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Strana v nesnázích.
II.
an poslanec Moudrý odpovedel na první cást našeho clánku v plzet'iském »Ceském smeru«. A odPO' ídá nám v podstate takto: V národne sociální strane
nicse nestalo, vše je v nejkrásnejším porádku, po Stríbrnémuž nikdo ani nevzdechne, divím se vám, že porád tolik uvažujete. - Nevíme ovšem, do jaké míry
JSOu t~to slova urcena pro vnitrní potrebu strany;
jestliževsak opravdu obsahují objektivní názor páne polancm'na dnešní stav vecí v jeho strane, pak nám priCházejípráve vhod, nebot píšeme SVLljclánek prímo
t?ho duvodu, abychom varovali pred náladou tak spoo,Jenoua bezstarostnou. Nechceme nic jiného, než aby
ynejší vedení národne sociální strany si uvedomilo,
je v situaci, kdy musí vzíti rozum do hrsti a sebrat
hnu energii, která je k disposici. Pan poslanec
dr)' e tvárí, jakoby už skoro bylo možno odebrat
dolu ua kajuty a odpocinout si trochu. Po našem
oru melo by se spíše vydat heslo: všichni muži na
ubu!Je možná pravda, že prímé nebezpecí náhlého
ivratu slrane již nehrozí. Ale vždy ješte zustává nepecípomalého slábnutí a drobení.
ie nepomáhá popírat p. posl. Stríbrného, který se
o :mula lepí na periferii strany. I tomu bychom veti, že hy se možná už málokdo ve strane o p. Stríého staral, kdyby on sám sebe neuvádel peclive na
et. Ale musí se pocítat práve s tím, že on
dobré vllle neprestane ze sebe delati problém
any, a že tam, kde se po nem nevzdychá sponne, dovede si prece nejaké ty vzdechy vynutit. Kažtrana a za každého vedení má své nespokojence.
O všechny tyto živly v národne
sociální strane je p.
ríbrn)' laskavou centrálou. Ucínil nejrozumejší kouI jak)' se svého stanoviska mohl uciniti: odeprel
i vzíti na vedomí usnesení brnenského sjezdu o vycení; pres všechnu námahu vedení strany nepokládá
za nekoho, kdo stojí mimo stranu, n~Tbržjen za >máe ociální oposici«. Ví, že mimo tuto stranu není
neho slušné budoucnosti; zakládati novou stranu
podnik velmi riskantní a specielne pro p. Stríbrného
nadejn~',nikoliv v poslední rade práve pro volební
orrnu, o niž se sám v r. 1925 horlive pricit'ioval;
O to vltdcovský talent 'p. Stríbrného
není toho
hu, kter)' se hodí k zakládání nové strany; to dovedl
i Klo[ác, ale nedovedl by to StríbrnÝ; je zcela
tech vlastností, které bychom mohli nazvati pro'mi a jichž je treba do základu každého nového
í; ú pešnÍ oportunisté nebÝvají úspešnými kacíri;
il se zuby nehty, aby nemusil jíti do oposice s cetranou; tím hure by mu bylo v oposici bez strany;
novou stranu bylo by také treba více'myšlenek, než
p. Stríbrn~7ukázal za své politické kariéry. Krátce,
mužu, kterí ukazují talent, jsou-li neseni, ale mají-li

sami nésti, ukazují daleko méne talentu. Techto slabin
své posice je si asi p. Stríbrný dobre vedom. Jako
praktik nechce sázeti semínko do zeme, je-li vedle
pekný košatý strom, v jehož korune už dlouho sedel a
l(am by se snad pri urclté dávce vytrvalosti a neodbytnosti mohl zase vyšplhat. Pokud se vstupu do jiné
strany týká, ví p. StríbrnÝ dobre, že politictí trosecníci
v takových prípadech nemohou ocekávati, že jim vyjde
vstríc slavnostní poselstvo a že by se potkávali s velkou
úctou a vážností. Jít mezi cerné košile pak nemuže
nikdo, kdo se ješte neodhodlal býti politickým des perádem. Ze všech techto duvodu chytil se p. StríbrnÝ ve
dverích strany a drží se pevne. Chceme ríci, že je to
nebezpecné pro stranu, drzí-li se jejich dverí muž s nesporným politickým talentem, jako je p. Stríbrný, a že
snáze než dúvody ke klidu by shledala dLlvody k neklidu. Dokud p. StríbrnÝ neuprázdní tuto nelegální
sice, ale významnou posici, bude v národne sociální
strane stále hroziti prevrat, a všechny sjezdy strany
budou mít plné ruce práce, aby potlacily návrhy, jež
bude on prostrednictvím
svých prátel ve strane podávat. Že bez prátel není, o tom svedcí už ten fakt, že
na pr. p. posl. Tucn~' je od brnenského sjezdu v predsednictvu náramne rídk~Tm hostem. Nejvíce, co se tvrdí
v této záležitosti, jest, že se tam objevil jednou. Nebezpecí nového prevratu se strana stále ješte nezbavila.
Stríbrný byl hlasováním ze strany vyloucen, Stríbrný
múže být hlasováním vzat do ní zpet, zejména kdyby se
mu podarilo ješte nekolik takových vecí, jako byl proces s p. Bicištem. Potom by ovšem byla usporádána
v národne sociální strane hotová bartolome jská noc,
po níž by strana prestala být tím, cím je dnes,
N a druhé strane je pravda, že také posice p. Stríbrného se casem drobí. Cím dále od brnenského sjezdu,
tím více bledne v mysli stranického sboru vzpomínka na
nej. Ponevadž v tomto odstavci mluvíme o slabinách
posice p. Stríbrného, uvedeme také tuto: není zcela
jisto, dovede-li si sám pomoci od sV~Th neprátel, ale
tolik se zdá býti pravdepodobno,. že ho jeho prátelé
zahubí. Nekterí jeho nejintimnejší spolupracovníci vlekou ho na cesty, které se již zcela uchylují ze smeru
ceskoslovenského socialismu a splývají se smerem národne demokratickým, dokonce ani ne s jeho levým krídlem. Pujde-li p. Stríbrný ješte dále tím smerem, kterým
už ucinil nekolik krokLl, bude se sice hoditi ješte k tomu, aby se stal necím takovým, cím je p. Hudec v národní demokracii, ale ne už k tomu, aby znovu získal
vLldcovství ve strane, která se hlásí k ceskoslovenskému
socialismu. A že prízen národních demokratú a klerikálú, agrárníkLl, ludákLl a fašistú je pro p. Stríbrného
darem dana jsk)'m, mohl poznati už na brnenském
sjezdu. Zde to hlavne pro tuto neskrývanou prízet'i prohrál. Pan Stríbrný je ovšem v mizerné situaci, v které
by mnohý muž ztratil hlavu: nemá mnoho prátel, a
ješte se jich musí varovat. Je chybou, útocí-li na stranu, nebot to posiluje odpor v ní proti nemu; ale je
i chybou, neútocí-li, ponevadž pak se o neho nikdo
nestará.
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Vyslovíme své presvedcení, že po jednom mesíci ci
po dvou, až se dohraje jedna hra, která je teprve rozehrána, p. Stríbrný prestane býti své bývalé strane tím
nebe7i~Eim, jakým je jí až dosud. Pak už-zustane jen
ono vleklé nebezpécí malátnosti a ochabnutí, ktere se
Vi posledních
mesících nekolikráte jevilo jako r~álTIí
nebezpecí této strany.
Skoncili jsme posledne svuj clánek tou hypothesou, že
po odchodu p. Stríbrného
churaví národne sociální
strana nejvíce na nedostatek vudce. Je ovšem pravda,
že p. Stríbrný byl více parlamentním než lidovým vudcem a že více než o myšlenky se staralo ceny, které se
v 'koalici platí za to nebo za ono. Ale i parlamentního
vudce je strane zapotrebí. Že národne sociální strana
sama tento nedostatek vudce cítí, jeví se už tím, že ciní
pokusy suplovati vudce jménem Masarykovým.
Klofác sám jaksi již prestal býti plne aktivním vudcem.
Pokud se pak Beneše týká, je tajemstvím, dovedl-li
by býti i vnitropolitickým vudcem. Úrad zahranicního
ministra, který nemá jako zástupce své strany, nýbrž
jako odborník, ciní znehb ovšem figuru velmi mlcelivou a nutne tak opatrnou, že pri tom na vedení strany
není ani pomyšlení. Tedy i kdyby snad Beneš mohl býti
vudcem své strany, není jím zatím, a to v této situaci
není pro stranu o nic lepší, než kdyby nedovedl.
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POlldelníky.
pondelník~
,u. nás .. v~chá~ejí ze}.ásady,
}.e c}ovek
, ,.. v pondeh Jest JlllY nez v nedeh a ve vsedm dny
pred tím. Naše noviny vtt'bec pocítají s touto promenlivostí cloveka mezi týdnem; ba jdou dále: pocítají,
že clovek se mení od rána k poledni; proto styl našich
vecerníku jest zcela jiný, než styl raníku. Dostává-li
náš clovek již k snídaní svou novinárskou pOrci hodne
opeprenou, okyselenou, jest na tom ctenár vecerníku
ješte hure; dávají se mu zbytky od dopoledne, pridá se
pepre, papriky. a jiných špecií. Zcelá jinak se jde na
cloveka v pondelí. Vydavatelé pondelníku mají o svých
ctenárích asi tu predstavu, že ješte tak trochu odpocívají z nedele a že nesmejí býti vyrušováni príliš politikou. Jest to strach z lidí v pon<;lelí; strach, že by tito
lidé mohli ríci: nestací vám, že jste nás s tou politikou zlobili celý týden? Slavíme, držíme ješte modrý
pondelek. Nechceme slyšeti nic o politice.
.
Druhá predstava jest asi ta, že se národ zajímá jedine o sport, že ti, kterí byli na zápasu S. K. Bráník
versus A. C. Podbaba, si to ješte rádi dle pondelních
novin zopakují, a ti, kterí tam nebyli, tím více budou
dychtiti zvedeti, jak to dopadlO'. Kdyby cizinec k nám
prijel v pondelí, udelá si na základe pondelníku predstavu, že národní duše z poloviny jest zanícena pro
sport. »My mladí cteme Pondelník Ceského Slova.« A
tu jsme již u dnešního starešiny mezi našimi pondelníky. Pondelníky mají již svízel s názvem.
Musí
v nem být pondelí. Pondelník, pondelní list, pondelní
noviny, a rada byla by pomalu vycerpána. Dosti dlouho
trvala doba, v níž P on del n í k Ces k é h o S lov a
nebyl vyrušován konkurentem. Pak - máme-li na mysli poslední dobu - prišly P o n del n í N o v i n y;
muže-li V a r vycházeti kdykoliv,
byly psány P o ndel n í n o v i n y tak, že nemusily vycházeti práve
v pondelí. Prof. Nejedlý mohl na Po n del n í c h N ov i n á c h zjištovati, kolik má stoupencu. Mnoho ne;
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nestacili, aby udrželi jeho pondelník. - Ale v té dobe
již národní demokraté meli strach, že P o nd e n í k
Ces k é h o S lov a by mohl pokaziti jejich stoupence.
Meli strach,
že by se jim móhli zpronev~riti jejich
lidé, kdyby v pondelí byli bez vlasteneckého listu. Tak
uvidelo svetlo boží Rán o. A do tretice prišel P o ndel n í 1 i s t p. Stríbrného. Chyby politiky jsou i chybami jeho pondelníku. Na jeho ctenárích jest videt
údiv, proc práve v pondelí si vyrovnává posl. Stríbrný
úcty, s nár. soc. stran-ou, proc práve v pondelí volá dr.
Beneše, co že mel s temi reparacemi nebo kdy podá
demisi. Po sl. Stríbrný prolomil zásadu, že pondelnímu
lidu nutno dávati lehkou stravu, pokud možno málo
politiky, hodne sportu, vtipy, film, causerie, novelky
atd. Zatížil svuj podnik príliš politicky, a pondelní
clovek tu drží v ruce list, v nemž jest hodne politického
škorpení. Vyváží-li toto minus na druhé strane jméno
aktivl1ího sportovce v hlídce sportovní,
jest otázka,
kterou odpoví budoucnost. Výhodou Po n del ní h o
L i s t u jest, že nemusí mít tak velký strach o peníze,
jako svého casu Po n del TIí N o v i n y.
Nemci v soucasné dobe mají v Praze dva pondelníky. Starousedlíkem
jest M o n t a g s b 1 a t t, který
týden co týden poskytuje místo nemeckémuflagelantu-cherovi, který kárá vady lidu nemeckého, jeho apatii,
jeho lhostejnost. Ucí je ucit se od Nemcu; prozatím
jest otázkou,
zda je naucí císti M o n ta g s b a t 1.
Rivalem v nemeckém pražském pondelí jest M o [gen.
Zakladatelum
asi tanula na mysli vídenská
S tun d e, když dávali do hromady .prvá císla. Hodne
typografické úpravy, sensace, "novinárského flirtu, sem
tam polonová politická zpráva, interview, atd. Mo [gen jest cipernejší než Mo n t a g s b 1 a t t; politicky
je mu líto aktivistu, bere je v ochranu, vykládaje, že
to dobre myslí. Jest jeho vecí, zda považuje práve ponde~í z~ nejvhodnejší den apelovati na soucit pražských
Nemcu.
V celku jest videt z našich pražských pondelníku, že
respektuji touhu pondelního cloveka po klidu od politiky.Priznávají
tím, že náš tisk za týden dovede lJ.adelati tolik kravalu, že nutno pondelnímu cloveku priznati jeden den klidu, újmy. Ale již v poledne vycházejí
vecerníky, po!írajíce názor že vecer jest vecer a ne
v I I hod. dopoledne. V tu dobu koncí klid pondelního
cloveka, nebot ve"c'erníky nejsou delány"tak, aby dodaly
nekomu klidu a chuti ke klidu.
K. T.
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Václav Verunác:

Ztráty

ze stávek.

