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Nepekné veci o

psané reci.

1.

e všech výrazových prostredku nejméne hudbou a
pak recí mluvenou a psanou lze vecne postihnouti
í sveta. Všichni jsme se zajisté zabývali pomerem
ju ryze niterných k jich vnejšímu výrazu, k reci
uvené a psané, výtvarnictvÍ, hudbe. Má cesta šla
ra dolu, od abstraktní sféry hudební, všeobecné
etiky a filosofie k literature a odtud z potreby
vné púdy« k prírodním vedám, abych od polovke
iversitních studií setrval u výtvarného umení pro
cistou predmetll1ost; jeho dejiny jsou svrchovane
orn~-mi a pomer-ne nejméne neurcit}'mi doklady
t rného, lidského dení.
Prvek \'~'tvarn~', lépe receno zrakový, mimický, rozuje i v dramatu. Tak jsou výtvarná umení a di10 vla.tne nejnázornejšími
tlumocníky duševních
vi a proto také nejpLlsobivejšími ciniteli ve smyvecném,obsahovém.
J ou-liv)'tvar-nictví a divadlo nejzpusobilejšími Uci. a vychovateli, nemyslím, aby díla toho druhu byla
lžována k úkolu chuv. Lze k l' e s I i t nejen v kreni a zemepise, nýbrž i v psychologii, logice, dejea jiste i všu'de jinde. V zemepise jako v jiných
metech jsou dobre možny hry. Rec nebo psaní
o svou nenázornost staví se ihned na podradné míI jakmile je tu prímý, výtvarný názor na vec samu,
její náhražka: kresba, diagram, schéma a u deju
. Tyto nejv)'š názorné pomucky, k nimž patrí diaitivy stejne jako film, jsou jedinými mosty z prakého, plne životného realismu k duchovnímu ideau.

nohomluvné ucebnice bez nejmenší snahy po nám zrakovou cestou, byt by to byla pouze prehledná
grafická úprava, jsou práve jako mluvením znaÝ ucitel, psaním zmorení
žáci doklady dosavadní
"né ce. ty.

odružn~' v~'znam, který melo a (losud má u nás
varné umení, presvedcuje, že žijeme neurcitostmi:
ov y a h u db o u. Slova, pokud neV}\jadrují ur, pojmy jednotlivé (jednotliviny duverne známé),
vždy címsi rozplynulým, matným, metaforickým.
nou recí sebe dokonaleji mluvenou nebo psanou
presne znázorniti skutecnost. Jediný, letmý pona fotografii, kresbu, sochu, stavbu poví víc než
• melejší reci. Nadto rec má sklon podávat obraz
e n ~'.dopátrati
Leckdy pravdy
pouhou (soudní
recí nelze
se, i Recí
pri nejí" nnaze.
lícení).
lžela tne vždy, i neúmyslne. Ponevadž rec je nejtnejšim nástrojem obraznosti. Není presná reproTt\'ec10111kynasazujeme nebo ubíráme, mení-

me a jinak seradu jeme, Rec je neustálé básnictvÍ.
K obsahu druŽÍ se do j m o v á str á n k a. Této dojmové stránce podrizuje se f,orma i obsah. Z nejasností
jdou také všechny spory. Pojmová neurcitost jednostranného slovního vzdelání je dobre dokládána oním
zpusobem, jakým se u nás spolecensky mluví, politisuje,
filosofuje: doslova se oháníme recí mluvenou ci psanou, zápasíme, mluvíme a píšeme lokty, a politická rec
nemuže být jiná jak mávání perlíkem. Ten perlík, jímž
je nadsazování,
má pomáhat názornosti.
Všechna
hrubství, slovní ješitnosti a nehoráznosti mají spolecný zdroj v naivní, školou vypestované víre, že slova
jsou neco skutecného.
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Rekl bych lacinou moudrost, že mládí nemuze být
jiné než neobratné a sluší mu naivita, primitivnost a
hloupost. To treba stále opakovat, ponevadž naše merítka školáckého slohu jsou vesmes merítka dospelých.
Slohový úkol je jakýsi soubor toho, co žák o veci ví,
soudí, cítí. vpravený -- vždy násilne - 90 formy písemného vyjádrení, a to práve takové, jakou má škola'
za správnou. Ale vedle této formy lze si mysliti mnoho
jiných, mezi nimiž jsou zvlášte dLlležity ony, pri nichž
se nejméne myslilo na šlwlskou slohovou krásu, studenou._ vyabstrahovanou,
konvencní, zdedenou, všeho
osobního oproštenou. Mimo to je velký rozdíl psáti
pod dozorem, ješte ok 'tomu snad »prísným slohov}'m
dozorem« a bez tohoto - citlivý myšlenkový a reprodukcne slohový aparát takorka ochromujícího
útlaku.
Sluší dáti prednost tem zpusobum písemného vyjádrení, u nichž predevším je pravda, život, skutecnost
a prímá osobní úcast. Zachycený dopis kvartána,
zvoucího 'kamaráda na indiánskou výpravu pri koupání, oplývající výrazy studentské hantýrky, je slohový dokument nad všechny slohové úkoly, psané známým, pokryteckým idylismem, v nemž nesmí scházet
»bublající potucek«, vší falešnou romantikou a školskou sentimentálností, která se slohove takrka mechanicky vyrábí, opisuje, dedí s pokolení na pokolení a
za níž se skrývá naprostá lhostejnost, nuda, vedomí
nepríjemné povinnosti, které nutno se nejak zbýt.
Tu je celý problém t. zv. volného slohu ve škole.
Sucfme o veci jakkoliv, je v samé podstate školy,
aby byla institucí museálních dokonalostí, jichž znalosti jsou životu prospešné, ale jež jsou ho vzdáleny,
ponevadž jsou historicky odtaženy, vypreparovány,
konservovány, a hromadné vyucování nepripouští ani
jiný postup než mechanicky jednotnÝ a šablonovitý.
Úsilí o školské reformy, tot pokusy smírit ohen soucasného života se studenou vodou vedy a toho administrativního aparátu, zarízeného pro velkovýchovu a
velkovyucování, jemuž se nehodí subtilnejší metoda,
do podrobností odstínený postup a jenž potrebuje jen
hrubé vední zrní, aby je semlel v mladých duších
v cerný šrot vedomostí a dovedností potrebných všem,
bez rozdílu.

*
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Kdo »vnitrne nespisuje« ve všech svých' životních
situacích, nic slohove kloudného nenapíše.
Dejte úkol kvartánovi, který pobyl se svou matkou
tri prázdninové nedele v Bedíne, aby o svém pozorování a dojmech neco napsal.
Vyvalí oci a zeptá se: »A co mám psát?«
V jeho hlave vírí chaos vzpomínek, ale nezdá se
mu, že cokoliv z toho bylo by hodné péra, že by to
vubec stálo za to napsat, ale hlavne, tak jak to bylo,
to by vubec nedovedl napsat: »péro je slabé«.
Otázka: »Tak co tedy vLlbec dovedeš napsat o Berlíne? «
Odpoved: »Nic!«
Dejme téma užší a v)rsledek bude týž. Co mužeš na- ,
psat o berlínské ulici?
O berlínské ulici mohu napsat, že tam jezdí m n oh o(!) automobilu!
Co víš o Tiergarten?
V Tiergarten je m noh o(!) stromu.
A tak mi napiš aspon úkol o jízde vlakem z Prahy
do Berlína!
To nemohu!
Proc?
Ni c(!) se na té ceste nestalo ...
O ceste vlakem, krajinou zcela novou, nemuze napsat nic. Nic se nestalo, nedelo, co by stálo za psaní.
Ale to neznamená, že chlapec nepozoroval, ba vzru-'
šene necestoval. Stál celé hodiny u okna a díval se na
mesta, na Ríp, na Labe, lodi. Prožil celý dojmový román. Ale napsat nedovede nic. Ponevadž své dojmy,
hned, za tepla, nedával do celých, v duchu psaných vet,
ba odstavcu. Cinit tak dodatecne nelze. Všechno se
vzpí rá. Neví, co a jak by psal.
I\le všechna nevedome nasbíraná pozorování, všechny polovedome prožité dojmové stavy náh1e budou
u neho v ostré jasnosti, nad prahem vedomí, jakmile
pujde jen o p o u h é m 1u e n í z pot r e bys d í ln o s t i, at doma, ci v hodine zemepisné, dejepisné, a
tu vyzván, povídal by dobre, plasticky svému profesorovi a celé tríde treba hodinu.
Co predevším
charakterisuje
naše stredoškolské
úkoly, je jejich abstraktnost.
Žáci šírí se o pojmech
nejabstraktnejších,
jež jsou samy a sabe, nad to v jejich pojetí bezabsažná, vyschlá drt, nenasycená nicím životním, osobitým.
Škalu nelze si mysliti bez vlastenectví. Však vypracovati úkol »Milujme vlast«, je výkan nad pamyšlení
težký a hlava svedamitejšího sekstána, jenž nechce pracavati padle šablony, vadítek, ba saméhO' obsahu, daného už predem. prafesarem, jenž nechce úlahu apsat,
je v zoufalém bludišti, nebot on miluje vlast, aniž si
je pojmove vedom, co je láska a cO' je vlast. Jak vyjádriot pamer tech dvou pojmu, z nichž každý má privešen nesmírný pytel determinací?
Ješte horší jsau
abmeny tahato tématu: »Proc milujeme svou vlast?«
Ví nekdo, prac neco miluje? Miluje vlast jen pr.ata, že
I. je krásná, 2. že živí bahatými dary zeme žáka, radice, praradice,
dedky? »Masaryk-osvabaditel«,
je
zpravidla úloha z nekalika doslava prevzatých dat,
abecných, legendárních frází a záveru naplnenéhO'
vdecnastí.
Kdybych se mel vyjádriti, jaký byl ucinen slahavý
pakrak srovnáním s úkoly našimi, pred triceti raky,
musil bych ríci, že žádný. Pred pajmem »vlast ceskoslovenská« bude stát dnešní kvartán s hloupau tvárí.
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práve jakO' my pred »vlastí
rakouska-uherskau«.
Višechna tato abstrakta z abstrakt jsou prO' kvartána
oblastí, v nichž leze doslova pa ctyrech.
Však jedna naucí škala takavýmita úlahami: aby se
žáci smele vyjadravali o atázkách nejzavinutejších,
nejslažitejších. To je ta známá drzost, paušalisování
naší inteligence. S nejsubtilnejší
atázkau ví si náš
t. zv. studavaný clavek vždycky rady: razreší ji nekalika všeabecnými frázemi. A konecne: naše strední
škala vychavává literáty takmer s výhradními zálibami prO' obecnasti a abstraktnosti, nicím skutecným,
pražitým, nepadložené, literárství nezemské, vetrné a
kosti sušící. Vetšina našich ceských dramat je prata
nudný, abstraktní suchopar.
1 enechme se mýlit spisavatelstvím
gymnasistu v každé tríde vyššího gymnasia je nejaký spisavatel
a spisovatelé ústavu vydávají i casopis. Profesar slahové výuky bývá na své chlapce hrdý. Je ta hezké,
ušlechtilé pacínání, však zkoumáme-li tytO' slavesné
plody, clánky, pavídky, shledáme, že tu není z vlastního
sveta jejich smyslu témer nic, nebO' zcela nic, ukázky
z vlastníhO' pazoravání žádné a že veci jsau klopatne
sestaveny z vet ruzných ucebnic a cítanek. Pamet a
zas pamet, tot hlavní cinitel naši stredoškalské
v.ýchavy a výuky. Z vet naucených ve škole nazpamet,
z vet, které se pamatují z cetby beletrie, z vet, které
si. mladý adept spisovatelství pro lepší zapamatavání
dokonce vypisuje - z techto vet rodí se navé ceské
spisování. Ne prímo ze života. Z vet. e z dajmovéha
bohatství vlastních smyslu, puvodního pazorování ceskéhO' prostredí, claveka, prírody. Z vet a omšelých,
také kdysi jednou prevzatých, VypLljcených vet nekteré
knížky.
Tot ta naše mátožná literatura, bez dynamiky života, bez pulsu umeleckéhO' zdraví a bez dechu skutecnosti a pravdy.

NARODNI

HOSPODAR-

Jirí Hejda:

Za hotové nebo na splátky ~
patrne
potrvá 'ješte velmi dlouho, než si uvedomíme,
že hospodárský živat je uzavrený kruh: natáhneme-Iii jej trochu zde, súží se na pr.otilehlé strane. Nemuž,e býti, jinak. V uzavreném kruhu lllárodnÍho hospadárství není také protichLtdných zájmLl výrobce a
spotre'biteJ:e. Není pravda, že zá:jem výroby je jiný, než
záJjem spatreby, není t.o pravda již z tah.o jednaduchého
duvodu, že není žádných absalutnÍch výrobcLl, práve
tak jako není žá,dných absolutních spotrebitelu. Je-li
obuvník 'vý,robcem, je jím pouze z nepatrné cásti" rek·
neme jednou setilllou své existence. Sv,ým .ostatním já
je spatrebitelem, sur.ovin, potravin, šatu, bytu, uhlí, novin ... Jeho zájem jako vÝr.obce je spoután s jeh.o zájmem jako spotrebitele.
Nebude jeho cílem v,yrábeti
baty co nejdražší, nýbrž takavé, aby jich procj.ejem kryl
svojr spotrebu živ.otnÍch potreb. Cena bot nebude tedy
urcena jen výrobním nákladem - pod který nemuže
nil<,dy trvale klesnouti nýbrž pamerem k cenám
ostatních s,tatku. Cenu neurcuje .obuvník jakO' producent, nýbrž jako konsJ1.llTIent. Predstavme
si, že
špatne pochapil tutO' souvislost a urcil vyšší cenu, než

~tornnosc"
á odpovídá pomeru k druhým
sta tkllm.
Bude -li
dstavovati jako vÝrabce podstatnou
cást hospodárého celku, zejména bude-Ii míti postavení monopolní,
tanou ihned dlhledky v~'še zmíneného kruhu. Dražší
boty budou prícinou všeobecného zdražení. Obl1\'ník to,
CO vydelal zdražením,
ztratí vyššími
výdaji. Bude-li
to provozovati dlauho, dojde-Ii k všeobecnému
zdražování, bude to míti nepríznivé
následky pro celé serojení hospoclárského celku, dojde k presunum,
rozvratu ...
v

