríže, a druhou z Amsteradamu
dO' Rotterdamu a Landýna. Za úcasti dánské spolecnastl D. S. L.
dosáhla se pajenÍ s Brémami, Hamburgem
a Kadaní. AmsteIOdam se stal jedním z nejcilejších
prístavišt
na pevninc, jest
konecnou i prestupnau stanicí prO' linky francauzské,
anglické,
nemecké, švýcarské a dánské. Dnes jest Amsteradam pro obchadní vzduchoplavbu tím, cím byl Ratterdam pro moreplavbu v minulých dabách. Jest prestupným
strediskem
pro cestující i zavazadla k tak vzdáleným místum jakO' je Helsingfars,
Maskva,
Varšava a Carihrad. Vzduchaplavba
K. L. M. sestávala r. 1925
z asmnácti letadel, vetšinau prO' dvanáct cestujících.
AngIický problém vzduchaplavby
se zrej me liší ad vzduchóplavby na pevnine, protože zde jest malá mažnost
závadení
v case mezi pamalým vadním provazem dO' a z Anglie v PO'rovnání s prímou a rychlau vzdušnau dapravau. Cesta expresním vlakem a ladí z Landýna dO' Paríže trvá sedm hadin, vzduchem dve a tri ctvrti hadiny. Na druhé strane krátké vzdálenasti
a rychlá železnicní daprava v Anglii znehodnatily spojení vzdu"
chem a dnes zde není vnitrastátních
linek. Tri mezináradní linky
dnes pracující SPO'jují Landýn s ParíŽÍ, Amsterodamem
a Curychem. Ta jsau avšem první clánky, navrhované v anglické mezinláradní vzduchoplavbc.
Jest plán vésti anglické linky snad až
k asadám Orientu. Anglické linky jsou spravavány
jedinou
spolecností, Ríšskau vzduchaplavbau,
která se utvorila na jare
J924 za vládní pamoci a prejala tri sautežící aj neschapné tehdejší linky. Od té doby velmi vzrostl spojovací provoz, ale s malým
ziskem. Anglictí vzduchaplavci si stežují, že obchodní vzduchaplavba jest v rukau bankérú, kterí predevším mají zájem na
zisku. Padpurný
zákan vyžaduje, aby se rocne ulétlo 1,0'0'.0'0'0'
mil, ale protože se pracuje se ztrátau, zdráhají se riditelé spalecnosti prekrociti totO' minimum, nebot další padniky by snížily
zisk. Ta vysvetluje, prac nebylo zisku pravazu užito k zlepšení
a zdokanalení. Do r. 1925 byla všechna pracující letadla ctyri
nebO' více let stará, a za poslední rak byly pripajeny pauze tri
maderní stroje, hlavne jen pro sautež s halandskými a francauzskými linkami.
Menší zeme v Evrope mají bud již linky v pravozu, nebo je
pripravují. Polsko má jednu linku z Varšavy dO' Gdanska. Finska a Svédsko má spojavací linku z Helsingfarsu
do Stackhalmu. Estonsko zamýšlí zríditi linku z Revalu do Leningradu.
Švýcarska má jednu linku z Curychu do Ženevy s nepravidelným spojením dO' Lyanu ve Francii. Belgie má jednu linku
z Bruselu dO' Balu ve Svýcarích. Ita1ie zamýšlí zríditi linky již
ad r. 1920', ale plány zustávají
stále ješte na papíre.
Dve pozoruhadné
veci
vzduchaplavbe.
Za prvé,

jsou nápadné v evropské obchadní
abchadní
vzdušné linky jsou stále

8. dubna I

v cinnosti, pravaz znacne staupá, a všude se pripravují nebo J
zrIzuji další spojeni. Za druhé, obchadní linky se nem
udržeti bez státní padpory. Uvidíme, zda se i nadále obcll
vzduchaplavba razvine a udrží pri padpurném systému, nebo
evrapské vlády jakO' v prípade železnic prevezmou a hudou rfd
vzdušné linky.

Doba

a lidé

K. J. Bencš:

Umelec a antisemitismus.

Je známo, že akademick~ malí! Karel ~élink otel
vrel svého casu v Klementmu vystavu svych kreseb
ilustrují'cích podle jeho názoru citáty z Talmudu. Tat~
výstavka mela svou historii. Mela být p~tv?dnev pavI
Ionu v Havlíckových sadech, byla zakazana, pak ~
konfiskaci jistých kreseb prece pov~le9a ';' refekta~
klementinském, patrne aby .temto .;:~st:elk~m .fan~tt
ckého antisemitismu dostalo se patncneho JesUltskeho
rámce. Rélink se však nespokojil sensací zakázanéa
zase povolené výstavy, vydal ješte .~e~sur?~ané kre.sby
v brožure pod názv;m »Zrcadlo. z}d~«, Jez .se ovs~
nejprve octlo za vykladem klenkalmh? kll1hkupectv~
ve Spálené ulici. Proslýchá se, .že broz~ra bude ta~e
vydána v jiných recích a že Réhnk hodla se ~vouv~
stavou cestovati po republice. Ponechme zattm. ume
leckou cenu techto kreseb stranou.