Státní
ve svých
»Zprávách«
prinesl
svéhoúrad
casu statistický
speciální stat
o stávkách
a výlukách
v [.
1925. Konstatuje, že bylo v tom roce 280 stávek,
z toho 211 jednotlivých a 69 hromadných v 818 závodech. Stá v k ují c í z a m e š k a 1 i v r o c e 1925
pres
t;nilion
pracovních
dnu
a na mzde
z t r a t i i pre s 30 m i i o n u Kc, n e p r a c ují c í
v d u s led k u stá vek z a m e š k a 1 i t é mer 38
tisíc
dnu a na mzde ztratili
pres
milion
Kc, takže z t r á t y n a m z d e cin í 32Jh mil i o n U
a pracovní
doby
11/15 milionu
pracovních

I

I
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n u. To bylo v roce 1925. Ješte nápadnejší jsou data
ztracené mzde v letech 1921-1923. V tomto údobí
tili zamestnanci následkem stávek a výluk (i v duu toho nepracující) pres 800 mil. Kc. Ponevadž
tistická data máme k disposici teprve od roku 192 I,
li ž e m e k I i dne t v rdi t i, že z t r á t y n a v ýIku zamestnancu
ciní
u nás od roku
18 s u m u pre s a h ují c í m i I i a r d u Kc, ne"ítajíc dalších ztrát tím vzniklých, v statistice nejádren)'cha casto neméne závažných. Rovnež ovšem
'ty na pracovní dobe (za dobu 1919-25
kolem
miliontlpracovních dnu) jsou velmi citelné.
Je proto jiste úcelné venovati
problému pracovních
• takovou pozornost,
jaké takovéto do miliard
cí ztráty vyžadují.
Dnes podle statistických dat vidíme patrný úbytek
covníchkonfliktu a také patrný úbytek prípadu, jež
rcholilyv stávku ci výluku. Jako sledujeme v polizahranicní vývoj v tom smeru, aby se konfliktum
nejvícecelilo, aby se konflikty nekoncily válecným
vem,nýbrž umožneno bylo co nejvíce prípadu smírrozrešiti, tak také v pomeru pracovním musí nám
žeti na tom, aby vhodnými cestami a opatreními
šoval se pocet prícin vedoucích k sporum, aby
cerpánybyly všechny cesty k dohode, a není-li domožna,najíti opatrení, jež dávají skutecne poškou záruky, aby mohl se svými spravedlivými povkyproraziti.
prirozeno, že kolektivní spor vznikající z praího pomeru, je neco v podstate jiného než spor
. dvemasousedy, kterí se pohádají. Sáhnouti v ta'ehto pracovních sporech, hlavne v tech, které dojí se celého odvetví hospodárského, ihned k akci
hodcí,nevedlo by po mém soudu k úcelnému rešení.
pracovních sporu je si treba vždy uvedomiti,
že
ny, které dostaly se do sporu m u S í dojíti k urciu v)'sledku,má-Ii se v podnicích dále pracovati. Je
pri tom pomýšleti práve na to, jaký ten výslebude, ponevadž nesmí zanechávat tak0.vé rozlaí. které by bylo na újmu intensity a kvahty práce,
í to tudíž v podstate totéž, jako když dva svárící
sousedézasednou pred s01,1dce,který jednoho z nich
udí presne podle zákonných norem.
Proto klademe vždy zvlištní. duraz v pracovních
echna cestu jednání smí r c í h o. Vidíme také, že
promis hraje v pracovních sporech duležitol;l roli.
imneme-lisi výsledku stávek v roce 1925, VIdíme,
e 44 prípadech byl kladný, v 54 prípadech zápornÝ,
139 prípadech cástecný. Celkem obd~bné pot;lery
me sledovati i jinde. Také zkušenosti, kt~ré Jsem
z cinnosti tak zvaných paritních
komisí, dobro~nezrízených zamestnavateli a zamestnanci po zru, 1. zv. komisí stížnostních, tomu nasvedcují.
ezmemepríkladne pocet veškerých delnických konu v Nemecku v létech poválecných, jak znázortato tabulka:
Pocet
Pocet postižekonfliktu: nýclt závodu:
2114
11410
8800
197823
522~
60526
5361
57607
2209
31611
2012
29218
1766
25214

Pocet stávek
a vyloucených;
234.623
8,323.977
2,042.372
2,321.597
2,097.922
1,634.317
758.071

Pocet ztrac.
pracov. dnu:
8,006.791
54,206.942
30,067.894
29,240.740
15,171.773
36,023.143
16,855.856

Podle obsahu z 1766 konfliktu 1740 pripadá na prumyslové delnictvo (1541 stávek a 225 výluk), 16 na
delnictvo zemedelské a lesní a 10 na zamestnan~e;:, 1547
prípadu na boj o mzdu, 221 o pracovní cas.
Podle rozsahu ztracených dm\ pripadá nejvetší pocet prípadu na živnosti stavební 4,5 mi!., na prumysl
železárský pres 2 mi!., na prllmysl kamene a zemin 849
tisíc, na prumysl dreva pres 621 tisíc prí padlI, atd. atd.
Z 1516 stávek prumyslového delnictva
melo plný
úspech 284, cástecný 757 a žádný 475, 1. j. skoro tretina. Ac tedy v roce 1925 poklesl silne pocet hnutí
delnických, prece znamená to dvojnásobnÝ pocet oproti
pomeru let 1899 až 1913, doby tedy predválecné. Znamená to obzvlášte pro dnešní dobu težké zatížení národního hospodárství po stránce morální, sociální a
ciste hospodárské.
U nás zpracován byl materiál o stávkách a výlukách
Státním úradem statistickým. Odborový rada tohoto
úradu dr. G. Reif podal ve své práci, predložené svého
casu na Prvním mezinárodním kongresu pro vedecké
rízení v roce 1924, prehled o stávkách a výlukách.
Pohyb poctu stávek a výluk v roce 1919-1923 vykazuje tuto radu císel: 252, 614, 545, 289, 212. (Pro rok
1924 statistika chybí, není dosud zpracována). Autor
uvádí pri srovnání císel, že pocet prÍpadll, v nichž došlo k otevrenému boji, vykazuje od roku 1920 znacnou
sestupnou tendenci. Tak však tomu není u momentu
ostatních. Intensita stávek a výluk, vyjádrená procentem stávkujících (vyloucených) ze všech zamestnancu
v postižených závodech, jest za dobu 1919-1922 nejvetší v roce 1922, 1. j. 77.50/0. To znamená, že v roce
1922 stávkovalo se pomerne méne než v roce 1920 a
1921, avšak úcast na bojích byla vetší.
Pokud se týká nás led k u stá vek a v ÝI u k
u nás, uvádí v)'še zmínený autor, že kvantitativní zachycení následku stávek a výluk jest pro statistiku problémem nad jiné obtížným, ponevadž situace po ukoncení boje jest tak rozmanitá a složitá, že nelze nalézti
objektivního merítka pro vše c h n y momenty ji vyznacující. Proto se stqtistika musí omeziti pouze na
sdelení, zda požadavky byly splneny úplne, cástecne ci
vubec splneny nebyly. Tu lze pozorovati, že rok. 1917
má 13.30/0 prípadu, které mely výsledek záporný, což
znací, že byla tu v~eobecná snaha všech zúcastnených
cinitelu ukoncit vzniklé spory kladne. V roce 1918 zríme ve statistice 36-40/0 bez kladného výsledku, což se
vysvetluje tím, že spory vznikly hlavne z duvodu všeobecne hospodárských,
jichž náprava nebyla v moci
príslušných cinitelu. Za to v létech 1919 a 1920 ciní
procento stávek a výluk, dle statistiky dra Reifa, s výsledkem záporným jen 19.90/0 a 17.60/0, v létech 19211923 toto procento však stoupá na 34-40/0, 35.60/0 a
30·70/0.

Statistika o hospodárských ztrátách následkem stávek a výluk omezuje se na zjištování ztrát pracovní
doby na strane zamestnavatelu a zjištení ztráty mzdy
na strane zamestnancu. Tak príkladne ze statistických
tabulek vysvítá, že jen tyto ztráty jsou již znacné, nebot' pripadá na jednoho stávkujícího, resp. vylouceného
v roce 1921 334-4 Kc a v roce 1922 363.1 Kc ztracené
mzdy. O celkových pak ztrátách zmínili jsme se již
nahore. Z toho je patrno, že nejde tu o ztráty materiálního rázu pro zúcastnené na bojích, nýbrž také
o ztráty, jež nedají se císly dobre zachytit a jež mnohdy mohou jíti i na koren samotného hospodárství.
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Proto zbranovati takovýmto sporLlm dobrou hospodárskou a sociální politikou je t jedním z neýduleži-.
tejší(!h~lpožadavku moderní doby, jež nese charakter
etapy ekonomisacní.
.
Jak cinnost smírcí tak i cinnost rozhodcí vyvolává
potrebu zvlášte kvalifikovaných osob, které prijímají
funkce smírcího ci rozhodcího.
Svého casu v Nemecku dokonce byly vypsány zvláštní konkursy, hledající osoby speciálních kvalit pro tyto úkoly. Nelze
tyto funkce sveriti z c1tlVOdtl,jež jsem výše uvedl, proste nekterému úradu bez ohledu na to, která osoba a
jJ.kých kvalit má tuto cinnost vykonávati.
Volá-li se pri projednávání otázky závaznosti 1<;0lektivních smluv po urcitých normách pro vyrovnání
spOrtl, musíme si býti vedomi práve techto predpokladLI, které vedou k úcelnému jejich rešení. Napred
vždy prichází v úvahu etapa smírcí, pak teprve rozhodcí. V této zase nelze podcenovati práve odlišnost
pracovních sporLI kolektivních od sporu bežn)Tch. V jakém vztahu je tento postup k možné redukci stávek a
výluk, ponechávám dalšímu clánku.

LITERATURA A UMENÍ
Eduard Bass:

O té knižní krisi.
II.

K dybych
mel jedním slovem
našeho knižního podnikání,

oznaciti základní zlo
nenašel bych jiné než
m ech a nic n o s t. Mechanicky, bez vnitrního popudu a ideového programu
nakladatelství
vznikají,
mechanicky se kopírují cizí vzory, mechanicky se vydává to, co se u jiného osvedcilo, mechanicky se napodobí úprava a vzhled, mechanicky, bez vnitrního zájmu, se získávají autori, mechanicky se porizují sbírky
z náhodne se sbehnuvšího materiálu,
mechanicky se
pridelují preklady lidem, kterí se zavedli, at už znají
cizí rec nebo jen její prírucní slovník, at umejí cesky
nebo kancelársky, at se vyznají ve svém autoru nebo
jen si prectli nekde jeho životopis; mechanicky, stále
na jedno kopyto, se knihy nabízejí' knihkupcum, a ti si
mechanicky objednávají predevším
z nakladatelství,
jehož knihy musejí mít; prijde-li prostý zákazník do
knihkupectví, že by chtel nejakou knížku, mechanicky
se mu nabídne to, co odjakživa šlo; mechanicky, jak
míchaný salám, se stále od -týchž autoru, týmž starým
zpLlsobem, v týchž dávkách, a témž usporádání redigují
literární revue, a propagacne-kritické
clánky v novinách se objevují mechanicky na téže stránce toho a
toho dne v týdnu, mechanicky povzneseny nad život,
bušící ve všech ostatních stránkách žurnálu, a mechanicky také vetšinou ctenárstva opomíjeny.
Toto zmechanisování je tak neúprosné a tak postihuje všecky složky odbytu, že nakladatelé, kterí chtejí
proraziti s programem ideove svérázným, musí být
. nejen stoprocentní chlapíci, ale i vyzbrojeni zkušenostmi a kapitálem. Nejkrásnejší snaha, nejkultivovanejší vnímavost, nejvybranejší vkus, nejpeclivejší vzdelání nejsou ješte kvalifikací pro nakladatelský úspech.
Zákony hospodárského podnikání jsou prísné a nezmenitelné a proto není divu, že spíše jim vyhoví praktik
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bez vkusu a morálky než jemný duch bez dostatecné
energie, zkušenosti a financní schopnosti. Nárky tu
nejsou valne platny a umele nelze udržet, co nevyhoví
drsným požadavkum výrobním a obchodním.
Jsme
zvyklí slyšet žaloby na praktiky nakladatelu braku a
pokoutního zboží, zatím co náš hlavní nárek by se
mel vésti na nedostatecnou
prakticnost
nakladatelu
dobré literatury. Každá kniha má jistou obchodní kapacitu; u jedné je dost dokázáno, umístí-li se jí v ceském národe ctyri sta kUStl, a u jiné je hríchem, že
ustrnula na trech tisících, kdyžte se jí mohlo prodat
deset tisíc. Nesprávné odhadnutí techto možností zabilo u nás už mnoho podnikú. Zkuste zacít s vydáváním exquisitních arcidel po dvou tisících exemplárích a zjistete si pri desátém, že prvního se neprodalo
a už neprodá víc než ctyri sta kustl; než vám další
zkušenost potvrdí, že to nebyla náhoda a že tu není
víc kupcu - nebot ctenári, nadšenci a horlitelé v novinách neznamenají ješte kupce - mttžete mít v potišteném papíre investováno tolik krásných tisícovek, že
ta vaše celá zásluha za to nestála. A odhadnete si náklad nízko a budete vyrábet tak draze, že si u knihy,
která mohla mít velké rozšírení, predem znicíte tuto
možnost a s ní i zásluhu, že jste dobré dílo rozšíril tak,
jak mu slušelo.
Jiná zásada, jíž ideove dobrí nakladatelé nedbají dostatecne, je vyváženost programu:
nesázet na jednu
kartu a mít správný p~mer mezi knihami,
jež tvorí
pýchu podniku, a temi, jež jej živí. Je to zase ta mechanicnost, byt v dobrém, která jim neotevre oci dríve,
než je pozde. A konecne otázka kapitálu. Nakladatelé
rádi poukazují na to, jak dlouho trvá, než se peníze
za knihu vydané vrátí. Ano, je to pravda, a práli bychom si, aby' se to ríkalo znovu a znovu. Ale ne jako
nárek a stesk, nýbrž jako prirozená skutecnost nakladatelského obchodu. »Šlágry«, jež letí na odbyt, neleží na chodníku. Kdyby se peníze za každou knihu
vracely zpátky ihned, nepotrebovali by autori naklad~telu. Je to práve jedna z funkcí nakladatelových, že
mttže investovati kapitál a vyckat, až se vrátí; a že má
dost kapitálu, aby pred prvním obehem penez mohl
podniknouti nekolikerou investici novou. Velkost tohoto kapitálu se podcenuje, a proto také vidíme množství droblT\Tch podnikLl úporne zápasících o existenci,
zatím co v našem obecném zájmu by bylo, abychom
meli méne nakladatelL't, ale kapitálove co nejsilnejších.
Není také nebezpecnejšího pocínání, než když nakladatel po pryních úspeších »odleje« svuj zisk nebo dokonce
cást kapitálu provozovp.cího; úbytek techto penez bývá
pocátkem rychlého konce.
.
Zkoumáte-li potíže jednotlivých nakladatelství, mužete vetšinu prípadu prevésti na tyto tri základní choroby: špatný odhad obchodní kapacity jednotlivých
knih, nevyváženost
programu,
nedostatek kapitálu.
Jsou ješte jiné príciny, ale o tech promluvíme zvlášt.
Zatím si rekneme,
lze-li odpomoci temto hlavním.
Umele a zevne pomoc prinésti nelze. Jsou to vlastní
chyby a mstí se neúprosne. Kdo má oci otevrené a dost
kapitálu,
mLlže snad ješte program prizpL'tsobit, ale
zpravidla ten, kdo nevidel možnosti svého podniku
správne od zacátku, nevycítí jeho potrebu ani pozdeji.
Kdyby osobní momenty nehrály tak velkou roli, doporucovalo by se slucování podniku, spojování firem. Je
to národohospodársky
šílené, co se v peti drobných nakladatelstvích vyhází penez za paterou propagaci a pa-
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ou režii, kolik zbytecností se v téta souteži príbuzprogram II koupí a vydá, kde by se mohl paríditi
en veIk;-a pevne skloubený podnik.

ch

*
Slyšíme nárky na záplavu prekladt'L Kde prý má
nimi ob tát ceská kniha! N uže, nebajíme se
o lld dobré knihy, fedravané dabrým nakladatelem;
mluví-lise už o opuštené hrázi s preklady, rekneme
I rovnou, jak je ta pavaden cizaty nesmyslná a nehalárná, odvádejíc cizím kulturám dan, kterau jim
té míre povinni nejsme. Prarážíme
ve svém damku
oHkoken do Evropy, že už pamalu nemáme místa pra
d, kter;'lta okna má nést. Pa uzavrení navých meziro<!nÍchsmluv upadáme tím i náradahaspadársky
poplatnost,která není ani zdravá, ani maudrá: Presé cifry penez, pasílaných dO' ciziny za autarisaci, neII známy: ale víte-li a mladém nakladatelství, jež
mil má ležet v tresoru cizích autarisací za nekolik
t tisíc Kc, zacínáte tušit, že dahramady
adléváme
nakladatelství za hranice víc penez, než je nám velek zdrávo.
ezi

\le pri tom žalování na sautež prekladu nemužeme
zhaviti všetecné atázky: kda tu spaustu zavii'iu je
. že ji nakládá? Myslím, že ta nejsau ani spisavaé. ani noviny, ani úrady: clovek hy málem rekl, že
u to nakladatelé sami. N amí tnau vám arci, že jsau
pokoutní, neorganisavané firmy, jež jim vpadají
'I: ale ony jsou ta ve skutecnasti také velmi vážené,
oucÍa representacní firmy, jež necauvnau pred dísebe pokoutnejším nebO' zbytecnejším, jen když
nehocítí obchod. Zasypávají-li nás mladí nakladatelé
kladyvšech mrkavých hvezdicek, jež byly spatreny
d cizímiobzory, lze ta amluviti ideavým fanatismem,
rý ve svém prapagacním zaujetí nelituje ani penez
jme ztracen;'ch a vyhazených; také mLIžeme býti
"edceni, že dríve neba pazdeji je železná nutnost
hodu poucí, že nelze takta hazardavati s literaturau
ílišv;·!lIcnoll. Ale vedle techta lidí, adhadlaných zadosazovati své peníze na atvírání navých abzarll,
'me tu soustavné a ve velkých rysech pravazované
kládáníprekladLIhez idee. Jedni sledují jen cifry cih vvdání a jakmile zahlédnau knihu, které se ve
rancii(to jest v celém svete) pradalo v nekalika meíchsto tisíc kusu, už kupu ií celé živatní díla autora.
u za úspechem tak slepe, že mnahdy získají i velmi
brou vec, jíž hy se jinak nedali ve svém pragramu
ást.\ druzí jen cíhají pa zapamenutS'ch. ale autar\'011l"chsensacích. ahy nás rázem paucili a vyvelých Tajnostech Paríže neha Landýna. U tohata
ladatelského (a afici álne-nakladatelskéha ) padnií nejsme pred žádnou sensací iisti, a nikda nám
rucí, kdyby se padarila patríti nakladatele pokautže by velké firmy ihned neprevzaly jejich repertair.
Zde by tedy byla treba chrániti ceskau tvarbu
a hadé písemnictví i prati velmi mnahým clenum Svazu,
oto tato cást prapagace bude mít na trvala úkal
trpký. Je-li však na výsast duležita prekladavau
vu omezit, dasavadními methadami se ta neda. Ani noviny ani kritika revuální nefedru jí preprekladu; její stálý vzrLIst jde odjinud a bylo
jej nutno postihnauti príma u karene, trpelivým
a
ranne organisavaným patíráním základníhO' zla
chanicnosti.