Doufám že se mi tímto prastým
obrazem podarilo
názorniti t e o r i i kteréhosi slavného národohospoáre, tuVím že Walrase, o h o s pod á r s k ér') v n ,,á z e, teorii, která nám praví, že úhrnná smenná hodJ1Qtavšech statku je pevné císlo, nebot jsou-li všichni
výrobci také soucasne spotrebitdi,
nemohou
vydati
íce, ne~ co úhnnem strží. Do tohoto obrazu I,ze velmi
ucelnc vcleniti peníze, abychom dostali schema hospo.dárského života. Lec to sem nepatrí.
Zacali jsme teoretickou úvahou, abychom si vytvoril,i pevn\' podklad
pro velmi choulostivé thema o splátkových
obchodech
a financování spotreby. Pa tom, co práve bylo reoeno,
nemusíme alespoií. široce dokazovati,
že 'Otázka finanvání konsumu není ani výhradne
problémem
sporeby. jako není otázkou výraby,
protože. je obojím,
protože je zkrátka otázkou národohospodárského
celku.
tázkou velmi delikátní. ke které by se melo pristoupovati s jistou spolecenskou diskretností,
práve proto,
e \' posledních létech stala velmi casto diskutovaproblémem.
Podívejme se tedy nejprve na minulost - címž royíme léta predválecná.
Splátkový- obchod, upravený
predpisy obch. zákoníku, resp. dodatky k nemu, byly
normálních dob tak rozšíreny, že nebylo snad rodiny
(zejména úrednické), která by krejcímu, obuvníku, truári hyla platila hotove. Šicí stroje, piana, výbavy, byvá zarízení - a sám buh ví co ješte bylo prodáváno
, vr výhradne na splátky. Nár'Odohospodári
se touto
ázkou dosti cas~o zabývaloi a meli proti splátkovým
hodlllll celou ra-du námitek, kterými se však budeme
b)'vati až pohromade s námitkami
pr'0ti financová:ní
trehy. Nebot to je nová, dnešní forma splátkového
hodn, zdánlive obdobná, v níž mezi výr'0bce a spoVehitele se vsouvá sprostredkovatel
úv,eru.
Tím se
k mení tradicní, hokynárské kupování
»na knížky«,
redlnické vyplácení krejcího
a ševce na prvního,
lý ten trochu šosat), a frašk'0vitý splátko V)' obchod ve
i moderní instituci hlubokého významu.
Dríve. " dobe spolecných pavlací a domácích ševcu,
1 splátkm')' obchod pouhým úverem, poskytovaným
Iov)'rohcem spotrebteli. V prízemí bydlící pan mistr
el "elmi presne, co má pan rada z prvního patra
po lednímu k obedu, a nebylo mu tedy nikterak
za
o odhadnouti úverovou schopnost svého zákazníka.
1 zde tedy již ve vlastním zájmu v')rrobce onen k)iv, po kterém volá teorie pri spotrebním
t~veru,
vajíc se prepietí. Videl-li pan mistr, že putují k ponÍmu radovic kožichy do onoho
ústavu,
kter)'
"ní Františkáni nazýval,i »mons pietatis«, t. j. hor~
,itu. ale který má u nás strízlivé jméno zastavárna,
1 patrne v povolovéÍJl1í splátek velmi opatrnS-. iNuže,
to typ po vá:1ce zmizel. Snad se u nás,
zejméJna
men"Ích mestech, vyskytuje ješte v pomeru ke krej. Ale se vzftlstem mest, s rychlou fluktuací
obyva-

telstva, zejména však s rozvojem velkovýroby,
spláJtkovS' obchod
mizÍ. Továrn.í bOly, konfekce. nekupují
se
na splátky. Úver u kupce byl rozbit válkou a menovým
rozvratem.
Je zrejmé, že podmínky,
za nichž má b)·ti
organisován
splátkový
obchod dnes, musí býti zcela
jiného rázu, protože se zmenil výrobce
i spotrebitel.
Spotrebitel
není již známý pán vedle z domu, nýbrž
nekdo cizí, možná že prokurista,
možná že hochštapler;
výrobcem
továrna,
koncern,
pro které nemá význam
dvacet zákazníku
z okolí, ale tisíce, sta tisíce, miliony
zákazníku
zde,
za hranicemi,
za morem.
Zboží
se musí prodat, treba i na splátky, ale t'0várna nemuže
cekat na, peníze, nemuže bezúr'0cne rozpujoovati
miliony, nemuže upomínati,
vésti ev,idenci dlužníku - továrna nemllž,e také zkoumati
úver'0vé sch'0pn os ti. každého ze svý'ch zákazníku.
O tento obchod se tedy stará
úverní ústav
a splátkový obchod se d'0stává z idyli,cké
dvojice výr'0bce-konsument
do troj\úhelníku
výrobcebanka-kon
ument. Ježto lze ríci obmenou známé vety,
že »kam šlápne banka, deset let tráva neroste,« nutno
venovati tomuto tretímu
ve hre '0bzvláštní pozornost.
Jak se provádí tedy dnes splátkový obchod ve Spojený,ch státech, VI Nemecku
nebo ve Francii,? Bud poskytuje úver prímo v)Tobce. V tom prípade po zjištení
osobních a majetkových
dat dává zboží '0bycejne
po
složení vetší cástky v hotov'0sti (asi jedné tretiny)
na
splátky. Pri tom pocítá úrok bud z celé sumy 'llverené,
nebo ze splátek dosud nezaplacen)/ch.
Prodané zboží zllstává až do úpl'néh'0 splacení vlastnictvím
výr'0bce. Tímto ZpLlsobem prodávají
se ve Spojených Státech automobily, u nás vetšina zboží, které se vubec prodává
na
splátky, zejména tedy automobily,
vyssavace prachu,
šicí stroje, piana, nábytek. V)/robce opatruje si k financování tohoto zpusobu prodeje prostredky
bud prostým
úverem, nebo eskontem
faktury nebo smenkou.
Ježto
v,šak tyt'0 zpusoby opatrení
si kapi,tálu jS'0U '0btížné a
drahé, ujal se na západe a v poslední dobe i v Nemecku
zpus'ob fina:ncování
spotreby bankou.
Zde poskytuje
banka prímo úver spotrebiteli
a si,ce v dohode s nekterým obchodním
domem.
Po 'Odhadu plat,ební schopn'Osti dostane spotrebitel úverní list, znející na pujcen)'
obnos. S tímto listem jde do 'Obchodu, s nímž je banka
ve spojení, nak'0upí zboží a (t,eprve pri placení~ takže
vyjma pokladníka
nikdo neví, kupuje-li
za hot'0vé, ci
na úver) dá z úverního
listu odepsati cástku, kterou
platil. Za úver platí bance úr'0k a provisi.
Výrobce.
který je s bankou ve spojení, nemá vubec risika, nepujcuje vlastníh'0 kapitálu a platí jen bance provisi za sprostredkování.
Zboží stává se ihned pri odberu vlastni<:tvím kupujícího,
banka však má vyhraženo
zástavní
právo na svršky, plat atd. Úver splácí se v mesícních
splátkách.
Podle statistik,
poruznu
publikovaných,
zejména ve Spojených státech, neciní však ztráty z techto
obchodu ani pul procenta. Nemusíme
snad podotýkati,
že je možn'0 kombinovati
tyto dva zpusoby financování
konsumu všemožnými
obmenami.
V podstate však nejde pri všech tech zpusobech,
jež mají v Lubeku a
Král'0vci, které zavedl obchodní dum Tietzuv v Berlíne
nebo Dufavel v, Paríži, o ni,c jiného, než '0 to, rozšíriti
kupní schopnost
nejšiÍrškh
vrstev,
p r '0 h 1'0 U ob i t i
konsum smerem dolu" d'0 tríd pomerne nejchudších.
A zde tedy jsm~ již li zásadních otázek. Výr,oba nemuže obstáti jen se zbožím nejlepší kvality, se zbožím
prepych'0vým.
Kdyby se prodávaly
jen vlnené obleky,
227
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zahynuly by mili'0ny I,idí, kterí pracují v bavlne, od
plantážních delníku pres prístavní nosice až po tkalce
a barvíre, hladem. Prot'O musí také nekdo n'0sit bavlnené látky, levné látky. Na štestí je tech, kterí by sice rádi
nosili sport'0vní šaty ze skotské vlny, ale musí se spo"
kojiti brnensk'Ou bavlnou,
daleko, daleko více, než
tech, kterí dávají šítil v Londýne. Jde jen o to, jak
temto širokým a hla d 'O V Ý m vrstvám prodati, když
nemají penez? Nebot zde je utajena hrozná síla! Tyto
mil,i'0ny lidí t'Ouží po zboží, kupov,aly by, prot'0že potrebují, p'Otrebují vše, protože niceh'0 nemají, prot'Ože
vše ztratili za války, pr'Otože mzdy a platy jsou mizernéi,protože písar v kancelári je práve tak clovek jako
prokurista nebo vrchní reditel, protože každý z nás
touží po pekných šatech, po zarízeném bytu, po vlastním autu. Dejte temto milionum nenasycených kupní
sílu a nepotr'ebujete sháneti zahranicních trhlI pro export, nepotrebujete vesiti hlav,y nad statistikou nezamestnaných - dejte temto vrtsvám, které representují
devet desítin národa, peníze a vaše továrny se nezastaví!
Pri splátk'0vém obchodu jde tedy v každém prípade o rozšírení konsumu. Z toho, -00 dosud však byl'0
receno, je již snad zrejmé,
že k rozšírení spotreby
zboží v nejširších vrstvách neved'0u pohnutky sociální
povahy, dokonce již ne momenty sentimentální,
nýbrž
velmi strízlivá úvaha v)'robce. Že tedy nejde o financování spotreby, nýbrž a f i n a n c a 'lán í výr o by
pre s s pat r e bit e 1e. Pri cemž útraty platí spotrebitel. Po této stránce je splátkový 'Obchod prablém tak
zajímav)"m, že by bylo možno psáti o nem hahilitacní
práci. Zustai'ime však zatím ješte u spotrebitele.
Tím, že je mu poskytnut úv·er (at tak nebo 'Onak),
je mu dána predevším
možnost krýti v Ý had n e
svoje potreby. Je mu možno koupiti zboží lepší jakosti;
tedy koupiti levneji, nebot je znám'0, že nejlevnejší zboží :e ne:dražší. Muže kupovat ve velkém - opet l,evneji,
II uže kupovati i zboží, které zvyšuje jeho výkonnost.
Je znám príklad šidch stroju, uvádený jako sterel)t 'pní prípad investicního úveru v' námdohospodársk)'cil ucebnicích. švadlena, která si koupí na splátky
",icí str'Oj, zvýší svoji výkonnost a z vyšších výdelku se
stroj zaplatí vlastne sám. Bylo by úkol,em sociol'Oga dol-áz:tti. že i dobre zaríz,ený byt, pekný šatník a vlastní
u'~"""obil se samy zap~atí, že sauhrn všeh'O, cemu ríkárre vyšší žiyotní úroven, prináší s sebou jistou míru
energie a snahy: po úspechu. Dovedu si dobre preJstaviti chudáka, který dre od rána do V'ecera pro nekolik špinav)'ch stovek,
za než nekoupí ani slušné
šaty ani slušný byt, dovedu ti tohata chudáka predstaviti bez radosti z života, bez energie, lhostejného, ut8.haného životem. A stavím si vedle neho amerického
delníka, jak ho lící E. ]. P. Benn ve své »Kanfessi
kapitalistove«. Delníka, který prijíždí do práce z vlastllí
vily (o šesti pokojích)
ve vlastním autu, elegantní,
k neroz,eznání od reditele továrny, s nímž cestou vvmení stisk ruky a jemuž on, delník, nabídne doutník
který nebude odmítnut; delníka, který natahne overal1s
a jde da práJce s energií, s chutí, nedí 'laje se, uplynul'0-l,i' již osm hadin pratož je pla'cen od kusUl;! delníka, vymýšlejídho, cím by zlepšil, zjednodušil, ulehcil výrobní praces. - A naprasta se vymyká mé (br;:.zotv'0rnosti predstaviti si takového delníka v roli našeho
námezdního tahouna, at v továrne ci kancelári. Domní228

vám se, že ten, kdo jednou se postavil na vyšší prícku
ve spolecenském žebríku, bude se zuby nehty brániti
tomu, aby ustoupil byt i jen a krak nazpet. Což znamená~ že napne ve zdra \'(~souteži všechnu energii, aby
se neJ'en udržel, ale aby se dostal ješte dále.
V tom tedy v,idím úspech financování kOI1<;umu,
úspech, nad nímž strízlive kalkulující teoretik pokrcí
nosem, ale jemuž 'ÚdlIvodnení neodepre sociolog. Vrátím
se ostatne ješte v dalším nekolika sl'Úvy k této otázce.
Je nutno totiž nejprve objektivne konstatova:i nevÝhody splátkového obchodu.
Tedy \' pné radc, Že
nic í s p o r i vos t, címž podlamuje tvorení lnpitálu,
seslabuje národní jmení, venuje vše spotrebe a nep'l11echává niceh'O pro investice v)Tobní. Spl,átkov,ý ,)bch(;d
tím, že umožnuje vetší nákup, dává príležitost k neproduktivním výdajum, svádí k pref>Y-chua tím pozdeji
j.ešte vke podlamuje kupní sílu konsumenta.
Tedy pokud jde '0 sporivost a národní jmení, rozcháúm se asi na celé cáre s m'ínením národohospodárLI.
Zdá se mi, že stále ješte se nechápe dobre podstata
sporení. Že úctyhodní klassikové, clefillujíce vznik kapitálu jako výsled~k sporení, i když byli vyvr<ÍJceni,vyryl,i
tak hlubok'Ú brazdu v hospodárském myšlení sv"Í'ch
žáku, že ani dnes ješte s,e nesetkáme všude se spI:ávn)'m poznatkem, že sporiti neznamená utrhov:l~i si od
úst poslední sousta a dívati, se každého dne cl'Osporitel,ní
knížky, nýbrž u k l' á dat
pre byt k y, akJác1ari je
nejen do bank, ale i v prumyslu, v investicích. Kdyby
celý národ sledoval, myšlenku strádalll za každ')\1 ce:1U.
kdyby každý místo cokolády nebo cigaret si koupil
\' aut'Omatu strádací známku. mohly by cokoládovny
zavrít a pekné miliany z tabákové režie by zllstalv
v bankách, které by je Plljcovaly jenom na 12% úrol~.
Že by se práve tímto zpusobem doporucovalo rozmnožavati náradní bohatství, toho dobre nechápu.

i

Tvrdím dokonce, že spláJtkový obchod v y c h o v á v á
k u s po r i v 00 sti. Nebot mne ucí omeziti, se po celou dobu, po kterou jsem nucen spláceti. Ucí mne, že
radost si mohu vykoupiti jednak odríkáním, ale také
vetší energií pracavní. Splátky mne nutí k tomu, abych
se rídil' dle zásady: nebudu vydávat<i méne, než vydelám,a1e budu vy-delávati více, než vydám'. N e bud u
s p o r i t i o odr í k á ním,
ale
in te n s i v,nej š í
p r a c í! - Není správné domnívati se, že k témuž cili
se dojde opacným postupem: nejprve více pracovati,
ukládati a pak si koupiti,. Je to predne naprosto hloupé. Proc bych mel rok <behati každý mesíc do banky
s úsporami a dívati se, 'jak druzí dávno již jezdí ve
svém autu? Budu snad naplnen hrdým pocitem', že
mám svoje auto za hotové, kdežto ti druzí na splátky?
Nikoli. Budu míti náramne pitomý pocit, ž'e musím
platit za elektriku, za v,lak, že nemohu na výlety jako ti
druzí, že cas, usporený autem a venovaný ,další práci,
je
mne ztracen. A je otázka, budu-Ii sporiti. Rozhodne p o v in n o s t spláceti je silnejší, než sebe l,epší
dobrá vule.
'1.1J

Abychom docela uklidnili pochybovace; uvádínJe ješte podle G. Garretta:
Rocní výr'Úba dámské konfd~ce ve Spojených státech vzrastla za 25 let o 525 %,
mužská konfekce o 75 %, dnes se hodnotí celkerl1 r'Úcne
na pul druhé miliardy dallarll. V r. 1893 dováželo
se 180 gramu hedvábí nahlavu, dnes 3 kg. Roku I~H3
cinily šk'0lské výdaje na hlavu 6 doL, dnes ciní r6 dol.