DL'tležité jest, jak »Zrcadlo« vzniklo. !o zjistil.,neby 10 težké. Kniha obsahuje 33 reprodukc~; v I5 pr~pa:
dech se Rélink prímo odvoláv~ na ~o,hltnga" o nemz
budeme mluviti, v 8 prípadech JSou cttaty opsany z~se
z Rohlinga, ale bez udání tohoto pramen~: ~ ostatmch
prípadech pak sice Rélink cituje ~u!ory Jt~~, ale zase
jen prostrednictvím ~ohl.i.?ga; .NeJn~d~e~ne.11to. doka.
zuje predmluva. V m tottz Relt~k, zreJme aby sl,d?dal
zdání, kdo ví jak že tyto prob1<emystudoval, ohan! se
citáty z Herdera, Kl~bera, ~~.ch?p~nhaue:a, ~enzla,
Juliana Schmidta. a ~l'chta; ~JtStI~)Sem vsa~, ze ~yto
citáty dokonce presne v t'emz pO,radkll ob~~7:e117
JSO\~
v Rohlingove spise »Mravouka.
almlldu, ctlt zahubne
pU'sobení židu na naši dobu«. Rélink ,s.i,citá~y pouze
zkrátil, vybral si·z nich to, co se mu zvlast hodilo. Jem~
šl.? ~ráve jen vO to" aby .predmluva . vypada!a h~~n.l'
L1'cenea tou ucenostI chtel maskovatI mraV11lpovazltvost svých výrobku: Lze tedy s klidným svedomím
tvrditi že Rélinkovo zrcadlo není výsledkem vlastního
badáni - to by Rélink ostatne ani nesvedl - nýbrž
že jsou to proste ilustrace k. výn3;tkum, ~psaným
z Rohlinga bez kritiky a bez neJmenS1 znalostI.
Tedy neco o Rohlingovi, protože s nim st~jí a pad~
celé Rélinkovo »Zr-cadlo«. Dr. August Rohlmg. ktery
ješte dnes žije v Salzburku jako 87letý starec, byl, ja~
známo, profesorem studia bible a výklad.;t na prúske
nemecké theologické fakulte, odkud odese1 na odpocinek r. 1899. Rohling patril k onem kat?]~'c:kýmkncžím, jejicM f~natismus ,zac~sté ~elze., odl~slh o~ ch~robných afektu, ba oq naboz~nsk~~o sI!em. ~.o~lm? Je
známý svým bezmezným anhsem1t1tsmem, pr! cemz se
však zapomíná, že stejne nesnášeli:,ý a~ ?O c~?i~mu
byl i vuci evangelíkum, vubec prah .kazder:nu Jmem~
vyznání. Tak r. 1875 vy~~l VvArr:e~~:e kmhu »Antlkrist a konec sveta« - vS1mnete Sl J1Ztoho charakteristického titulu! - v níž o ucení Lutherove, Calví-
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Pf'tomnost
a »ctlé tl~ spolecnosti« užívá výrazLl »Schandn« a dává pokyny, jak lze se presvedcit,
»co to
Zij. padouchy, kterí
vyvolali protestantismus
v ži• a v níž podává takovouto
definici
protestanti: »Kam protestantismus
postaví nohu, tam tráva
oste, a jeho plody jsoq duševní chudoba, zdivocení
vu. hrozná bezútešnost srdce: protestant,
jenž žije
Lutherov)ch receptu, je obluda.« V knize »Das
onische Spruchbuch« z r. 1879 nazývá prestoužida na protestantství »Cambiar stanza in casa del
010«. totiž pouhou zámenou pokoj LI v dome dáe. Tyto príklady, jež by bylo snadno rozmnožiti.
e ukazují, jaké mravní a rozumové
úrovne
byl
hling. kter)' ve stredoveku byl by býval jiste prí sem Sv. Inkvisice, po níž se mu v jeho spisech tak
á - na pr. v »[(atechismu
19. století pro židy a
fstanty«,
uže, tento Rohling na rozhraní
r. 1870-'1 vydal
i vydání své hrožury »Der Talmudjude«.
v níž
'nuje Talmud jako základní
náboženskou
knihu
f bihle a (almudismus jako dokonalé znicení sve'ho Illr:l\ ního zákona. A na doklad cituje radu míst
almudu obsahu prímo zlocinného. Kniha zpLlsobila
ci a rozruch v židovsk)'ch
kruzích.
Vyrojila
se
rada odpovedí. z nichž nejzávažnejší
od Franz
itzsche, I)rntestant Franz Delitzsch,
tajn)' rada a
f, na tht()logické fakulte v Lipsku. nestor hebreov EHOpe a clovek hluboce verící. napsal odpoved
náZ\'l'lll Rohlings Talmud beleuchtet von Franz
Itz (h«, \' ní Rohlingovi
skvel)'m a ušlechtilým
bem, totiž naprosto vecne dokázal, že špatne preal. <1lrektne i indirektne texty porušoval,
menil a
OZO\'alz nich falešné dLlsledky, dok[Lzal mu i ne10 t Talmudu a neschopnost jej vykláelati. Rohling
odpovedel tím, že vypadl proti protestantismu
a
omyšlenkárství a na poslední stránce
oelbyl Deche obmyslným a úplne nesprávným
tvrzením,
že
je židovského pLlvodu, což prý vše vysvetluje ...
ynecMlll podrobnosti. V polemice s Delitzschem
"'ejnn konecne dr. Rohling v casopise clánky, jež
rí jeho knihu, známou poel titulem »Meine Antworan die Rabbiner«, o níž lze ríC,i, že se pohybuje
i v~'fazy a celkovým 'charakterem
na niveau, jaké
ve vedeckém díle zpravidla
naprosto
vylouceno.
O tý. odporný pamflet,
který vzbudil velké pobouzcela právem. A tu vystupuje na scénu dr. Bloch,
ID z vídell kého predmestí Floridsdorfu.
Ten pustil
Rohlingem do plamenné polemiky,
zatím co ve
i porádány proti židovské bourlivé schltze. A nyní
• zajímavá vec. V té dobe se udála v Uhrách
i za-Eszlar vražda, z níž verejné mínení uelelalo
"'du rituální - neco podobného tedy, jako u nás
pozdeji vražda polenská. Toho použil Rohling a
ejnil otevrený dopis na poslance
GeZLl Onady,
ž stálo, že on, Rohling, je ochoten odprísáhnouti,
'tuální \Tažda existuje a že o ní nalezl doklady ve
jejž vydal r. 1.868 v Jerusaleme
Moses Monl-e, Musím tu také poznamenati,
že Rollling fungov techto a podobných
otázkách i jako
prísežn)T
ni znalec a že tyto své názory bez prekážky uplatve svých dobrozdáních. Dr. Blbch, jemuž šlo prá;O to, aby se celá pre
dostala pred soud, napadl
inga s veškerou vehemencí, jen aby ho prinutil
ání žaloby. Rohling skutecne TO. srpna dra Blozažaloval. Príprava na tento proces, který sliboval
vet(l\'otl sensací, trvala
pl1ldruhéha
roku, a to
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rrato, že dru Blúchovi bylo prirozene
svrchovane
obtížné podati elLlkaz pravdy. Šlo predevším o tO', sehnati
odborné znalce Talmudu,
kterí by Rohlingovy
citáty
prozkoumali.
Skutecn)'ch
zn alc CI Talmudu
jest velmi
málo a krome toho museli b),ti navržení znalci soudem
prijati a musely b),ti navrženy osobnosti, o jejichž nestrannosti
by byl presvedcen nejen soud, nýbrž i zfanatisovaná verejnost.
Obhájce Blochuv, elr. Kopp, obrátil
se na »Deutsche
morgenlanelische
Gesellschaft«,
již
sám Rohling uznal za jedinou kompetentní
jury. Tato
mezinárodní
spolecnost
soustreduje
nejlepší orientology, mezi nimiž bylo jediné možno nalézti speciálpí
znalce Talmudu.
Zmínky zaslouží, že advokát RohlingLIV navrhl mezi znalci i prof. Brimanuse
z Mlinsteru,
který nedlouho nato byl pro podvod odsouzen
u téhož
soudu, u nehož mel svedciti jako znalec. (To ovšem
nevadí malíri Rélinkovi,
aby se ho také nedovolával.)
Pa dlouhém jednání byli stanoveni soudem tito znalci:
prof. Noldecke ze Strassburku,
prof. Zschokke, rektor
vídenské university
a prof. theologické
fakulty, a prof.
theologie Wúnsche z Dráždan.
Aby bylo možno
posouditi,
jak veliké
prípravy
k procesu byly vykonány,
uvedu ješte, že znalcum bylo
predloženo
300 textLI pocínaje 2. stoletím a konce 18,
stoletím.
Tyto texty vyplnily
80 foliových
SIOUpetl,
a to byly vybrány
jen nejduležitejší
a nejkratší.
aby
soud jejich ctení mohl pripustiti.
Pocátkem
r. 1885
soud odevzdal texty znalcum. aniž Rohling sám cokoli
k nim pricinil. Témer
rok na to. [8. li5topaUu~ei
hýti zahájen
proces. který byl rozpocten
na 13 dní.
.\ tu v posleelní chvíli se stalo neco naprosto neocekávaného. RohEng svou žalobu odvolal.
Tím se ovšem
stalo. že k procesu vLlbec nedošlo, Rohling nemohl býti
soudne usvedcen.
Svým odvaláním
se ovšem usvedcil
sám. Aby práce témer 20 mesíd'l neprišla
na zmar.
hyl vedeck~T inateriál sebrán a knižne vydán v Lipsku
r. J 88fí. V první rade jsou tam avšem posudky znalcu.
Dríve, 'než se pokusím strucne vysvetliti Rohlingovu
i RéJinkovu metodu pri výkladu Talmudu,
musím se
strucne zmíniti o Talmudu
samém a jeho vzniku. Dedicné knežstvo,
jež bylo zvláštností
žielovskéhú státu
a jež svój pLlvad odvozovala
až od M ajžíše, brzo ustrnulo. Vlastní ucení ustollpilo vnejším parádám
a stavovským zájmLlm. Krome toho Thora. t. j . .s knih Mojžíšových
a jádro židovského
náboženství,
psána byla
jazykem. jenž zastarával
a stával se nesrozumitelným.
Pri tom knežstvo zmocnilo se znenáhla absolutní moci.
Proti nim zdvihla se v lidu politická a náboženská! reakce. jedno z nejzajímavejších
hnutí v dejinách. Muži
všech zamestnál'1í, bohatí i chuelí, ale tito predevším,
venují se studiu Thory a tradice s takov)Tm zápalem,
který by se nám mohl zdáti prepjat)T, kdybychom snad
nemeli analogii v našem hnutí reformacním.
zejména
pak v Husitech.
Pokracovateli
techto reformátorll
byli
lidoví zákonodárci
a mudrci, kterí své myšlenky uložili ve 12 svazcích, jež se nazývají Talmud.
Je treba si predstaviti,
že delníci, remeslníci !l pod.
po težké denní práci se každého vecera scházeli. N ebyli to zkoušení odborníci
nebo ucenci v našem slova
smyslu, byli to však lidé dokonale znalí písma i tradice
a nad to lidé, jichž mravní
povznešenost
a touha po
pravde byla vlastne jejich jedinou, ale závažnou
legitimací.
A tato rada nyní probírala božský zákon, debatovala, vykládala jej a snažila se jej uvésti ve shodu
s modern,Ím, t. .i'- tehdejším
životem, aniž by pri tom
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alespoil prímo na nem písmenky zmenila. Uyly, rozumí
"e. pronášeny názory rozlicné,
radik;'tlní i konsenativnÍ, rozumné i nesmyslné.
ale s~b-t-omáždení neustalo.
dokud se ve vetšine neshodlC''''''-;la definitivní
formulaci. Tímto ZpLlsohem vznikl a na sklonku 2. stol. po
Kristu byl ukoncen základ Talmudu,
t. zv. »Mišna«.
což je tedy sbírka IWyotních zákonLI zvan~Th Halacha.
Ovšem prakticky život sta"el shromáždeni
pred stále
nové a nové problémy.
a tak k Halaše pridali žáci
puvodních ucitelLI shí rku novou, zv. ITagada, která se
však liší od prmí zúsadne:
jest produktem
orientální
básnivosti, jest to t.otiž snLlška bájí, legend, poyíc1ek a
alegorií po vzoru evangelií.
Celému tomuto komplexu
ríká se Gemara cili Talmud v užším smyslu. Mužeme
tedy tento Talmud charakterisovati,
že jsou to casto
až do nejasnosti strucné zápisy debat, v nichž uvedeny
jsou nejen ony rozlicné núory
jednotli VCLI,ale také def111itivní rozhodnutí
vetšiny. Vedle Talmudu
palestinského vznikl a \' 6. st. byl ukoncen Talmud t. zv. habylonsk~·. Ale ani tim dílo nehylo ukonceno. Vznikají
pozdeji další dodatky. a to na úpade.
kde židé prirozene
prišli zase do docela nov~Th pomerll, jež si vynucovaly
r.ové v~-klady star~'ch zákon!''!. V pravde v židovsk)'ch
rodinách bylo vždycky neobycejne
ceneno intelektuální
vzdelání. Žena vedla obchod a muž studoval Talmud.
A takov~' ucen~' mladík - Žid již ve [4 letech odádal
Talmud - hyl pokládán za znamenitou
partii, i když
nemel ani halére. B~"'al yyhledáván
tatíky hohah'ch
nerest. kterí pokládali si za cest. meli-Ii takového zete.
To je jiste velmi_charakte'r·.
tické a myslím. že pro nás
hodne poucné. (hšem
v nynejší doliC na zúpade znalost Talmudu a újem o nej upadly úplne.
Dude nyní asi jasné. proc badání v Tall1ludu jest tak
obtížné. zejména pokud se tS'ce textového
v~'kladu a
kritiky.
K ení to jen rllznorodost
jednotli v~'ch cástí,
n~'brž i zmínená témtr stenografick;'t
strucnost
zápisll.
),Inohá nesi'ozumitelnú
místa lze rešiti jedine metodou
~rovnáYací. Ponevadž pak tyto zápisy ohsahují
vedle
definitivní formulace i lúzory
jednotlivCll,
lze pochopit. jak tu snadno mllže fanatismus
svésti k neprímému
i prímému falšování.
Plyne odtud dále, že Talmucl
není náboženskou knihou ve smyslu našeho evangelia,
n~'brž mnohem spíše sbírkou zákonl1 a jejich výklacllI,
urcen}'ch pro pral-tick~' život. Mezi Thorou a Talmudem jest teely rozdí I zásadní.
.\ nyní k metode prof. Rohlinga.
Jest pro ni charakteristick)"ch pet momentll:
1. že se od volá vú na kn ihy
a akta vllbec neexistující,
2. že nespr;'l vne prekládá text,-. 3, že z dobre preložen~'Ch textLI vyvozuje nespráYné
; fantastické c1usledky. 4. že texty komolí. cit.uje je neúplne, nebo vytrhává
je ze souvislosti
tak, že jejich
smysl se pak zásadne mení .. ~. že texty vedome falšuje.
\Tšeobecne vychází z tese, že pomer židlI k jinovercLlm
a zejména ke kres(anllm jest pomerem vyvoleného syna
hožího k modloslužehníku.
vllci nemuž je všechno dowleno. protože to není Židllv bližní. ŽidLlv hližní jest
zase pr~: jen Žid - této vety využívá ovšem i Rélink
,'elmi vydatne. Již tato základní
tese je~t úplne ne~právná, protože úkladní
pouckou Talmudu
od nejstarších d(l', až do TG. století jest veta, kterou naléáme
v Chullin IJb a jež zní - k VLIli presnosti
cituji zde
nel11eck~·preklad znalcll - takto:
"J)enn I{. Chaja, Sohn r\bba'~, sprach 1111Nall1en (k" 'R.
juchanal1: dilO ~oc1Jri!ll (d. h. l\ichtjl1dcn)
il\l Al1s1ande