i

o

pavaze celéha knižního trhu se kanec kancu razhaduje v tech. pasledních etapách, tam kde stají abcan
s dvacetikarunau a neví, kterau knihu si vybrat. J áš
prumerný ctenár - a pri atázce velkých adp)'Itu jde
predevším a prllmernéha ctenáre -rje velmi kónservativní. Zacne-li da radinné knihavny kupavat Bahumila
Bradskéha, zustane mu sešit pa sešitu veren, dakud
jeden neba druhý nevypustí duši. Zakausne-li se takta
clo Lanclona, nezarazí ha ani Landanava smrt a on kupuje ješte knihy, jež pad vdovím závajem narychla
skládala paní Landanová.
a tuhle vlastnast ceského
ctenáre jsau vypacítány všecky ty laviny cizích autaru;
jakmile se jedním dílem uchytí, jdau da radin ~ mechanickau bezpecnastí, a nakladatel jen lituje, že jeha
skvelý autar nežil dlauha jak Methusalem a napsal
pouze asmdesát knih. Zatím ca damácí autari blaudili
se svau tvarbau ad nakladatele k nakladateli, majíce
díla raztraušena a ad knihy ke knize zapamínána, vedly kompaktní saubary cizích vel i- a malicin težké útaky na kupní mažnasti lidavéha adberatelstva a zamoravaly ji na celá desítiletí. Tak dusila nepazaravane
ceskau tvarbu Marlittka, tak vládla nad širými luhy
ceskými Flygaré-Car1énavá,
tak jde nepretržitý retez
zbytecných »kampletu« až k Mayavi, Curwaaclavi, Jane
Greyavi a Beachavi .
Odstrai'ite tuta mechanicnast v adberu; advyknete
knihkupce nabízeti stále tatéž, s cím mel jedna u úspech;
paucte ha, že, chce-Ji býti apravdu nasitelem kultury,
nemá pradávati ca nejpahadlneji, nýbrž nejprazíraveji;
privykejte prastéha ctenáre na ruzné autary, zvyšujte
jeha znalasti, razširujte jeha abzory, razmnažujte jeha
záliby - a nebajte se pak záplavy zbytecných prekladu.
Pamine sama sebou, prataže se ztratí její abchadní
smysl a jediný úcel.

*

Ale baj prati mechanickému nákupu knih upravil by
i jádra sporu a krisi nebo nekrisi knihy. Jestliže jsme
tvrzení a panu iící krisi vyvraceli mimo jiné paukazem
na skvelé vSrsledky pri adbytu urcitých autaru, nemíníme tím popríti, že jiní a ne méne dabrí autari na
trhu váznau. Kdo z nakladatelLl má pad palcem štastnéha ablíbence širakých vrstev, usmívá se recem
o špatných adbytech; kda nakládá autary ne zcela papulární, marne se pakauší razbíti zakletý kruh maléha
zájmu. Tady je iádra knižní ha prablému u nás. Pres
všechny haspadárské atresy se knihy v rodinách kupují
a parizování knihaven patrí k hezkým ctižádastem
drabné naší inteligence. Ale tyta nákupy se vybíjejí
na adber dvau, trí zamilavaných autaru - a astatní
zustávají širakému abecenstvu neznámi.
Nedavedli
jsme a nedovedeme vzdálenému prostému ctenári vylažiti. že knihovna s dvaceti dabrými autary pa dvau,
trech nejlepších knihách je lenší a záslužnejší než sta
svazkll acl spisovatel LIdvau. Tímta systémem zamezili
jsme zdravau distribuci veškeré puvadnÍ tvarby, nebat
není sparu. že individuelní výber by razhaupal zá iem
a nejruznejší díla. Ohravský manapalní adbyt nekalika jmen by poklesl, ale prumer knižníha úspechu by
bvl vnitrním pamerum nakladatelským i knižní kulture
více na praspech .

*

Cesta k tamu? Rekli jsme, že predevším uvedamelý
knihkupec. Ale vedle taha také razšafnÝ ucitel. Ceské
ucitelstva je velká netýkavka, která padráždene rea149
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guje na každé kritické slovícko. Ale fakt je, že behem
let se jeho složení velmi zmenilo a to nikoli na jeho
prospech. Ta úcast na kulturním živote obce a obcanu,
jakou pQdle staré krásné tradice meli ucitelé, valne pokleslav c{ místy zmizela vubec. Je pri rozeno, že nelze
generalisovat, ale kdo chodí po ceském venkove a malém meste s otevrenýma ocima, najde velmi znacné
procento ucitelstva, které bud zpohodlnelo nebo hledí si
jen zájmu materielních. Dusledek toho je úpadek obecních a školních knihoven, netecnost starostu ke kulture
a silo}' pokles zájmu o knihu v obcanstvu. Povznésti
opet onu péci ucitelstva o obecné vzdelání a zvlášte
probuditi v jisté jeho cásti zájem o knihu a její propagaci, je 'duležitým problémem jak nakladatelu tak i spisovateltl. Melo by se intensivne mysleti na to, kterak
sblížiti literární, spisovatelskou obec s obcí ucitelskou
a utužiti svazky, jež bývaly velmi vrelé a srdecné.

*
Vyburcovat široké vrstvy ctenáru z jejich mechanicnosti muselo by se též státi ctižádostí dobrých novin.
Ale práve v nich vidíme, jak lehce se i kritická rubrika
zmechanisuje. Je jen málo denních listu, kde se cítí, že
pojmem k r i t i k y není vztah novin k literature vycerpán" že je nutno pestovati, ošetrovati, chrániti a
vésti zájem o písemnictví v nejvetším rozsahu a
s plným vedomím tohoto poslání. Pak by se o osudech
ceské knihy nemluvilo jen v nekolika odstaveccích specielní rubriky jednou za týden, nýbrž celý list by byl
prostoupen živým zájmem, který reaguje na každý
významný podnet okamžite formou, jež svou menivostí
a mnohotvárností postihne i toho ctenáre, který jinak
by zustal nedotcen a netecný.
Ale krome práce knihkupcu, vzdelavatelu a novináru
je treba ješte hledati nové cesty k tomu, aby se zájem
o domácí autory rozšíril a prohloubil. Je ku podivu,
že se u nás neorganisují vecery autoru, na nichž by
obecenstvo prímo a osobne spatrilo svého spisovatele
a poznalo, jak sám své dílo interpretuje.
V Nemecku
- i u našich Nemcu - se tato propagacní práce od
let organisuje ve velkém merítku a styk autoru s ctenárstvem znamená pro popularisaci
díla nesmírne
mnoho.

*

Nakladatelé poukazují casto na konkurenci, kterou
jim delají státní úrady. Je to dedictví z doby poprevratové, kdy v hlavách vedoucích osobností ministeriálních treštily maximální pracovní programy, v hlavách nekterých podrízených osobností se rozvíjely plány, jak si zajistiti príjemný obor pusobnosti, v hlavách
socialistu vládlo presvedcení, že stát. podnikatel je nejlepší recept na všecko. Miliony, jež jsme vyházeli na
edice bez významu a odbytu, privedou, doufejme, odpovedné lidi k rozumu. Takových sbírek, u nichž je
stát jako vydavatel sám nutný, je po certech málo a
u všech ostatních by lépe pochodil, kdyby si do svých
služeb zapráhl intensitu soukromého podnikání.
Kdyby nekdo spocítal, co stát výslovne nebo skryte
zaplatí za edice, které jeho ústrední úrady zbuhdarma
dávají tisknout, a naopak zjistil, jaké peníze stát venuje
na nákupy knih, byl by to asi smutný nepomer v tom,
jak stát knižnímu trhu pomáhá a jak jej zatežuje.
l\Inoho zla v techto vecech zpusobila politika staré
koalice. Predstava, že nekolik partají suverénne ovlá150

dá stát a že nekolik jejich zástupcu muze pridelovati
kde jakou výhodu, jen když se dohodli, že se dohodnou,
velmi pomohla oné velkopodnikavosti na nohy. Rozdelení nádražních knihkupectví
me~i politické strany
koalice bylo posledním, už groteskním cinem onoho
konjunkturálního
koristnictví. tím dríve se pozná, že
stát není država nekolika partají, tím rychleji se zlikviduje i toto hospodarení a náš knižní trh bude moci
pocítat s normálními pomery, bez státního zasahování
do bežného ohchodu.

*
A zbývá tedy pro potíže s odbytem knih ješte jeden
príznacný zjev nové doby: špatná hospodárská situace
stredních vrstev. Je tu a nedá se odkliditi žádnými
úvahami. Nakladatelé s ní musí pocítat. Není to situace taková, aby vymýtila touhu po knize vubec tahle láska v cloveku zustane a kdyby na cas byla hospodárskou stísneností potlacena, po nejaké dobe, pri
prvním ulehcení opet vyrazí. Ale za daných okolností
pripomíná velmi hlasite: snažte se o knihu dobrou
i levnou, nepretežujte skrovné rozpocty domácností
vysoko kalkulovanými cenami, nahrazujte rozšírením,
co srazíte na cene. Otevírejte knihám nové cesty a
obracejte se na své obecenstvo. Žije-li velmi stísnene
drobný úredník, stoupla životní úroven delnictva.
V nem, jež dríve bylo zcela opomíjeno, muže vyrusti
nový a obrovský kádr odberatelstva. Není moudré, že
s dobrou, lidovou cetbou se nepracuje prímo mezi delnictvem, jež je prenecháno jen pusobení literatury zpolitisované. Fabrické armády zvykají si na lepší život,
než jakým živorily pred' válkou; pokrik agitacních
machru v novinách i na schuzích tento fakt nezmení:
je jen otázka, zda dovedeme vnést do této pozvedající
se trídy dobrou ceskou knihu vcas. Když demokracie,
tož naplno; jakápak hradba mezi vzdelanci a delnictvem? Povinnosti jsou tu na strane tech, kterí meli
výhody vzdelání dríve. Zatím však myslí kulturní pracovníci vždy jen na starý, tradicní kádr inteligence a
styky s novými vrstvami delníku, styky z pocátku jiste
ne pohodlné, jsou opomíjeny.

*
S dobrými knihami ostatne budou vždycky spíš potíže než s dílem prumerným. Jestliže jsme vedle požadavku vzdelanosti žádali po nakladatelích i kapitál,
bylo to práve proto, že není zdrávo, znervosní-li nakladatel pomalým odbytem knihy zvlášt hodnotné. Jsme
casto svedky velkého napetí mezi spisovateli a nakladateli, kde by vlastne mela být harmonie velmi srdecná.
Autori nemívají tušení, jakou práci prodej knihy vyžaduje, nakladatelé nemívají cit pro pochopitelnou lásku autoru k dílu, lásku, která casto prehlíží .vady a
nedostatky. Jestliže rozvírené heslo týdne ceské knihy
záslužne burcuje verejnost, aby více dbala domácí produkce. práli bychom si, aby tato akce se doplnila i duvernejším a trvalým stykem spisovatelu a nakladatelu.
Kdyby autori víc nahlédli do kutení pri odbytu jejich
del, možná, že by sami prišli na ledacos, co by práci
nakladatelovu ulehcilo a obema bylo ke prospechu.
Knižní produkce je obor tak veliký a mnohostranne
duležitý, že je záhodno, aby její potreby, výkyvy 'a
strasti sledovali pozorným okem všichni, jimž na kulturním živote našem záleží. Dost dlouho se o techto
vecech mluvilo sotva jednou za uherský mesíc; týden

RtomnosL
~.~~ih~;mobilisoyaný s ne~vyklou energií, mel by
mh zaJem trvaly a ne" Jen theoretický. Nebot
yž není na knižním trhu krise, je tu mnoho vecí
nutno spravit, rimoho možností, jež je hr.ích opo~
ut, mnoho povinností, jimž je nutno dostáti.
.

IVOT A INSTITUCE
Quo

vadis iustitia.
Otázky justicní vyžadují,
jak
se již v po>sledním císle zmínili,
no"ti. Uverejnujeme
zatím dva
ky, které se snaží charakterisovat
mery v SOUdCOlvském sboru.

jsme
POZQT-

clánpo-

1.

yly casy, kdy stav naší justice nebyl zrovna ru~ov)/,~Ie p~ece nebyl ješte zoufalý. Tehdy mluvil
kdesI s Jedním vynikajícím cinitelem justicní
vy a upozornil ho nepokryte na to, že se naše
vedlnostpohybuje težkopádneji nežli jest žádoucže muže prijíti chvíle, kdy se celý aparát zastaví.
velkýpán odpovedel s prízvukem vnitrního prece~í:»Nel?ám obav - možná, že to nepujde tak,
Jde to prece.« Tento prorocký výrok splnuje se
úplne.Justicní kára sice porád ješte jde a pravdee se nik?y úplne nezastaví.
Otázka je jen, jak
utno rícI, že špatne, velmi špatne. Spatne po
vecné a prímo mizerne po stránce osobní.
ticní správa neudelala pro soudce a soudcovský
t po radu let úplne nic. Nemela prý k tomu ani
y. Soudcové se sešli jednou, dvakráte za rok
jaké valné hromade, požalovali si mezi sebou
li nejaké platonické resoluce, nehrozili stávkami
jinými násilnostmi, a justicní správa si libovala
. loyální, spolehlivý materiál, který má porozu~
pro meze možnosti a v tomto dolce far nieri'te
o tom, že: iustitia est regnorum fundamentum.
spánek byl tak tvrdý, že justicní správa nepola, že se její loyální kár .tencí. Jak ti docela
odcházejí do pense, nebo sem' i tam zatrepotají
~ým ,vyhla~óvel~m telíckem a mizejí s podií
Ich SlnJ, a p.k ti, kterí nejsou ješte úplne sešlí
uze~ík v!ecení Sysifovy káry, odcházeli do jioboru spravy nebo do praktického života kde
v~t~n!jako .lidé s minimálními požadavky,' jako
stem otrocI, kterým stací trochu jídla a vedomí
í lidské dustojnosti. A na místo techto starých
livcu neprišlo celkem nic. Ne snad že místo jebylo vyplneno - bylo vyplneno, ale kým. Doz prupravy, bez tradic, bez vedomostí theorea praktických. Takový dorost nemohl a neosyežiti usýchající a odumírající vetve ubohé
tlce. A tak tedy res ad tiarios venit. Soudce,
nemápro své povolání lásku a úctu, který nemá
prestává býti soudcem. Úredníky se soudcové
necítili nikdy a tak tlací nyní káru naší
n~sli lidé, které nepoutá k jejich povolání a
mc,než zájem na tech nekolika stovkách, které
na prvního. Podle toho vypadá také jejich
Delá se jen tolik, aby je nevyhodili, krátce aby