fhtomnosL
1890 pMrilo 37% všech domu 'Osobám, které
nich bydlily, r. 1920 41 %. V té dohe prišl'O do
eriky 18 mihonu vys.tehovaku. R. 1924 bylo uza~eno za 4 miliardy dolí. stav,ebnkh ,mluv. Pred 30
byl'Ovydáno na stavbu silnic 50 111'il,iútllldol. rocne,
es pres 1 miliardu. Rocní výdej za automobily
í dnes na 8 miliard dol. racne. Hirsch uvádí podle
,tistik. že jedna O'sobaspotrebuje racne S párLl (,buvi,
tucty kapesníkLl a nescetne puncoch. Spujené :::táty
zemí splá~k'Ového'Obchodu. 60% všech autom()'\u se prodá na splátky. Císla zde uvedená jsou svevím vZrllstajídh'O prepychu. A tedy spori'vost, néÍní jmení? Za deset let pribylo pojištovacích ži vc'1, h policí a 40 miliard (s,ic!) dO'laru, vklady u sporien se sC'tyrnásobily, pocet vkl,adatelu zdvO'jnásobil.
enÍ »Buildingiand LO'3!l1Assaciations« (jakÝsi druh
ritelen) je dnes petkráte vyšší než pred desíti léty.
Je treba dalších dukazu?
Lze prejíti k druhé stránce splátkových 'ObchodLI,
jejich úcinku na výr'Ob,u.
RekLi jsme již výše,
v podstate jde 'O financová:ní výwby. 'A z·de je sou'Iost jednotlivých .zjevLI O'pravdu ponekud slohtá.
ak-li že jsme se priznali bezvýhra:dne k splátlkovým
hodll1TI,
pokud jde 'O spO'trebitele, se stan'Oviska výby jsou zde vážné námitky. Financování spotreby
amená náhle r'Ozšírení kupní síly .širokých vrstev a
y vzestup poptávky po zboží. Zvýšená poptávka se
ojeví zvýšenou v)7robO'ula to zbaží neivíce hleda0, tedy zboží prumerné jakosti, zboží levného. V r.
12 se prodalo ve Spojených státech ze sta vozu 43.8%
li v cene pod 1000 dol., v cene dO' 2'000 dal. 47'7%,
S 2000 d01l. 2'9%,. pres 3000 dali. 5'60/0. V dobe
'tkového 'Obchadu automabilavéha, v r'Oce 1923 se
Odávávozu vc'ene pad lOQOdok .72'4%, dO' 2000 dal.
e, pres 2000' dali. 1'3%, pres 30000 dal. 1'3510. To je
ozrejmé, protaže jde o širaké vrstvy. Ale tato poka po levném tbaží sama pavzbúzuje výtobu ku
vnenÍ, umoži'íuje je, prataže predpaklade1n> zlevnení
seriová výroba, jejímž predpokladem
je 'Odbyt.
bo naopak, predpokladem adbytu je láce a predpoklaI:lceseriová výroba: Zd'e 'jsme tedy v ktuhu. FincovánÍ konsumll má rdlšíri,ti výtabu, která muže
'krociti k ser·iové pr'Odukci a k zlevnení. Deje se tedy
ena nákI.~dné,drahé výroby, v lidovou, levnau, na
spotrehy, jež zaplatí' jnvestiee úrokem, který od:í hance nebo závadu, paskytujídm splátky.
Prvním úcinkem je tedy p.,o·r uš e ní rt arm á 1n í
arm o n i e výr ob ní. Paptávka pa zboží se 11akupí
krátké dobe, aby pak polevila s,ilneji, nei pred tím.
~iiproto, že spotrebitel musí zaplatit nejen cenu
Ví, ale i, úrok,
kter)T by pri pla·cení hotovými od, Je tedy otázka: má tato casové nakupení poptávky
Q v)-robu úcinky príznivé, nebo nepríznivé?
Nejno'~íamerická literatura pacíná již jeviti vážné obavy
tohoto presunu normáilní paptávky a 'Obává se, že
rebitelé Spojených státu vycerpali kupní s-ílu alepríštích dvou let, ve kterých tedy ceká výrobu
ace. Statistika posledních mesícú dává temto abaopodstatnení. Tak v au:top'fLlmyslu, který je jedz barometrlt ameri,ckéha haspodárství, vidíme Pavýroby hluhoko pod mesícní prumer. V lednu 19125
v~'robaosobních a'ut 205.00'0 vozu, v lednu 1926
00, nacee se po cel& r'Ok pohY'bavalamezi 320,000, až teprve v prasind klesla na 37.00, v 'lednu
V
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.letošníhO' roku pak na 197.00'0 aut. A práve levný, vuz
ztrád odbyt, ten vuz. který byl koupen na splatky.
V lednu 1026 cinil z ,ceH<'Ovéhoadbytu vazu padlI Forduv 44510,'" klesl však v prosinci téhož roku n.a 30%,
Soucasne stoupá adby,t drahých vazú, které nejSOU kupovány na splátky. Jaký bude další vývoj, nelze prazatím 'Odha,dnouti, protože haspo,dárský' vývoj Spojených stáJtu nemá nikde obdaby. P'Okusíme se prata zaópovedeti výše položenou atázku ciste teoretickou úva-.
hou.
\
Predstavme si, že továrna, která dosud prodávala
r'Ocne lO.oao vozu, prodá j-ich Vi dúsledkti splátkového
obchadu dvakráte tolik. Nepradá v príštím race tedy
žádného vozu? Jiste že pradá, treba že to nebude již
'lO.OOO, protaže na spláitkavý obchad dali Se zlákati
nejen lidé, kterí by snad príštím roketu bvli vuz tak
jako tak koupili, nýbrž vrstvy daleka širší. Vždyt
to prec bylo úcelem splátkovéhO' abchodu. Rekneme, že
príšltím rokem prijde jen 5000 narmálit1í,~h I~pcL:. ~Je
zvýšená v,ýr'Obh umožní továrne ekonamlsacl, zelmena
sta nda rdi saó" snížení ceny. Nízká -cena vyvaládalší poptávku. Ti, kterí 'jezdí, spotrebují mnažství benzinu,
aleju, pneumatik, caž má. vliv na výv'Oj dalších výrabních advetví a patrebují mnažství oprav. soucástek.
Ti" kterí si jednaua:uto kaupili, burlou patriti k pravi·
delným spatrebitelum, budau-li spokoieni nrjir1O"of'et
pro navý vuz, budau nei].enší a neHev'lei"í rpk1:ll11011.
Nemyslíte, že nei-lepší rekl~mou l11a1ým T.,tr:'rn h"l:>
ne'ien j,eiich cena, ale zeiména ié;iiChmnožství? Všechny
tyto okalnosti znamenají vzestup pootávky. ,Ale any
budou pusobiti i v širším kruhu, zasáhnou ne'en autamabi,lový prulmvsl a advetví s ním S00;0"/1 ,\hvr1,."J1"
se pridrž,eli konkrétních dat, tedy: V perioM let 10101020 se ukázalo, že :p amerických velkomest vvkázala vzrust abyvatelstva o 2~ro, kdežto jpjith akolí
vzrastlo a :w%. New! York vzrostl a 18510, okolí
o 28%, Philadélphia a 18510, okolí v okruhu 15 km
o 33%, Cleveland a 42510, okalí a 86510. T'O je také výsledek autamabilLJ. A znamená ta vetší st:wební mch,
protaže venkavské pozemky js'Ou levnejší, o mnoho
levnejší, než mestské, znamená to stavbu s'ilnÍ<:. které
si daprava v,ynutí á tedy zamestnan'Ost cementáren,
,levné y',enkavské bydlení znací 'Odbyt nábytku, stavebrtího dríví, dhel, železa, laku, skla, znamená ta konec
k\oncu i vzrust poptrla,ce.
IAle pastavme si hlavu a rekneme si, že tahle všechno se nestane (ac 'se 'ta urcite stane), že do továrny,
která prodala letos 20.000 aut'Omabi),u, ac jich mela
pradati jen polavk, nepri'jde na pres rak ani jediný
kupec. Zavreme továrnu? Ne. Velký obrat nám umožnil: investice, jsme J.evní, budeme tedy vyvážeti. Je-li
kryta damácí spotreba, je otevrena cesta VÝvozu, á to
tím spíše, že velk'Ovýraba nás ucinila schopnými, souteže. Opet by bylo lze t.lvésti príklad Ameriky, ale také
Neme'cka.
Kruh, o nemž jsme' mluvili hned s pacátku, je nyní
již zcela jasný. VýwDa potrebuje spotrebi,te1e, spotrebi,telé potrebují výrabku.
Kdyby byl:a zboží levnejší,
kupavali by je, kdyby kupovali, byla by mažná. velká
výraba, velká výroba znací zlevn·ení. Zlevnení znací
odbyt, 'Odbyt znací zamestnanost, zamestnanost prináší
vyšší mzdy, vyšší mzdu umožnují vetší nákupy ... Už
je .ta jakO' tibetský modlkí mlÝnek. Schází jen palec,
který hy ho .uvedll v pohyb. A tímtO' padivuhodným
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palcem jsou peníze. Výmena satku ceká jedine na popud. Je snad splátkový obchod, financování spotreby
tímto popudem? Má b)'ti výr'Oba oži,vena za úroky
spotrebitele ?
Ctenáre, který asi z predchozích rádku nabyl dojem,
že pokládám splátk.ový 'Obchod za dokonalý mechanismus, prekvapí snad, že nyní pravím ne. Financování
spotreby s a m o o s obe nemuže prinésti onoho t r v aI é h o oživení výreby, po nemž volá celá Evrepa. východisko z krise vidím v jediné možnosti, v jediné ceste. Lec o tom až príšte a príšte také 'Odpovíme na
otázku, kdy finanoování spotreby je úcelné a hospodársky neškodné.

V našem prípade debatovali m1l11str, dva universitní
profesori, nekolik spisovatelu a žurnalistu. Jmen ovšem
neuvedu.
.

*

A.: V Spolecenském klubu zavedli debatní vecery. A
víte, Q cem. poprvé debatovali?
B.: Patrne 'Otom, sluší-Ii se míti kapesníky s úzkým
barevným okrajem J1ebo bez neho. Ci snad vykládali
zakládajícj clenové o své první lásce pro poucení clenu
nezakládajících?
A.: Ne. Mluvilo se o trestu smrti.
C.: Br. Trochu divné thema pro Spolecenský klub.
B.: Co chcete, vážnest si nekdy sedne i na ty dráty.
které nebyly pr.o ni urceny.
D.: P'Okud jsem sl,yše1. vyskytl se tam jeden lékar.
v
který rozhodne vyžadoval. aby odsouzení zlocinci byli
doktorum vydáni pro vivisekci.
A.: Tak úplne to nebylo. Predne ten lékar to pouze
odnekud citoval; za druhé šlo .o to, aby k smrti odsouzený zlocinec se mohl svobodne rozhodnout, chce-Ii
podstoupit svuj trest nebo dát se lékarllm k nejakým
pokusum. Kdyby ty pokusy prežil, dostal by milost.
Neodvažuji
se sám rozhodovat,
zda opravdu okolo
nás stoupá vlna zlocinnosti a hrozí nás zaplaviti.
C.: Jaké by to byly pokusy?
Spolehlive to rozhodnout mohou jen presné statistiky,
A.: Treba prenesení rakoviny.
které by porovnaly te, cím byl poslední rok zatížen na
D.: To není zrovna milosrdné. Predpokládám, že
vraždách a težkých zlocinech, s kriminalistick)rrn obproti trestu smrti se bojuje hlavne z duvedll milosrsahem let minulých. Ukázalo by se snad, že nás první
denství, a to by s{nad byla ješte vetší krutost.
d.ojem klame. Prítom1né hrihy jsou živejší hruz minuC.: Odsouzenec by mel aspon nejakou chanci, kdežto
lých, a pro cerstvé krvavé skvrny snad prehlížíme
takto, stojí-li pud katem, nemá už vubec žádnou nastejný pocet skvrn už vybledlých. Ostatne co svet svedeji. Odsouzenci by se asi rozdelili na dva druhy: na
t,em stojí, vž'dycky ríkali lidé, že za jejich otel! nebylo
ty, kterí více lpejí na živote, a na ty, kterí méne.
tak zle, a patrne už troglodyti vzdychali. že za praB.: Já bych se nastavil radeji rakovine.
troglodytu panoval na svete prísnejší mravní rád a
A.: Byla tam také paní X., a ta ríkala, že odsuzuje
dichni byli ušlechtilejší a nevinnejší.
každou popravu mimo popravu z duvodu politických.
M.ožná, že mluvíce o stoupající vlne zloci11110sti,jsme
C.: Obycejne každý vyjímá z morálního odsouze'l1í
svedeni prevahou zlocinl! nápadných; v patách každé
to, k cemu má sám nejblíže a ceho by se sám mohl
normální spolecnosti se táhnou abnormální zjevy: nekdy
dopustit. Ale pak už to její horlení 'proti popravám
se {'Objevují roztroušene, nekdy najednou v celé serii:
nemá žádnou cenu. Jsem-li proti popravování, musím
jsme slnad práve uprostred takové serie; nebo snad
býti proti každému popravování.
dokonce jen podléháme žurnalistice, která v k.onkuD.: Aha, ted prišli dva pánové, a lze ocekávat, že
recní tlacenici cím dále tím dukla'dneji roztahuje dipan E. bude pro trest smrti a pan F. proti.
voké výjimecnosti a pripodobnu je se majiteli boudy
E.: Z ceho racte usuzovat, že budu pro trest smrti?
s raritami. "\t už se však veci v podstate mají tak ci
D.: Protože vy jste všeobecne konservativnÍ. a o p.
onak, jisto je, že verejnost se dnes pokládá za obzvlášte
ohrozenu zlocinci: lidé na samotách pecliveji zavírají
F. je známo, že je všeobecne pokrokový. Také v této
dvere a vroucne ocenují záblesk svetla na bo'dáku blí- veci jsou rozdíly mezi konservativci a pokrokári. Pokroktoví lidé cvicí své názory kaž'dý Iden a pri každé
žící se cetnické pušky. V takové situaci lid hned pripadne na dukladnou a drsnou lidovou medicinu: trest
príléžitosti. Nulla dies sine Enea.
smrti. Zabíjí se proto tolik, že se nepopravuje. Kdyby
E.: Já vás prekvapím: ac konservativec, jsem proti
se vrahové sami musili bát smrti, projevovaly by kulky
trestu smrti. Já se ve svém konservativismu
necvicím
v jejich revolveru více usedlosti, a sekeru by radeji
pri každé príležitosti. Mne jsou ceremonie, které jsou
uklidili, aby je nepokoušela.
s trestem smrti spojeny, hrozné a nesnesitelné. Není
možno smírit se s teu brutalitou. Oznámit cloveku, že
Je tedy jakési hnutí pro to. aby trest smrti nebyl
puuze pr,onášen, nýbrž také vykonáván. Projevuje se mu vezmu život, v ten a v ten den, v tu a v tu hodinu,
v lidu, v novinách i mezi politiky. Nad tím spíná ruce
a pak ho nechat cekat, dívat se, jak hodiny lezou ...
stará 'Orthodexní škola humanitáru, kterí odstranení
Takové methody se už nesnášejí s Idnešním stavem
lidstva; mely snad své místo, když lidé byli hrubší a
noprav pokládají za hlavní známku dust.ojnosti lidstva.
T dou nekdy tak daleko. že mají vraha jen z::t málo horotrlejší. Zlomení vazu - to je hanba.
D.: Ale tím ješte nejste proti trestu smrti vtybec. Jste
!;ího než prívržence trestu smrti.
;en proti jeho dnešní podobe Prál byste si pouze neUvedu, ppkud si ji pamatuji, debatu, která nedávno
jak)'ch humannejších methód. Nejaké takové pomer'l1é
hyla v jisté spolecnosti svedena o trestu smrti. V ní
humanity, jaká byla asi v prechodu od lámání kolem a
se vyskytly hlavní dllVody, které bývají pronášeny pro
ctvrcení k pouhému vešení. A ted byste se asi smíril
:t 1) l' o t i. Tato spolecnost. ac ciste soukromá. má zás trestem smrti, kdyby tem, kterí na to mají myslit,
cluholl urcitých okolností jistouppvest
ve verej/nosti.
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~ftomnost..nešel tak težce na nervy jako predem ohlášené povešení. Zdá se mi, že proti trestu smrti. nebourí se ve
vás duch, ale nervy. T.o není nic zásadního, to je jen
otázka formy. evím, proc zustává práv,e dnešní druh
popravy. Na tom jsou opravdu zbytky okázalého barbarství. Ale by,laby možna i jiná poprava: jednoho dne.
který by vubec nebyl ohlášen, pU'stit do cely odsouzencovytrochu plynu, který by mu pripravil lehkou a bezbolestnousmrt. Mohlo by se to státi treba ve spánku.
Proti tomu byste také byl?
E.: Možná, že proti tomu už ne.
B.: Ale pri trestu smrti je duležitá práve hruza a
vedomost o dni a hodine. Krestané ríkají, že lidská
duše se muže ocistit jen hruzou a krví. Jen tak hrozný
trest muže usmírit tak hroznou vinu, jako je vražda.
A.: Jeverte, nic se neusmiruje.
Hrozná odplata za
hroznÝcin - to je nenávistná židovská metafysika ze
Starého zákona.
B.: Já jsem jednou videl popravcí místo. Víte, to je
opravdu ošklivé místo. Malý cerný dvur, bez oken, šibenice,a vedle ní po každé strane takový tenký ubohý
akát, jako od Josefa Capka, jinak už nic.
D.: Zdá se, že naši žurnalisté mužne snášejí hruzy,
aspon lépe než policajti. Pri poprave Kolíinského se
talo, že, jak bylo zaznamenáno v novinách, jeden
trážník omdlel. Žurnalisti zustali stát jako jeden muž.
Pro povest žurnalistiky byl bych radeji, kdyby žurnalista byl omdlel a policajti zu'stali s'tát.
B.: Žurnalisti se vubec vyznamenali.
Jeden z nich
tenkrát psal, že »mírný vetrík od Vltavy mírne p0hrával šedými vlasy kata W ohlschlagera«.
F.: Buo.u-li já formulovat
své stanovisko k trestu
smrti, rekne asi nekdo, že je to liberální názor, ac já
vubecnejsem liberál.
D.: Já vím, vy jste protiliberál a máte pri tom samé
liberálnínázory.
F.: Jsem theoreticky proti trestu smrti, prakticky
pro.
D.:

A co je to ono podivné, »být theoreticky proti a
prakticky pro«?
B.: To je jako kdyby nekdo rekl: já jsem sice velmi
proti tomu, abys byl bIt, ale já te natru.
F.: Ne, to je tak: cenu života si mužete zduvodnit
• n nábožensky, jeh metafysicky. Nemáte-Ii toho meítka, nemužete prikládat žádnou absolutní cenu lidkému životu, a vaše horlení proti trestu smrti bude
ádoha bez dna. Uznávám tu metafysickou základnu.
lekonkrétne se nelze držet theorie. Nelze stavet proti
be zásadne pro a zásadne pro t i. Praxe má svoje
trehy, K1dyž jsem byl jednou konkrétne postaven
"ed nutnost rozhodnou't se, videl jsem, že bych byl
o smrt. Kdyby šlo .podle mého, byl by trest smrti
chován, ale prakticky témer vždy by byla udelena
j]o<t.Pres to je nutno, aby trest smrti. byl zachován
ko možnost pro nejkrajnejší prípady. Je skutecne
ravdcpodohno,že z výchovných duvodll budeme musit
to pohružku zachovat. Prakticky to muže znamenat.
by trest smrti vubec nikdy nebyl aplikován. Ale neíme si brát možnost rozhodnout se nekdy jinak.
rakticky,kdyby v mých rukou bylo rozhodování, bych
d vždycky rozhodl proti.
G.: Rekl jste na zacátku, ž,e jste theoreticky
proti
avám, ale prakticky pro. Ale. z toho, co jste po-

vedel potom, se spíše zdá, že jste prakticky proti a
theoreticky pro.
A.: Pokud mne se tj'tká, jsem vubec, zásadne, od zacátku až do konce, prakticky i theoreticky proti.
B.: Aha, Ceský bratr vystrkuje mekké ružky.
A.: Nikdo nemá právo brát nekomu jinému život.
Ani spolecnost.
C.: Racte dovolit: vrahové mají?
A.: N ema jí, ale popravovat po vraždení je jen kupit
zlo na zlo. Poprava je organisovaná vražda, a to nejhorší na ní je její vedomost a uváženost. Myslí a uvažují dlouho - a pak nekomu chladne, podle predpisu
vezm,ou život. Vrah má pro sebe aspon tu omluvu, že
vetšinou jedná ve vášni. Ale poprava je chladné, rozmyslné zlo. Já sám bych dovedl ve vzrušení vraha
zabít a snad bych toho nelitoval, ale nechci, aby nekde
byl na necí smrti úcasten rozum.
D.: Vy, jak se zdá, jste pro všechno na svete, mimo
pro organisovanou spravedl'nost.
A.: OpraV!clu, dovedl bych omluvit lynch, ale nemohu
omluvit chladnou rozmyslnost popravy.
D.: Podivné jsou cesty humanity. Za celou dobu republiky byla vykoná:na jedna poprava - kdybychom
pristoupili na vaši velemilosrdnou zásadu lynche, bylo
by jiste zabito už aspon tisíc lidí.
A.: Mne nejde o milosrdenství. Mne pri tom jde
vubec méne' o vraha a více o Slpolecnost. Predstavte
si vraha, který zabije ve vášni, neveda, co ciní, a potom
spolecnost, která za to zabíjí rozmyslne a s velkým
uvážením.
C.: Vraždy v afektu se už dávno netrestají smrtí. To
malujete certa na stenu. Ale neríkejte, že jsou samí
vrahové z vášne. Jsou lidé, kterí pracují prímo mathematicky. V Brne dal se jeden takový pojistit a pak
chodil celé mesíce po predmestích, aby našel nejakého
cloveka sobe podobného, Když našel, zabil ho a zohavil. To byla vražda ve službách pojištovacího podvodu.
To také nazvete zabitím v afektu? Nic se tomu méne
nepodobá ..
A.: To ovšem není. Ale proc popravu i v tomto prípade? Mluví se o zastrašení. Musilo by se mi dríve dokázat, naprosto presne dokázat, že popravami lze
opravdu odstrašit.
D.: V sociologii se hohužel nedá nic »dokázat. naprosto preslne dokázat«. Jsme více méne odkázáni na
experimenty.
A.: Experimentujte s fnecÍm jiným, ale ne s životy.
G.: Snad by tu byl i jak§si dukaz. Roku I897. když
hylo nad Prahou jvyhlášeno stanné právo s pOhrllŽkoll
smrti, nebyla od té chvíle tu rozbita ani jedna tabulka.
ani ;eden krám vyplenen. :rak se zdá, že prece jen lze
odstrašit.
.
A.: To je malick'ost. Vrahum' jde o více 'než o demonstrace. Ty si konec koncu muže každý odpustit.
Podle mého ,názoru se musí spolecnost ,pred vrahem
zabezpecit jinak než popravami.
Msta;e
židovská
metafysika. Odstranení trestu smrti nemuže být provedeno samo o sobe; predpokládalo by mnohem prísnejší trestání zlocinu obycejných. Musil .by s,e vytvorit
nov~' justicní systém, prímo s tím úcelem, aby trest
smrti mohl b~,t ods'tra'nen.
.
F.: Dovolte otázku: kdybyste videl pred sebou vraha,
o kterém by bylo jisto, že za minutu nekoho zabije,
rozpakoval byste se ho sám zabít?
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A.: Ne. Dovedl bych treba uškrtit. Ale jen v sebeobrane nebo v prípade bezprastrední nutnosti obrany
nekoho jiného.
F.: To už jste prohrál. Jen drápkem uváz, a uz Je
chycen celý ptácek. Jak pripouštíte .možnost zabití
v tomto jednom prípade, ztrácíte morální základn
svého odporu proti ,trestu smrti vubec. A jde potom už
jen o stupne. Sebeobrana spolecnosti se musí pocítat
na delší lokte. Nelze brániti jen ,tem, kterí za minutu
zabíjí, ale i tem, kterí snad na rok zabíjí. Muže-li
nekdo ,z tech, kdo snad za rok zabíjí, bý't odvrácen od
svého cinu bázní pred trestem smrti, pak ten trest
má svuj smysl, a nesmíme se ,dopustit zanedbání pavinné péce.
H.: Já myslím, že nekteré výjimecné zlociny, jako
vražda, musí se vznášeti v lidské mysli Jako obraz cehosi hrozného, co se dá vykoupit jen smrtí. Vy mluvíte
o židovské metafysice, ale já prece jen myslím, že
v zásade »oko za '0ko« pylo hluboké morální cítenÍ.
A.: To neuznávám.
H.: Neco proste neuzn<lt je velmi lehko.
C.: V tom, jak nekterí lidé se hrozí trestu smrti,
není nic víc než neco z obecné ztráty mužnosti, kterou
jsme souženi.
D.: Bylo by možno nCl, ze je to zženštilé, kdyby
nebylo známo, že ženy se derou k IPodívání na popravu
více než muži.
A.: Proti trestu smrti je jedna velká námitka, l<terou nevyvrátíte:
možnost justicního omylu. Je-li nekdo mrtev, nemužete už nic napravit.
C.: Nestavte prav,i,nla na výiimkách. Krome toho je
jisto, že poprava smí být vykonána jen v naprosto
Jistých a vyložených prípadech. Pro všechny ostatní
milost.
A.: Myslíte, že jsou naprosto jisté a vyložené prípady?
C.: Ano, myslím.
C.: Francouzi mají jedno ne práve špatné prísloví:
s odstranením trestu smrti at zacnou páni vrahové.
A.: To je hrozne staré a povrchnÍ. Byl\() by smutné,
kdybychom zllstali vubec nedotceni vedou. Vrah podle
téta vedy nemuže být pokládán za plne odpovedného.
D.: S tím už docela prest;j,nte! Jakmile se jednou
ncne1T'e rÝoa1: ve svobode vule, bllh ví kam doideme.
Te-li vrah 'detenninován
k vražde, pak já isem deter;llinován k žádosti, aby byl popraven, a také vy mluvíte oroti trestn smrti jen moto. že iste k tomu jaksi
uznus()hen a predurcen neiakými bunkami v mozku
nebo žl~zami. Svobodu vule radeji nechme na pokoji.
To je thema nebezpecné jako dynamit. Ríkam jen to·
lik: nemuže-li vrah za to, že vraždí. pak já nemohu
za to. že chci aby byl popraven, a jsme zase tam, kde
jsme bvli.
A.: Dokud isou katové. dotud budou také vrahové.
D : To ie t::1khluhoké j:<1ko:dokud hudou hospodvne,
které zarez~\'ají slepice. dotud také budou slepice.
K nvhv n:>hodoll vvmrelv hospoovne. uc1erih bv poslední honim slepicímu rod11. Kde tady vidíte prícinnou souvislost?
A.: Te to t:>ž ment;:llit<l..kted ploní vrahv a katy.
Kati steine ;::1kovr;:lhové lln611ií z;:lhíiení né] svete.
D.: Jste-li logický, musíte jíti dále SV'0Ucestou a ríci,
že je to táž mentalita, která plodí soudce a zlodeje, a
že soudci stejne jako zlodeji udržují krádež na svete.
LI
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A to jsme hned rovnýma nohama v tatíckovi Kropotkinovi, pred címž rac nás rozum chránit.
C.: Nic nemám méne rád než falešnou humanitu.
Dovolte, abych vám rekl, že nic tak nezkrachovalo jako
moderní snahy v s'UudnictvÍ. Není dobrá touha koupat
lidstvo v rllžovém oleji. Od lidstva nesmí odstoupit
urcitá dávka tvrdosti
a prísnosti.
Budte milosrdni
i k tem, kterí mohou býti zabiti, ne porád jen k zabíjejícím. V l1bec se prikládá prílišná cena životu. Trochu
divné na dobu, která celkem klidne obetovala nekolik
milionl1 životu ve válce. Jedovedeme se klidne dívat
na trest smrtil ale klndne se díváme na to, jestliže rychlost automobilu v mestech odsuzuje docela jiste k smrti
urcité procento obyvatelu. . .
.
A.: To je jen risiko života.
.
C.: Já a tom mluvím prota, abyste ze smrti nedelal
nreco tak naprosto výjimecnéhO'. Prece je jisto, že vrahovi popravou nebereme život vl1bec, že mu bereme
jen nekolik let života. Nikdo si nezachová život vecne.
Konec koncu jsme všichni odsouzeni k smrti.
A.: Opakuji, že se mi protiví hlavne vedomost a
organisovaná
násilnost popravy. Sám, jak už jsem
rekl, dovedl bych v nekterých prípadech roztrhat na
kusy nebo zastrelit.
.
D.: Radeji trhat na kusy než spravedlnast a rádného
soudce. Podle vás náhodný shluk lidí na ulici, vykonávající lynch, je c1ustojn~jší dnešního kulturního stavu než porota. Ostatne si vzpomínám, že jste proti
trestu smrti uvádel možnost justicní vraždy. Ta se
vám patrne pri lynchi zdá b~,t vyloucena.
A.: Mne jde hlavne '0 tu duševní škodu, kterou trpí
lidstvo vykonáváním poprav.
Neuznávám, že trest
má být odplatou. Neverím, že trest smrti zastrašuje.
Nikdy nebylo tolik poprav jako ve stredoveku, ale
nikdy nebylo také tolik..vražd. Tak jak je to s tím vaším
zastrašováním?
C.: Hrubá doba má vubec méne strachu pred smrtí
než zjemnelá. Neuvažujme o stredoveku, ale o dnešku.
Fakt je, .že stojíme pred silným lidovým hnutím pro
trest smrti.
A.: A to lidové hnutí vede ovše'm nekolik politiku
z profese. Dnešní popravu nemohu neodsuzovat. Spíše
snad bych byl pro to, aby president mel jakéhosi katovského dl1verníka. Neco podobného je v Goethove
»Goetz von Berlichingen«. Takový dl1verník by po rozsudku prozkoumal všechna akta, a shledal-li by smrt
oprávnenou, šel by proste do cely a odsouzence bez
príprav zabil jednou ranou z revolveru.
D.: Takovou nejakou ideální j'ustici provádela Ceka
v Rusku. Vy jste zkrátka soužen i'Cliosynkrasií k rádné
justici. Chcete radeji všechno jiné, jakoukoliv absurdnost, jen ji ne. To je nervosa, ale ne názor.
A.: Mnoho velkých vecí povstalo z toho, co se na
zélcá'tku z,dálo pouhou nervosou.
c.: Tak také ta tg, debata koncí jako všechny jiné:
každ~Tpl1jde domu, setrvávaje pevne pri svém mínení.

*
V; ·debate, jak patrno, celkem vši,chni prati jednomu.
zastávali stanovisko, že možnost trestu smrti má býti
zachována. Nekterí 'Pro to byli ohniveji, jiní zdržeJ,iveji.
T~,ž pomer, mysl1ím, je také ve vdejnosti.
Celkem se
soudí, že spotecnost nemá v,ydávati z rukou možnost
v krajních prípadech uloži,t a vykonat nejtežší trest.