(d, h. ausscrhalb Paliistinas) sind keine Gotzendie
dem síe halten nm am Bral1ch ihrer Vater k-I.

Di uhá dlklac1. poucka zní: ».\uf c\rei Dingen
die \Velt: auf dem l\echte, auf der Wahrheit II
dem Frieden.«
Židé byli IIojžíšov~'m úkonem
skutecne s .
ostre oddeleni od ostatních
národll a st_k nt
upraven podle zákonl1 drakonic~.~'.ch. To ~ne:o.
sVllj velk~' \'~'znam v dobe. kely zll~.\' pr~stlt(h,
hrozilo mravní zkázou a nebezpeclm zamku. J
se dak pomery zmenily, tyto predpisy se naopak
príteží a proto talmudisté
hledeli .vY,~ta\'eti n~~t
židy a jinoverci, totiž národy. s 111ml%~ousec1~ha
miž byli z hospodárshch
dllvodll nucen! se stykat
v dohe. kdy tento styk již byl prost iakéhnko\,i
pecí, nehlede ani k tomu, že názory behem c1esllt
prirozene
mení.
RohlinO' se -však snaží všemi prost.redky c10káz
nenávist ŽidlI ke krestanum
jest prímo prec1ní
tím úcelem píše ve své knize »Die Polemik II
Menschenopfer
des Rabbin ism L1S«:
"Der Talmlld sagt, Sanhedrin, drr ~Iessi~l, komm
bevor aufhort die niedrige miserable ~[acht (der
heit). Raschi bemerkt dazll, ",ie Edcls erkliirt: oer
kCIl1111tnicht, he\'or die Christenherrscnaft auihorL
,ie (rlie Christen) gar keine Ilerrschaft uher I ra
haben, allch nicht eine kleine llnd gl'ringc.«

X uže, znalci zjistili z nás - že na uyecleném
neco jiného, totiž:

a tohle muže zji tit
míste Talll1udu ~t()ií

Rabi Chama, Soh'1 des Rabi Chanina, ,at-Ir: Oe
Da"ids kommt nicht eher. als bis dic vcrachlrtc M
Israel hill\\'eg sein wird. Raschi pak pridáv!! vy vttl
die veraehtetc
J\Iacht allfgehort hat. so da,s ihn
Jsraeliten, durchaus keine Ilerrsehaft ist, nicht cine
uná geringere.

To znamená
že Rohling zde vedomi: fal;Clval
tím. že slovo »;'on Israel« YY1.ustil a nahradil
v zúvorkách I - slovem der C h r i s ten 11e t.
ve tylo zá\'orky .jsou charakteristické,
IJosly'
o tom napsali znalci:

i

'>!)er fragliche Satz heisst in der ,\'ortfolge dl',
so: bis das hinll'eg sein ",ird die veraehtete \Iacht v
aus J srael. Indem Herr R. dies letzte ,Vort \'I)n I rad
la,st und daftir als seinel1l erkliirenden Zu,atz der Ch
heit in Klammern
dazu setzt, hat er den Sinn d r
groblieh entstellt. Der Einwand, das TTerr R., der
ja auf Edels beruft, vielll'icht blos dil' Fnhtellung
anderen kopiert hat, ohne selbst nachzu,chla;(en, W
cinun Gelehrten, der sieh ",il'derholt aut 'l'iuc T
gelehrsamkcit
beru ft. uná der aus diesen SteHen ge
h,Jgen1l1b'cn ableitl't, doch kcine irgend genllgenoe I

i

dig-ung.{{

Jak \'idet. !\.ohling vedel, proc žnlohu odvolal'
knize píše Rohling,
že potvrzení.
že ritu;dní
skutecne se priházejí,
nalezne se v knize ,,(;an
od IZa1Jina \Vendela, jež existuje asi \'e 20 vyd
z nichž jedno bylo dokonce tišteno \'e LrCl\e.
~ice tu kní žku v ruce nemel, ale jak}si žid mu pr
vypra \oval. Predstavte
si v Rakousku ti~ti"~1lJ,1I
kter;\ Jlojeclnúvá o rituální Haždc a (IOporllt'uJe
llehy la ma lickost a proto príslušné oddelení ml
stva vn itra narídilo
vyšetro"úní.
.\ hylo zji't