to šlo jak to jde, jak, zcela Ihostejno. Protože však
je spojuje s jejich povoláním zájem jen materielní a
tento zájem chová v sobe nutne touhu po povýšení,
chtejí také postupovat. Normálních podmínek pro ..postup: schopností, vínika jící cinnosti~ školenosti není;
nutno se tedy ohlédnouti po jin)Tch p~ostredcích. A tu
jsme u korene zla. Politické presvedcení jest dnes dobrý artikl. Príslušnost ku stranám, které mohou míti
vliv, jest vždy ješte výnosným obchodem. Jenom že
strany staré mají již dosti »zasloužilcu«, které nemohou
umístiti a odmeniti tak, jak tito žádají. Pro homine;'
novi není tu plodného pole. Zato strany vznikající,
jmenovite ty z nich, které trpí nedostatkem t. zv. inteligence, prijímají lidi s akademickým gradem s otevrenou nárucí. Tyto strany, at jest jejich program jakýkoliv - lákají trosecníky ze všech stavu. Nejvítanejší jsou jim ovšem ti, kterí mají co nejméne skrupulí.
Soudcovský stav, tak jak byl zbaven všech svých ideálu, stal se prímo ideální koristí techto stran. Následky
ovšem nedávají na sebe cekati. Málo jich zbylo, kterí
si zachovali ješte trochu idealu stavovských, ale mnoho
jich bylo mezi nimi, kterí si zachovali ješte lidský stud.
Ten však musili odložiti ve své nové príslušnosti' stranické. A za techto pomeru justice ješte jde! Jak?
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II.
.Mimo doutníku a cigaret nemelo mocnárství rakousko-uherské mnoho vecí, jimiž by se bývalo mohlo honositi pred svetem. Jedna vec však snesla kritiku: rakouská justice. Vec je ostatne známá. Rakousko melo dobré soudce, korupcí nedotcené a po
stránce právnické kvalifikace pomerne vysoké úrovne.
Stacilo by v tom smeru poukázati treba jen na bývalý
Nejvyšší správní soudní dvur, který byl pýchou pres
to, že nekdy dosti citelne tloukl rakouskou byrokracii
pres prsty, a byl i v cizine považován za instituci moderní. Bylo to ostatne dosti podivuhodné, že tak dobre
fungující nejvyšší tribunál správní mel práve stát, jehož
byrokratická zkostnatelost byla svetoznámá. Není však
treba omezovati se toliko na tento jediný, byt jinak
velmi duležitý orgán celého rakouského justicního aparátu. Vzpomenme vubec neodvislosti soudcovské, pomerne dusledne v Rakousku zachovávané, a instituce
porot, kteréžto obe veci mely specielne pro nás Cechy
v procesech politických a tiskových duležitost. Celkem
rakouská justice byla dobrá. Byla tedy také jednou
z tech mála dobrých vecí, které jsme po Rakousku podedili.
Podedí-li nekdo málo, obycejne si toho dvojnásob
váží. Dobrá justice jest pro ty, kdož chtejí budovati
nový stát, odkazem, který se dá zužitkovati prímo
znamenite. Lze totiž právem predpokládati o nekom,
kdo se dá do stavby, že pokud možno použije stojících
již pilíru, a bylo by nutno považovati ho za pošetilce,
kdyby pilíre nechal nejprve spadnouti, staraje se horempádem o stavbu jin)/ch vecí, aby na konec byl nucen ony pilíre pracne znovu vztycovati. Zdá se, že podobnými pošetilci jsme' my, nebo že alespon jsme na
nejlepší ceste jimi se státi. Vrhli jsme se po prevratu
na rešení mnoha nových problému. Na justici, zdá se,
jsme pozapomneli.
Snad nekdo namítne, že prehlížím poprevratovou organisaci nejvyšších stolic, vybudování správního sou151
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du a konecne snad i nedávné preskupení pražských
soudll a p. To jsou ovšem velmi úctyhodné veci, ale
svedcí toliko o tom, že .jsme tu svoji dobrou justici
nen~1].9.li tak rázem úplné sejíti, ale nikterak ješte nepotvrzují, že to, CP bylo vykonáno, je dostacující a že
to nejde prece jen od desíti k peti. Snád jsem pesimista, ale pres to myslím, že zeptáte-Ii se kteréhokoliv
soudce, který k veceru táhne si ješte z kanceláre domll
balík spisll. co soudí o budoucnosti našeho soudnictví,
odpoved jeho bude sklicující a možná i nevlídná.
Poukázal jsem již svého casu na tomto míste na jeden povážliv)' zjev u našich soudu t. j. na nápadn)'
VZrllst krivých svedectví, a bylo mi namítnuto, že prý
to není tak zlé. Zajímavo však bylo pri tom, že ani
jediný z techto hlasl1 nehyl z kruhu praktických právníku, címž míním advokáty a soudce.
Nuže podívejme se dnes troch{l také na ty druhé
bolesti. Je jich celá rada. Vyplývá jedna z druhé, tvoríce více méne jak~'si zacarovan}" kruh. Myslím však,
že celkem všechny mají svuj puvod v tom, že n· a š e
s o u d y j s o u pre tíž e n y p r a c í a c a s t o j iste d o cel a z byt e c n o u p r a c Í. K tomu není
treha poukazovati na ony novinami probehlé zprávy
o soudcích, z prepracovanosti v soudní síni ranených
mrtvicí. Je jasno, že c1llvera v dovolání se spravedlnosti v lidu povážlive upadá, píší-Ii noviny témer denne o tom. jak to vla tne dnes u soudu chodí. Konecne
není divu. Zkuste jen na príklad zacíti si celkem nijak
zvlášte komplikovaný spor a budete. kolik mesícll cekati na rozsudek, a 'hude-Ii váš odpllrce jen trochu cipern~', protáhne vec zcela jiste nejméne na rok a více.
riskuje klidne tech pár set korun útrat, když zatím má
dost casu pripraviti si v klidu nejaké šikovné vyrovnání. O stížnostech na vleklé vyrizování vecí u Nejv.
správního soudu ani nemluvím: letos vyrizují se tam
stížnosti z r. 1925!
A zatím, co agenda soudll hrozive vzrustá, stav
soudcovský co do poctu a zvlášte jakosti stejným tempem 11.adá. Pochopitelne! Spatne placen,', rozmrzel~,
a prepracovan~' soudce. jejž ciní nervosnÍm haldy ne~
vyrízen~'ch spisl"!, otupuje, stává se strojem. Je to velmi vážn~' zjev. uvážíme-Ii, že v rukou soudce spocívá
ca<;to rozhodnutí o existenci. majetku ba i živote lidí.
Vzpomínám na typický prípad nespravedlivého roz·sudku. zavineného jedine pretížením soudu. Slo o srážku a11ta s cyklistou. Rylo zjišteno. že šofér zachoval se
v každém smeru podle predpisu. jediná okolnost byla
proti nemu: v okamžiku srážky hyl na pravé strane
silnice. Obvinen~' hájil se tím. že niveau silnice bvlo po
levém kraji zdviženo pro koleje elektrické dráhy a
po pravém kraji hyla rozkopaná kanalisace: jel-Ii tudíž
PO levé strane
volného prostoru silnice, jel práve po
kolejích tramvaje opacného smeru. po nichž v momentu
srážky proti nemu prijíždel motorov~' VllZ, takže mu
naprosto nic jiného nezhylo než zahnouti do prava,
kde ostatne ihned zastavil. Návrh obhájce na místní
ohledání zamítnut.
Soudu nechtelo se pochopitelne
l-tr;\ceti drahý cas v~'letem na odlehlé místo cinu, šofér byl odsouzen. V dllvodech pak soud prohlásil. že
verí svedecké v~Tpovec1icyklisty, kter:)' tvrdil, že obvinen~' šofér mel dosti místa vyhnouti se do leva. Zjistil
isem pozdeji sám, že mezi vyv:)'šenou cástí silnice a
kolejemi elektr. dráhy bylo místo asi tak práve dobre
meren~'ch 50 cm. Nuže soud vzal za prokázáno, že na
tomto prostoru mohl se obvinený s autem správne vy152

hnouti. Vžijte se nyní do duševního stavu šoféra, jehož
vec byla definitivne ztra~ena, ježto šlo o rozsudek II.
instance. Jiste nezbaví se tak hned palcivého pocitu
krivdy, která na nem byla nespravedlivým X021sudkem
spáchána.
Není však treba voliti vždJ. takovéto príklady, aby
bylo možno ukázati, kam vede pretížení soudce. výsledky objeví se spíše casteji tím zpusobem, že rozsudek zvlášte civilní ukazuje povážlivé nedostatky po
stránce právní.
Rukama soudcovýma prochází osud lidí práve: nejcasteji v tech soukromých vztazích. Soudce má býti
stále na výši doby, znáti život, býti sbehlým v platném
zákonodárství a obeznámen s nejnovejšími poznatky
právní vedy a soucasnou judikaturou. K tomu je nutno
studovati, studovati a zase studovati; celý život soudCl1Vmá býti studiem. Uvedomíme-Ii si, že samozrejmým predpokladem studia je volný cas, ocitáme se
opet tam, odkud jsme vyšli. Nespocívá tudíž nikterak
vina toho. že judikature naší chybí jednotnost (v poslední dobe jsou cineny v odborných kruzích vážné
výtky kolísavé praxi Nejvyššího soudu), že risiko sporll vzrllstá a výsledky jejich nejsou uspokojující toliko
na osobe soudcove. Jeho posice v tomto smeru byla
ješte stížena spoustou v pravém slova smyslu revolucních zákonll, formou casto chatrných, které, pokud
se judikatury týce, z vyjádrené již cesty ucinily casto
neznámé stezicky.
Dvojnásob melo by býti proto dnes dopráno soudci
casu. aby tento materiál stacil svládnouti. Na míste
toho jsme naopak ješte skoro vymýšleli nové úkoly
pro soudy a to úkoly casto jich nedustojné. Vezmeme
na pr. zákon o ochrane nájemníkll, který svými paragrafy o prípustném zvýšení cinže zpllsobil, že dnešního dne na pr. jen pro Prahu máme zvláštní soud,
u nehož celá rada znamenit:)'ch právníku, soudcu a r~du
musí komukoliv za dvoukorunový
kolek prepocítati
kdykoliv cinži, jakmile se mu zazdá, že domácí žádá
o korunu více než zákon dovoluje. Je snad dustojno
soudce, aby pri tom pracne zjištoval, o kolik procent
je pí. Strnadová povinna platiti vyšší cinži vzhledem
k tomu, že poplatek za vycištení žumpy stouplo tolik
.a o tolik oproti r. 1914, nebo že poplatek kominíkovi
se ztrojnásobil? Cloveku je skoro líto techfo· soudcu,
na pravých svých místech tak težce postrádaných, kterí
tu utrácejí svuj cas v duchamorném pocítání terciánských pocetních úloh. Je snad zapotrebí k této strojové, naprosto neprávnické práci ,pridržovati práve
soudce-právníky, jichž máme tak trapný nedostatek?
Zde ov v em vina je v samotném zákone, který, jak zkušenost nyní ukazuje, zavedl zbytecné komplikaée i pro
ty, k jichž ochrane byl vydán.
Ostatne zdá se: že i sama justicní správa stará se
nekdy zcela zbytecne o to, aby páni soudci nemeli dlouhou chvíli. Tak reorganisace
pražského soudnictví,
v podstate vec velmi naléhavá. neprinesla ve všem žádaného zjednodušení. Páni vyšetrující
soudci zemského trestního soudu, které neprízen osudu vystehovala na Pankrác, by mi jiste Dotvrdili. že leckterý vyšetrovanec posedel si ve vazbe déle než bylo nutno jen
proto, že nebylo možno dosíci nutného spojení se státním zástupcem, úradu jÍcím dosud na Karlove nám.
Stejne i auto prevážející neustále spisy mezi temito
dvema úrady, navzájem úzce spolu spjatými, nesvedcí
o zvláštní c1llmyslnosti celého aparátu. Bylo by možno
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ukázati také na t~žkopádnost nového Exekucního
udu a j., ale doufejme, že to jsou toliko detské neoci, které vylécí cas.
Priro?:ene, že toto všechno uevábí príliš absolventy
ávnických fakult, aby vstupovali do soudd služby
v~'sledektoho jest ten, že soudy pocínají težce také
itovati nedostatek dorostu soudcovského. Pro státní
rady,jmenovite soudy, zbývá jen to, co banky, advo'ti a soukromí podnikatelé vubec nemohou již zaestnati. Kvalita soudcovského dorostu proto také
yehleklesá. to je ovšem zjev, který by jinde verejost pobouril; u nás, zdá se, neprikládáme
mu tak
acné váhy. Hlasy, které na všechna tato nebezpecí
ukazovaly, nenašly alespoI1 dosud celkem valné
zveny.
A tak vše plyne svým tokem dále. Zatím co na pr.
n~lie vytvorila ze svých soudcu elitu, k níž spolenskol!úrovei'í našeho soudce nelze ani z daleka priovnatia jejíž vážnost nespocívá jen v historické paee, chodí náš soudce v umašteném kaháte a vážnost
ho v lidu upadá. Zatím co anglický soudce stojí na
o\'é výši, že mllže souditi ve státe tak vysoce kulrnÍm jako práve Anglie vlastne toliko na podklade
uhéhozvykového práva (nehlede k specielním zákolIm),jehož pomuckou (nikoliv zákoníkem) je mu too Blackstonuv systém, zahrnuli a sešnerovali jsme
y svého soudce takovou spoustou zákonu casto ješte
patn~'ch,že nptne ztrácí orientaci i ten nejschopnejší,
ehledeani k ostatním slastem, o nichž jsem se výše
íni!. Není pak konecne opravdu nic divného, doctee-li se jednoho dne v »Soudcovských
Listech«, že
kteréhosi krajského soudu zasedají senáty tím ZPllm, že každý clen soudí oddelene a dohromady se
házejí toliko k poradám. Zde prestává již po~alu
pravedlnosta zacíná paskvil.
To by byl asi tak celkový rámec pro neutešený obraz
šeho soudnictví. Detailú by bylo, že by stacily na
ušnol!knihu.
Dr. Jar. Drábek.
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Herecl{é povery ~
1.
olkloristé si do poslední doby všímali jenom pover, rozslrcnýchmezi sedláky; jako kdyby vmestech, i mezi tak zvainteligencí, pover nebylo. Až v nejnovejší
dobe se zjistilo
prekvapením, že mezi mestským
obyvatelstvem
jsou rozšíy povcry daleko více, než by se zdálo na prvý pohled;
zvlášte
, se všemi svými nebezpecími,
vynesla zase na povrch
:' o nichž se soudilo, že j.sou už dávno zatlaceny obecným
ovým poznáním. Na tyto zjevy folkloristé ted žive upo·ují.