~(tomnosL,
tanovení o trestu smrti Je vždy možno zmírnit ceou milosti. Nikdo nemuže ríd, že by se u nás vášnie a se zálibou'popravovaJ.o. Dojem, který vzbudila se. vražd, je rozhodné nepríznivý tomu, aby tres1t smrti,
izel nyní z našeho zálmnodárstv,í. <Nemusíme bráti
'í\iš toužebná volání po treSJtu smrti za prumer vejného mínení; nemusíme verit, že z katolického listu
omluvil hlas lidu, bylo-Ii tam psáno: »N ac by je poravovali, když je mohou živit?« (Není snad treba
lášte dokazovati, že katolickému listu nejméne sluší
to druh vtipnosti.) Psychologicky jsme v prumeru
i tam, kde Sv,ýcarsko: ve Svýcarsku byl' ústavou z r.
874 trest smrti odstranen: pozdejším hlasováním lidu
\a prijata zmena ústavy, která kantonum dává možuložiti trest smrti, vyskytne-li se rada zlocinu oblášte težk)'Cha rozrušujkích. O nic jiného nejde ani
nás, debatujeme-li o popravách. Není snad nikoho,
do hy chtel mnoho poprav.
le nikdo nemLlže"Met, co prijde. Zádné sebe ušlechjší predsudky nemohou nás zdržeti 'Od prohlášení,
mimorádná zlocinnost by vyžadovala mimorádných
trení. Nešlo-Ii,by to jinak, tedy i smrtí. Pravov,erní
purci »nejvyšší v)'mery tr6it:u«, jak se tomu nyní
'ká '" Rusku, tvrdí ovšem. že trest smrti nedosáhne
' ....
inku zastrašovacího. Myslím, že je v tom více orthooxie než skutecnosti. Kdybychom meli verit, že použka treshl smrti nepusobí v,íce než kterákoliv jiná
rLlžka,pak bychom musili míti za to, že pud sebe• ho,"y, nejmocnejší ze všech pudu, jaksi prestává
~ovat. A tomu lze jen težko verit. .o neodporování
'IDU jsme patrne už všichni
jednoho názoru, totiž
0, že ta neobycejne krásná mravní zásada za nic nejí. Durkheim, vzor sociologa, chladného a nezaujal píše: »Aby vrahové zrmzeli, je .treba, aby hrt'ha
~rolité krve verostla v t-ech vrstvách, z nichž vrahopocházejí.«Lze duvodne pochybovat, že hy v jakémli\" pro.tre<ií mohla vzrusti hruza z proli,té krve,
by Hažde byl vzat ráz div'Oké vl~Tjirl1'ecnostia kdytIŽ vLlbecprestalo plati1t, že krev je za krev.
Psychologiiceká ješte jeden velký a vážn~' úkol: zbái se POzlItatkLI rousseauismu, oné víry. že clovek je
r~' od prírody a zustane dobrý, je-li ponechán sám
'. Kdokoliv se hloubeji zadíval a bez brýlí nazírá na
kou povahu, 11emohl v ní nepostrehnout
pod poem divoké a kruté pudy, které stále ješte vyžaji krocení. Bez urcité míry tvrdosti se neudrží žádná
lt'Cnost.Ruská idea jest, že zlocin je neštestí a zloec clovek neštastn~T. Kdybychom se. príliš citlive
'eli této ruské idey, byl by svet pln takovýchto netn~'clla pak takov~·ch, kter)"m tito neštastní pLlsohi
'estí. 1 pred neštastnými musíme chrúnit lids1tvo.
užeme-lipopravou jednoho neštastného zachránit žintkolika lidí. od nichž se vztáhnou ruce pripravené
k zaslrašené. byl'Oby poše'tilo, kdybychom se z tech
onech clLlvoc1Ll
ostýchali tak ucinit.' K tomu je
treba YÍce než pouhé posuz'Ování podle pouhé
ady. Jak bylo predem receno, bylo by nutno presne
iti. mlIžeme-Ji,opravdu miluvilti o hrozivé vlne z10ti. a neposuzovat vec jen 'tak 'Od 'Oka. Nechceme
než aby zLlstala uchována možnost mimorádné
ny. Je možno nech:wa:t mec v pochve; ale je dohre
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soudních zpravodajích.
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napsal monografii o podstate lidských klepL!. A prišel k úsudku, že klep má své mravní
oprávnení. Proste tím, že udržuje lidi v kázni a morálce i tam, kam nemLlže policajt.
Se zvedav'Ostí, s níž verejnost sleduje soudní prelícení, je to podobné: zvedavost širokých vrstev zarucuje urcitou kontrolu i tam, kde nad soudícími není na
tomto svete kontrolora. 1\ v tom je mravní oprávnení
a morální - mluvme soudne - polehcující okolnost
pro faktum soudního zpravodajství se všemi j,eho hrLlzami, nedomyšlenými
tragediemi, v rychlosti nepochopenými l1ebo nepostrehnut)'mi záblesky bídy a neštestí. Jebot soudní referenti (v odborné mluve »soudnickári«) jsou zástupci lidu, který se tísnil na agore,
fOl~U,bazaru, tržišti, v mešite a chrámech, aby videl
soud a slyšel soudce a rozsudek. »Soudnicky« cili zprávy »Ze soudní síne«pak
jsou vypravování
a lícení
toho, co tam soused videl a co vypráví tem, kterí se
tam nedostali. Verejnost soudních prelícení je vymoženost obrovská. Vysvitne to z opaku, z rízení inkvisice více méne svaté.
V poslední dohe se soudnicky staly osou, kolem níž
se tocil kus politického života. Už z této smesi politiky a soudu je vidno, že tu bylo ncco nesprávného.
Ale bylo to faktum a na tom se ex post nedá nic menit. [(ekneme rovnou: byl to proces Gajduv a proc.es
zvan)' Šalda-Groh. Nekolik stran dovolávalo se soudu
a žádalo po soudcích, aby jednali asi tak, jak by jednali delegáti v~rkonného v)rboru.
Pri tomto boji rotacek zachytil snad nejak)' ten zuh
sem tam i kousek soudcovského taláru, at už prosebne
nebo nevrle. Jisto je, že se nikdy pred tím nedostali
soudci v tak blízk)' styk s tiskem a tato chvíle zdá se
vhodnejší než jiná, požádati nekteré z tech soudcLl
o projev, jak pohlížejí na soudnicky a soudnickáre
vLlbec.
Otázky, které jsme dali soudcum, byly tyto:
1. Co soudíte o soudním zpravodajství vLlbec? Je
oprávnené? Je nutné, je zlé neho je to nutné zlo? Muže
nekomu neho necemu prospet?
2. Ceho vyžadujete od soudních referentLl?
3. Jaké návrhy byste mel?
Aby pak tato malá anketa mela ráz prostý osobních
otázek, bylo receno, že odpovedi hudou uverejnovány
bez jmenování informátora a v lihovolném porádku.
Zde jsou získané odpovcdi:
S o u d c e A: Soudní zpravodajství
je soucástí
zpravodajství vLlbec a má jeho prednosti i nevýhody.
Jeho oprávnenost tkví v psychologii lidstva. Pokud
se týká specielne soudního zpravodajství,
myslím si,
že mltže vykonat mnoho dobra. Správný referát priblíží i prostému cloveku pojem soudu a odnaucí ho nemístnému strachu, jenž namnoze straší ješte v mysli
lidí zvlášte starých a venkovských. Je dobre, když se
dozví, že jsou i lidé osvobozováni, ukáže-li se jich nevina, a je dobré, když vidí, že se ta nevina opravdu
muže ukázat. Prejete si i uprímnou kritiku negativní?
Chtel bych ríci, že není dobré, uvádejí-li se pri zlocinech príliš detailne cesty, kterými se zlocinec hral. a
ZPLlsoh, jakým zatajoval stopy svého zlocinu. Tím se
stává nekdy ze »Soudní síne« prírucka nebo pisemn)"'
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kurs pro zdokonalování kriminálníku ... Soudní referenti, myslím, delají, co mohou. Práci jim ztežuje, pokud mohu posoudit, znacný kvap, v nemž musí pracovat. To platí hlavne o velkých procesech, které trvají casto do noci. A ráno chce mít ctenár ke káve poslední svedecki' výslech a pekne zpracovaný. Co by se
nemelo delat, je humor ze soudní síne. Vetšinou jde
prece o osud cloveka, a na to by se melo myslet. Návrhu nemám, prohlašuji se nekompetentním.
S o u d c e B. není tak shovívavÝ. Ríká:
Každý soudce považuje kontrolu verejnosti za zadoU'cí nebo alesp011 prípustnou. Soudní referáty se však
casto uchylují od této linie. Na závadu soudním referátum jsou jednak snahy literární, - beletrie se v sousedství práva nevyjímá dobre, - jednak úchylky od
skutecnosti. Nechci tím ríci, že by referáty obsahovaly
vedomé nepravdy, - takový prípad jsem ješte nikdy
nenašel, ale míním tím skutecnost, že referáty, - prominte uprímnost, prozrazují,
že je psal neprávník.
Nevycítám to referentum,
nebot je zrejmé,
že
ani sebe vzdelanejší
žurnalista
nemuže být polyhistorem. Já sám pro svoji osobu jsem kdykoliv
milerád ochoten odpovedeti
na dotazy novináru
o právních skutecnostech, které se vymykají jejich
oboru, nebo které jiql nejsou jasné. Bylo by dobre, kdyby se novinári na nás v pochybnostech obraceli. Každý z nás mi1erád dá informace, nevztahují-li
se ovšem otázky na konkrétní veci, chránené úredním
ta jemstvím. - Návrhy? Snad bych mel upozornit na
to, že se nemají v novinách uvádet jména osob podmínene odsouzených. Noviny vykonávají v tom prípade trest mnohem brutálnejší než zákon, nebot dobrodiní podmíneného zákona tkví v prvé rade v tom,
že se osobe odsouzené dá možnost napravit se, aniž
by vešla v obcanskou nevážnost. K tomu ovšem loyálne podotýkám, že noviny ve velké vetšine prípadu zákon v tomto smyslu podporují.
S o u d c e C. má nekolik návrhtl novinárum príznivých i nepríznivých, v každém prípade však pozoruhodných.
V áš dotaz, pane redaktore, vítám, a myslím, že je;
vítají i kolegové. Je málo príležitostí, kdy nám je možJ
no ríci mínení a vymenit názory s temi, se kterými žijeme v jakési symbiose. Moje osobní zkušenosti s novinári jsou dobré. Nemohu za své dlouhé soudcovské
služby jmenovat príklad, kde by se byl novinár vuci
soudu nepekne zachoval, nebo nám ztežoval práci.
Mluvím zde za soudce. - zda se novinár nedostane
nekdy do rozporu s našimi kolegy z policejní fakulty,
to nevím, ale zdá se mi, že je tam spíš možnost konfliktu novinárské povinnosti s úredním a služebním
zájmem. U nás k tomu nedošlo, ackoliv to není pro
vždy vylouceno. Chtel bych upozornit na jednu okolnost dosud málo povšimnutou.
Podle trestního rádu
mají svedci b}·t vyslýcháni podle duležitosti tak, že nejprve jsou vysl:\Tháni svedci. kterí toho vedí nejvíc.
Po nich prijdou svedci, kterí tato svedectví bud podeprou neb vyvrátí. Trestní rád stanoví, že svedci
jsou slyšeni oddelene, to jest, že jsou voláni jeden po
druhém kdežto neslyšení dosud svedci cekají mimo
soudní Sí11. Tím chce zákon zamezit. aby neslyšen)'
dosud svedek neprizptlSoboval, at už kladne ci záporne. své svedectví tomu, co už bylo receno. Pri, vel. k~'ch procesech je to však (a bude to s rozvojem novinárství ješte víc) tak: svedek. který bude slyšen až zí234

tra, muže si precíst ráno podrobne, co bylo do vecera
,receno. Svedek, jenž má být slyšen odpoledne, precte
si v poledníku, co bylo ríkáno dopoledne. Nejmarkantnejší je vec u porot..Nikdo nesmí, - nechce-li propadnout citelným trestum, - mluviti s porotci o predmetu jednání, a porotci sami prísahají pred prelícením, že »0 veci, která je predmetem prelícení, pred
skoncením prelícení s nikým, lec se svými spoluporotci
nebudou mluviti, ani hlasu prízne ani neprízne sluchu
nedávati ... « Nechci snad viniti tisk, že úmyslne predbíhá trestnímu ríze'nl, ale nelze naopak zas prehlédnouti, že pri procesech, které trvají více dní, porotci,
ctoucí noviny, neodolají vždycky »hlasu prízne i neprízne«, který volá z novin. Konstatuji opetne, že ten
hlas z novin nemusí sahat pres hranici projevu, dovolených zákonem, a prece muže vykonat velký vliv na
mysli porotcu, casto prostých lidí, kterí vidí ve všem
tišteném naprostou autoritu.
I zde nechávám nerešenou otázku, zda ten vliv je dobrý nebo nedobrý. Jak by se tomu dalo odpomoci? To je problém. Jediný
zpusob by snad byl, zavésti pro porotce klausuru, asi
jako pri volbe papeže, to jest, že by od okamžiku, kdy
je zahájeno prelícení, až do chvíle, kdy odevzdají platný verdikt, nesmeli opustiti budovu soudu. Realisování by nebylo obtížné a vyžadovalo by pouze investici: jednou pro vždy pohostinský pokoj pro porotce.
S o u d c e D. Kapitola o jmenech.
Soudní sín je integrující cástí novin a sdílí s celým
novinárstvím všechny jeho vlastnosti. Nechcete pane
redaktore, zajisté po mne prednášku o mém subjektivním názoru na sedmou velmoc. Mohl bych ríci, že by
soudní rubriku meli delat právníci: ale naopak zas si
myslím, když ctu referát o prelícení, jemuž jsem predsedal, nebo u kterého jsem byl jako votant: takhle by
to právník nemohl napsat. Priznávám se; že by to
právník napsal tak, že by to nikdo nechtel císt. To
mne zase smiruje s neodbornictvím a pozoruji ostatne,
že novinár nabývá poznatku trestního rádu a trestního
zákonu praksí tak, že se, mu hrubé omyly neprihodí.
O éem bych se však chtel zmínit, to je kapitola: jmenovat ci nejmenovat osoby, které' se k soudu dostav!
at jako obžalovaní, ci jako svedci (myslím tím lidi postižené na príklad podvodníkem) nebo jako jinak poškození. Nejprve positvní hodnoty: prijde-li pred soud
starý podvodník, je dobre ho jmenovat. Dnes cte noviny skoro každý a tak se verejnost poucí o metodách
gaunertl všech odstínu a dá si pozor, prijde-li nekdo.
kdo za nic pro nic slibuje hory doly. V tom prípadu
je dobre udat v referátu jméno obžalovaného, bližší
údaje, ba i popis. Jméno samo tu nemá absolutního významu, protože se podvodník jen málokdy predstaví
správným jménem. Ale jeho krycí jména bývají stálá
a ješte stálejší b)'vá obor. Snatkový podvodník jen
málokdy sáhne k prodeji losu a losar nebude spekulovat na zázracné lékarství. Proto je dobre popsat vec
zevrubne a sám znám prípad, kdy lidé zavolali strážníka a dali zatknout podvodníka, sotva zacal klást oka,
protože si vzpomneli, že o nem cetli v novinách. Než
tím už zabíhám do rayonu: soucinnost novin s cetnictvem. a policií. Jmenování obžalovaných a odsouzených má však ješte jinou stránku: za naprosto zhoubné považuji jmenování zlocinetl mladistvých. U techto
delikventu je silným; ne-li vudcím motivem ješitnost,
vypestovaná špatnou cetbou a špatným filmem. Chtejí
se proslavit jako velcí zlocinci. »Být v novinách« je
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jejich snem. To, co ríkám, není domnenka, je to smutná skutecnost. Nejsem z toho duvodu pro to, aby se
uvádela jména mladých .provinilcll, nehledíc k tomu,
že se jim muže zkazit pozdejší ži.vot, kdy si treba už
uvedomilisvuj poklesek. A pak pod tím trpívá rodina
~Iad~ho provinilce, která není vždy za díte odpovedna. Jmak bych nevedel, co mám od soudních referentll
žádat.