Pfltomnost
ha toho obsahu vLlbec neexistuje.
Byla sice nalezena
'h~ zvaná Gan naul, ale tu napsal \!\fiesel a byla to,
.lm. gramatika!
Krom toho by"'] pátráno
i soume - pro jistotu:
prof.-;U-;ch
v Berlíne pátral až
Oxfordu a Cambridgi, kamž wdly zdúnlivé stopy bez v)'sledkll. Podobne se \'ec mela s '1 ychsenov)'m
rozdáním u berlínského soudu, z r. 1787, na než se
hling odvolával.
Dobrozdání
nejen pocházelo z jio roku, ale bylo i docela jiného obsahu.
Domnívám se, že temito ukázkami
jest dostatecne
rakterisována vedecká metoda prof. Rohlinga,
již
to chtel stvrditi krivou prísahou - on, l<ter~' vyt~·I židl1111,že vLlci kres[anLlm jim Talmud krivou príu dOl'oluje. ba prikazuje.
N uže a tuto metodu si
ysli! pan Rélink sV)'mi kresbami illustrovati!
Mohl
h nyní ješte postupovati
od kresby ke kresbe, citoti. srovnávati, vyvraceti a ukazovati, jak Rélink toho
vtastného Rohlinga se snažil z valné cásti ješte prehlingo\'at, - ale myslím. že by to hylo zbytecné.
Rohlingova aféra byla svetoznám;l,
takže je prímo
chopitelné, že by Rélink o ní nevedel. Byl-Ii o ní
formO\'án, pak jeho cin se odsuzuje sám sebou a já tu
hei použíti V)TaZU, l<ter)' by to de patricne vystiI'al. Bylo by to i pro umelce. tik prllmerného,
ba
Iprumerného a ncoriginálního
tak strašné,
že mum "criti. že Rélink informo 'án nebyl. Jemu se proste
'hoc1ou dostaly do ruky Rohlingovy
spis,:.'. a Rélink,
ž je príznacné.
hned Fostrehl sensacnost
][\tky a aniž
zjistil, je-li to \'še praHla, vyrobil serii obscenních
odporn)'ch kreseb. ,\ni ho nenapadlo,
že tím vydává
rcjnému posmechu a zášti lidi nevinné. že vlácí nejrším hahnem veci. které i nenáboženskému
cloveku
mí h)·ti alespOll hodny respektu.
Nic z toho si need01nil, naopak. Prosím.
co ríci o umelci, tedy clolu \'crejnc cinnému. Ider\' si pocíná takov)'m lehkoyslným a neodpovedn)'m
zpLlsobem jedine proto, ahy
udela! reklamu?
Prichúzím k politické point,c, Výstava
vyvolala zaoccní židovské núrodní rady. VLldce pražských sioni11, dr. Singer,
intervenoval
II starosty
Baxy. V5'stava
)'Ia skutecne za!<;lzúna. ale po provedení nekolika konkacÍ zase povolena. Totéž se stalo
s predmluvou
rožury, která byla zahavena a pak zase uvolnena r02lelkem, protože hyb uznána za nezbytný
doprovod
vysvetlení k obrazLlm autorOV)Tm. Ptám se, jak je to
ožné. když ohrazy i predmluva
spocívají na neprav'ch dávno znalecky vyvr[lcen)'ch?
Jací znalci hyli pri
m dotázáni? A to není ješte vše. Když kní žka vyšla,
do\'skft n;trodní rada a spojené n[lboženské obce pražé pokusily se podati žalobu na Rélinka
na základe
oho paragrafu zákona na ochranu repuhliky.
l<ter~'
noví, že:

i

Kdo verejnc dráždí k zášti proti jednotlivún
skupinám
ohyvatelstva pro jejich národnost, jazyk, rassu nebo nábozem:tví nebo proto, že jsou bez vyznání, bude pro prestupek
potrestán žalárem od I4 dnll do 6 mcsícu,«

edá\'no pro tábor v Jihlave, porádaný
pokrokovou
rporací k vuli Marmaggimu,
byl pohnán pred soud
lOl\žil~'legionár práve na základe tohoto paragrafu.
že, a nad žalobou židovské národní rady se vody rely. A když pak Národní
rada se obrátila s dof'm na naše min, spravedlnosti,
tu se dovedela, že se
:lt nic nehude, protože pr)' podle tvrzení židL1 sam}'ch
almuLl není soucástí jejich náboženstvl.
takžee:není

205

z[lI,ona nelze applikovati
na tento prípadl Uvažme: pod
záminkou,
že Talmud
jest dLJležitou soucástí
židovského náboženství
tohle se nckolikrát
v Rélinkovc
knize opakuje - vlácí se náboženství
kalem a blátem
a pak mi nisterstvo
spra \'edlnosti tvrdí. že náboženstvi
se to vLlbec net)'ká. Tudíž místo aby melo dvojnásobnou prícinu zakrocit, tvrd í. že nem[\ prícin u vubec žádnou. Židovské noviny právem tedy psaly. že cást ceskoslonnsk}'ch
obcan tI je tím postavena mimo zákon, když
t}·ž zákon. kter~' platí pro jiné, pro ne platnosti nemá.
Spravedlnost
se proste vymlouv;l. protože \' tak nepopulární veci zasáhnouti
nechce.
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KZepctár:

Frigo a filmová komika.
KJyž se objevil Frigo poprvé ve vlastním filmu a »Nebezpecnou nevestou« si razil cestu do svcta, byl vetšine obecenstva
Íipln.\·m prekvapením.
A prece to nebyl nový clovek u filmu.
Ti, kdož znali starší filmy Fat!yho, znali i Friga. Tam vystupovah) vždycky nerozlucná trojice. Predevším tlouštík - to byl
F atty. I'ak roztomilý blondýn, který si pl'idclával no~ ožraldl
a maloval cerným lakem mezery mezi zuby - to byl Pickrad.
,\ konecnc tretí, bezejmenný, který mcl vždycky naražen talírovit~', klobouc.ck, který meL3trnulý
oblicej a který mimo o~
cejné \'ycházko\'(~ saty se objevoval
i v 'llkních, ba v baletnÍ<:h uknickách. Jeho oblicej byl krásný a podobal se masce.
Tento mal)', klidný muž. ~ reck~ém oblicejem a s beznadejno~tí
v ocích - to byl Buster Keaton.
Keaton se pro cizince, pro které se vyrábejí americké filmy.
;pamc vyslovuje, a proto si tento pán dal strucné a výrazné
jméno Frígo a nabaživ se práce ve trech, pocal vyrábcti filmy
súm. A jako Chaplin z"cal si psátí sám libreta a sám režírevati. Ze svého drívejšího zamestnáni varietního artisty prinesl
si neobycejnou ohebnost a pružnost tela, smysl pro pohyb a onen
nevyslovitelný neklid, který v strnulosti jeho masky projevují oci.
A protože

[,'rigo miluje

vodu a lodi, hrajc

vetšinou

na mOI'i

a ocitá se na parnících, na yachtách, na clunech a. je bud prostým
ubcanem
nebo námorníkem
nebO' kapit<ínem.
Své mrštnosti
akrobata nevyužívá tak nehospod'll"Jll: jakO' llarolJ Lioyd. Užije
jí vždy jen ve vhodném dramatickém
momentu. Proc by bcha I
ztreštene po schodech jako Harold Lloyd v "Doktoru ]ackovi«,
když mu stací k dosažení téhož. úcinu jediné sklouznutí a jediný
pohyb? Filmy ITarolda Lloyda jwu proto filmy ryze akrobatické. Tam, kde u Lloyda je v tip, dosazuje Frigo h u mor.
Char1ie Chaplin je komik smutku a melancholi(', Je tak lidský,
že nemuže pllsobiti výstrednc, Frigo je beznadejný, protože je
úmyslnc necinný. Do všech jeho situací dostává jej nejaký deus
ex machina, kterému nelze ani ríkati »náhoda«. Dostane se na.
lod, která je urcena k úniku tím, že bude bez kapitána vpuštena
na širé more; nemllže se oženit, protože mu vadí pes, jenž
Vždycky v nejnevhodnejším
okamžiku položí ve to svým cumákem mezi oba milence; jen jeho dva prátelé jsou vinni celou
tou strašnou kalamitou, kdy Frígo se nemuže dostati z objetí
žen; obycejná kocka dostane Friga do spádl »cerné ruky«
zkrátka akce jde u Friga všude kolem, jen nc z neho. Je
pasivní komik.
Chaplin pllsobí dej sám. Frigo nikoliv. Kdyby Chaplin hrál
ve filmu, podobném Keatonovu »Frigo plave«, rozvinul by tol ik
cinnosti, že by v každém momentu jeho scén byl vrchol díla.
I,'rigo rozumí graJaci jako m'l1okdo. Prijde da prázdné restaurace na opuštené lodi a volá cíšníka - exposice; setkání s ne-
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8. dubna