Polskýsociolog Bystroií píše: »Mezi vrstvami vzdelanými
je
· lidí, v nichž raciona1istické vzdelání nestacilo vyplenit jisté
my, Iláležející do jiných myšlenkových
soustav.
Povercizdaleka není u inteligence vecí rídkou; setkáváme se tu
• s obecnou vírou v nešfa\Stné dny a císla (na pr. trináctku;
• tcrých velikých mestech mají domy poradová císla 12a
IIa; tomuto císlu se vyhýbají také hotdy); svazek cloveka
jménemnebo též s \'Y0brazením je u mnoha lidí žive poci-

tován; víra, v duchy, trebas nedosti presná, strach pred pulnocí
atd. nejsou ro.vnež rídké. Spiritism, který nalézá tolik vyznavacu, je.st novou formou starých pover. Víme také, že dokonce
v nejvetších mestech západu remeslní veštci a jasnovidci mají
rozsáhlou klientelu z rad vybrané inteligence, a staré amulety
ožily v nové forme jako ,I. zv. m a s c o t t e. Zvláštní okolnosti
mohou zduraznit bud málo uvedomelé, nebo dokonce ca~to podvedomé obsahy; v dobe války byli jsme svedky tohoto návratu
do prastarých tvaru myšlenÍ.«
Atlglická folkloristka
E. M. Writh zduraznuje,
že povery se
vubec nejeví monopolem nevzdelanéhO' nebo pJlovzdelaného
rozumu; jediný rozdíl je v tom, že tam, kde vClSnican dává svobodný výraz svým strachum a fantasiím, my své skrýváme pred
verejnou pozornosH pod maskou úsmešku nebo pseudovcdy.
Sébillotovi, francouzskému
badateli, napadla šfastná myšlenka
sbírat lidové povery v samé Paríži. A hle, on i rada jeho spolupracovníku sebral veliké množství pover.

i

Studium pover mestských
není zajímavé
jen samo O sobe,
nýbrž i pro pochopení a rozeznání jednotlivých pover ve vesnicích.-Není o tom pochyby, že mcsto exportovalo a ješte nyní exportuje. dO' vesnic radu zjevu. jež my pokládáme za ciste venkovské. Obycejne se ríká, že mesto nicí etnografické
rysy. Ale
je nespo,rné, že je nejcnom nicí, nýbrž také rozmnožuje.
'Uchýlíme se k analogii: literární jazyk, jazyk mestského obyvatelstva, prejímá,. do sebe dialektologické
odchylky, uzákonuje
je a sám pak tytO' odchylky posílá na venkov, už s pecetí literárního jazyka; - a také exportuje
literární jazyk své zvláštní,
osO'bité novotvary. Totéž je i zde. Mesto muže exportovati jak
své samostatné tvorení, tak i to, co samo kdysi vzalo z vesnice,
ale k cemu priložilo už svoji pecet.
Tento vzájemný export a import vesnice mužeme pozorovati
do nejposlednejších
dnu. Mesta treba sbíralo umclecké plody
vesnice, pohádky, a pak, zmenivši je, v prepracování
básníkl\
a prosaiku je tiskem rozesílaJo na venkov. Když. se nejaký variant pohádky, zapsaný v daleké a zapadlé vesnici, dostal do mesta, byl uvere.inen v ucené publikaci, odtud se dostal do populárních detských knížek a cítanek a už se v tištené forme rozesílal na všechny strany jak~ národní poklad. Také mužeme pozorovati toto vzájemné
prolínání i v lidových písních, krojích
a j.
Omezme se však na povcry. Nesporne mnohé povery, s I11m1z
se ,ted mužeme setkati jen v zap'ldlých koutcích venkova, pocházejí_ zl mesta,. Známe-li povery mestské, mužeme snadneji
probádat povery vesnické, ale krome tohoto cíle je tu i ten, že
tak poznáváme
duševní život soucasného mestského obyvatelstva. Tentokráte
promluvíme (I poverách hereckých.
Pristoupivše
k úloze sebrati materiál pover ceských hercu, postavili jsme si dva hlavní úkoly: jednak zaznamenati samotné
povery, jednak podati povšechnÝ obraz, jaký se jim dává smysl,
a jak objasnit, že se do této doby udržují. Je všeobecne známo,
že se povery nejvíce rozširují a nejpevneji drží v kolektivu i u
individuí ve chvílích nervového vzrušení. Odtud lze vysvetli,ti
tak silné rozšírení pover v dohe války, kdy lidský život byl
ve stálém nebezpecí.
Lidové povcry v tuto dobu nejsou prežitkem, nýbrž novým ožitím.
Povery jsou dále rozšíreny zvlášte v tech zamestnáních,
kde
úspech práce závisí na mnoha prícinách. Tak na pr. úspech práce
a hmotný zisk u úredníka není podmínen tak složitým kolísáním, jako u drobného trh ovce, obchodujícího
na pouti. Hmotný
jeho úspech závisí na mnoha prícinách;
bude-li pekné pocasí, dostane-li výhodné místo atd., na prícinách, jichž se nemusí
obáv<lJt nejenom úredník, nýbrž ani obchodník, maj ící stálý krám
v kryté budove. Odbud, pomerne, zmnožováním
prícin úspechu,
nezávislých prímo na nem, vzrustá u neho i množství pover.
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~tomnosL
Život hercíiv se všemi' morálními i hmotnými úspechy je podlOben celé rade prícin, jichž herec nejen nemuže zmeniti, nýbrž
ani predem odhadnouti.. Zvlášte je to treba ríci o venkovských
kocuj-ídch:frspolecnostech, kde povery .'sou také nejvíce rozšíreny a kde jim podléhají i nejinteligentnejší herci témer bez
výjimek.

II.

Sebrali jsme celou radu pover ceských hercu, rozšírených jak
v Praze, tak mezi kocujícími spolecnostmi. Doplnkem uvedeme
povery nemeckých hercu, kltleré nám sdelil jeden zpevák pražského nemeckého divadla. V roztridení, v jakém tyto povery
uvádíme, odlišujeme predevším povery positivní, v nichž herec
podniká nejaký úkon, aby dosáhl, ceho si preje, od pover negativních, l>tabu«, v nichž se zakazuje neco delati, aby tím nebylo
privoláno neštestí.
a) P o ver y p o s i t i v ní: Herec pred výstupem si dá trikrát plivnout na krk nebo na loket pro štestí. (Obecne rozšíre~á
povcra, ,také v nemeckém divadle, kde také tak, že herec má
plivnutí vskutku ucítit.) - V Bme je zpevák, ktj:rý si pred pred.
stavením vždy plivne pro štestí na napovedu. (Jeho osobní povera.) - Stestí prináší n<IJplivatisi do strevícu. - Velké -štestf
prináší dát se pred predstavením pokrižovat od žida.,Pred
výstupem dává se herec pokrižoIVat levou rukou. - Hetecky
se dávají pred výstupem poplácat po bríšku nebo po bocích.
(Hlavne u kocujícich spolecností.) - U venkovských spolecností sahá. si cedulár pred obchuzkou ženám na stehna pro
štestí. - Herci se pri výstupu musí držet palec. Variant v nemeckém divadle: zpevákovi, zpívá-li nejakou obtížnou notu,
ukazují herci v kulisách, jak mu drží palec.)
Inspicient
t!pozornuje herce, aby na, jevište vešel pravou nohou, nebor
levá noha prináší neštestí.
Herec se pred predstavením
umyje, i kdyby byl cerstve umyt.
Mezi artisty se celá
rodina pred výstupem líbá. - Stestí prináší blízkost milované
osoby v hledišti nebo na scéne.
Po predstavení se musí
uklidit scéna a vytáhnout opona, jinak bude mít spolecnost
smulu. (U kocujících spolecností.)
b) P o ver y ne g a t i v n í, »t a b u«: V ša,tnách nesmí herec položiti boty na stul, protože pak· breptá. - Nesmí se v šatnách hvízdat. - Nekterý herec se nepodívá dirkou opony, protože by pak nemel š,testí. (Rídké.) - Odevzdává-Ii herec úlohu
jinému, nemusí ji odevzdat do ruky, nýbrž hodit na zemi. Upadne-li herecce role, nesmí j i zdvihnout proste rukou, nýbrž
si na ni musí nejprve sednout, <I!pak ji zvedá, pri tisknutu k bokum. (Nemecké divadlo.) - Upadne-Ii knoflík, nesmí být zvednut rukou, nýbrž zuby, a pak se musí hcxlit pres hlavu a herec
se nesmí dívat, kam padá. - Pred predstavením nesmí herec videt úmrtní oznámení, rakev, mucenku, cerného psa, jeptišku.
(I v Praze.) - Pred predstavením herci (nekterí i jindy) nesmí
mluvit o smrti, chorobách atd. - Zapomene-Ii si herec neco,
nikdy se prO!to nevrací do šatny nebo' domu, vždy si pro to
radeji pošle. (Velmi rozšíreno.) - Kocka nesmí prebehnout pres
scénU'.
Nekterý divadelní reditel nevyplácí z po,very pred
predstavením peníze, trebas je má, až po predstavení. (Koeujíd
spolecnosti.) - Herec, vyzve-li si peníze, neodevzdá jich hned,
nýbrž je aspon den nosí u sebe; pak se u nej »peníze drží«. Beneficiantovi se nemá ríkat príliš brzo o volný lí,stek.
- Herecka nesmí být tehotná, - zpusobuje tú neštestí celé
spolecnosti. - Herecka v dobe mezi zazvonením do šaten a
mezi svým prvým výstupem nesmi jít na malou stranu, chce-li
mít úspech. (I v Praze u velkých divadel.) - V prvé rade hledište nemá sedeti herec nebo nekdo z divadelních lidí. - Nesmí se zvonit pred piíedstavením dríve,' než je treba, jinak je
»predsta:vní odzvoneno«. (Kocující spolecnosti.) - Hercum se
nesmí prát štestí, naopak: »zlom si vaz«, »zlom si nohu« a pod.
(Obecne rozšíreno, bez výjimek, také u nem. divadla.) -
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Chválí-li se hra pred koncem, muže ta ohrozit zdal' celého predstavení.
Nekteré hry se nemaj~ hrátti, protože prinášejí di.vadlu neštestí. V praž~kém Národním divadle je povcra, že po Fibichove
»Pádu Arkuna« umrou tri lidé u divadla. (Nedávn'o prošla novinami zpráva, že v Tokiu musela být pro povercivost vzata
z repertoáru hra »Svít,ilna mrtvých«; hlavní její role prinášela
prý svému predstaviteli veliké neštestí.)
c) Zvlášte j'sou rozší\'eny povery o a m u let ech a O' vecech,
hrajících úlohu amuletu, jež mužeme raditi k positivním poverám.
Amulety v pytlíccích, které nosí herci na ruzných místech tela,
hlavne na levém boku nebo u srdce (ve šnerovacce) a v botách,
obsahují rybi šupinky, mince (peníze z prvé gáže, na než se
nesmí sáhnout), seno, kamínky, prsténky atd. U ceských hercu
nebývají v amuletech zpravidla predmety náboženského rázu, na
rozdíl od nemeckých, kde krížky (pentagramy, útržky bible u
židu) mívají veliký význam. Rozdíl je konecne i v, tom, ž,e nemectí herci mívají své amutety více zavešeny na volné šnure
na prsou.
Velké štestí prinášejí cá~ti garderoby po zemrelých dobrých
hercích, šaty, límce, prsten, klobouk atd. Úspech prináší kus cizí garderoby.
K nekterým svým starým
kusum odevu má herec zvláštní vztah a bere je vždy
sebou na jevište. Bývá to cást šatu, prádla, šátek na krk, ,tkanicka, vázanka atd. (V hereckých anekdotách vypravuje se o
Elizabete Bergnerové, která; po léta oblékala k premiérám touž
košili a opatrovala ji jako klenot, dokud ji pri premiére »Dámy
s kameliemi« hanebne nezklamala. Tehdy ji spálila. s velikým plácem.) Jsou to povery velmi rozšírené a silné a podléhají. jim
i herci, jinak nepoverciví. U baletek bývají tyto povery ta.k významné, že vyblacují ostatní: staré baletní strevíce a' trika jsou
jim opravdovými poklady. - Mnozí herci verí, že dekorace,
v níž kdysi hráli a v níž meli úspech, prinese jim štestí. - Ve·
liké štestí prinášejí veci od Židu, tašky a pod. - V artlstických
rodinách precházejí z generací do generací prsteny a jiné staré
drobnosti, peclive chránené. - Nekterý herec schovává si svá
první lícidla. (Rídké.) - Herci mají zpravidla svuj osobitý
vztah ke drevu, ke sklu, kovum, kamenum, podle ceho se pak
rídí a na co verí. - Na stolech v šatnách míva,jí herci roz~·
staJeny ~uzné predmety pro štestí podkovy, detské hricky, prasátka, slony a hlavne portréty svých drahých a zemrelých, na
llež se dívají jako na amulety. (Viz též clánek O. Scheinpflugové v »Aventinui<.)
Herci nosí pri s,obe role,' aby se jim naucili. Nosí je sebou
na scénu', v bote, kapse, za nadry, s listy srovnanými'podle
stránek, zpravidlilJcelé. Nektleré herecky mají pul role za nadry
a pul v bote.
d) Z n a m e n í. - Mezi poverami rozlišujeme ty, které se
proj evuj í v urcitém ú k o n u, kde clovek musí neco podniknout,
aby tím dosáhl pro sebe nebo pro celou svou spo,lecnost toho,
ceho si preje; veš t b y, kde clovek delá nejaký úkon a jeho
pomocí nabývá možnosti poznat svoj i budoucnost; ale nemuže
pri tom neco zmenit ve svuj prospech. Konecne jsou z n am e ní, pri nichž clovck nic nepodniká, jen pozoruje nekteré
zjevy a podle nich pak poznává, co se s ním stane. Uvádíme ne·
kolik príkladu znamení:
Pozoruje se, kdo prijde prvý do divadla: je-Ii to žid, je to
velké štestí, je-li to baba, smula. (Kocující spolecnosti.) - Zakopne-li herec pred výstupem, udelá doiem. - Upadne-Ii pri
prenášení kus dekorace, znamená to, že se vybere málo. - Zjistí-ii herec, že má prádlo oblecena 11<ll
ruby, hlásí mu to štestí.
- Rozbité zrcadlo ohlašuje majiteli ztrátu angažmá. - Hrbatí
prinášejí velké štestí. (U kocujících spolecností i.e velkým šte·
stím pro pobyt ve stanici, vyspí-li se nekterá herecka prvou noc

hrbatým, nebo aspon se židem.) - Rozházejí-li
se pri zvaní
ty, bude se hra líbit.
Je-li pred predstavením veliká 'hádka,
znamená to štastný
"h h1r. Herec, i když v nejakém kusu hrál mnohokrát
a
á dokonale úlohu) provokuje
hádku s napovedou. - Vehádka pri generální zkoušce znamená štastnou premieru.
Když se herci pred predstavením
nebo pri zkouškách príliš
"jí, znamená to neúspech. Smejí-li se herci vtipum hry,
komickým výkonum, nebude se smát obecenstvo; naopaJ1<,
·Ii herci kusem príliš dojati, nedojme to publikum.
Stane-li se technickému personálu nejaká nehoda s dekorad
se svetlem pri prvém vytažení opony, verí se, že se nehody
opakovati po celý vecer. - Zacne-li nekterý herec brepbreptají pak všichni ("uhranuté predstavení«).
Umre-li
, umrou ješte tri. - Otehotní-li nekterá herecka, otehotní
te tri.
Trináctka prináší štestí, ale také neštestí; rozhoduje tu indiní víra.. Proti obecne rozšírené neštastné trináctce herci
pravidelne prikládají význam štastný, - Štastná cIsla jsou
a 17. - Pátek je celé rade hercu štastným
dnelI1\. Nekterí
verí s obecnou poverou, že je neštastný, a jsou kocující
ccností, které v pátek nehrají a snaží se ten den stehovat
pod. - Jsou-li v den benefice divadelní lístky zelené, znato beneficiantovi velké štestí.
t) S lov n í h r í c k y, metafory a pod. maj í v lidových poch velikou úlohu. Jsou i v po,verách hereckých.
Na pr.
pražském nemeckém divadle nesmí se ríkat "Strick«, nýbrž
nur«. Rekne-li nekdo "Strick«, privolává neštestí, smrt a
Je zvyk, že zmýlí-li se nekdo, musi zaplatit pokutu (na. pivo
. l'lm) - pokuta má pri tom už položertovný
ráz. Ti, kdo
na tuto poveru, vysvetlují ji tak, že slovo },Strick« se nerfkat, protože »Strickmeister«
znamená kata.