S o u d c e E. ríká neco, co si každ)' soudnickár' už
nekolikrát myslel, ale co naráží na obtíže v tradici a
technice.
'
Nejsem ,dlouho u trestního soudu. Jsem vyucený
»civilista« a proto. mi u trestního soudu poprvé napatilo.že soudní referát je velkou složkou denního tiku. Zkušeností vlastních se soudními referenty nemám, nebo alespon jen negativní. Myslím si, že i u civilního soudu je množství prípadll. které by verejnost
mohly zajímat a které by prinesly ctenárum poucení.
Civilní soudnictví je vetšine obcanstva knihou se
dmi pecetmi a nebylo by na škodu ani soudnímu
aparátu ani obcanstvu kdyby nastal užší styk mezi
obemaciniteli. Nad to skýtá pohled do civilního soudni,ctvíplastický obraz života obchodního a prlImysloveho. O našem tisku to na 'štestí neplatí, ale nahlédne-li jinde žurnalista do civilních oddelení, hledá jiste
zajímav)TrozvodovÝ proces. Priznávám, že stud"ium
civilního procesu by vyžadovalo casto delšího casu
k prostudování veci, než má žurnalista k disposici, ale
za~esi myslím, že by cas nebyl nadarmo obetován.
S o u d c e F.: Dokud jsou noviny, hude soudní síií.
ollelnísín by nebyla špatná. kdyby referent byl skuecne celému'prelícení prítomen.
Jeverím v zázraky
elepatie a není-li referenta videt pri prelícení. je t~)
ieletna referátu.
V. G.
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Álnerická medicina.
».\merican Mercury« jednou kdosi psal dosti nenávi tne o pupecní šnlJre, kterou stále ješte jsou
pojenéstáty severoamerické spjaty s materskou ze·mí.
glií. Ukazoval to na soudnictví, které dosud jest tak
'vislo na soudnictví anglickém, že se dokonce rídí roznlltími nejvyššího anglického soudu i dnes, témer
opadesátlet po dosažení samostatnosti Unie. Ale nev ,oudnictví, i v jiných oborech verejného života
t Severní Amerika v živých stycích s Anglií. trebas
to stoprocentní Americané nejradeji zapreli.
meani,ovaní Nemci se snaží vší silou. aby zmenili
rakter amerického života. jsou -však již tak zameriisováni.že ani nepozorují Jak sami p'rijímají angloký ZPllsobživota a spokojují se propagací germanotví ve svém nejbližším okolí. a to musí delat nekdy
zi vlastními lidmi. Na vysok)Tch školách propagují
ní nemcine a ctení nemeckých vedeckých žurnálll.
• v poslední dobe nemecké vedecké žl1tnály tak požily, že prizplIsobiví .\mericané si pocali zakládati
tní prehledové archivy podle vzoru nemeckého .. \

tak i poslední vliv nemecký na vedu americkou bere
za své. Snad ke škode mladé americké vedy.
Anglosaský typ vyucování se uplatnuj'e i v medicine.
Tu jest jedna funkce pupecní šnury. TeoretickÝmi vedami lékarskými se pocíná student obírati podle našich
pojmu již na strední škole. Na škole lékarské, tedy
podle naší kvalifikace na lékarské fakulte, se již zamestnává vetšinou pouze praktickou medicinou. Proto
americké studium lékarské jest jenom zdánlive osmisemestrové. Ve skutecnosti jest delší o jeden až tri
semestry než u nás. Psal jsem již jednou na techto
"místech, že americké školství není nijak jednotne regulováno a že vlastne závisí úplne na libovLtli zcela
autonomních a z valné vetšiny soukromých škol, jak si
zarídí vyucování a ja,kou úroveií dají svým ústavunl.
Proto jsou ony ohromné a pro nás nepochopitelné rozdíly mezi jednotlivými školami i vysokými a také mezi
školami lékarskými. Kdybychom chteli posuzovati americké lékarství jenom podle nekterých ucilišf a vybrali
si zejména ústavy mestské, kde se nejvíce uplatiíuje
místní politika žabího rozhledu, tu bychom museli odsouditi americkou medicinu naprosto. Kdybychom si
opet vzali bohate dotované university, jako jest zejména Harvardská a John Hopkins, tu bychom pravdepodobne težko našli v Evrope absolventy lékarských
fakult, kterí jsou najme po stránce praktické aspoi'í
približne stejne vzdeláni jako lékari vycházející z techto
~kol. Proto nelze bráti jednotného merítka. K tomu
nutno pripocísti, že dosažení doktorátu v Americe
velmi casto neciní zvláštních obtíží a že se dává titul
doktora také zubním technikum a okulistllm, což ne'j~ou nic jiného nežli ponekud teoreticky vzdelaní optikové, kterí merí oci a predpisují i vyrábejí brýle. Proto
Proto vidíme v Americe tolik obrýlených lidí. Okulisti
,'clmi dobre rozumí svému obchodu. Konecne jest rada
pseudo-lékaru, homeopatu. osteopatll a jiných branží.
mezi nimiž neschází ani doktori »of christian science«,'
kterí lécí modlitbou.
Státy se pocínají od nedávna brániti fušerství, a kdo
chce provozovati povolenou praksi, jest vázán složiti
zkoušky na universitách státních, což nejsou ústavy
vyucovací. nýbrž pouze zkuš~bní sbory. Stejne nemocnice si vybírají lékare. pouze z urcitých ucelišf a ješte
vyžadují zvláštní zkoušky, jež jest složiti pred zvláštním sb~rem zkušebním. kter~' jest jmenován správoLl
nemocntc.
Slýcháme casto, že v Americe jest jenom humbug.
:l to zejména v medicíne. To není zcela pravda. Chci
poukázati nejdríve na svetlé stránky amerického lékarství. Za pro nás témer nedosažiteln)T pokládám praktický v)Tcvik. který se dává již medikum. Jest to umožneno hlavne financními prostredky. Lékarské školy si
vydržují - mluvím zde stále o školách nejlepších dostatecný pocet asistentu a demonstrátoru, kterí prakticky ucí nejen teorii, jako je anatomie, histologie,
hakteriologie, pathologie, ale i praktické medicine, Tak
j~111eudiveni množstvím praktických vedomostí mediktl
ze tretího. ctvrtého roku. kterí již prakticky operovali.
vedli jednoduché i komplikované porody. vyznají ,e
(lql(Qnale ve ctení roentgenogramll
a znají standardní
n''?tody roentgenologie .
NentMe se ríci, že hy vedecká medicina americká
hyla pred naší. Jiste však jsme dosti pozadu za medicínou praktickou a zejména za pomocll~Tmi metodami
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lhtomnosL
americkými. Americané vystihli velmi brzo, že pro
pacienta nejdll1ežitejší jest, ak s"e s ním v nemocnici
zachází. Proto predne venovali pozornost otázce ošetrovatelské. Dokonalá ošetrovatelka jest nezbytnou pomuckou nemocnice, která chce prosperovat.
Jest to
dobrý vliv systému soukromých nemocnic, které musí
na svoje hospodárství vydelat si svojí prací. Proto nemocnice závodí v tom, co poskytují dobrého na ošetrovatelství. A jest nutno priznati každému. kdo mel príležitost ležet v naší nekteré verejné nemocnici a v nekteré nemocnici americké, že ošetren í amerického ani
z daleka není dosaženo v našich verejných nemocni'ích. Neco jiného jsou ovšem naše ústavy soukromé.
Ale i v jiných oborech pomocn~'ch jde americká nemocnice dobrými cestami. Veškerá laboratorní práce
jest v rukách pomocných sil, zvlášte a dobre vychovaných. Tak mají nemocnicke svoje bakteriology. svoje
roentgenology. svoje chemiky, kterí nejsou lékari. Jsou
tc obycejne specielne vychované ženské síly.
zde se
upla6íuje obchodní duch Ameriky. Lékar se vedlejšími
pracemi nezdržuje. Tak také nikdy nepíše sám statuSl1.
Jsou to opet písarky. které provází lékare na obchuzce
nemocnicí. stenografují. co lékar diktuje. a píší pak
chorohopisy na stroji. To má ovšem velký v~Tznam.
Lékar se opet nezdržuje psaním. které jest každému
lékari na všech zemepisn.'·ch délkách i šírkách prací
nejprotivnejší. pri tom vVak naprosto nutnou. Lékar,
kter~' jest nucen psát chorohopisy sám, lehce se dá svést
k ·t0111u.ahy práci odhyl.
aproti tomu. diktuje-li pri
vyšetrov~l11í. jest záruka. že chorobopi" hude daleko
lokonalejší. S možností takové pomocné síly písarské
jest dána možnost dokonalé reg-istrace nemocn~-ch, a
skutecne. chcete-li studovati nejak~' prohlém v dobre
vedené americké nemocnici. jest hrackou najít všechny
príslušné chorobopisy. K tomu prináleží také dokonalá
oraganisace knihovny s krížov~'mi katalogy.
Narkosa jest vynález americk~' a také v Americe
vždy udržov;l11a na v;·ši. Pri operacích pracují zvlášte
vvchovaní narkotiséri. opet ne lékari. a fungují prímo
virtuosne. Nebylo hy to ovšem možno. kdyhy tam pJatil
jako u n;\s úkon. že narkotisér musí hýti lékar a že
narkotisuje pouze príležitostnc a ješte jest casto odnarkot isér .iest sám za narkosu zocJpovecJen. Tam jest
poznamenati. že takov)T narkotisér z povolání má daleko
více praktick~Tch zkušeností nežli l1arkotisér lékar. který
i za narkosu zodpoveden operatér. Pri tom jest nutno
vádcn or! narkosy zájmem o operaci.
V praksi se obycejne sdružují lékari a najímají si
celé domy, které neobsahují nic jiného. nežli ordinacní
místnosti. Revnivosti ohycejne není a casto mají dva
lékari jednu spolecnou ošetrovatelku.
Jest to urcitá
spolecenská a bytová kultura.
lékar chce mít SYtlj
hyt prost;· návštev zcela cizích lidí.
Tyto všecky vymoženosti jsou prirozen)'m následkem
bohatství a také ponekud názoru na peníze. Americané
ríkají, že peníze mají cenu jenom toho. co jsem za ne
koupil, u nás se myslí. že peníze mají cenu toho, co
bych mohl za ne koupit, ale co snad nikdy nekoupím.
A v tom jest urcitý zásadní rozdíl názoru na hohatství.
1\ nyní neco o tom humhugu.
Pokrocilejší ze státll Unie hojují všemi prostredky,
jež jsou jim k disposici, proti fušerství a humbugu.
Bohuže] prostredkLl je málo a nehývají práve nejúcinnejší. Není zákonll, které hy omezovaly humbllg,
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a jste v nebezpecí, kdybyste si šel stežovat k volenému
soudci, že vám nekdo ublížil svým také lécením, že
vám soudce rekne, že nejste malé díte, že jste si mohl
v novinách precíst to a to a proc jste se ho neprišel
zeptat na radu, nežli jste k fušerovi šel. Státní zdravotní správy bojují proti fušerum novinárskými clánky,
brožurkami, plakáty. Ale fušeri obycejne ke své reklame používají t)rchž prostredku. V »Prítomnosti« byly
jeden cas uverejnovány výtažky z rubriky »Americana«, kterou Mencken zavedl v »American Mercury«.
Tam dosti casto se najdou citáty z casopisll jako je
»Christian Science Monitor«. kde jsou návody, jak lécit modlitbou, kde se vyzývají spolubratri
a spolusestry, aby se modlili za toho a toho bratra nebo i za
pincla té a té sestry. Výsledek jest zarucen vždycky.
jenom když jest dost modlících se a dost vrelosti
v modlitbách. Pak najdete podekov;mí hratrím. že se
modlili za zdu tou krávu toho a toho bratra a že se
uzdravila. Toto nejsou výmysly. Není dost místa,
abych moh'! citovat, ale opatrte si »American Mercury«, jehož údaje mLlžete kontrolovati.
Jinou sortou fušerl'l, také si 'dávajících zárivy vedecký nimbl1s. jsou rt!Zl1í osteouaté a homeol);l-té. Mají
celé nemocnice: Osteopatie není nic iiného než napravování našich bab korenárek. Všechny nemoce vezí
v kostech. hlayne v páteri. a uroto osvedcenymi metodámi jsou »našlapováni«. ovšem s príslušnou aparaturou. »napr;Jyovaní«. cili uo n;Jšem »I;linání kruo«.
oPet ovšpm »vedecky« a odhorne s mnohÝmi aparáty.
Vedle toho ovšem jest v osteopatii jakési jádro. Tsoll1
to osvedcené metody fysioterapeutické pri chorobách
svalu a kostí. Osteopaté ovšem lécí svými metodami
všecko. Na jádro homeopatie jsem se nikdy nedostal.
Je to opet jiný švindl. Smysl jest asi v tom. že cím se
nemoc získala, tím se musí vyhnat. Podávají léky. jež
jsou složeny z ohromného
množství ingrediencí ve
zcela nepatrnych dá\rkách.
Vedle takových fušerll existuje ješte celá rada »lékarll«, casto naprosto nesvedomitých. Obzvláštní pozornosti úradll, ale i ohecenstva se teší zejména ti, kdO'ž
slihuií, že chronické chorohv. jcJko ie na or. svfilis.
vylécí ieclin\'m, zásahem. Tsou ti neinesvedomiteiší.
kterí dohre vedí, že dclaií švindl. Ti ostatní aspon verí.
že ieiich hokus .DoktlSYiSotl neco platné. Neschází ani
indických fakirl'l a l'llZ1l:\Tchzaríkávacll, kterí se castO'
teší neobvvklé
klientele i a dlhere.
•
Malé university, jak již receno, zejména mestské, dO'dáva jí kádr polovzdelan\Tch nebo zcela nevzdelanÝch
lékarll, kterí rádí zeiména ve státech zaostalejších.
(asto ustrnete nad názory tak zvaných universitních
profeSOrl1. Casto náš kov;Ú má lepší ponetí o funkcích
lidského tela.
V .t\ merice jsou nejkrásnejší silnice na svete. Jsou
tam ale také silnice. jež stojí daleko i za našimi polními cestami. A stejne jest tomu v medicine. Chcete-li,
najdete lékare, kterí mohou závodit s úspechem s nejlepšími odborníky, evropsk)/mi. Naproti tomu však
volnost, která se nechce šnerovat zákony, umožnuje'
existenci takového humbugu a fušerství, jaké byste
marne hledali v Evrope i v zemích nejzaostalejších.