I

si muže dovoliti hráti salon ne. Frigo musí vzbuzovati smích "
"CS tou, o níž nevedel,
že s ním jede ~. zápletka zacíná; Frigo
devším sám a situace mu muže jen napomáhati. Když Frigo
sestupuje na dno morské - vrchol filmu; Frigo bojuje proti
rozhoduje ve filmu
Frigo plave«, že nabídne neznámé dl
Kanibalum - ohnostroj pápadu; zasnoubení na ponorce - Frigo
svou ruku a vsedá do aut~, aby prej el ulici, pusobí srn!
chce, aby mu mladí tleskali.
I'rigo a nikoliv situace, jež je vlastne docela vážná a mohla
Frigovy nápady jsou absurdní tím, Ú vznikají ze setrvacbýt, stejne exposicí dramatu. Frigo je z tech málo silných, kt
nosti. Zarízení na dne more, kdy cistotný Frigo vylévá vodu
vyzaruj í veselost. N ekarikuje, protože karikatura ve filmu
do vody s houževnatostí vytrvalého gentlemal!a, je ukázka takové
sobí
sic ztreštene, ale ne humorne. Bere veci smrtelne vá"
komiky setrvacnosti. Tento druh komického výrazu postrádá ve
a situace reší nesmírne dusledne. Chaplin je oproti nemu ve
svém bohatém rejstríku
Chaplin. Pi'es to jak zpusobem práce
dctailista, Frigo by nezmohl scénu, kde Chaplin tancí s band
tak zpíisobem úcinu je Frigo Chaplinovi velmi blízký. Frigovi
na vídlickách fox-trott,
stejne jako by asi nepusobil, kdyby
bylo krivdeno, ríkalo-li se, že Chaplin je umení a Frigo kýc.
zul botu a snedl ji.
Oba dva jsou umení, ale oba dva individuality
ruzného výrazu. Srovnejte
jen Chaplinova kneze z »Poutníka«
a Frigovo
l po režijní stránce Frigo rozumí veci. Dovede si dát zara
prestrojení z »Cerné ruky«. Táž vec v principu, are jak rozdílná
žovati scénu bílé záplavy nevest. Dovede se vystríhati všech zb,
v provedení!
tecností a jeho detail je všude jen nutný. Neprecpává film,
~a Frigovi by se da.lo demonstrovati,
v cem spocívá komika
vede si úsporne a šetrí nápady. Tam, kde spustí stavidla náo
ve filmu. Na divadle je daleko více možností pro komický
padu, je jeho dramatický
vrchol. Ve filmu »1'rigo plave« je
výraz, nebor tam mt,že býti uplatnena komika slov (jak skvelým
zápas s Kanibaly. »Láska kvete v každém veku« je film, v ne
príkladem je Vlasta Burian!) a tím dorýsována i komika chaFrigo ukazuje své možnosti. Láká Iibretisty a snad i film
rakteru. Ve filmu komika formy a pohybu musí býti vypjaty
spolecnosti. Prebíhá z veku do vekn a kdyby si tohle dovol
tak, aby jejich sloucením vznikal komický charakter. 1 a, divadle
jiný, nemohli bychom mu to odpustiti. »Nebezpecná nevcsta«
je komikou slovní možno i doplnovati
situaCÍ a charakter.
»Zákon pohostinnosti«,
»Frigo plave« a »Frigo se žení« (zejména
Rergson ve svém »Smíchu« ukazuje na príkladu Labichova Perposlední dva) jsou filmy, jejichž kopie by patrily do každé
richona, jak skvelého úcinu možno dosáhnouti príkladne enufilmového archivu. »!'rigo a cerná ruka« je jen nápad, ne všu
merací. Perrichon
pocítá dohromady
zavazadla i cleny rodiny
dost vyvážený. Prurez domem není šfastný už proto, že celí
a jelikož jeho v)'cet se ve hre nekolikrát opakuje, stereotypvec je pri rychlém promítání nezretelná.
n o s t fráze pt'lsobí neodolatelne
komicky. Pred Bergsonem již
Í'rigo stejne jako Chaplin má stálou masku. To je vec, kte
Dugas ve své »Psychologii« poukázal na komiku stereotypnosti
získá herci popularitu, stvorí ráz jeho filmu, ale kterou by nik
g-e s t a u recníku. Jeden pohyb dovede zdtlrazniti "lovní výraz,
nesneslo divadlo. Proto Buriall odložil svéha trampa a šel se
opak~micki
l'rigo využívá této komiky
ríditi pravidly divadelního lícení. Pochybuji vubec, že by který
jako málokdo. Vzpomente jen stereotypního
zaklínacího
gesta
herec se stabilní maskou vydržel na divadle. U filmu je zatím
rukou v »Cerné ruce« nebo jehc, stereotypních pohled tI ve filmu
skutecnost
Chaplinova a Frigova.
Je otázkou, je-li již dosti
»Láska kvete v každém veku«, kde úmyslne volil dobu praedlouhá, abychom j i mohli pokládati za zkušenost. JISto je, že
historickou, rUm za caesaru a soucasnost, aby na trech vecích
j i zatím s potešením a uspokojením snášíme, ba víc: že na oú
dokumentoval komiku stereotypního
gesta. Harold Lloyd nekdy
pusobí její komika formy.
pri nejvetší námaze akrobatické
nechává chladným, protože mu
Pro tu má Frigo smysl nejen v masce, ale i v kostýmu.
schází lidství, které jedine pllsobí komicky.
Pripodobní-li
se
stejne jako Chaplin a co do odevu bych rekl: podle Chaplina.
Lloyd k opici, ne"'Yvolá smíchu a. prekoná jej každá opice, jež
U obou: typický klobouk. Chaplinuv klobouk je melancholicky,
se pripodobní cloveku. V komice hledáme predevším lidský živel
Frigúv je vyzývavý. Vyzývá a dráždí asi v tom smyslu" jako
a na zvíratech jsou smešna jen gesta, pripomínající
gesta lidská.
dlouhá postava don Quij otova.
Proto cím níže je postaven
živocich, tím méne je schopen
Frigo na plátne je veselost a jas, Jedna z radostí fotogenill
vzbuditi smích. (Smích vzbudí treba ješte zápasící raci, ale nevzbudí jej párící se nálevníci.) Smích muže vzbuditi jen film,
kde--je komika.Jmnkré1.nL Ye-filmlLll.e.milžeme. ~iti
komiku
abstrakt (slovní .hríCky francouzských veseloher), protože k tomu
scházejí výra.zové prosti'edky. Freud ve své studii »Der Witz
LInd seine Beziehung
zum Unbell'ussten«
dokládá,
že reflex
smíchu vzniká vlastne v našem podvedomí. Je umením komiM. P ttj111anová-H ennerová:
kovým, aby dovedl tento zvláštní stav vyvolati a je to umením
tím vetším, je-Ii mu odnat jeden z nejlepších prostredkll k tomu:
slovo. Proto filmový komik je víc než herec, nebol málokterý
Krásná je nedele odpoledne s proudením a tlacenicí
komický herec by pusobil komicky i ve f,imu. Stejne je nepolidí, kterí za sebou zamkli na klíc a narukujou bavit
merne težší dáti fotogenický výraz frašce než dramatu. Amerika
se, lavory, škopky a splašky jsou za nimi a pred nimi
dosud cení filmové tragédy výš 'než komiky. Charlie Chaplin
sklenice, podívaná a láska, a prostor pocasí mezi tím.
má postavení výjimecné,
ale pres to ženy znají lépe pana RaKrásné je nedelní jaro s dívkami v terracota a hochy
mona Navarro neb Rodolpha Valentina.
v kloboucích kamašové barvy, v mužských kloboucích
»

~hyb

Príroda

a svet

Na sluky.