III.
hny povery muzeme zase rozdeliti na' povery a magické
, v nichž povercivý ví, proc to delá, dává svému úkonu nemotivaci. Pmti temto m 'O t i v o van Ý m poverám jsou
ne mot i v o van é, pri nichž povercivý
nemuže ríci,
jeho úkony mají vztah k tomu, co si preje, aby se stalo.
. vané povery bývají vysvetlovány bud magický:ni zákony,
svazovány s nejakým kultem mrtvých nebo prírodních sil,
Konecne magické úkony a povery precházej í nekdy do hry
zá b <LV
y, nebo dostávají motivaci jako úkon pro užitek.
édneme-li materiál, vidíme, že zde není mot1vovaných
, Myslíme, že tJakové povery bud vubec mezi herci neexi~
~ nebo že je jich "aspon' velmi málo. (Víme o jedné pražské
• herecce, která svým pover~m, spjatým s kultem nebožmuže, dodává spiritistickou
motivaci.) Všechny námi sepovery jsou bud nemotivovány,
nebo maji ráz položerNemectí herci, jak nám rekl vypravec jejich pover, jsou
~ní se svými na pr. ita1skymi kolegy málo poverciví, a
tovný ráz u nich prevládá.
e toho ve mnoha prípadech snažili se herci, od nichž
povery sbírali, vysvetliti je racionalisticky
nebo psychob. Tak jeden herec vy:wctloval, že na scénu obléká kousek
u, v neinž mel kdysi úspech, proto, že je mu milý jako
a, že mu prirostl k srdci a že nan psychologicky pusobi
UlY hrál dobre i v jiných
hrách, ale že povercivý není.
Y)'Svetleníje sic :z:cela správné, ale ve mnohých prípadech
hraje úlohu amuletlu. Prikládá se mu daleko vetší výsrovnání s predmetem, který má být jen peknou upovda, že mnohé povery v zacátcích svého puvodu mely
hologický ráz, na pr. zákaz dívati se na obecenstvo diry má. ten smysl, aby herec nebyl po pr. deprimován,

ale u mnoha hercu .tento ráz už povera opustila a stal<IJse »tabu«
ve stejné míre, jako celá rada jiných »tabu«, která mají ráz jen
primitivne náboženský.
Mezi poverami jsou i zajímavé prípady, kdy herec, abYJ dostal
dobré znamení, samovolne inscenuje takovou situaci,
aby se
znamení dostavila, jako na pr. hádku pri generální zkoušce;
herci casto provokují úmyslne špatnou generální zkoušku, i kdyby normálne šb dobr~. Tak delají herci ze znamení už úkon.
Mezi poverami hercu je celá rada pover, rozšírených nejenom
ve meste, nýbrž i u sedláku a mezi lidem' zcela primitivním
(tehotná: prináší neštestí, amulety a j.). Ale tato podobnost je nejvíce ve f o I' m e. Srovnáme-li
vysvetlení, jež h~rci temto poverám prikládaj í, s výkladem
selským, vidíme znacný rozdí1;
mají-li na pr. mezi. sedláky Podkarpatské
Rusi motivované povery a úkony veliký význam, mezi poverami ceských hercu motivace vubec nenalézáme.
Známý francouzský
sa:::iolog Lévy
Bruhl zduraznuje ve svých pracích, jak je nebezpecné vysvetlovat poveru jednoho národa vysvetlováním
podobného obradu národa druhého. Analogicky mužeme "rici, že je velmi nebezpecné
vysvetlovati
povery jedné kultUrní vrstvy spolecenské vysvetleními týchž po",er u druhé kulturní vrstvy, trebas téhož národa.
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Logan Clendening:

Máme zahodit léky1
I.

Zdájakýmsi
se, že druhem
dmes prevládá
náror, že
vírasvedci
v úcinnQSt
povery. Výroky,
které
pro tento léku
názor,je
vyverají zpravidla z ruzných pramenu, Nekdy vycházej i od tech,
kterí se zabývají
praktickým
provádením
nových
lécebných
metod, osteo1Jathie, chiropraktiky
a kres[anské vedy, potom také
od takových fantastu, jako jsou nadšenci pro fysickou kultúru a
»prirozené lécení«. Jiné útoky proti medikamentum
vycházejí od
laiku, kterí nejsou ,tak zrejme stranictí:
Herny Ford na pr.
pred krátkou dobou prý poznal, že léky jsou bez ceny a požádal
lékare ve své nemocnici v Detroitu, aby jich už neužívali. Ješte
nejobycejntejších
pramenu lédalší takové nájezdy vycházejí
kanských - objevují se v populárních výkladech medicinských
tajemství, které podávají pravoverní praktikové, dále v ústních
výkladech pacientum, neb') v prednáškách
pred posluchaci mediciny .
Formy, jichž toto dogma nabývá., jsou také ruzné, avšak
základmí argumenty lze uvésti na it'yto tri obecné zásady: 1. že
uživání léku není lécebnou metodou prír;Ody, 2. že. léky jsou
bud skutecnc jedovaté, nebo obsahují primíšeniny škodlivé pacientum, nebo .nad to ješte, že pacienty klamou a obluzují, zastírajíce skutecné známky jejich choroby, 3. že lékari užívajíce
medikamentu
provádej í odhady a pokusy; že vkládaj í nejakou
látku, jejíž úcinek neznají, do pacienta, prícinc jehož nemoci
nerozumcjí.
Pravoverní
clenové medicinského
povolání ovšem
nejsou vinni nejakým takovým n$myslem;
nicméne
nekterí
z nich rádi ríkají, že je pouze málo medikame:rutu, které mají
nejakou cenu a že praktický lékar by se mohl omeziti na velmi
malý jejich pocet, prí cemž nekterí udávají jako tento pocet pet,
nekterí deset, nekterí dvacet. Neprekvapuje
pr0to, že mnoho
inteligentních
lidí by verilo, že medikamenty
byly ddkázálny
na nevýznamné místo v lékarské praksi a že to, co o nich lékar
vi, je z valné cástí zastaralé a tradicní, že vedectí lékari ani neverí v J1C, ani se nesnaží o jejich prozkoumání a jestliže se predpisují, deje se to jen jaksi na obranu. Avšak tento názor pre.s
OZ;
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p
lf'ftomno~
jeho znacné rozslrení

je úplne nesprávný;

témer

pravý

opak je

ve skutecnosti pravdou. Užívání léku, když. lI1ehiedíme k rade
nových therapeutických
procedur podivuhodné úcinnosti,
jimiž
byla WqW/;lPžena zbrojnice mediciny od dob, kdy jedinými jejími
zbranemi byly bylinky, a pouštenlJÍ žilou, je stále základ zdravé
prakse. Jejich úcinek byl intensivne zkoumán den ze dne nekterými z nejbystrejších
hlav naší doby a tyto výzkumy, daleka
od toho, aby podkopaly víru praktika v jejich význam, odkryly
radu velmi významných nových zpusobu užívání medikamentu
a
prispely tak k jXJdppfe a zvýšení jejich ceny.
Cesty, kterými· medikamenty
dospely k ohrožení <své reputace,
není nesnadno poznati, pripomeneme-li
si historii klinické mediciny. V XVI. století, hly byl 'Odkryt nový svet a zároven s ním
chinin, ipecac a,td. a ve dvou staletích následujících
pocet medikamentu, s nimiž každy' lékar mel býti obeznámen, obrovsky
vzrostl. Vetšina z nich na neštestí byla málo úcinná, ajle mnoho
z nich bylo odporných a protivných. Ješte tak pozde, jalw v roce
1796, byla vynikající autori,ta" doporucující užívání kozích bobku,
rozpuštených v ji.stém druhu vína malaga, jako prostredek proti
neš.fovicím. Ale pres to·, že jen. málo medikamentu, melo nejakou
tenu, opakovalo se jejich predpisování
a trvalo, se na nieh
s otrockou závislosti na tradicních formulích. Nekteré z nich se
udržovaly v tajnosti a vedelo o nich jen málo šarlatánu. Tak
110mu bylo na pr. s ipecaeem, jímž známý švindlér Helvetius
vylécil francouzského
prince, syna Ludvíka XIV., z úvlavice a
povestí o tomto lécení ,si nashromáždil
jmení.
Kolem poloviee XIX. století tento stav veci vohnul nekiteré
z, méne zabednených my<slí v lékarském povolání k revolte. Re-,
akce proti medikamentum
tak skutecne se zacala ve velmi pravo··
verných kruzích. Jacob Bigelow, jeden z tech rebelu, jenž byl
profesorem materiae medicae na. Harwardu
kolem roku 1850,
ríkal, že byl vybrán pro tu, stolici proto, že nikdo z žij ících nevedel více než on o bezeenno·sti medikamentu.
Oliver Wendell
Holmes pripomnel jeho mínení, že kdyby všechny medikamenty
sveta se hodily do mQre, bylo by to horší pro ryby, are lepší
pro clovecenstvo.
Vídenská
škola pathO'logická, která šla od
pohrdání léky k pohrdání všemi známými zpuso.by lécení, šla za
príkladem svého vudce Skody, jehož pravidelná odpoved, když
se hootázali
na postup pri ,lécení, bývala: »Ach', das ist ja
alles, eins! «
Mnohd nových sil pusobilo k úpadku vážnosti, v níž léky
kdysi byly. Do roku 1850 stáJe byly témer jedinou možnD\Stí
lécby až na malé výjimky. Ale za dalších padesát lC,t chirurgie,
dietetika, immunologie, p<Sychotherapie ,a paprsky X spatrily svet,
a masáže, lécka vodou a lécba vzduchem byly zaradeny na svá
nynejší místa v medicinské soustave vecí. Od roku 1900 transfuse krve a rady jiných speciálních zpusobu lécby daly podnet
k novým myšlenkám v medicinském
svete. Prirozene když rodina tak rychle rostla, bylo by nevdecné favorisovati stále nejstaršího clena.
Ale bylo by omylem dOoffiniÍvati se, že užívání medikamentu
nemelo podílu na vedeckém pokroku devatenáctého
století. Naopak, nebylo vedy, která by vetší merou získala z obecného pokroku, než farmakologie
a farmakotherapie.
Mladá veda fysiO'logická dodala jim nové metody a nové presné nástroje. Bylo-li
možno zkoumati normální srdce ve fysiologieké laboratori, bylo
stejne mO'žno zkou1ll<lJti srdce pod vlivem náprstníku, tabáku, kofcinu a pod. Silný vítr zadul starými farmakologickými
laboratoremi, odnesl z nich zaschlé exempláre
tu1ie, šalamounka,
viržinské marjánky a enpa,toria, a, na jejich místO' prišly kymO'grafy, sfygmomanometry
a faJ:'adické baterie. A jestliže fysiologie se tak stala pravou rukou farmakologie,
stala se syntetická O'rganická chemie její levou rukou. Lidé zacali zkO'uma,ti,
jak by v lidském tele pU'í3obily chemické slouceniny dosud nezkombinované. Panl Ehrlich na pr. shledal, že jisté barvivo, hemo-
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toxylip, .zba.v!: pouze jednu cást bunky a že jiné barvivO', eosin,
zbarví jinou cást. Premítal,
nebylo-li by možné objeviti chemikalii, Merá by byla smrtelnou pro živociš,ného parasita, na pr.
spirochaeta pallida, ale která by pri tom nepoškodila tkáne cloveka, jeho hostitele. PremítaJ, zkoušel a nalezl ji _~l~~varsan,
606, a pozdcji ji zlepšil.
Pres to, ponevadž Už jednou by1o' receno; ponevadž se .,talo
tradicí a ponevadž bylo druheln snadného éynismu, dogma, které
razil BigelO'w a Škoda" se stále opakuje. Tem, kdo je kázali,
se dostalo i zvláštního jména: byli nazváni therapeutickými
nihilisty. Tento výraz ani zdaleka není výtkou, dostal spíše nádech
pocty, jako patent na vyšší vedeckou kvalifikaci. Ale práve nejvyslO'venejší therapeutictí
nihi1isté si v pral{si odporovali, jakO'
jejich nástupci dosud cinÍ. Dobre vycvicený modemí lékar', i chirurg, trebas zrejme užívá méne medikamenttl,
než jeho predchudci, prece jen užívá jich stejne casto. A ježto, hledíme-li na
potíže jeho úkO'lu, je to snad nejbystrejší
a nejúcinnejšÍ osoba
na svete, múžeme se duslednc dO'mnívati, že. jich užívá proto,
že úcinkují, že nic jinéhO' nepu/sobí tak rychle a úcinne 'v tom
smeru, ve kterém chce ptlsobiti.
Každého roku se pokouším vyložiti v poslucháJ.1nc starším
studentum mediciny 'zásady a praksi medicinského postupu. Pokouším se pojmouti predmet ze. širokého hlediska, zko'umáme
užívání masáže, koupelí, vody a elektrické lécby. Píšeme na tabuli
seznam chorob, pri nichž lze rozumnc ~cekávati, že tytO' metody
pomohou. Každého roku žajsnerrie, jak malý je pocet takových
chorob. U masáže: napíšete-li' vykloubeniny,
ztrl'.ulO'st po zlomenínách,nekteré
prípady paralysy, nesn~;zc svalového reuma-:
tismu, nekteré neuralgie a onen neurcitý stav' zva:r,ý debilitas
generalis, Vycerpali jste témer její možnosti. Ale celáchiropraktika a osteopathie
jsou jen fo·rmami masáže.

POZNAMKY'

,

Pozor! Od léta stýskali jsme si nekolikráte do toho,
že aféra Ga jdova není s povolaných míst vedena tak,
jak by vedena býti mela, a že verejnost je ponechávána
bez informací. Odpovedelo se nám vždy poukazem na
ty nebo ony formální dllvody, pro které nelze otevrene
mluvit. Dobre, máme k formálním duvodum povinnou
úctu, ale prece jen vidíme naléhavou nutnost, aby se
našla nejaká cesta, jak dostati k vedomí verejnosti ty
duvody, které vedly ke Gajdove degradaci. PravÍme
výslovne, že je toho naléhavá potreba. Nekterí jinak
znamenití lidé nekdy chybují, myslíce, že všichni vedí
tolik co oni. Rekapitulujme trochu události: 15, kvetna
vyšel známý Bechynllv clánek »I-I1edá se generál«. Od
této chvíle byla zacata s nekterých stran vytrvalá
a potmešilá kampan; vlasteneckST generál má býti
odstranen se svého místa! Hrad v pozadí temné intriky! Benešovy pikle proti zasloužilému muži! Oficielní místa ovšem mlcela, ponevadž není jejich úkolem
odpovídat na všechny fantasie. Ale 13. srpna vyšla v novinách strucná úrední zpráva, že Gajda byl superarbitrován a pensioriován; více, než tento fakt, ve zpráve
nebylo. Ani pozdejší zpráva o Gajdove degradaci neprinášela informací, na které verejnost cekala. Nekterí
lidé snad reknou, že verejnost nemela na nic cekat a
že vec byla rádne a definitivne vyrízena výrokem kárného výboru. Ale musíme již pocítat s tím, že demokracie není tak dokonale- vychována jako dustojníci, a