Rtornnost..,
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omlazování v praxi.
mlazování operacemi na pohlavních žlázách které
je dnes pojeno zejména se jmény St e in; c h a
o r o n o v, provádí se nekol,ikerým zpusobem.
te i n ach zavedl operaci, pri které se Ul mužLI
vazují v)'vody z varlat (vasoli gatuna); tím se zaví semeno ve varleti, címž se varle podráž,dí ke ZV\', t. zv. vnitrní sekreci (vymešování),
kter'0u p~k
,dne celé telo. U žen zavádí S t e i,n ach
bud
plantaci vajecníku z mladého individua anebo . ož takovýto lécebný materiál je pochopitelne velice
n)- - ozarování Ront~en'0vými paprsky, kterými
staré vajecníky podníceny k obn'0vení vnitrní' SE-podobne jako varlata podvázáním.
o r o n o v pocal pra,c'0va,ti u mužu s transplaní varlat z mlad)'ch jedincu. Takový materiál, lze však
ti pouze príležitostne: od sebevrahlt, pri náhlém
í. II popravených nebo pri neštestí zai)it)'ch atp.
vnopr5-sice varlata uschovati jistou dobu pri nízké
te ye stavu prenosu schopném;
ale ani tím se
oho nezískává.
by se emancipoval od techto obtíží, za\'ed! \' orOllOV
plantacivarlat z mlad)'Ch šimpanzu. Tím se práve
proslul)m ovšem s jistou dávkou 9ikantnosti. Voy je totiž presvedcen, že varlata ze šimpanzu jao opic cloveku nejpr.íbuznejších mohou se beze
prenésti a v lidském organismu etále žíti ..
tento bod vede se vak práve velký spor, pr,)tožc
eré jiné dosavadní pokusy ukázaly, že transplanmezi nhnými druhy jsou nem'0ž:-té a transpl".nné orgány a tkáne vždy odumírají. Vor on,) v
nemohl o úspešnosti sV)Tch operací dosud podati
ky presvedcujících dokladu; i po jiných stránkách
ho pracím v,ytýkána nek'0rektn'0st. Zejména na llOnmezinárodním kGngresu fysiolog;ú setkal se s kri, která jeho práce pri nejmenším posul1ub až na
j platformy vedeckého uznání. Pr'Jt·) pri Dosmo, praktických úspechu omlazování treba V orOllOsdelené výsledky zatím nechat m:mo diskusi.
kticky se provádí omlazování dosud jen u mužii.
metodou Steinachova podvázání varlat
nebo
lantací varlat z mlad)'ch mUŽll. Oml<lzován'í u žen
O ud ve stadiu experimentování;
do praktického
, ení dosud neprišlo.
, ledky,kter)'ch u mužu bylo docílenI). jsou jednak
v é (ovšem v ruzn)Tch stupních),
jednak neg-a. že by omlazovací operace pllsobila š k o dl: 'V e,
ci neukázalo nikde. Nejvetší risiko je zete tedy
, í v desivejším stavu senilnosti.
pra:e omlazování vypadá, poznáme nejlépe z ná!iícichPOP;SLInekolika prípadu v literature zad!. \rybral jsem takové, které mely úspech, byt
ém stupni. Zároven poznáme z nich i dUVoldy a
které lidi k operaci vedou - tedy jaksi m r a vo c i o log; c k o str á n k u Gmlazování.
1.1

*

" 71letý muž, reditel velkého podniku, trpel
'm zánetem levého varJ.ete, které byl:o operativne
neno. Pri tGm prGv,ecj,enopodrvázání na pravém

varleti. Pacient trpel též príznaky senility: korn:.ttení
cév, záchvaty závrati, dušnost, slabost srdecní snJ.dJ;á ú~avno~t, tres atp. Pohlavní pud pred OSI;li lety
upl·ne vymIzel.
Po nekolika mesících po operaci príznaky stárí mizi.
Po devíti mesících podalo sobe pacient, který o :lmLazovací operaci nevedel, tuto písemnou zprávu:
"Po tahojení rány vyhledal jsem místo, kde bych se zotavil. Již tam mel jsem k svému velkému údivu v noci
erotické sny a silné poluce. ~Htj apdit premenil se v naléhavý hlad a ješte nyní - pri težkých dnešních casech nemohu nárokum svého žaludku vyhoveti. Zatím co dríve
jsem žil v težké duševní stísnenosti,
mám od nekolika
mcsícu radost ze života. Mé vzezrení je opet sveží a pri
svém stárí jsem velice pružn~. Liaé, s nimiž prijdu nyní
do ptyku, považují mne za nastávajícího
šedesátníka, a pochybují o tom;, že jsem dokoncil 7'1. rok. - Dríve, když
jsem šel trochu rychleji, anebo po ceste ponekud stoupaljící,
musil jsem bojovati s obtížemi a s dušnootí; nyní to témer
úplne prestalo a chodím casto pešky. - Má choroba (kornatení), kterou jsem mel již od plildruhého
desít'iletí, a
záchvaty závrati poklesly na minimum (devet mesíetl žádný).
Krátce, necítím se jako muž, který prekrocil vek starecký.
Mohu opet jako dríve v dobá.::h mládí jasne mysliti, plne
bez prestávky ]:Isáti a plynne a souvisle mluviti s kolegy
z povolání. Jako príznak posíleného stavu pripadá mi i to,
že holice, kteréh'O jsem dríve potreboval
jen jednou za
2-3 týdny, vyhledávám nyní každý týden, aby mi pri.
stríhl vlásy a vousY.' - Ke konci ješte neco 'O sfére pohlavnQsti. Krátce po sobe následující
a každý týden se
opakující erotické sny a vzrušení, vedly mne k rozhodnutí,
abych vyhledal prirO'Zené ukojení; když jsem je našel, bylo
spojeno s tak nevyslovitelne
krásným požitkem, jaký jsem
již po léta nepocítíl."
(Jeden z prvních prípadu
SteÍnachových.)

*

Delník 44Iet)" u nehož se objevilo predcasné sestárnutí : celková telesná slabost, ochahlost a bOfestn'0st
v obou varlatech. Velice vyhublý, ochablé svalstvo, starý
vrásci,tý obliic-ej.K telesné práci úplne neschopný, ihned
se unaví. P'0hl.a,vní pud od nek'0hka J.et<chybí, úplne bez
po tence
Na obou stranách podvázá11Y vývody mezi. varlaty
a nadvarlaty.
Po 2-3 mesících na to mizí vrásky z 'Obliceje a
váha se zvetšuje. Po 4-5 mesících se svalová síla tak
spravila, že pacient muže pracovati jako deltník a nosí
na zádech snadno 100 kg. Svalstvo zmohutnelo. Pr'i
tom se pohlavní pud 'opet probudiL a patence je na
výši jak'0 v mládí (koitus 3 až 4krát tYdne). Na hlave
a brade roste nový vlas a vou (castejší holení). Pacient se však živí velice chude:
zelenina, polévky
(v dobe bídy ve Vídni:).
Tento zmenený stav pozor'0ván trvale po dobu 130
roku po operaci. Pacient delá dojem' mladého muže
v plné síle. (Jiný z prvních prípadu Steinach'0vých.)

*

Universitní profesor, 71 let stár, trpeli ztrát'0u .pameti
a nedostatkem duševní výkonn'0sti. Jelikož mel' r'0Zdeláno velké vedecké dílo, na nemž už jen s obtížemi
rnoM dále pracovati, dal si provésti jednostrannou
v,asoHgaturu na levé strane
'Nejprve ve dvou mesících se objevilo pribývání na
váze. Pozdeji se 'Objevila 'Opet pohlravní cinnost (poluce,
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které pacient nemel, již po desíhletí). Na pohlavní cinnosti samotné nemel sice pacient zájmu, ale byla mu prímakem dostavujícího se omlazení, které mu dovolí
opet vedeckou práci. (nalší osudy tohoto prípad.u však
zatím ješte nebyli)' vypsány - uvádíme zde pro motiv"
který vedl k operaci.) (Popsa'l dr. Schmidt.)

*
GeneráL starý 63 léta trpel snadno se dostavující únavou, zejména srdce. S obtížemi, stoupá do schocLlla casto pro tlucení sl'dcemusí uléhat do postele. Spart:·nespí.
Jelikož nevystací se svojí pensí, musí pracovati v obchode. Proto si, žádal operativního oma~zení, aby zlepšil svoji, v,ýkonnost.
Jednostranné podvázání varlete.
Po 6ti mesících zlepšiJ~ se jak obtíž,e srdecní tak
i spánek a pohlavní potence se stupnovala. Apetit se
zvetšil do chronického hladu. Po dalším mesíci pacient
celkove telesne velioe osvežil,. Pribyl na váze. Obtíže
srdecní zmizely úplne. Známí jsou udiveni jeho svežím
vzezrením. Pracovní výkonnost velice stupnována: též
zrak se zlepšil. (Poznal dr. Schmidt.)

*

Technik, 34 foOkystarý. Pocal se pohlavne st~rkat již
v lsti letech; od. svého 22. roku je vVak úplne impotentní a souliOž se mu od té doby nikdy nezdarila. Vdkeré
dosavadní lécení tepelné, fysikální, psychoanalytické zllstalo bez úcinku. Je témer úplne plešat)'. Pacient je zasnouben a chce se ženit. Proto se obr~ltil znovu na lékare pro omlazovací operaci.
Provedeno podvázání na pravém yarleti,
Tri nedel:e po operaci' píše o sobe pacient:
»od operace mel jsem mnoho námahy a behání a pri tom
i nedostatecnou
výživu. Pres to jsem však cítil nejen
velice výkonným, ale pribral jsem i 20 kg v deseti dnech.
Pri políbení nevesty objevují
se nyr.i promptne erotické
stavy.«

Po mesíci se pacient rozhodl pro svatbu a oznámil
lékari", že se mu podarila defl.orace. - Na Lysine mu
r09te opet vlas, potence normální, duševní i, t,elesná
svežest. (Popsal dr. Schmidt.)

*
Zednický mistr, 471etý. trpel! malátností a naprostou
neschopností k jakékoli telesné práci. Usíná ve dne
v sede, ztrácí pamet a behem dvou let pres dobrou výživu ztrart:i.I,25 kg na váze. Pohlavní pud se ztrácí. Pacient se musil vzdáJt svého zamestnání. Je veli'ce vyhublý, unavené vzezrení, vJ,asy prošediv·elé.
Podvázáno varle na pravé strane.
Po dvo.u mesících konstatuje pacient nejprve zlepšení zraku: muže pocítati tašky na protejší streše, která
se mu pred peti týdny ješte v ocích rozplývala. Má pocit libosti telesné i duševní; cinnost duševní sveží, telesná malátnost úplne zmizela. Muže opet pracovati,
m~ chut k jídlu, dobre spí. Pohlavní pud se stupnoval.
Vlas pocaL opet houstnoUlt a roste tmavý. Celkové vzezrení jako u tricátníka. Dal' se opet do podnikání a
s úspechem. (Poznal dr. Schmidt.)

*
Hostinský, 62 roky, u nehož od nekolika let postupoval stav; vycerpáJní: únava, obtíže pri myšlení a ztráta
pameti,pocet neštestí. Celkem neschopnost provozovat
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živnost. Pohlavní nes,cho.pnost. Pri tom trpí sJ,ab)'m
zdurením prostaty a kornatením tepen.
Podvázání provedeno na levém varleti.
Po dvoll' mesících prírustek na váze a obnovení p)hlavní potence (koi,tus jednou ,t)rdne). Pacient vyhlíží
celkem omládlý: obnoviJ,a se ,telesná síla, takže dríve
úplne neschopný muž pracuje ve svém zamestnání velice cile duševne i telesne. Drívejší pocity záv,rati a
tLukot srdce zmizely. Roste nový tmavý vlias. Pacient
však pocal pít (konak v lahvích). Po dvou mesících
mozková mrtvice a ·smrt. (Popsal dr. Schmidt.)

*

Továrník, SI rok starý; trpel již delší dobu stupiíující se ma:1~tností, bolestmi v' zádech a rychle se dostavujícím telesným i: duševním vycerpáním. Spatne spal
v nod, ve dne usínal pri práci. Ztráta pameti byla taková, že se chtel, vzdáti svého zamestnáJní. Celková
stísnenost. Obtíže dYchání. Lékarský nález znel: predcasné zestárnutí.
Operace: podvázán vývod, z pravého varlete.
Po mesíci zmizdy bolesti v zádech a dostavilo se
velké duševní osveženÍ. Dobre spí, ve dne cilý, Zádné
bolesti> hlavy, radost z práJCe. Toto. zlepšení stavu se
v d.alším týdnu stupnovalo: obnovení pameti, obtíže d)',chání zmizely, na váze pribývá. Po daliŠích 4 mesících
se dostavilo i obnovení pohlavní ci.nnos,ti, která již po
radu let byla zmizela. Pacient je podle svého vzezrení
považován za ctyricátníka. Telesná váha se udržuje na
79 kg. V tomto staVJUbyl pacient sledován pres jeden
rok. (Popsal dr. Schmidt.)

*

Obchodní cestující ve veku 58 let. Trpí nekolik let
poklesem pracovní schopnosti; své povolání nemuže
vykonáIVart:i.Každá vetší telesná! lI1ámaha, jako stoupání
do schodu, delší chuze atp. velice ho vycerpávají a zpúsobují mu srdecní obtíže. Casto se objevují záchvaty
srdecní slabosti. Hubený, 'Oblicej vráscitý" svalstvo
ochabié, vlasový porost prorídl)'. Pri tom katar lliech)'re a obtíže pri mocení. Celkem obraz predcasného zestárnutí se všemi následky.
Na. obou varlatech provedeno podvázání.
Po operaci se jistou dobu stav nemocného pres nejlepší péci, v nemocnici nemenil. Jel,jkož však po 6ti nedelích nebylo zapotrebí nemocného ošetrovati, hyl pacient propušten domu. Zde se dostavi,Lo jisté zhoršení
sr'Clecnkh obtíží, které však opet pominulo a naopak
bylo vystrídáno
postupujícím
zlepšováním.
Pacient
!Vstal a pocal opet cestovati; nejprv,e v pruv,odu své
choti" pozdeji již sám. Dostavila se úplná telesná svežest a s tou i obchodní úspechy. Domácí lékar, který
ocekával smrt pacientovu, považuje jej do znacné míry
za váléceného. (Popsal dr. Lichtenstern.)

*

Sluha v obchode, 54 roky starý, prodelal príjici. V r.
1916 prodelal rheumatismus se zánetem srdecního SV1.ln. Pozdeji se dos,tav,i,lyobtíže pri dýchání a pokles na
váze. Kornatení tepen. V. roce 1921 byl to vyhubl)', velice sešlý muž, naprosto neschopný práce.
Operace: podvázáJní vývodu na obou varlatech.
Po mesíci pocituje, jakoby se mu »krev víc rozproudila« a cítí se mnohem lépe. Po dalším meski dostavuje
se chut k jídlu, zlepšení zraku a obnovení pohlavní cinnosti, která pred tím již úplne zmizela. Pacient byl opet

lhtomnost _
'stnán jako nocní hlídac a vykonává svoji sLužbu
úplné spokojenos,ti. Všichni se pozastavují nad jeho
ádlým vzezrením. Vdalších mesících pocaly mu ru. tmavé vlasy; vousy rostou rychleji (castejší holení).
ohyby pružné a sV'eŽí.Obtíže srdecní zmizely. (PoI dr. Schmidt.)
•
Profesor americké koleje, ssletý, u nehož se dostala neobycejná unavenost; ztratil zájem a snaživost,
šila se mu pamet a trpel V'elice celkovou duševní
eností. Od trí až ctyr roktl trpel též vzrtlstající
hotou, zpusobenou kornatením cév.
t nedel po operaci napsal pacient o sobe toto:
Sluch se ponekud, ale zcela zrejme zlepšil. Nejprve jsem
mohl již slyšeti tikání hodinek, ležících na prádelníku. Pred
operacíto nebylo nikdy. Sluch se mi zlepšil. Zk;1.IiSil
jsem
též plavat a zjistil jsem, že mohu tak dobre, jak již dlouho
jsem nemohl, a mnozí pozorovali, že vypadám nápadne
dobre.