Síla ,filmového komika je jeho bezprostrední
úcin: chycení
chvíle. Frigo ta dovede. Scéna paniky, kterou zpusobí pohybující se obraz, v nemž Frigo spatrí bludného Holandana, je nezapomenutelnou.
Když F rigo na saních tažených psy vjíždí do
rímské arény, máte dojem velikolepé persifláže. Jeho hrdinové
mají v sobe kus tragiky, kterou je vyznaceno židovstvÍ, Jsou
vtipní, vynalézaví, odvážní a proto jsou nenávideni a marí se
nnele jejich plány, Frigo nemá té elegance jako Reginalc1 Denny
a pusobí oproti nemu více naivne. Denny ve »Zdravém nemocném« ocitá se v situacích, které pusobí komicky, a proto

je víc jaro, než v kytickách petrklícu. Nikdy nebylo
tolik mladých a hezkých lidí v ceském národe s chutí
žít jako ted. Proc tahle cervená elektrika, která jede
po moste k Národnímu divadlu, je tolik jaro. O sladká
nenapsatelnosti života!
Vrátní a výhybkári ve dráze tec1', co je republika,
místo signál ríkají náveš~. Jak je to sokolské, legionárské, spisovné a dojemné.
Sranky. Plakáty. Regulované brehy. Hrište. Jaro
kopané a dostihu. Holé pruhované jaro, které patrí
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vostavbáma sportu, jako bez srsti, teprv se operuje.
aro jílu. Lovy milencu. Chudáci páni v cerných
rchnících a tvrdých kloboucích a v lakýrkách a kaaších se španelkou, co se pricinuj ou za mestem.
ti
usí být, bez nich by to nebylo celé. Ježíš, lidi už
koupají. My se bojíme vody. Krajina polí jako práve
drhnutá veliká svetnice, ze které vytáhli stul na
odbu. Lesy jako metly. Prúhledné lesejcky, pražské
olí, kterému se posmívalo. Už se na ne nenadává.
menilyse požadavky i na krásu nosu i na krásu kra· y. Na nose už se nežádá, aby byl rovný, a na kra· e, aby byla malebná. Také už lidé daleko tolik neáhají stín. Slunení a koupání zmenilo pojmy o krákrajiny. Sextáni, na kterých pucí pupeny, opary a
ledé chlupy jako od kartáckú na zuby, rvou 'Celou
tu vlakem s knedl\kem v krku, fistulí nebo nosem
šlerkya co také se sebou mají delat, musejí se sebou
Yco delat, také se derou k životu. Až je pustíte na
zduch,budou házet kamením a predhánet se na kole.
dyž jsou zavreni ve vagone. musejí se aspon zpem dávat dál, a nápisy a podpisý na zdech, kamenech,
metihodnostech, záchodech a kabinách, to tedy pohází z lidského pudu propagovat se, jako zpev. Na
te na slunci je kocárek a v nem nemluvne, kdyby
bylu videt, vypadá jako všechna nemluviíata a baicka na ne mluví, jako by tomu rozumelo a jako by
to bylo jediné díte, které se narodilo na svete, a tak
ude vždycky.
l\Iám ráda staré mládence. Mají srdce dokorán ce• u novému svetu nekonecne víc než ženatí v jejich
tech, nedockali se tolik nevdeku a nejsou tak vleceni
a myslím,že o moc víc podiYÍni jsou pac1esátiletí ženatí,
lIež padesátiletí svobodní.
Muž, to jsou boty, dýmka a puška. Neví se, proc
to je, ale v každé domácnosti svobodného muže, at se
prijde, kam se chce, všude stojí boty, a at se otevre,
o se chce, ze všeho padají boty, a když to tak není,
usel ten muž na to myslet, aby to tak nebylo, a stálo
ho to premáhání. Všimla jsem si dávno, že nejvlastnejší mužská dústojnost muže vezí v kuži; kuže na
remenech,pouzdrech a kalhotech a sedlech a i klubov··
y z mužských klubtl jsou kožené a to všechno souvisí.
Loveckéboty jsou namaštené vaselinou, jsou to nepromokavéboty, svet pro sebe. Dýmku a pušku muži protahujou perem a štetkou a mám úctu k temto mužským nástrojíim. Za kloboukem mají gránle. Gránle
nejsou jen jelení zuby, jak si myslíme my laici, gránle
'sou také jelení vous (ale jelen ho má na zádech) a
obzvlášt malé slucí pírko z tukové žlázky v zadecku.
vážnost, s jakou nosí gránle a reknóu si 10vl1 zdar
a rozejdou se každý na své stanovište, naprosto nedozuje ptlvod muže z pralovce, ale puvod muže z kluka.
Rozdíl mezi mužem a ženou je ten, -že holcicka už
peti letech je žena a muž v padesáti ješte hoch. Proto
sou muži tak milí.
.
Slucí tah tr\'á dvacet minut, od západu do soumraku.
ro dvacet minut jedou hodinu lokálkou tam, hodinu
okálkou zpátky, jdou ptlldruhé hodiny cesty tam do
rchu, hodinu cesty dolu, dávají se dvakrát prevážet
pres Berounku a pijon mléko a pivo a jedí buchty na
samote Boubové, kde buchty jsou doslova jako cihly
kde je do puli hospodské kuchyne pec jako u nás
lotna, postel, vytažený stúl a bil1iard v Unionce doromady, takže clovek chápe, že Honza spal celý den
peci a jedl buchty; do peci se topí zvenku a jenom
ubov)'m drevem z doubravy, nad kterou potáhnou
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sluky. Sluka je cíl, ze 'Sluky se stala ústrední .vec, která,
nikdy bych to nebyla rekla, zpúsobuje, že mi tluce
srdce. Kdyby cekali na netopýra, bude mi srdce tlouci
pro netopýra, to je jisté, nervové napietí se sdeluje
jako pt> drátech, at se chce nebo nechce, clovek za to
nemúže. Do smrti budu pamatovat místo cekání: zády
k dubovému lesu, tady šla pri lese cesta, na pravo mýtina s dubovým mlázím, a která se sníží dolú v úval,
jehož není videt pro protejší chlum ke Karlovu Týnu.
Zarostlý úval hmatáte ješte jinak než ocima, jakýmsi
prostorovým smyslem a pak nosem a plícemi; z úvalu
jde 'Chlad jako vlhké prosteradlo v záda, kdežto mýtina
má sklon k mrazíku a v doubrave za zády je trouchnivé teplo". Je to jako by dvakrát spící les, jarem a soumrakem, les s lonským listím, az k plísním zeme. Nesmí se mluvit, hýbat se, kašlat, kourit, poslouchá se,
jestli sluka varuje a dívá se, jestli táhne. Kdo ríká,
že ptáci zpívají. Ptáci hvízdají,
mlaskají, ssajou a
srkají vzduch a je slyšet, že pijou chladný a cistý
vzduch. Nejvíc rádí drozd, snad proto, že ho nejlíp
poznávám, že mám ucho vycvicené na pražské kosy,
snad proto, že je drozdtl nejvíc. Drozdi drží tón; penkava proti nim ciricí a poskakuje nahortl dolu ve
hvizdech. Nízko vzadu v lese bažantí kokrhání (ríká
se tomu jinak); bažant honí slepicku. Bažanta si clovek
nejvíc váží, protože je to vysoká a že ho zná jen
z obor. Preletela, jako by neprávem, tak brzo z jara,
mura, a zase se vrátila do listí. Les za vámi je jako
necí prítomnost, koho neVlcTíre-akdo mnoho ví. Nik.clo
se dotkl me o ru avu: ted, ted varuje sluka od striinc.
Není ji videt. Vždycky táhnou od Karlova Týna. Táhnou z recký'ch ostrovú pres Cechy do Ruska. Nezní to
var var, ale clovek je zvyklý, že to zní trochu jinak,
než se ríká, a tak vdecný, že to doopravdy je. Zní to
jako vlhké vrkání. Nejen sebou nehnete, ani nemyslíte
na nic jiného, než na n i, jako by i myšlenky delily
rámus, abyste ji nezaplašili, je to stav úzkosti, nadeje a
modlitby k jednomu cíli, a to je ta pravá ·chvíle, vesmír
jde do vás, ptáci umlkají a usínají jako by je shasínaJ,
jen drozd to ješte drží, nebe bledne. Preletel, jako když
lemuje ovrubu, netopýr, a zase se vrátil do lesa. A ješte
uplynul cas a málo zvukú, nechcete už nic, nepotrebujete nic, zdá se vám, že už nikdy nebudete mluvit
nahlas a že je tak dobre. Sluka letí, opravdu táhne od
chlumu k chlumu nad mýtinou vysokým soumrakem;
a jako všecky veci, když doopravdy nastanou, sluka,
mnohem náhle vyšší nebe nad ní, merené krivkou letu,
i tiché sejmutí pušky, nejdrív ohen, pak rána, pak
smrad, krásný smrad prachu, jdou za sebou a klidne.
Sluka nerekne nic, letí níž a pomaleji; srdce se ve vás
zastavuje nadejí, že spadne; už zase našla puvodní
v)'šku smeru, vypadalo to, že letí pomaleji následkem
okliky dolú, a táhne dál, jako by se byla -chtela posmívat a už je zase v rovnováze; a zmizela. Ten veliký
mužský muž, který byl ve válce a v Japonsku a v Americe, povídá umele klidným hlasem:
»Snad ješte prijde ~otovi. Uslyšíme to.«
Když není slyšet ránu, je na ptI! spokojen. »Pockejt~,« povídá, »udeláme si legraci, a rekneme Rotovi,
že ji mám.«
.
Jak se vracíme, Rot vystupuje také tak samozrejme,
že je konec tahu, ze svého místa. Ale než se mu co
rekne:
»Máte ji?« ptá se umele klidným hlasem. Potom byl
na pul spokojen. Jak byli oba milí. Lovci jsou lidští,
rozkošní lidé.
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Milý príteli,
k clánku p. V. Koniga 'O ruské emigraci davaluji si padotknauti:
Za pasledních dni't v savetské verejnasti
mnaha jest
mluvena o ruské emigraci. Pricházejí
lidé, kterí byli služebne
v cizine a lící své dO'jmy i postrehy. Velká pazarnast je veno"
vána poc<:>tnosti emigrace a mahu ríci, že savet;tí lidé pdlVe
této otázky si velmi peclive všímají. Záleží jim ovšem na tam,
aby dašli k císlt"tm co nejmenším, nebat »jak pak ll1L1Ževystupavati jménem nárO'da hrstka lidí, odtrhnuvších
se O'd náradníhO'
kmene«? Velmi ulTIažiíuje tutO' tendenci nekritické házení "miliany« emigranti't v západaevrO'pském tisku. Pan V. K011lig mluví
všude a dvou milianech, jak již na západe si na to zvykli. Bližší
zkaumáni savetských pazarovatelLI udává po?:et ten na pauhých
350' tisíc. Znacný
rozdíl, nr.ní·liž pra~'da? TatO' paslední císlice
zalažena je však v mnaha prípadech na aficielnJch datech. Sami
ruští emigranti
udávají,
že nejvíce je jIch nY;lí ve Í'rancii.
L'kázala se však, že francouzský ministr vnitra na príslušný dotaz
ve snemcvne mluvil pauze a 70'.0'0'0' Rusech, z nichž nata bene:
mnaho je príslušníkLI Pclska a akrajavých
státu. Ti pcuze prO'
lenost francouzských
úradL! jsau vedeni jakO' cbcané Ruska.
20'.0'0'0' v BulharPripocteme-li k tomu 40'.0'0'0' v Ceskaslovensku,
sku, 80.0'00 v J ugoslavii. 80'.0'0'0' v Nemecku
(z nehO' mncha.
prešla dO' Francie), 50'.0'0'0' v Polsku a okrajcvých státech (HusLI
vic,--i!1.~f-ncj"(Jl1
emigranty,
nýbrž žili tam
i pred revolucí a budcu žíti i dale) a asi 100'.0'0'0' všudé jir..(\e,
.pak dojdeme k císlu 440.0'0'0' emigrantl!. Tedy piti milianu, 'nikoliv dva miliony. P"esných dat ovšem nenalezneme ;likde, ani
akce Nansenava nedává celkavý abraz. Ale i když pracujeme
s dahady, hled'me Je založiti na reálním padkladc. I když neprijmemc poslední údaj sovetský, prec jen bežný názor a milianech musíme padrabiti revisi.
TatO' má poznámka nemá žádnéhO' pozadí, zejména, nechce
snižovati význam cmigracc ruské. \' ýznam ten upadá automaticky, jakO' u každé spcntánní emigrace, kdy najednau prijdO'u
navé pamery. vynutí si hramadnau emigraci, ac nikdO' neví, jaké
pomery budau a jak dlauho patrvají. Sám návrat emigrace nepalitické je sice pekná vec, ale za nynejších okalností je k nemu
úplrlému pretreba l"lllvahy. Již prato, že to musí býti advaha
razení sebe sama a ke strállání hmotnému aspai't v první dabe
pa návratu. Ovšem cím pazdeji, tím bude návrat ten težší.