ze chce znát duvody, má-li s necím souhlasit a za neco
nelro vifrovány známými znackami jako ostatní clánky. To
postavit. Nikdo nemuže odcinit, že se Gajdova aféra
ostatne je obecne známo; tomu, komu to není známo, to nyní
stala politickou záležitostí;
a politické záležitosti
lze
oznamujeme. V 1Jýdenníku nemohou podle našeho dá'Zb'i'ubýti
rešiti jen informací všech, nikoliv pouze nekterých.
krátké poznámky bez podpisu považovány za anonymní. Je saJe.tliže proti obecnému ocekávání
byl fakt Gajdova
mozrejmo, že je psal redaktor.
pensionovánÍ a superarbitrace
proste predložen
bez
Co je politický talent? Skoro každá rodina má nekde v koute
udání dlhodLl, nikdo se nesmí divit, jestliže v nektekyselDÍ-'horkou neprovdanou tetu, která svou hádavostí, svanch dobrých, ale málo informovaných
lidech roste ná-touškovstvím;,
klepavostr, kaza.telsltvíhl, nevrlos~í,! ješitností,
Iada ycrit, že Gajda se stal obetí intriky. Tito lidé si
bolestínstvím a chlupy na brade jde težce na nervy všem príríkaji: duvody se neudávají jen tam, kde nejsou, jinak
buzným. V tom se politické rodiny nijak neliší od rodin obykažd~' r;td vyrukuje s duvody. Tato nálada stala se
cejných, a levý blok byl také stižen takovou tetkou. Její roli
obzvl;tšte nebezpecnou
nyní, když pražský
okresní
prevzala laskave t. zv. ;strana pokroková. Od tétO' neukojené
soudce ve známém rozsudku
provedl jakousi Ga jdovu
dámy dostali jsme už všichni mnohokráte co proto; kdykoliv
rehabilitaci. Považujeme
za svou povinnost
upozorniti
vyjde císlo »Kritiky«, jež je orgánem strany pokrokové, deje
na tuto náladu a konstatovati
výslovne, že i mnozí dobrí
se tak proto, aby: bylo recenO' nám, sociálním demokratum, nálidé pochybují. A ohled na tyto lidi, kterí toužÍ po
radním socialistum, ),v olné myšlence« a jiným neštastníkum,
pravde, již se jim nedostává, vede nás k tomu, abychom
že naše cnost nemuže se ani z daleka rovnat cnosti její. Levý
rekli, že za žádných okolností
nesmí býti z pouhých
blok by se ovšem bez této Istranicky mohl velmi dobre O'bejít;
formálních dLlvodu riskována
ješte prohra
u druhé
mohl by jí ríci to, co zahrmel francouzský vrchní velitel na
mstance v Gajdove pri. Varujeme
pred tím, aby byl
vLldce lucemburského vojska, když mu zacal delat na fronte
podceiíován zmatek, v nejž byli uvedeni neinformovaní
jakési obtíže: »Jestli nedáte pokoj, tak celou vaši armádu nadé dohré vLIle. Je dnes mnoho tech, kdož verí ve vinu
ložím do jednoho automobilu a dám vás odvézt domU.« Ale
ajdo\'u pouze proto, že se o ní vyslovil Masaryk. Ponaše dáma je neodbytná, nebot nemLlže žít bez nekoho, komu
važO\'alibychom za velmi neopatrné,
kdyby veci byly
by mohla kázat a udílet rady. Dlouho jsme se jí už zde nezaeny tak, že by mohla nastati krise této dLlvery. Mabývali, tedy snad nebude škodit nekolik slov. Když v naší poliyk sám nepochybne se spoléhal na zverejnení
dokutice se rozpoutal skutecný boj mezi pravicí a levicí, nebylo
ntll;
dokumentyAle budou
lekcí tem~
o. pokrokové
strane nalézá
ani fSlyšet;
za toZdrávi
nyní, do.<ili!»Kritika«
když první nejhorší
ož
se rekl,
Gajdyžezastávali.
neznámédrsnou
dOKllmenty
ne- rraraz---je
u konce,
zase rec.
poou b},ti ovšem drsnou lekcí; dokud zllstáva jí nerádá nyní anketu <Ljlrícinách úsJtupu-PDkrokové Iró~ty: shleám~'mi.slOUŽÍjen k tomu, aby si na nich známá prodáváme s jistým udivem, že se tam nyní objevují všet'lmy ty
asarykovská fronta cvicila síly svého posmechu. Nenaše úsudky. o nedostatcích pokrokového hnutí a protiklerikálufte lid, aby veril v Ga jdovu vinu -jen proto, že ta
ního boje, za než nám »Kritika« tak dlouho nadávala. Celá
ebo ona autorita se o ní vyjádrila;
dejte mu fakta.
anketa by se ovšem dala zodpovedet strucné jednou vetou: príerte, že jde o vec dllležitou. Ujištujeme,
že jsme neciny ústupu pokrokové fronty jsou hlavne v tom, že se pokrop~li tuto poznámku bez dukladného
rozmyšlení a bez
kové hnutí príliš podobalo pánum z »Kritiky«. - Než prícina,
formací o tom, jak v široké verejnosti
pusobila Gajpro níž se dnes o pokrolCO'véstrane zminujeme, j.e tato: v pova výhra u první instance.
sledním císle »Kritiky" byla poznámka, ve které se praví:
Quovadis iustitia? Nekteré listy vyložily si naši poznámku
»Poslední Prí to m n 00 s t prináší clánek JiríhO' Beneše
minuléhocísla pod tímto titulem tak, jakobychom volali po
o Stríbrném, který zacín;Í: »Pan poslanec
Stríbrný
šeníRoudcovskéneodvislosti. Jsou to ovšem listy, které už
m;Í nes p'Or 11 Ý P O'I i t i c kýt
a:len t, j e h o u ž e vji jistou praxi v de.lání bílého cerným a cerného bílým. Pro
n a t Ý, ne t r p í ú z k o s t i vos ti pri v Ý b e r u p r oo, kdo je nezaujat, konstatujeme, že jsme ovšem nevolali
s tre d k ti,
d ved
z í s k á v a tJj.
a u drž o vat i
zru;ení sotldcovské neodvislosti. Uvedli jsme jen výrok
p r á tel e, má () r g a n i s ac n í s c h op n o s t i a ne d ásedyncmeckéhoríšského snemu, který charakterisoval juv á s e z a str a šit i c h v i k o v Ý mne ú s p e c h e m.« pomeryv Nemecku, abychom ukázali, že i jinde !se ukaSchází ješte jeden znak: »má dosti penez«. Pak máme doJI podobnézjevy. Pripomenuli jsme pak, že tak hlubokO' jako
konalou definici politických talentLI.... Hlavní vec je šierneckuješte nejsme. Zrušení soudcovské neodvislosti zdálo
kovnost a žádná skrupule pri vybírání prostrtdku! Aplise nám podnikem tak nehorázným, že nám neco podobného
kujte to na poslední politické události! Aplikujte to i na
10 ani zdaleka prij íti na mysl.
bez zrušení soudcovské
. stranu z Prí tom n o s t i vzniklou a srovnejte úsudky
vislostijsou ješte prostredky proti ,soudcLlm, kterí by se
1. rocníku t. 1. o ní!«
"eli práva, není-liž pravda? Jsme-li vyzýváni, abychom
novalivšechny ony procesy, v nichž se ukázala nápadná
Jestliže nekterá strana se prohlašuje za stranu inteligence,
vav~t otldcu k príslušníkum pra,vice a nápadná prísnost
pak ovšem má povinnost míti v sobe ité inteligence aspon tolik,
lu~ník\mllevice«, odpo'Vídáme, že tak ovšem velmi ochotaby dovedla císt a ctené chá.pat. Ale redakce "Kritiky« ukazuje
lICinímea. že je to naším úmyslem od samého pocátku, že se tragicky neschopnou pochopit prostou vetu:
»bratr má
je nám to zatím zákonem zakázáno, nebot procesy ty
v kapse nLlž, dve švestky a kousek provázku« nebo »chalupník
nejsouskonceny, jednak rozsudky nenabyly dosud platmá kozu, deset slepic a vepre.« Bude-li s temito vetami zaDo té doby kritisovat ony procesy (máme na mysli tri)
cházet tak jako s citovanou vetou z »PrítO'mnosti«, bude ,se
zákonemdovoleno. Ale nebO'jte se, že bychom potom ne- divit, jak nekd'O muže pokládat dve švestky a kousek provázku
t - Tytéž listy nám také horlive vytýkaly, že ackoliv za soucást nože, nebO' myslit, že koza je složena z deseti slepic
vystupujemeproti anonymite v žurnalistice, lokálka naše a vepre. Nebot naše vet!a nechtela ovšem podávati definici politických talentu, nýbrž vypocítávala proste vlastnosti p. Stríbra podepsána.Od zacátku praktikujeme to- ve svém liste
~hny nepodepsanélokálky pocházejí od redaktora, který
ného: 1. má politický talent, 2. je houževnatý, 3. nedbá úzkostnemužepodepisovat pod každých dvacet rádek; všechlivosti pri výberu prostredku atd. Prosíme za odpuštení své
lokálky,které nejsou' od riehq, jsou vŽdy pddepsány
ctenáre, že se zabýváme takovými nepatrnostmi. Nemáme to
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jinak ve zvyku, ale v tomto prípade to znamenite osvetluje
ducha malicherného škorpení, který je hybnou silou pakrokové
strany~ Víme ovšem, že nám to nic nePQlffiužea že "Kritika«
bude o nás príšte psáti pri všeeh príležitostech: tito lidé, kterí
jak se sami priznali, pokládají za podstatu politického talentu
neúzkostli\"ost ve výberu prostredku ...
Lidová strana fe stranou cistých rukou. V "Kritice« cetl
jsem za-se jednou tuto vet,u: "Redaktor Peroutka razil heslo, že
lidová t>trana je stranou cistých rukou.« Tato zmínka mi pripomnela starou historii, která jest mi dosud s mnohých stran
vycítána. Nemohu ovšem poprít, že lidová strana touto vetou
pri polsledních valbách agitovala a že po všech abcích ceskoslovenských vylepila plakáty s pannou, která honosive ukazuje
své ruce a pod níž byl tento text:
"Lidová stlrana je stranou cistých rukou.
Napsal Ferdinand Peroutka v pokrokové

n o s t i.«

Prí tom·

Tento fakt tedy popríti nemohu. Popírám však rozhodne, že
hych byl tuto vetu kdy napsal. Jde o nešlechetné zfalšování
citátu. Nenapsal jsem nic jiného než tolla (Prítomnost, n. 14,
str. 210):
"K tomu (aby pokrokové strany dostaly na svou stranu
rozhodnou vetšinu lidu) jest také treba, aby p o k r okOlvé
stlra,ny
nez:hnullovally
lid.
korupcními
aférami:
ta;k,
že utíká
k ndlové
str a n e pro t a, ž e yl e r í v ,c i s t Q t u j e jií c h
r u k o u. Nekolik a.fér na pr., do nichž.. byla zapletlena
strana ! cs~. socialistir, velm~ r 'oslabilo protiklerikální
r
Nenapsal jsem tedy nikdy, že strana lidová je stranou cistých
rukou, nýbrž pouze, že pro mnohé se jí zdá býti. Za to mohu
ríci, že jiste je stranou eskamorerských rukou.

-fp.-
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Strana v nesnázích.
Vážená redakce!
Prinesli jste clánek o krisi ve strane ceských socialistu. PH·
tel, vzdelaný a svetem sbehlý, praví: "Ceští socialisté mají nej
silnejší Ínerou to, cemu se ríká W i r-G.e f ii h 1. Všimni si, že
každý útok na nekterého z diskreditovaných predáku se tam
chápe jako útok na "rtá\s«. Nesoudim jen podle jejich novin. To
je starý trik, rekne-Ii stranický tisk volicovi, že on je také
ohrožen. Ani bych se tomu nedivil, jestliže prostý straník sedne
na lep..Ale pozoruji to i na rozumných, inteligentních lidech v té
strane. Wir-GeHihl.«
Tak nejak muj prítel. l\Iá pravdu v tom, že ten cit vzájem.
nosti jest tam ku podivu silný. Soudím, že to je následek paušáLního odsuzování, jemuž jsou ti lidé vystaveni. Zaslouží si
prostý straník toho pohrdání? Pohled do našich menších mest
ovládaných ceskými socialisty nenasvedcuje tomu, že by tam byli
zavedli nejakou panamu. Jest to element snad jiného temperamentu nežli tovární delnictvo sociálne demokratické nebo komunistické; je veselý a jeho lehcí krev ciní jeho obcasné švejkoviny nápadnejšími nežli jest tomu u zasmušilého delnictva
druhých stran socialistiCkých. Ale nemyslím, že jeho prumerná
mravní úroven je nižší. Nevázanost je celkem tláž vec, at má
klobouk sražený do cela nebo fra.jersky na stranu. A pokud
mc/hu srovnávati - príležitost dosti castá - zdá se mi, že na
vážné slovo reagují celkem stejne a že je tu i tam dost dobrých
lidí. Vždy! je to proti zdravému rozumu domnívati se, že máme
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vrstvu národa, která je zvláštní merou vysazena mravnim ná·
ka.zám. A ceští socialisté j,sou zretelnou vrstvoo. J~jich straník
je nejmenší buržoa. Stojí mezi továrním delnictvem a buržoasií
v plném smyslu\ Od vyloucení Dra Vrbenského' ustóupil del·
nický element ve strane ješte více da pozadí, ale fakt je, že
strana ta má svoji zretelnoo sociologickou funkci. Rád bych
videl nekdy v "Prítomnost,« anketu o budoucnosti ce,ského so·
dali~mu ..
A. nyní k tomu citu solidarity. Dnes stací k hanbe, má-li ne·
kdo legitimaci této strany. Jsou lidé, jimž to pusobí prímo muka.
Znám pár verejných pracovníku, v jejichž nervovém onemoc·
není to hrálo podstatnou roli. Oba jsou poctivci a lidé šlechetní,
kterí do strany šli s nejlepšími úmysly. Snad mají nezdar, bu·
diž. Ale k cemu pohrdání? Za poslední dve leta se velmi roz·
mohlo jisté mrasvní povýšenectví, které jest též nedostatkem.
Zejména mne mrzí v sociální demokracii, která je stranou úcty·
hodnou, ale jejíž devisou by melo býti, aby druhou stranu scr
cialistickou k {sobe pripoutala, zatím citovým svazkem, pozdeji
utvorením bloku. Strana ceských socialistu není teleso jednotné;
jest 'tedy nutno posilovati její socialistickou -složku.
Red. Peroutka podal v minulém císle Prí tom n o s t i velmi
bystrou a Isprávnou diagnosu této strany v nesnázích.
Za zvlášte duležité pokládám, co praví o laskominách jiných
stran, že z jejích zbytku neco trhnoo. Bylo by smutné, kdyby se
1ato krátkozraká politika mela zahnízditi i v sociální demo·
kracii, která by se pro pár pochybných hlasu zbavila možnosti,
postaviti si po bok celé mocné telesO'. Neméne správné jest, co
praví o problému vudce. Stríbrný je odstrelen, kdo je mužem
zítrka? Tato strana nemuže býti bez populárních osobnosti
v cele. Dnes jest tl()l opet osoba Klofácova. Ale kdo rucí za to,
že se nevynorí nekdo jiný, kdo poroste se svými úkoly? Ve·
rejné mínení, pokud není ovládáno úzce stranickými výpocty,
by melo posilovati, nikOJiv pohrdáním stiltati ty lidi, kterí
v M a s ary k o v e I i d u a na schuzích pracují proti kultu Svej·
ka, jak jej propaguje ústrední vydavatelství' strany a. proti kul.
tu moci a rozmarilosti. Zatím vidíme opak. Tím se znesnad·
nuje lepším a poctivým lidem postup prOlti korupci a proti pouhým príživníkum moci, ke kterémužto postupu je nynejší doba
oposice zvlášte vhodná. Paušální Jlohrdání slévá ty lidi v jeden
šik. Neprávem zneuctení se nakonec uchýlí tam, kde se jim neuprímne maže med kolem úst. Stanou se místo ocisty ozdobou.
Lid sám je jako strunný nástroj nebo studánka...
Mužete
jej naladit i rozladit, zvíriti kalnou usedlinu v jeho mysli i sti.
mulovati jeho d'obrou vuli.
J. B. Kozák.

Bolesti ceského protestantismu.
Pane redaktore,
K dopisu Dra Linharta v c. 8 »Prítomn~ti« mám jen dve
poznámky. 1. Dr. L. si zase stežuje, že mu vytýkám psychologism, jako by prý náboženství vykládal pouze psychologicky
a neuznával v nem vztahu k objektivní skutecnosti, k Bohu. Ci·
toval jsem z Linhartových projevu dlouhé odstavce, ve kterých
je rec o Bohu: Nejdu tak daleko, abych zamlcoval, že L. o transccndentnu a o Bohu mluví. Tvrdil j~em však, že jeho myšlenI
se nedostává dále než k jakési matné positivistické metafysice
zákonitosti a ])TV!1Í priciny a že jeho methoda myšlení není s to,
aby pronikla ke hlavním, jedine duležitým otázkám kresfanské
víry a theologie a prispela k jej ich rešení. Jeho v ý c hod i s k °
je psychologistické a proto celá jeho filosofie se nevymaní z ob·
jetí positivismu - jako tonoucí se nemuže zachránirt; když se
sám z vody tahá za vlasy.
2. Linhart na tyto výklady mlcí - as místo tohOlsvádí svou
polemiku na o.tázku, o. které se spor mezi námi ~vede. Ne·
odpovídám mu prý na! jeho dotaz, odkud mám svou víru: »Stojí