SedmmesícLlpo operaci bylo možno zjistiti pokrok
všechsmerech. Pacient slyšel mnohem lépe, jak bylo
štenoobjektÍ'vnímetodou u specialiiSty. Telesná váha
zvetila a krevní tlak vzrostl. (Popsal dr. Benjamin.)
*
Tovární delník, 54 roky starý; trpí svedením kuže.
v rukách a nohách, malátností v kríži; klesá na
e a cítí se neschopným práce. Je zhublý, sešedivelý:
lavní potence velice snížena.
iodvázánílevého varlete.
o mesícipozoruje pacient zvýšení pohlavní cinnoPo dalších trech mesících shledává, že mu vlas
neobycejne rychle roste a je tmavší [leŽ dríve.
o však jinak byl pacient stále malátný jako dríve.
ve po dalším ctvrt roce se objevj,lo zlepšení i v cel• telesnémstavu. Svalová síla se zvetšila a dostae radost z práce. Oci i oblicej ožily, telo osvežilo,
k jídlu se zvetšila témer ke stálému hladu a, co
mího, chvení rukou a nohou úplne prestalo. Pri
narostl pacientovi úplne nový cerný vlas i vous.
ríve jen vegetujícího starce stal se pracovitý muž
dostí ze života. (Popsal dr. Schmidt.)
olník, 64letý, úplne sešl,ý a neschopný práce. Trpí
~tuhlostí kloubu a chvením v údech. Nespavost;
avní cinnost od ctyr let zm~zela. Pa,c;ent
chodí
rKclt.

~~

vázány vývody obou varlat.
dvou mesících pocal pacient pribývati na váze a
telesná síla se podstatne zvetšila. Zatím co pred
ci sotva zved1poJ,štá~,nosí nyní již bremena pres
g; bez obtíží. Pocal opet kcmrit. Chodí bez hole,
spí, a bolesti a chvení úplne zmizely. Varlata se
ila. Všichni sousedé jsou podešeni zmenou v jeho
rení. - V dalších mesících se pacientovy síly tak
ují že nese již bremena I metr. cent težké. V'šemi
dohre hýbe, svaly se zvetši1y, dobre spí a má
k jídlu. Sexuální cinnost cilá. (Popsal' dr.

.

.)

onoš. 32 roky starý; naríká si na celkovou vzrumalátnost, obtíže pameti a myšlení, neradost ze
a melancholii, nedostatek telesné síly a iniciaváze ztrácí, pohlavní pud témer úplne zmizel.
ubIýs celkovou depresí duševní telesnoU'.
provedena podvázáním levéhO' varlete.
íei objevilo se pribírání na váze a prírustek

i

telesné síly (merena silomerem). Pacient pri tom okrívál. Behem dalších peti mesícu se jeho telesný a duševní
stav podstatne zlepšil. Pred tím z'trnulý výraz obliceje
je nyní sveží a veselý. Chování jisté a cilé. Má poót
životní radosti a je ve svém povolání mnohem výkonnejší. Také pohlavní pud se zlepšil. (Popsal dr.
Schmidt.)
Lékar 5 I rok s,ttl!rý,který byl duševne úplne zhrou,cen. Ztratil úpl,ne vytrvalost v práci, trpet velkou stísneností a jen s velkými obtížemi mohl se vzchopiti,
bylo-li to nezbytné.
Operace: oboustranné podvázání varlat.
Tri mesíce po operaci se telesná! kondice pacientova
zlepšila v ,každém ohledu; jeho energie i vytrvalost se
zvetšillY. Devet mesícu po operaci napsal .o sobe pacient toto:
"Zlepšováni postupovalo; chut k jídlu i spánku jsou dobré;
pribral jsem v tele a venuj,i se své praxi bez námahy.
HlaNní zlepšení je v tom, že zmizela duševní deprese.
Dívám se mnohem optimisticteji na život' a cítím vetší
odolnost a vetší náklonnost ke ,své práci a mám více inl.
ciativnosti než dríve.« (Popsal prof. Saud,)

•

Uvedené prípady nevyžadují žádného zvláštního výkladu nebo doprovadu. Z pouhého zápisu je zremé, jaké úcinky operativní omlazení m u že mít i.
Samozrejme,
tyto úcinky se však dostav,iti n em u s í. Rekli j:sme již na pocátku, že jsou známy prípady neúspešné 'operace. NeuvedE-Ii jsme však žádný
z nich, nestalo se to proto, že bychom chteli toto risiko
neúspechu (jediné risiko, které zde je) zamlcovati a
jednostranne pr.opagovati .omlazovací operaci,;' stalo se
to jen prato" že jsme chtel,i pr,ednésti pauze známé
m o ž n é úcinky. O :neúspešných prípadech stací konecne ríci jen, že jsou a že jiste ješte budou.
Jen jedno bychom rádi k uvedeným popisum praktických prípadu zvlášt zduraznili: že nejsou to naprosto
jen touhy po obnovení sexuálnkh požitkLt, které lidi
vedly a napríšte pov'edou k operativnímu omlazováni.
Naapak vidíme, že casto jsou to prípady, kde šlo o obnovení z,datnostÍ' telesné i duševní za úcelem práce vedecké nebo vydelecné a nebo o prímé lécení predcasného zestarání. V posledních prípadech, jak na to upozorniL S c h mi d t, bývá: omlazovámí též nejúspešnejší.
Koneooe ani tam, kde pri normálním stárnutí má omlazovací operace za úcel ztlumiti celkové telesné a duševní obtíže se stárnutím se dostavující, není její cíl
ješte mravne hodný zavržení.
Ješte jedlt1!ouvšak opakuji, že nebyla úkolem tohoto
clánku propagace omlazování
príslušných operací.
Naopak bych si prál" aby každý si byl dobre vedom toha, že, ackoli jde o vec theor,eticky a principielne jasnou, je tato vec prakticky velice sl'ožitá a ,choulostivá.
Proto k záveru cituji slova" jimiž praf. R u ž i c ka
ve své knize o stáTnutí a omlazování ukoncuje kapi,tolu
o omlazovací operaci:
.
aJ

"Nemá se podnikati operace v prípadech, kde možno od
jiných zákroku: klidu, lékarského ošetrení, dobré výživ:,'
atd. ocekávati zlepšení stavu.
Kdy dlužno operaci doporuciti a kdy se jí vystríci, to
stanoviti náleží tedy jedine lékari.
Ostatne není vec ta prirozene ješte nikterak všemi smery
vyjasnena ...
Na každý zpusob dlužno zdurazniti, že úsudek, [je-li
239

~tomnosL.
v urcitém prípade
vccí lékare.

Operace duporucitelna

Kdo by! spíše spoléha.1 na úsudek
na vlastní risiko a odpovednost.«

D

o

p

cili nic, je$t jedine
vlastní,

cinil

by tak

y

o úcast v revoluci.
15. dubna

T927.

\' ážený panc redaktorc,
dov'Oltc. bych k Vašemu clánku o státoprávnících
a realistech
Vám dodal tuto statistiku o cinech 'Obou v zahranicní akci.
Do ciziny odešli za války:
z realistíL
M a s ary k (na rakouský pas),
B e ne š E d. (s nebezpecím chycení),
B e n e š Voj t a (soc. dem.);
ze státoprávníkí'l:
S y c hra v a (vyslán s pasem rakouským.
když
odrekl odjet Borský),
Dr. \Tí~czslav
~tepánek
(s :1ebezpecím),
»
nyní vyslanec B o ž i n o v
nyní vyslanec 13a r á c e k
»
»
Bor s k Ý s rakouským. pasem;
realisté 3 : státoprávníci
5·
_\fluvíte-li o cinech
jednech a druhých, ledy jc pomcr 5:3
pro slátoprávníky.
event. s pripocítáním
i Sychravy
k realistlll11 -i: 4.
Tedy žádná prcvaha realistll, nýbrž naopak.
V II. svazku Dykove, již vysázeném, doctete se vícc. Hlavní
dllvod, proc státoprávní
vlldcové se nt\Snažili jít vem byl fakt,
7.e byl venku v Rusku ,straník, o všem instruovaný
a pripravený, L. V. '1' u c e k, který také po 2)1, roku vedl náš odboj
v Rusku až do pádu carismu a byl r. 1925 pochován v Praze
s poctami generálu príslušejícími
jako dukaz úsluh a pozdní
vdek.
Ponechávám Vaší vldi, chcete-Ii uverejnit v Prí tom n o s t i
tuto 'Opravu, a jsem v úcte Vám oddaný
Dr. B(;yský.
(P O z n. r e d a ke e. Naše poznámka, že »žádná jiná strana
nedodala procentuálne
tolik vudcu a pracovníku
cinné revoluce jakd rea1isl'é«, nebyla zlov'Olne namírena proti státopráv~
ním pokrokárum.
Je fakt, že naše revoluce byla skoro úplnc
ovládána
cleny dvou malých
stran, a bylo by velmi nespravedlivo jakkoliv imenšovat
zásluhy státoprávníku.
Pres to
musíme trvat na. svém tvrzeni, že úcast realistu na revoluci byla
procentuelne
vetší .i než úctyhodná úcast státoprávníkll:
pan
dT'o Borsk:ý uvádí p<!uze data z revoluce zahranicni;
ale i ta
uvádí nápadne neúplne. Kam mu zmizeli realisté, cinní v zahranicní revolud
jako byli na. pr. Maxa., Pavlu, Švihovský,
Girsa
Štefáruik 'Tvrzický,
Klecandal,
Císar,
'osek, Kudela?
J sou-Íi tito všichni vynecháni,
pak ovšem, ale jen tak muže
vypadnout pomer jako 3:5 nebo nejvýše 4:4. To o zahranicním
odboji. Pridáme-Ii k tomu ješte data! z tichého a skrytého štábu
domácího odboje, na pr. z Mafie - pak nemohou státoprávníci
.od ·nikoho objektivního
ocekávat, že by jejich úca\St na revoluci hodnotil a pocítal tak vysok'O jako realist1ckou. O úcasti
rea,listu na revoluci mluvili jsme ostatne pouze proto, že Dyk
ve své knize nekolikrát vyslovuje názor, že realismus ciní národ
vlažným. Ptali jsme se tedy, na základe výsledku a cinll, je-li
videt, že realismus ciní národ vlažným, a ucinil-Ii realisty vlažnými. Bylo by velmi nespravedlivo vyhýbat se odpovedi na tuto
otázku. Pokud pak se týká vety: »proc realisté a nikoliv radikálové ze zvyku, proc ne státoprávní pokrokári stanuli v prvních
radách revoluce?« _. mínili jsme 'tím otázku vlldcovství v revoluci, hlavne vudcovství myšlenkového.
Myslíme, že každý je
nucen uznati, že toto vlldcorVství pripadlo
realístum.
O tom
mluví faktw, která není možno obloudit. Ale nebudteŽ zde hle240

ale budiž položena
revoluci a proc ne

Po~itivni politika.

I s
Praha,

dány rozpory mezi realisty a státoprávníky,
otázka; Iproc tyto dve malé strany vedly
na pr. MladocešiT-)

r.

i

,\1 lý príteli!
Positivní politika nebyla to. co Vy tím názvem vc svém clánku
o Dykove knize oznacnjete.
Už Kaizlovu od Kramárovy
je
nutno odlišovat, "c tu ještc lze pripustit
spolecného jmenovatele. Ale nikdy nebyl pro positivní politiku Masaryk. Ani
pred r. ,1907, ani po svém vstupu na ríš,skou radu. Název a
heslo positivní politiky razil Kramár
pro rakouskou vI á dní,
nikoli pro rakouskou
s t á t O t vo r n o u politiku.
Masaryk a
moravská lidovo-pokroková
strana byli v oposici
po celou
éru positivní politiky. Ta oposice se lišila. ovšem od Dykovy
zásadne kladným pomerem k fj tát u a její kritika, užívající
rakouských
merítek, byla práve tím vídeiíským
vládám nepo·
hodlnejší, než Hajnllv a Dykllv radikalismus.
Masaryk v oposici
sice o úcast na vláde stál, ale o skutecnou, ne o zdánlivou, jakou
se ~pokojoval dr. Kramár. Se státoprávnúky nás spojovalo krom
oposicního vztahu k vládám také odpor proti koru]JCnímu vlivu
positivní politiky na všechen verejný život v Cechách. Ve Vašem
clánku se smešuje
otázka vzt'ahu ke státu a otázka vztahu
k jeho docasnému systému a režimu. M asarykllv austroslavism
a jeho austrofilství
byly cttlslednc o p o s i cní. Víc ješte z politických a sociálních ncž z národních dllVoMl.
J. S.

II.
Milý príteli,
myslím, y.e mezi námi je l'en typický rozdíl v politické termino.
logii, který ~e C<tsto vyskytá mezi lidmi, kterí už pred válkou
aktivne píisobili v politice, a mezi temi, kterí do ní vstoupili
teprve po válce. Vám t'ane na my/sli ten specielr,í prízvuk, jaký
melo slovo p o s i t i v n í p o I i t' i k a v ústech dra Kramáre,
my, kterí jsme už neslyšeli tak casto mluvit o té specielní
Kramárove
positivní politice, už positivní politikou jmenujeme
proste každou takov'Ou politiku, která se ke státu staví kladnc,
nikoliv záporne, tedy na pr. dnes i politiku našich Nemclt. A je
nesporno, že do této positivní politiky patril i Masaryk. Pri
tQl11 vím ovšem, j'lký byl rozdíl mezi rakouskou positivllí politikou Havlíckovou a Masarykovou
na jedné strane a Kaizlovoll
a Kramárovou
na Istrane druhé. Je ostatne 1 lak užitecno, že
ten rozdíl zvlášt zdi'lraZl1ujete.
Pri tom si vzpomínám
ješte na jedllo ned'Orozumení, které
vyplynulo z rozdílu politické terminologie
predválecné
a poválecné:
v »Nových Cechách«
mi· vytýkali· nedávno název
mého cánku »Unavené pOkrokárství«:
to prý se jich, radi·
kálních pokrokáru,
nemllže týkat, neboi oni nejsou unaveni.
Nevím, jsou-li nebo nejsou-li unaveni, a nebudu ani zkoumat,
jsou-li ješte pokroJqári. Ale nemel -jsem ovšem, jak z celého
clánku ostatne prece jasne vyplývalo, na mysli mdikální nebo
státoprávní pokrokáre, nýbrž ty docela jiné kruhy, které se dnes
obecne oznacují
za pokrokárské.
Dnes se jménem p o kro·
k á r s tví neoznacuje už ta frakce, která to jméno ne~la pred
válkou. Nikdo prece nemuže na všechny casy zabrat nejaké
jméno pro sebe a dávat mu jen ten lokální a casove ome·
zený oficielní smysl, jaký melo kdysi. Tedy to »groteskní ne.
dorozumení«,
které mi »Nové Cechy« vytýkají,
nerolÍ na mé
strane, nýbrž na ,strane tech, kdo jakési p o k r <) k á r s t v
nebo p o k r o k o v 00 s t chtejí uchovat jako majetek
jediné
frakce, která cl;tatn~ cl;nes už náleží historii.
Váš
F. P.

!