k

7~. G. Masaryl,:
O stHdiu del básnickYch. TatO' první lite·
r.árni razprava
presidenta
Masaryka,
uverejnená
r. 1884 ve
Sládkave "Lumíru« a saucasne vydána pouze, jako zvláštní otisk
vlastním nákladem autoravým., je dnes vetšine naší verejnosti
neznáma,. Tehdejší profesar
filasofie Masaryk v ní dovozuje
význam básnické tvarby; jeho vývady dodnes nepozbyly aktue1·
nasti a jsou výchadiskem
k studiím Masarykavým o literature
minuléhO' staletí, i k literárním
pa,rtiím v jehO' válecných pa·
metech: "Svetová revoluce<<. Kniha vyšla jako X. svazek sbírky
"Okna«, nákladem Gustava Voleského, v Praze XII., Fochova
trída 15.
'
losef Holecel,: Naši. (L Jak u nás žijou i umírají. Frantík
a BartOll.) Holecek zobrazil v "Našich« lid selský po všech
stránkách
jeho života a povahy skvelým pérem, bystrou cha·
rakteristikou,
plastickým
barvitým
lícením, bohatým dejem,
plným ·kulturne historických
zajímavostí
a nádhernou recí, jež
sama o sobe hodna je stuclie. "Naši« jest klasické dílo národního
umení. Topicavo nakladatelství
v Pra,ze pocíná "N'aše« vydávati
v sešitovém vydání. Sešit pa Kc 2.50.
Dr. Albert M i I a t a, prof. trestního práva v Bratislave: Uceb·
nice obojího práva trestníhO', pla.tnéhO' v Ceskoslovenské repllblicr.
Vydal J. Gusek, nak1. v Kromeríži. Cena Kc 50'.-, str. 498. Je to
první dílo, kde je zpracována veškeré právo trestní, platné v naši
republice, .a to jak spolecné, tak i bývalé rakauské i bývalé
uherské. Vhodné systematické
usporádání látky tím zpusobem,
že vedle sebe jsou uvedena jednak ustanovení spalecni\. jednak
ustanaveni obojí ablasti právní, umažiiuje, že je možnO' studovati každé tatO' práva zvlášte i pa.znati, v cem se pbojí právo
srovnává a v cem se od sebe liší. To zejména praspeje tcm,
kdO' pricházejí z jedné ablasti právní dO' ablasti druhé, neba( jim
je poskytována
rychlá a bezpecná orientace. Pri tom podává
autor stále výklad zákana, takže kniha prospeje v praksi i jako
komentár jehO'. Ta má zejména velikau dmežitost prO' praktické
právníky na Slovensku a Padkarpatské
Rusi, kde není dosud
ceského ani slavenskéha, ba ani nemeckého výkladu zákonu dríve
uhersk)rch, nataž výkladu novejších ustanovení zákonných.
laroslav
S abálkou

HednlÍr: Proud svetla. Kniha lyriky' pasledních let.
V. Maška. Nák1. E. K. Rascndorfa v Praze.
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R;lku Vám tiskne

Váš

1. Ed .. ';rom.

Dokonali zlatá
Nové knihy.
s. r:.. TVhitl': 21'110 leopard. Spisavatel Karel Harký, který
za svého 4letého pa by tu v Americe mel príležitost
vniknouti
do literárních
pomcrLI Nov6ho sveta, ujal se rízení navé 1'0mánavé sbírky, jež pad titulem "Americká
knihovna«
zacala
\"ycházeti u Tcpicu. a bude prinášeti nejlepší díla americké literatury ramánové. Sbírka vychází v sešitech ve I4denních lhutách a zahájena byb "Ženou leapardem«. Dej tahoto napínavého
románu odehrává se v nejtemnejší
pustine Afriky. Na "Amerirkou knihavnu« predplácí se na 10 sešitlt Kc 29.- i 9 pašt.
zásilkou, na 20' sešitLI Kc 58.-.
TVladJ'slaw Reymonl.: Povstání.
(Rok Ií94.)
mán. 3. svazek spisu Reymontových.
Nákladem

1926.