. na ,stanoviskuvedeckém, které neuznává žádnéhO' nadkonkurovat. Samy noviny prinášejí denne toEk materiálu, že
ého, zázracného pramene poznání, ci vidí pramen ni!- mohau témer plne uspakojiti potrebu ctení. Romány otištené
víry v nadprirozeném, zázracném zjevení?« To je
Zptvu v novinách a pak teprv vydané mají sazbu úža,sne zlevotázka positivistova.. Mám dobrou vuli na ni odpovedet
~enot1; cetba nekterých casopisu patrí ca~t,o k stranickému kulanebo tak, ale nemohu; nikoli ze strachu a; z rozpakll,
tu (R o z k vet, H v e z d a), nebO' jejich prosperita je zaloože je to falešná otázka. Uznávám vedu, neutíkám pred
žena na úrovni, ke které by soukromý podnikatel neklesl
(2 p r a vod aj). Težká konkurence! Ale vedle techto ohromvím také, že má víra z ní a podle jejích merítek se neTheism v plném svém smyslu odmítá matné zjevení Boží
ných podnikli konkurují malinká nakladatelství, která vydají
jednu dve knihy za rok. Ci lépe receno práci drobí, drobí zisk.
tcfch, citech a zkušenostech; uznává jedine zjevení jako
zákon,milost a odpuštení, pricházející na claveka s druTakový malý nakladatel spokojí se s ziskem i menším, ponebrehu.Jiste nelze ta nazvat ani »v'edeckým« ani »nadprivadž tento podnik bÝvá jen jeho vedlejším zamestnáním a pa, zázracným pramenem poznání«.
nevadž spojuje zisk nakladatele, spisovatele, prekladatele a pod,
Další vážnou kapitolou je pomer nakladatele ke knihkupcI.
~též císle »Prítomnosti« vytýká mne Dr. Kozák, nevím
Snad pDtreboval by podrob nej ších úvah na základe presných dat,
kolikátlé,strach. Bojím prý se dusledku otevrené mluvy
rkev - a proto prý opatrne mlcím a vecech, a kterých
já však omezím se jen na konstatování, že knihkupec pri svém
mel promluvit. Ujištuji Dra Kozáka, že strachu nemám.
pomerne nepatrném risiku a výlohách žádá 33% až 50% skonta!
lopoStolskéhovyznání dnes u nás skorO' nikým nehne.
A pri tom všem tu prece jistý zisk býti musí a. tak se zapov posledním císle »Kostnických jisker« varuje mne p. cítá do ceny knihy. Proto je cena tak vysoká - zase kousek
té kri~e! Ovšem je tento zisk neprimerene malý zi~ku tiskár. cher, který už i v »Prítomnosti«" se mnou polemisoval,
vlee dbal solidarity protestanti'smu, nevnášel dO' jeho
ny nebo knihkupce a - co 'j"e nejhorší --poztrstá'Vá nejyí.ce
atek!a mOžnost rozkolu. Dnes je taková situace v naz prírustku ceny skladu.
I'Otestalltskýchkruzích, že dO'stávám já za .své hájení záMyslím tedy, že o krisi prece jen lze mluvit, a namítá-li ne·
ch zásad kr<1Stanskétheologie a nikoli moji odpurci. Útoc- . kdo" že nadelá se príliš mnoho kriku, když práve není konjunktura na knižním trhu, tu odpovídám: prOdelává-li krisi výmých projevu a mé výklady o katolictví jsou k tomu
roba budícku nebO' kartácu, není s tím' spiat zájem verejnost!
záminkou. K názorum, které pranáší Dr. Linhart, není
tak, jak'O když v krisi ocitá se výroba knihy.
lieba velkého hrdinstvÍ. Nahlédnete do našich pratestantcasopisu,jak náš spor posuzuj í! Ozval se v jednom z nich
V plné úcte Radovan Šimácek.
Ý stesk, že církev nemuže dabre prO' t i m n e z<lkmcit.·
.
ji vám, pane redaktore, za uverejnení toh~o dopisu. -------.:
Sektárství U
nás. _~
--------..::::-Praze dne 5. brezna 1927.
Pane redaktore,
Vám oddaný J" L. Hromádka.
dosavadní.yYsoká úroven »PHtomnosti« si veru zaslouží jiných
známka
redakce.
Vážíme si velmi ,tétO' diskuse
informací o duchovních smerech, než jaké podal p. Muška
tech ceskéhO'protestantismU\. Pres ta však doufáme, že v clánku "Sektárství u nás«'.
pp. debatující nahlédnou, že je treba nejakým zpusobem
Davolte mi nekolik slov už o nadpisu. Slava sekta užívá dnes
cit. Tam, kde stojí stanovisko prO'ti stanovisku, mohla
už jenom katolický bohoslover staré školy, mluví-li ()I vše c h
ata býti nekonecná.)
protestantech. Myslí pri tom hlavne na reformacní dobu, kdy
se od samospasitelného telesa adštepila rada evangelických
Krise knihy ~
smeru. Vzdelaný katolický bohoslovec a všichni evangelictí
Ve1ectenýpane redaktore,
bohoslovci nové doby tohDtQl výrazu neužívaj í. Stujtež zde
, že mi dovolíte již nyní ríci nekalik slav k clánku E. z dávno odbyté diskuse pouze slova lutherského nemeckého
v nánulém císle Prí tom n a sti.
ucence dra F, Nieberguth3l: "Chceme radeji ríkat ci r k ev
rtd. Basjsvystupuje ve své ÚVaze proti generalisování a vol b y na místo ošklivého slova sekta. V národních církvích
(státem uznaných) stává se Clovek clenem už pri narození; nee raženým heslum, ale obáváni. se, že. práve an delá jen
ika fakt závery. Jeho práce byla celkem snadná: po- bot jestliže je dítko vekrteno do sbaru, neznamená to docela
nic pri povšechném uŽívání tohotO' obradu a pri malé duležisi tri více méne falešné bubáky a porazil je. Tím však
tosti krtu; rozhodne nemuže dí~e za obé, Clovek vidí, že je
neporaziltvrzení, že ceská kniha je v krisi. Vidí za výclenem církve až pri prO'buzení vedomí. Do církve volby (stá;
hezká vydání nekO'lika.autoru, kterí jdou na odbyt, ale
• I do skladu, kde hromadí se nepwdané spisy tech méne tem neuznané církve, stojící na rO'Zluce) však se vstupuje až
na základe rozhodnutí. TotO rozhodnutí prijde po nábo,ženských
h, ale prece ne špatných spisovatelu. Popírá postupne,
sport, tanec a radi()l byly zhO'ubní neprátelé knihy, ale zkušenostech. Rozhodne stají taková spolecnost na dobrovolném rozhodnutí svých clenu. Vubec se nemá ríkat sekta; nebot
'{ k celku, nemluví o zcela jiném duchu doby, který je
s tímto výrazem spojena je predstava, že se neco odštepilo od
naprostonepríznivý.
samOlspasitelnéha nebo sborenéha telesa. Se stejným oprávnevnenost verejných knihoven je mimo debatu, ale mimo
ním mužeme mluvit o lutherské sekte 31o církvi methodistické.
je také, že '1ebýti knihoven, knihy by se více kupovaly.
Bud je vše církev, CD se shromažduje zde neb onde okala bi·
snad pomohlo aspon trochu omezení pujcování osahám
'm, které by si knihy koupit mohly, ale nedelají tak ze ble, Vecere Páne a krtu, nebo vše je Isektou.q
A nyní nekolik slov (J »Bratrské Jednote Chelcického«. Pan
Muška si historií mnoho hlavu neláme a zjednodušuje si prokniha je v krisi vlastne stále, jakO' kniha každéhO' mablém tak, že proste s, kým si neví rady, dá mu vzniknout z me.
roda. O krisi a,nglické, nemecké ueh francouzské knihy
thod~smu. Necht se ostatní brání, já za B. J. Ch. sdeluji o naší
e. r.ralý národ dá málo ctenáru, následkem toho mohistorii tolto: Bratrská Jednota Chelcického je ceskoslavenská
náklady pouze malé, kniha je pak drahá, následkem
vctev Svetového svazu baptistu. Baptisté jsou nejradikálnejmála kupcll. Circulus vitiosus.
ším smerem ve svetovém protestantismu, jenž vyjadruje úsilí
o cem by se dalo ješte lépe psát, je krise nak\adatelu.
zachovat krestanství v jeho novozákonné podobe. Jedním ze
'mi politickými vydavatelskými podniky nelze proste
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~tomnosL
zvláštních rysu novozákonného
kresfanství
je obycej vykonávat krest ponorením dospelých, kterí pred tím prožili své pre~vedcení a výslovne si tento krest prejí. .Dnešní theologická
veda (bohoslovci ze všech církví) potvrzuje,
že totO' byl puvodní smysl symbolu krtu a že !Se kresfanstvo od této zvyklosti
uchýlilo. Ac toto je jenom cást programu baptistu a rozhodné
nikoliv prední, baptisté dostali své pojmenování
podle tohoto
odlišného znaku. Od dob apoštolských až po dnešní dobu v dejinách vystupují
prívrženci
tohoto hnutí pod ruznými jmény
v ruzných zemích. V dobe reformacní
zástupci tohoto smeru
(v Evrope známého pod jménem hnutí krtencu. u nás pod méne
správným pojmenováním
hnutí novokrtencu)
se poku,sili domydit reformacní požadavky, vrátivše kresfanstvu
nejen jeho prvý
symbol - Veceri Páne - v puvodním významu, nýbrž i druhý
symbol - novozákonní
krest - žádajíce, aby byl vykonáván
jako v dobách apoštolských. Pro tento svuj požadavek byli krute pronásledováni
všemi církvemi, ac nikdy nikdo z nich nevložil ruky na svého bližního pro jiné presvedcení. Odtud prýští hlavní požadavek baptistu: jsou pro naprostou svobodu svedomí, kierou však nereklamovali
jenom pro sebe, nýbrž pro
všecky. A nehlásali pouze svobodu svedomí, nýbrž stali se,
jejími heroldy i prukopníky. Horoucí láskou k svobode puzen,
založil jejich slavný príslušník Roger vvi1liams první stát na
svete s naprostou náboženskou svobodou (Rhode Island ve Spojených Státech),
kam se utíkali pronásledovaní
ze všech táboru, príslušníci
nhných
pronásledovaných
církví i atheisté.
Pane M., upíráte nám pokrokovost.
O Rogeru \iViIliamsovi nevíte niceho? Slyšme však radeji nekoho, kdo baptistJOu není.
Pýcha nemecké vedy poslední doby prof. dr. E. Tme1tsch praví:
»Idea svobod
í, toler.aDce nebo lidskosti
byla uznána
rsím protestantismem,'
j,ak lutherského,
tak kalvínského
útvaru.
Tyto zásady pocházejí od krtencll,
kterí práve byli
krute pronásledováni
ode všech protestantskýcn
církví. Hnutí
krtencu a humanitní myšlenky '- to jsou zástupCi a prukopníci všeobecných
lidských
práv, náboženské
svobody a tolerance.«
Dusledkem baptistické lásky k svobode je další princip: jsou
nekompromisne
pro naprostou
odluku církve od státu. Odmí;tají prijímat
pro své úcely peníze, které nebyly dány dobrovolne a které stát vymáhá treba exekucL Verí s Chelcickým,
že spojením církve a stittu »jed vlit byl do církve Isvaté«. Z toho duvodu odmítají jakékoliv státní uznání v kterémkoli
státe
sveta.,
- Historie baptisttl vykazuje tato známá jména: anglický básník John Milton, spisovatel John Bunyan. V novejší dobe president Harding,
ministerský
predseda H ughes; Lloyd George.
Všech taptisti't na svete je 39 milionu.
Pricházím
k tvrzením p. E. M., že prý »je presvedcen«, že
mezi ideou baptismu a ideou Chelcického není ani nejmenšího
vztahu. Zajímá mne slovO' »presvedcen« - kcte se pisatel o to~
)presvedcil«? Jeho tvrzení sveda, že nezná ani jeden ani druhý
smer. Které jsou hlavní slO'žky ucení Chelcického?
Jsou to
odmítnutí spojení církve a státu a svetový mír. O rozluce byla
rec. My baptisté j,sme vždy byli pro nekompromisní
rozluku,
ale také jsme ji žili. Byli jsme hrdi na to, že jsme státem ne·
uznáni už v Rakousku,
zatím co jsme byli vysmíváni temi,
kterí za nedlouho s ostatními a tedy i s námi pomáhali rozbíjet
stát, který jim »uznal« jejich religiosnost.
Dnes neciníme
z nouze cn06t, když v republice byla rozluka dána do programUj Byli jsme pro ni i když to nebylo populární. Nemáme spolecný stycný bod s Chelcickým po této stránce?
Podívejme
se na druhou zásadu Chelcického pacifismus.
Baptisté byli vždy krute pronásledováni
a po'važovali jako Chelcický pronásledování
pro presvedcení za velkou cest. Avšak, ac
jsme byli napadáni a násilím nám bráneno sloužit Bohu, jak
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nám svedomí kázalo, my sami jsme nikdy ruky nevložili na
jiné, abychom bud násilím své presvedcení šírili, nebo bránili.
A to nemuže ríci nejen katolická církev, avšak ani církev protet,'>tantská, af typu Kalvínova nebo Lutherova.
A konecne i v našem rozlišovacím
úkonu
jde Chelcický
s námi. Zde jsou jeho známá slova, na kterých zbudovala svtd
obycej i stará Jednota Bratrská, která krest vykonávala naším
zpusobem celé století v prvé polovici svého vývoje. Chelcický
praví: })Meli by se krtíti jen dospelí.«
V' P os t i II e praví:
Prvotní základ potrebný ke krtu jest veriti evangeliu a v skutku je zachovávati.
Nebo nikdy apoštolé nekrtili, dokud lidé
evangeliu neuverili a .y skutku jeho neCinili. Proto pochybné
jest, když kneží svet, pobehlý od Boha, který evangeliu neveri,
církví nazývají, aby nabýval na krtu detí synovství BožíhO'. A
tak ti, kteríž se krtí, v též slepote a hríších rostou a staraj i se,
nevedouce nic o synovství Božím. jako i jich otcové. A tak jedno pokolení za druhým jde, bludem predku svých se napájejíce,
Boha neznajíce 31 svátostí telesne bez rozumu od kneží i svatokupeckýc.h následujíce.«
Pan E. M. nás zarazuje do ))importovaných
sekt<<. Zde nový
dukaz o jeho neinformovanosti.
Dnešní práce mezi baptisty v Ceskoslovensku
byla zapocat;,
Jindrichem
Novotným pred iskoro padesáti léty. Jindrich
Novotný, syn probuzenského
ry<.:htáre, vyrostlý pod povestným
zámkem v Náchode, kde rádil Essentr, byl rozený rímský katolík, avšak vlivem svého otce, hlavne pak tajným písmáckým
shromáždením,
do kterého se dostal ve svém dvanáctém roce,
byl získán pro hnutí, které bylo bezprostr;edním
pokracováním
staré Jednoty
Bratrsk{
Po vykonaných
theologických
studiích ve 5výcarsku a Skotsku, vrátil se do Prahy, kde ve svém
Novém zakone objevil zásady Petra Chelcického. Když pak
hledal stejne smýšlející, nalezl je v Rusku, kam se odebral, byl
pokrten a poslán ruskými bratrimi
do své vlasti, aby zapocal
novou práci. Co zbude z ))importované« církve, p. E. M.?
J c:šte slovo o ameri:kých
dolarech. Není pravda, že americt!
miliunári POdPOlUjí naši mísii. Jsou to dobrovolné dary velkou
vctšinou naprosto l'ezámožných
stredních a delnických vrstev.
A tato pomoc z ciziny v naší církvi
není ani pomerne o nic
vetši, než kterékoliv
jiné evangelické
církve u nás. Klep »0
ziskuchtivý(h
egoistech, kterým se hmotnc velmi dobre darí«,
by mel autor odvolat,
chce-Ii se pocítat mezi pravdomluvné
lidí. Ani jeden z našich kazateli't
ani z daleka financne nenl
v t;,kovérn P'O"tavení, jako kte:r)'koli farár z ceskobratrské
nebo
slovenské luiherské
CÍrkve. Americká
pomoc ve vetšinc pripar1u ciní asi 10-· -20% platu našich kazatcltl. Pisatel nemá ani
pOlleti, jaké obeti musejí prinášet lidi, kterí stojí na nekompromisní odluce a jakými obnosy prispívají i chudobní clenové ve
sborech státne neuznaných, aby své sbory financne udrželi.
Pohádka o germanisacním
vlivu -je úplne vymyšlena. ;- P.
E. M. 'úplne iaspal historický den v dejinách ceskoslovenského
protestantismu
- ustavení Svazu evangelických církví v cSR.,
do kterého patrí methodisté, baptisté i Jeclnota Bratrská. Proto
mohl mluvit o nesnášelivosti. - Pisatel mluví v odstavci o baptistech také o Americanech
v cSR. usedlých, kterí posílají do
Ameriky zprávy o výsledcích své práce. Pravda je, že za celé
pul století až dodnes byla naše církev v cSR. úplnc samostatná
a Ú za celou tu dO'bu zde nebyl usazen ani jediný cizinec; celou
práci konali pouze naši lidé.
Dekuji Vám, vážený
dopis a, jsem

pane redaktore,

za tolik

místa

pro muj

Váš oddaný
Josef Novotný,
predseda Bratrské J ednoi'y
Chelcického v CSR.