Smíchav,
Tichá 9. S obálkou Cyrila Baudy. Stran 384 za
Kc 33.-.
Wladyslaw
ReY11lont: Nil desperandum.
(Rak 1794.) IIisto·
rický r.omán. Vyšla jako 2. svazek spisLI Reymantových, jež
vydává StaEislav ]VIinarík, Smíchav, Tichá 9. S abálkou Cyrila
Baudy. Stran 414 za Kc 36.-.

Dopisy

o

8. dubna

Histarický
roSt. Minaríka,

pl,nicl péra
po

Kc 110'·, 120'·, 150'·, 160'·,

180'·, 200'· a výše dodává na

šest mesfcnich splátek
a opravy všech soustav provádí
In9. .I. PELLER, Pr.;sha III.,
Harrachovo nám. 4/- XIX. S.
t1redntkdm a osobil.m v pevném zamést·
nil.nt zaelu ochotne nekoUkl per na Výber.

epíše o našich knihách
Antal Stašek vystoupil s básnickou
, kterou podle hlavních predstavitelu nazýváme skupi~rudovou a Hálkovou, jsa jen o sedm ci osm roku
než vudcí prukopníci toho smeru, jenž; chtel dát ceskému
nový vzduch, širé obzory, evropská merítka. Jsa takrka
jútlejšího detství živen nepodajným národním nadšením
'e ve své krvi tuhý vzdor svých horských krajanu podkých, nedával se svésti k mlha,vým výletum do cizo'ch svctu, kam lákala pocátecní tvorba Hálkova.. Tento
ctitel polských básníku ze slavného trojhvezdí MickieSlowacki a KrasiIÍski chtel ve svých pocátecních pracích
ti Antala Staška.

Y

FR. BOROVÝ, PRAHA

všech

lr,nihlr,upcu

Celý nát'od vzpomene
dne 26, k'vetna t. t'. 50. výrocí úmrtí Fr. Palackého.Ctete knibu od K. Ká ta 1a
Palackého
mladá leta.
V nakladatelství Ft'.Borový,
..Praha a u knihkupcu.
jiti si jejich smclý rozmach a prudké gesto. jej ich revožár a veliké vášnc. Ale lety se ukázalo, že poesie není
, kde by dobyl Autal Stašek nesporného vítezství. Životní
enost ukazovala mu v precetných postavách predevším horké
y spolecenské, vztah náboženství a mravnosti, hledání no·
pravd v duševním blouznení, náraz sociálních rozporu.
ný boj národnostní na jazykovém pomezí Je jisto, že se
rÍ hlavne velké románové skladby v našich predstavách,
li rec o Staškovi spisovateli, romány, v nichž ze široka, s úžasznalostí lidí kreslil velké myšlenkové a sociáln~ proudy.
pre se v nich romantik z mládí, jenž miluje mocný roza veliký dej, jenž dovede proti sobe postavit hdské vášne,
kríží a lámou - ale všecek ten prudký prízvuk- je podhlubokým pochopením života, jeho temných víru a hlu-h propastí.
ohl-li kdo vypravovati o svém živote a vytežiti z neho
obo poutavých a všeobecne cenných deju, byl to starický

Antal Stašek predevším. Ani v požehna..'1é své triaosmdesátce
neztratil životní &vežesti a vnímavého zájmu pro všecky otázky
národního a sociálního života. Minulý život se mu asi jevil nejednou jako veliká kronika, plná teplých a vzrušujících událostí. Vzpomínal nejednou - a bylo také nac vzpomínat! Nebot
prožil život bohatý a vznícený, plný rozmanitých promen a dramatických obratu, a v jeho živote se zrcadlila pestrá a rušná
historie našeho vývoje národního, politického i literárního.
Poznal z: doby studií polské prostredí a pozdeji i Rusko a mohl
prímou zkušeností podrobiti nutné zkoušce své horoucí slovanské smýšlení; sledoval jako muž politicky cinný ceskou politiku
takrka hned od nového vzeplání ceské aktivnosti; jako poslanec
zemského snemu videl z blízka politické divadlo, aniž byl kdy
zatížen nesnášelivou stranickou výlucnosti; mel mnoho prátel ze
sveta umeleckého i politického, kterí jsou významní nejen prc
jeho život. ale jejichž význam všeobecne zajímá. Kolik je to
událostí dnes polo zapomenutých, o nichž mohl podat nové sved 'ctví z prímého názoru! Kolik je to postav z dlouhých let
jeho vývoje, jež mohl vzkrísit významnou vzpomínkou! A také
se cas od casu objevovaly po casopisech jeho vzpomínky jako
tríšt jedinecných životních zkušenosti, jež vzbuzovaly prání,
aby je spisovatel shromáždil a slil v jednotný celek. Když
nyní 3. trída Ceské akademie za redakce profesora Miloslava
Hýska zacala v nakladatelství Frant. Borového vydávati široce
založenou sbírku pameti, bylo nadmíru vhodným zahájením této
sbírky, že jejím prvním svazkem jsou práve V z po m í n k y
A n t a I a S t a š k a, tlustý svazek o 570 stranách a nekolika
prílohách.
Objemná ta kniha nebyla ovšem vytvorena jako souvislé
pameti s pevným plánem ,od pocátku, nýbrž vznikla spojením
znacného množství vzpomínkových crt, roztroušených po casopisech. Nutným dusledkem toho ovšem bylo, že kniha není
rovnomerná a že nekteré životní výjevy se vracejí, Jak ani není
jinak možno pri náhodných podnetech, jež spipsovateli tiskly'
pero do rukou. Ale nehlede k tomu, má každá kapitola plno
života a výraznosti a. je málo oddílu, kde by spisovatel nedovedl plne zachytit zájem ctenáruv. Vypravuje o sobe - a predvádí vám vlastne kresbu dejinnou. Vypravuje o svém detství a tu jsou zvlášt cenné postrehy o poetickém náboženství detském a chladném formalismu církevním - o národním radikalismu podkrkonošských lidí, jimž zustává stále Havlícek neotresenou postavou národního mucedníka, o studiích. a rostoucím hnutí vlasteneckém i zanícení slovanském, vede do Krakova,
kde studoval a s živým zaujetím se doznává k svému polonofilství a úcte k polským revolucionárum, výrazne kreslí postavu
Boleslava Jablonského, jenž byl v té dobe farárem v krakovském predmestí. A tak barvite i zajímave postupuje kaleidoskop jeho života: studuje v Praze ucitelství (žackou jeho byla
Zdenka Havlícková), redakcní episoda, sokolské hnutí a doba
táboru, advokátní praxe, Rusko a vystrízliveni z nekritických
snu o carské ríši, poslanecký mandát, kandidátní reci a pusobení Jla snemu ... Celkem tedy, jak vidno, ožívá v pametech
Staškových hlavne prostredí a doba, ale pomerne velmi skoupe
hovorí o svém díle literárním. Krome narážek a letmých výkladu zejména 'o rané tvorbe venuje svému umeleckému dílu
jedinou kapitolu, ackoli by ctenáre zajímalo, co dalo podnet
k urcitým dílum, jak se pretvorila skutecnost básnickou predstavitostí, oc mu beželo, jak se sám dívá na své knihy. Zato
skvele Stašek odmenuje svým portrétním mistrovstvím. Crtá
postavy jiste a životne. Nebojí se vyslovit ani osobních sympatií nebo odporu, nebojí se zduraznit urcitý osobní rys - ale
práve tím postavy ty žijí v zaokrouhlené plasticnosti. Nejen
podradné postavy, jež mihly pouze jeho životem, tedy spolužáci,
ucitelé, krajané, ale i hlavní predstavitelé národního života vystupují a tvoTí celou galerii. Sabina, Vocel, Stulc, Neruda, Eim,
Cech, Fric, Rieger, Kounic, Dvorák, Thun, Masaryk, .. at o každém umí povedet neco nového. A práve tím osobním vztahem
nabývají jeho pameti zvláše milé srdecnosti a nejedna kapitola
se cte jako nejpoutavejší oddíl románu.
Dr. V. M. Mor.-slezský Deník, 14. III.
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